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در جلسه هیات مدیره تاکید شد؛

ضرورت تحلیل اختالف شاخص های 
تعدیل سازمان برنامه و بودجه

سی و هفتمین جلسه هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، یازدهم دی ماه سال جاری با حضور اعضا و بازرسان به صورت 
حضوری و آنالین برگزار شد.

ادامه در صفحه بعد 

تقویم آموزشـــی
 دی ماه 1401

در ابتدای جلسه رئیس هیات مدیره سندیکا گزارشی از جلسه کمیسیون 
انرژی اتاق ایران با حضور احمد زارعت کار، مدیرکل انرژی سازمان برنامه  و 
بودجه ارائه و تصریح کرد که در جلسه مذکور ناترازی های حوزه انرژی، 
کمبود نقدینگی و ... بعنوان چالش های صنعت برق عنوان شد. همچنین در 
این جلسه پیشنهادات و راهکارهای سندیکا در خصوص برنامه هفتم توسعه 
مطرح و تاکید شد که با توجه به معوق ماندن تدوین برنامه هفتم، سندیکا 
می تواند در این مدت با سازمان برنامه و بودجه جلساتی داشته و پیشنهادات 
خود را مجددا ارائه دهد. در این گزارش اشاره شد که مولدسازی دارایی های 
دولتی، سازوکار بورس و خرید و فروش برق در بستر بورس بدون دخالت 
دولت از جمله پیشنهادات سندیکا بوده که در اختیار وزیر نیرو نیز قرار داده 
شده است. همچنین به استفاده از منابع بخش خصوصی هم اشاره و بنا شد 
موضوع روش های تامین مالی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با تکیه بر 
دارایی های دولت در جلسه ای با موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و 

انرژی به نمایندگی آقای مهندس مقدم از طرف سندیکا بررسی شود.
بر این مسئله تاکید شد که افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان سندیکا 
منجر به افزایش قدرت سندیکا در معاونت علمی ریاست جمهوری خواهد 
شد، لذا پیشنهاد شد عالوه بر تالش در جهت جذب شرکت های دانش بنیان 
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ادامه از صفحه قبل
برای عضویت در سندیکا، به منظور دانش بنیان ساختن 
شرکت های عضو با هماهنگی اتاق دوره های آموزشی 
برگزار شود، لذا مقرر شد دبیرخانه سازوکار دوره آموزشی 
مربوط به دانش بنیان ساختن شرکت های عضو را طراحی 
و در اختیار هیات مدیره قرار دهد. ادامه جلسه به ارائه 
گزارش وضعیت تغییرات شاخص های تعدیل صنعت برق 
در مقایسه با دیگر پارامترهای اقتصادی منتهی به سه ماهه 
دوم سال 1401 که روز دهم دی ماه ابالغ شده، اختصاص 
یافت. گزارش ارائه شده نشان می داد که در شاخص های 
ابالغ شده بین قیمت گیری سندیکا و شاخص اعالمی از 
سوی سازمان برنامه و بودجه اختالف وجود دارد. با توجه به 
اهمیت شاخص ها تاکید شد که موضوع اختالف و انحراف 
در شاخص ها باید با ادله های محکم تحلیل شده و از مسیر 
شورای هماهنگی تشکل های فنی، مهندسی، صنفی و 
حرفه ای کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
انعکاس داده شود. بنا شد نامه ای با همکاری کمیسیون 
احداث از طرف سندیکا تهیه و در یک حرکت هماهنگ 
با شورا این موضوع به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شود. 
تاکید شد که روش سازمان برای ارائه شاخص ها با این 
میزان تاخیر برای بخش خصوصی به نوعی شکست به 
حساب می آید، علیرغم اینکه سیاست های دولت باعث 
افزایش قیمت ها و تورم شده، قیمت شاخص ها پایین نگه 
داشته شده است لذا این روش ایراد جدی دارد، بخش 
خصوصی چاره ای جز استفاده از این شاخص ها ندارد اما 

با این روش مشکالت بخش خصوصی حل نخواهد شد.
صادق  و  اسداهلل پور  آقایان  جلسه  پایانی  بخش  در 
نیت حقیقی به نمایندگی از کمیته های تولید پراکنده برق 
و سازندگان سیم و کابل، ضمن ارائه گزارش مختصری 
از وضعیت فعالیت کمیته های خود، مشکالت را طرح و 
خواستار رساندن حرف خود به گوش مسئوالن از تریبون 
سندیکا و پیگیری حل آنها شدند. اعالم شد که قطع گاز 

نیروگاه های تولید پراکنده بدون اطالع رسانی و با دستور 
وزرای نفت و نیرو بوده که چالش هایی برای فعاالن این 
حوزه ایجاد کرده است. تاکید شد که سندیکا در این 
خصوص نامه ای تهیه و به آقای گالب کش معاون امور 
اقتصادی و برنامه ریزی توانیر ارجاع داده است و موضوع 

را پیگیری می کند.
به این مسئله اشاره شد که نیروگاه های تولید پراکنده 
راندمان 43 درصدی دارند و ظرفیت منصوبه آنها 3 هزار 
مگاوات است در حالی که حدود 2 هزار مگاوات از این 
ظرفیت فعال است. این نیروگاه ها حدود 3500 میلیارد 
تومان هم مطالبات دارند لذا تاکید شد این کمیته طی 
نامه ای مشکالت خود را با ادله و بررسی کارشناسی و 
همچنین میزان مطالبات خود را طی استعالم از اعضا، 

جهت رسیدگی به دبیرخانه سندیکا ارجاع دهد. 
همچنین مطالبات، موضوع قراردادها و مشخص نبودن 
چالش های  اصلی ترین  عنوان  به  بازپرداخت  نحوه 
شرکت های عضو کمیته سیم و کابل عنوان شد. تاکید 
شد که اعضای این کمیته مطالبات معوقی از سال ها قبل 
دارند اما برای پرداخت آنها برنامه ای در دستور کار قرار 
ندارد. نماینده این کمیته از اعضای هیات مدیره سندیکا 
درخواست کرد رسیدگی به این چالش ها را که کسب و 
کار اعضا را با بحران مواجه کرده است، در اولویت قرار 
دهند. تاکید شد که سندیکا در جلسه ای با وزارت صمت 
پیگیر این موضوعات بوده و مجددا تالش خواهد کرد 
در جلسه با آقای موسوی، معاون صنایع ماشین   آالت و 
تجهیزات وزیر صمت این چالش ها را طرح و پیگیری کند. 
بنا شد چالش های سازندگان سیم و کابل نیز طی نامه ای 
از طرف کمیته به دبیرخانه سندیکا اعالم شود. همچنین 
مقرر شد از این پس دبیرخانه به تناسب از مدیران عامل 
شرکت  های برق منطقه ای برای حضور در جلسات هیات 

مدیره، دعوت بعمل آورد. 

همچنین در صورت کسری تولید برق تجدیدپذیر، مابه التفاوت با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه و در قبوض 
واحدهای صنعتی لحاظ خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق و بازه زمانی اجرایی مصوبه 1401/12/22 
الزم است به منظور جلوگیری از بروز مشکالت و افزایش هزینه های برق واحدهای مشمول نسبت به ایجاد 
و زیر ساخت های الزم اقدام نموده و مراتب را به دفتر  صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی نیز اطالع دهند. 

این موضوع با توجه به آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شده است.

واحدهای صنعتی برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر 
تامین نمایند

دبیر کل دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی وزارت صمت، طی نامه ای اعالم کرد: واحدهای 
صنعتی با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات می بایست در سال اول برابر یک درصد و در پایان 
سال پنجم حداقل به میزان پنج درصد مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین 

نمایند.



3

شماره  3164 19 دی 1401

را  انجام معامالت  با نظارت دقیق،  و  را ساماندهی می کند  انرژی  بازار معامالت حامل   های  انرژی،  بورس 
تسهیل می   بخشد و می تواند برای همه ذی نفعان حوزه انرژی، دسترسی غیر تبعیض   آمیز و منصفانه   ای را 
فراهم    کند. از جمله مهم ترین مزایای پذیرش و معامله در بورس انرژی را می توان برخورداری از معافیت 
مالیاتی 10 درصدی بیان کرد. همچنین معافیت از تشریفات مزایده و مناقصه و خرید و فروش کاالهای 
پذیرفته   شده در بورس   های کاالیی با وجود مقررات حاکم بر بورس را هم می توان به مزیت های حضور در 

بورس انرژی افزود.
در این میان جعفر جوال، نایب رئیس هیات مدیره بورس انرژی ایران در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« ضمن 
اشاره به ظرفیت های بورس انرژی، آن را فرصتی برای انجام معامالت برق بر اساس قیمت منصفانه می   داند 
که  است  تمهیداتی  اتخاذ  انرژی  بورس  در  برق  واقعی  قیمت  کشف  برای  ایده   آل  حالت  است:  معتقد  و 
طی آن تمام مصرف کنندگان صنعتی به ویژه واحدهای فعال در شهرک   های صنعتی، برق موردنیاز خود 

نایب رئیس هیات مدیره بورس انرژی ایران مطرح کرد

برگ های برنده    بورس انرژی
نایب رئیس هیات مدیره بورس انرژی ایران معتقد است حالت ایده   آل برای کشف قیمت واقعی برق در 
بورس انرژی اتخاذ تمهیداتی است که طی آن تمام مصرف کنندگان صنعتی به ویژه واحدهای فعال در 

شهرک   های صنعتی، برق موردنیاز خود را از بورس انرژی خریداری کنند.

متن کامل

را از بورس انرژی خریداری کنند. البته به استناد 
صنعتی  مشترکان  تمامی  وزیران  هیات  ابالغیه 
باالی 5 مگاوات از ابتدای اردیبهشت سال 1400 
دوجانبه  قراردادهای  طریق  از  برق  خرید  به  ملزم 
انرژی شدند.  بورس  یا سایر روش های متداول در 
همچنین همزمان با این ابالغیه مقرر شد بر اساس 
یک برنامه زمان بندی شده دو ساله، تمام مشترکان 
باالی یک مگاوات نیز مشمول تامین برق از بورس 
گذشت  وجود  با  حاضر  حال  در  که  شوند  انرژی 
تعیین شده،  زمانی  مهلت  از  سه چهارم  از  بیش 

متاسفانه این مهم محقق نشده است.
بورس انرژی از ابتدا تاکنون

ایجاد  سازوکاری  را در  انرژی  جوال تاسیس بورس 
واقعی  قیمت  کشف  منظور  به  نظام   مند  و  مناسب 
می   داند  موثر  برق  و  نفت  خاصه  انرژی  حامل   های 
و معتقد است: بورس انرژی همچنین امکان انجام 
معامالت ثانوی حامل   ها را با حضور و مشارکت فعال 
می کند.  فراهم  انرژی  متقاضیان  و  عرضه   کنندگان 
بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  ایران  که  آنجا  از 
یکی  دارنده  و  گاز  و  نفت  تولیدکننده  کشورهای 
از بزرگ ترین ذخایر هیدروکربوری جهان شناخته 
می شود و نیز با توجه به ظرفیت منصوبه نیروگاهی 
در کشور، تحقق اهداف مندرج در سند چشم   انداز 
اول  کشور  به  ایران  جایگاه  ارتقای  شامل   1404
منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و علمی، نیازمند 
مدیریت جامع انرژی از حیث عرضه و تقاضا وفق 

سیاستگذاری کالن اقتصادی است.
برای  به تالش   های صورت گرفته  اشاره  وی ضمن 
نفت  قیمت  کشف  جهت  متشکلی  بازار  ایجاد 
 ،80 دهه  در  استراتژیک  کاالی  یک  عنوان  به 
خاطرنشان کرد: قبل از مباحث شکل گرفته حول 
محور تشکیل بورس نفت، پیشنهاد راه   اندازی بورس 
برق در راستای توسعه بازار برق کشور و به منظور 
کشف قیمت واقعی برق که تا پیش از آن به صورت 
بازار برق در داخل مدیریت شبکه  متمرکز توسط 
آنجا  از  مطرح شد.  می   پذیرفت،  ایران صورت  برق 

قیمت گذاری  مکانیزم   های  شفاف   ترین  از  یکی  که 
رو  این  از  است،  بورس  در  آنها  عرضه  محصوالت، 
تاسیس بازاری منسجم، جامع و واحد برای انجام 

معامالت انواع حامل   های انرژی پیشنهاد شد.
از  پس  کرد:  بیان  ادامه  در  برق  فعال صنعت  این 
انرژی     بورس  سرانجام  کارشناسی،  بررسی   های 
بهادار  اوراق  و  بورس  عالی  شورای  مجوز  با  ایران 
رسمی  بورس  عنوان چهارمین  به  در سال 1391 
کشور به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد و 
فعالیت   های عملیاتی خود را تحت نظارت سازمان 
بورس    و اوراق بهادار با هدف فراهم کردن بستری 
مناسب برای رویارویی متقاضیان و عرضه   کنندگان، 
ریسک،  پوشش  منصفانه،  و  واقعی  قیمت  کشف 
شفافیت معامالتی، تسهیل در تبادالت انرژی و در 
مالی صنایع  تامین  و  نقدشوندگی معامالت  نهایت 

برق، نفت و سایر حامل   های انرژی آغاز کرد.
مروری بر شرایط معامالت برق در بورس انرژی

این کارشناس ارشد صنعت برق با تاکید بر اینکه 
بورس انرژی ایران دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه 
دربرگیرنده  فیزیکی  بازار  می   گوید:  است،  فرعی  و 
سه تابلوی برق، نفت و گاز و سایر حامل   های انرژی 
و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی 
معامله  اختیار  قرارداد  و  آتی  قرارداد  استاندارد، 
است. در حال حاضر معامالت برق در بورس انرژی 
در دو تابلوی فیزیکی برق و بازار مشتقه در قالب 
قراردادهای سلف موازی استاندارد انجام می   پذیرد.
وی در ادامه خاطرنشان می کند: به   رغم هدف   گذاری 
که برای معامالت برق در بورس انرژی ترسیم شده 
برق  معامالت  در  بازار  این  کارکرد  عمل  در  بود، 
انتظارات اولیه را برآورده نساخت؛ به نحوی   که دو 
مورد از مهم ترین مزایای اصلی بورس   ها که همان 
کشف قیمت واقعی و تامین مالی محسوب می شود، 
به طور مطلوب محقق نشد. از این رو بورس انرژی 
و  بوده  رقابتی  بازار  یک  بورس   ها  سایر  مانند  نیز 
انتظار اساسی آن است که کشف قیمت    حامل   های 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/
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انتخاب  فرآیند  اجرای  و  مراسم  این  برگزاری 
از  که  است  سالی  چند  استان  نمونه  صادرکننده 
سوی وزارت صمت و سازمان صمت استان به اتاق 
بازرگانی تهران تفویض شده است. در سال جاری 
نیز بعد از اجرای مراسم روز ملی صادرات و انتخاب 
صادرکنندگان نمونه کشور، فرآیند ثبت نام، دریافت 
مدارک و ارزیابی آن توسط کارگروه تشکیل شده 
در اتاق تهران آغاز شد و در نهایت روز دوشنبه 19 
دی ماه صادرکنندگان نمونه معرفی شدند و از آنها 

تقدیر شد.
نمونه  از صادرکنندگان  تقدیر  و  معرفی  مراسم  در 
رئیس  تهران،  استاندار  تهران،  استان   1400 سال 

وزارت  تجهیزات  و  ماشین آالت  معاون  تهران،  اتاق 
مدیرکل  تهران،  استان  استاندارد  مدیرکل  صمت، 
سازمان صمت استان و دو تن از نمایندگان مردم 
داشتند.  حضور  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران 
عنوان  به  اقتصادی  بنگاه   14 مراسم  این  در 
صادرکننده نمونه معرفی و هفت بنگاه نیز شایسته 
از  مراسم  این  در  هم چنین  شدند.  شناخته  تقدیر 
21 بنگاهی که پیشتر به عنوان صادرکننده نمونه 
استان  محدوده  در  و  بودند  شناخته شده  کشوری 
تهران فعالیت داشتند، با اعطای لوح تقدیر، تجلیل 
شد. در آغاز این مراسم معاون کسب وکار اتاق تهران 
صادرکنندگان  انتخاب  اجرایی  دبیرخانه  رئیس  و 

فرآیند،  این  اجرای  روند  از  ارائه گزارشی  با  نمونه، 
گفت: فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه، با انتشار 
آگهی فراخوان در سایت اتاق تهران، سایت سازمان 
توسعه تجارت و سایت سازمان صمت استان تهران 
آغاز شد. همچنین از طریق میز الکترونیک خدمات 
گرفت.  انجام  ثبت نام  نیز  تجارت  توسعه  سازمان 
بدین ترتیب 84 شرکت برای حضور در این رقابت 
را  برابری   2.5 رشدی  رقم  این  که  کردند  ثبت نام 
نسبت به رویداد سال گذشته نشان می دهد. اما از 
این میان 47 شرکت واجد شرایط حضور در رقابت 

شناخته شدند.
کاالیی  گروه های  اینکه  بیان  با  حاجی پور  هومن 
مورد ارزیابی از لوازم خانگی تا دارو و تجهیزات و 
در  را  و محصوالت کشاورزی  محصوالت شیمیایی 
فرآیند  در  که  معیارهایی  داد:  ادامه  می گرفت،  بر 
انتخاب صادرکنندگان نمونه مورد توجه قرار گرفت، 
شامل مواردی چون درآمد ارزی حاصل از صادرات، 
حفظ و توسعه بازار، عضویت در تشکل ها و مهارت 

فنی و تخصصی شرکت در صادرات بوده است.
تمرکز  اینکه  به  اشاره  با  سپس  حاجی پور 
به آسیا  معطوف  ایران عمدتاً  شرکت های صادراتی 
بوده و تنوع بخشی به بازارها مغفول واقع شده است، 
استان  صادرکنندگان  عمده  تجاری  مقاصد  افزود: 
تهران کشورهای عراق، امارات، هند، چین، روسیه 

و ترکمنستان است.
ضرورت اصالح دستورالعمل های مرتبط با کسب وکار

صنعت،  سازمان  مدیرکل  مراسم  این  ادامه  در 
به رشد  استان تهران در سخنانی  معدن و تجارت 
17 درصدی صادرات استان تهران طی هشت ماه 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در   )1401( امسال 
گذشته اشاره و اعالم کرد کرد که طی بررسی های 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سازمان صمت 

استان تهران، طی این مدت حدود 3 میلیارد دالر 
گمرکات  از  تهران  استان  در  تولیدی  محصوالت 
سراسر کشور به بازارهای خارجی صادر شده است.

از سوی کارگروه  افزود: هم چنین  محمود سیجانی 
استان  صمت  سازمان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
تولید کاالهای  تهران پیشنهاد شده است که مبدا 
صادراتی در کشور، درج و اعالم شود تا میزان تولید 

صادراتی هر استان به طور دقیق مشخص شود.
وی در عین حال، توسعه پایانه های صادراتی مستقر 
در شهرستان های تهران، تشویق و ارائه تسهیالت به 
توسعه و تقویت شرکت های دانش بنیان و حمایت از 
واحدهای تولیدی دارای ارزش افزوده باال در صادرات 
را از جمله رویکردهای سازمان صمت استان تهران 
این سازمان  تولید  موانع  و رفع  و کارگروه تسهیل 
با  صادراتی  واحدهای  اینکه  به  اشاره  با  و  برشمرد 
مشکل نقدینگی مواجه هستند، تصریح کرد که باید 
تمهیداتی اندیشیده شود که تسهیالت ارزان قیمت 

در اختیار این بنگاه ها قرار گیرد.
جابه جایی  اینکه  به  اشاره  با  همچنین،  سیجانی 
کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک 
مرکزی، انتقاد صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی را 
در پی داشته است، بر ضرورت تسهیل در واردات 
افزود:  و  تاکید کرد  به کشور  ماشین آالت روز دنیا 
دستگاه های دولتی باید مقررات و دستورالعمل های 
فعلی  شرایط  با  متناسب  را  کسب و کار  با  مرتبط 

اقتصاد کشور تببین و تدوین کنند.
بخشی از عقب ماندگی ها به دلیل خودتحریمی است

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  ایزدخواه،  روح اهلل 
سخنانی  طی  مراسم  این  در  نیز  اسالمی  شورای 
حوزه  در  عقب ماندگی ها  دالیل  اینکه  به  اشاره  با 
صادرات گفت: تمام برنامه ریزی ها برای آن است که 
اقتصاد ایران جایگاه خود را در اقتصاد جهانی پیدا 

چهاردهمین دوره تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران برگزار شد؛

معرفی گروه مپنا به عنوان یکی از پرچمداران صادرات
آیین معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال 1400 تهران از سوی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن 
و کشاورزی تهران و با حضور استاندار تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات استانی و جمع 

کثیری از فعاالن بخش خصوصی برگزار شد.

متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%BE%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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متن کامل

به گزارش برق نیوز، طی این جلسات، عالوه بر اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، نمایندگانی 
تشخیص  مجمع  حرارتی،  نیروی  برق  تولید  شرکت  توانیر،  شرکت  نیرو،  پژوهشگاه  نیرو،  وزارت  ستاد  از 
ریاست  پیشرفت  و  تحول  همکاری های  مرکز  ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاونت  نظام،  مصلحت 
جمهوری، انجمن های علمی و بخش خصوصی نیز حضور داشتند و به موضوعاتی مانند نقش آفرینی ساتبا 
در رویکرد های نویِن گذار انرژی و برقی سازی در وزارت نیرو؛ ضرورت پرداختن به مدل های تامین مالی 
جدید؛ توسعۀ کسب و کار های نوین با مشارکت عموم مردم؛ هم افزایی بین دو موضوع انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری برق برای تامین امنیت انرژی کشور؛ ایجاد زنجیرۀ ارزش فناوری های نوین از طریق فعال سازی 
ایجاد  کربن؛  انتشار  کاهش  حوزۀ  در  بین المللی  ظرفیت های  از  استفاده  داخلی؛  دانش بنیان  شرکت های 
اتاق های فکر برای طراحی اقدامات ملی؛ اتخاذ رویکرد های آینده نگرانه در هوشمندسازی تولید و مصرف 
انرژی؛ توسعه آموزش های تخصصی؛ یکپارچه سازی تهیۀ اسناد ملی باالدستی؛ تببین نقش و جایگاه دولت 

در ایجاد صندوق ها و بازار های نوین در زمینۀ انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق، پرداختند.
در انتهای جلسات کمانی، معاون وزیر نیرو و ریاست ساتبا، به آسیب شناسی صورت گرفته از سیاست های 
اجراشده طی سالیان اخیر اشاره داشت و تاکید کرد که ساتبا به موازات تدوین اسناد راهبردی، به دنبال 
ایجاد تنوع در ابزار های سیاستی و مالی برای توسعۀ هر چه بیشتر انرژی های تجدیدپذیر و بهبود بهره وری 

برق در کشور، با هدف دستیابی به اهداف کمی و کیفی تعیین شده است.

برگزاری دو نشست هم اندیشی با خبرگان حوزه های تجدیدپذیر و 
بهره وری برق

به منظور تدوین راهبرد های ساتبا در راستای چشم انداز و ماموریت این سازمان، دو نشست همر 
اندیشی با خبرگان حوزه های انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با حضور استادان دانشگاه 
و تعدادی از خبرگان و مدیران صنعت برق و نمایندگان بخش های خصوصی در روز های چهاردهم و 

هفدهم دی ماه برگزار شد.

پایگاه  از  نقل  به  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
طایفه  امیر  )سنا(،  ایران  سرمایه  بازار  خبری 
ابراهیمی با بیان اینکه اتخاذ تدابیر اجرایی الزم به 
منظور حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه آنان 
یکی از وظایف سازمان بورس و ارواق بهادار است، 
گفت: سازمان بورس برای پر کردن خال تعامل میان 
سازمان با ارکان بازار سرمایه برگزاری میز صنایع با 
حضور فعال مدیران ارشد شرکت ها و صاحب نظران 
صنایع را از ابتدای سال 1400در دستور کار خود 

قرار داد.
امیر طایفه ابراهیمی با بیان اینکه تاکنون 11 میز 
صنعت برگزار شده، گفت: میز های صنعت، فرصت 
چالش های  و  مشکالت  مسائل،  تا  است  مغتنمی 
و  نظارتی  بازو های  طریق  از  صنایع  در  موجود 
بودجه  الیحه  قالب  در  بورس  سازمان  ارتباطی 
سنواتی، برنامه پنج ساله هفتم توسعه یا مکاتبات با 
وزرای اقتصاد، نفت، صمت و ... مطرح و تا برطرف 
برخوردار  بررسی  و  پیگیری  قابلیت  از  آن ها  شدن 
انتهای  تا  که  میز های صنعتی  به  اشاره  با  او  شود. 
سال جاری برگزار خواهد شد، عنوان کرد: سازمان 
بورس طی مدت یادشده، با برگزاری 3 میز صنعت 
دیگر، براساس معضالت و مشکالتی که در ارتباط 
با صنایع بورسی وجود دارد، تا حصول نتیجه واقعی 

این نشست ها را در دستور کار خود قرار داده است. 
برهمین اساس، میز صنعت خودرو و ساخت قطعات 
)بخش دوم( و میز صنعت بانک و موسسات اعتباری 
سال  پایان  تا  که  است  صنعتی  میز های  جمله  از 

جاری برگزار خواهد شد.
ناشران  رتبه بندی  و  صنعت  میز های  اداره  رئیس 
بررسی  بر  افزون  اینکه  بیان  با  بورس  سازمان 
میز  نشست های  در  شده  مطرح  صنعت  وضعیت 
مدیران  زبان  از  و مشکالت صنایع  صنعت، مسائل 
ارشد هر صنعت مطرح می شود، گفت: برای نمونه 
در میز صنعت مواد و محصوالت دارویی، مشکالتی 
همچون تامین نقدینگی به دلیل سیاست حذف ارز 
تمام  قیمت  افزایش  بین  تناسب  عدم  و  ترجیحی 
وزارت  توسط  صادره  نرخ  افزایش  مجوز  با  شده 
بهداشت، دوره وصول مطالبات باال در صنعت دارو و 
پخش و استنکاف سیستم بانکی از اعطای تسهیالت 

بانکی مطابق با تعهدات آن ها مطرح شد.
به  خسارت  و  تولید  میزان  کاهش  داد:  ادامه  او 
صنعت  شرکت های  در  تجهیزات  و  ماشین االت 
فلزات اساسی در پی قطعی برق در تابستان و قطعی 
گاز در زمستان، محدودیت در صادرات محصوالت، 
صادراتی،  محصوالت  بر  مالیات  و  عوارض  وضع 
اختالف 39درصدی ارز نیما و توافقی، الزام فروش 
کاال، هزینه  بورس  در  نیما  نرخ  پایه  بر  محصوالت 
باالی حقوق دولتی نیز از از جمله مشکالت مطرح 

شده در میز صنعت فلزات اساسی بوده است.
این مقام مسئول در سازمان بورس، پیگیری جدی 
صنایع  در  دستوری  قیمت گذاری  موضوع  حل 
میز  نتایج  جمله  از  را  قطعات  ساخت  و  خودرو 
و  نرخ گذاری  نظام  کرد:  تصریح  و  برشمرد  صنعت 
دستورالعمل قیمت گذاری مواد خام و فراورده های 
به  جاری  ماه  مرداد  طی  نفت  وزارت  که  نفتی 

پیگیری مطالبات بودجه ای 
صنایع در سازمان بورس

رئیس اداره میز های صنعت و رتبه بندی ناشران 
سازمان بورس گفت: مطالبات بودجه ای صنایع 
از جمله قیمت گذاری دستوری، خسارت ناشی 
خوراک  نرخ  صنایع،  در  گاز  و  برق  قطعی  از 
پتروشیمی ها در سازمان بورس در حال پیگیری 

است.

https://www.iribnews.ir/fa/news/3707863/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3


6

شماره  3164 19 دی 1401

هفتمین کنفرانس ملی سیستم 
اطالعات مکانی )GIS( در 

صنعت آب و برق
هفتمین کنفرانس ملی سیستم اطالعات مکانی 
)GIS( در صنعت آب و برق اسفندماه 1401برگزار 

می شود.

مکانی  اطالعات  سیستم  ملی  کنفرانس  هفتمین 
به  دستیابی  با هدف  برق  و  آب  در صنعت   )GIS(
ایران  در   GIS پژوهشی  و  علمی  یافته های  آخرین 
و جهان و تبادل تجربیات حاصله در صنعت آب و 
و  نیرو  وزارت  توسط   1401 اسفندماه  کشور،  برق 
بزرگ  تهران  برق  نیروی  توزیع  میزبانی شرکت  به 

برگزار خواهد شد. 

هشتمین نمایشگاه بین المللی برق عراق 9 الی 11 بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی 
بغداد برگزار خواهد شد. پیرو اعالم برگزار کننده برنامه ریزی برای حضور مقامات ارشد برق دو کشور جهت 

بازدید و انجام مذاکرات فیمابین در دستور کار قرار دارد.
با توجه به اهمیت بازار عراق و لزوم حضور منسجم شرکت های ایرانی در بازار آن کشور حضور در نمایشگاه 
مذکور پیشنهاد می شود. سندیکای صنعت برق ایران نیز در صورت استقبال شرکت های محترم برنامه ریزی 

دقیق برای استفاده از ظرفیت نمایشگاه مذکور را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
بدینوسیله از شرکت های محترم عضو تقاضا می شود با توجه به محدودیت زمان در صورت تمایل به حضور 
در این رویداد مهم ضمن بررسی اطالعات نمایشگاه )به شرح پیوست( جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل 
فرآیند ثبت نام با آقای مهندس قاسمی از شرکت پروژه های نمایشگاهی ایران )مجری نمایشگاه( به شماره 

09157239099 تماس حاصل نمایند و مراتب را از طریق تکمیل فرم مربوطه به سندیکا اعالم فرمایند.
محورهای نمایشگاه:

انرژی، زیرساخت، تولید، انتقال و توزیع انرژی برق، انرژی های نو و تجدیدپذیر، برق خورشیدی، نیروگاه های 
بادی، اتوماسیون صنعتی، دکل های فشار قوی و متوسط، سیم و کابل، کلید و پریز، تحقیق و توسعه در 

بخش های مختلف انرژی، توزیع هوشمند، روشنایی، دیسپاچینگ، پایش و مدیریت هوشمند شبکه توزیع
دریافت فرم ثبت نام

مشاهده بروشور نمایشگاه 

فراخوان ثبت نام هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و 
انرژی عراق

هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق 9 الی 11 بهمن 1401 در مرکز نمایشگاه 
بین المللی بغداد برگزار می شود.

آنا،  خبرگزاری  فناوری  و  دانش  گروه  گزارش  به 
برق-قدرت،  صنعت  با  مرتبط  تجهیزات  و  اقالم 
برای احداث پارک آموزشی صنعت برق با پیگیری 
و  شهرکرد  دانشگاه  مهندسی  و  فنی  دانشکده 
مساعدت شرکت برق منطقه ای اصفهان و همکاری 
و  فنی  دانشکده  اختیار  در  دانشگاه  تدارکات  اداره 

مهندسی دانشگاه شهرکرد، قرار گرفت.
مهندسی  و  فنی  دانشکده  رئیس  ندوشن،  احمدی 
ارزش این تجهیزات اهدایی را بالغ بر پنج میلیارد 
ریال عنوان کرد و گفت: این اقالم و تجهیزات که 
برای  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  برق  صنعت  در 
آموزش دانشجویان رشته مهندسی برق- قدرت به 

کار گرفته می شود.
پارک  تجهیزات  این  از  بهره گیری  با  افزود:  وی 
صنعت برق در مجاورت دانشکده فنی و مهندسی 
و  با صنعت  دانشجویان  بیشتر  آشنایی  راستای  در 

تجهیزات برق ایجاد می شود.
این  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ندوشن  احمدی 
 400 قدرت  کلیدهای  شامل؛  تجهیزات  و  اقالم 
انواع سکسیونر 63 کیلوولت، الین تراپ  کیلوولت، 
63 کیلوولت، انواع رله و تجهیزات حفاظتی صنعت 
انواع  کیلوولت،   63 و   20 برقگیرهای  انواع  برق، 
مقره ها، سیستم های مخابراتی پست های فشار قوی، 

انواع کابل های فشار قوی است.

در دانشگاه شهرکرد انجام می شود؛

احداث »پارک صنعت برق« با 
تجهیزات اهدایی پنج میلیاردی

»پارک صنعت برق« در راستای آشنایی بیشتر 
دانشجویان با این صنعت و با اهدای تجهیزاتی 
بالغ بر پنج میلیارد ریال در دانشگاه شهرکرد، 

احداث می شود.

http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/10/1401-1490.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/10/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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اعالم معافیت گمرکی و مالیاتی واردات به ازبکستان
وزارت صمت طی نامه ای معافیت گمرکی واردات برخی از کاالها و تجهیزات را از کشور ازبکستان 

تا سال 2025 به سندیکای صنعت برق اعالم کرد.
مشاهده نامه و فهرست کاال

از  ارائه بسته حمایت  از توسعه صادرات غیرنفتی شرایط  اولویت حمایت  با توجه به  صندوق توسعه ملی 
صادرات غیر نفتی را این گونه شرح داد:

از صادرات غیرنفتی نسبت به سپرده گذاری ریالی مبلغ 20.000  به منظور اعطای تسهیالت و حمایت 
میلیارد ریال با نرخ سود هفده درصد و سپرده گذاری ارزی مبلغ 500 میلیون دالر با نرخ سود شش درصد 
نزد بانک های منتخب اقدام گردد. الزم به ذکر است از زمان تخصیص نرخ سود منابع سپرده گذاری شده 

ارزی، 2 واحد درصد کاهش می یابد. 

ارائه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی طی نامه ای به سازمان محترم توسعه تجارت ایران شرایط ارائه بسته حمایت از 

صادرات غیرنفتی را اعالم کرد.

http://www.ieis.ir/UserImage/00Letters/ozbakestan.pdf
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نمایشگاه بین المللی زیمبابوه برگزار می گردد
بر اساس اعالم وزارت امور خارجه زیمبابوه، نمایشگاه بین المللی این کشور در بازه زمانی 25 الی 

29 اوریل 202۳ در شهرهای حراره )پایتخت ( و بوالوایو برگزار می گردد.
مشاهده برنامه های این نمایشگاه

الزم به ذکر است این شرکت کشتی گلسان را ظرف هفته جاری به ونزوئال اعزام و برنامه ریزی الزم جهت 
اعزام منظم شناورهای  نیز یادآور شده است که  این شرکت  اعزام شناور بعدی را نیز صورت داده است. 
اقیانوس پیما به مسیرهای دوردست از جمله ونزوئال مستلزم وجود بار کامل بر روی شناورها می باشد. 
از بین  بدیهی است در صورت عدم استقبال تجار در مراودات کال امکان تداوم سفر به صورت اقتصادی 

خواهد رفت. 
شماره تماس شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران: 23841 

قابل توجه تجار و فعاالن حوزه صادرات و واردات کشور به مقصد بنادر ونزوئال

راه اندازی خط مستقیم حمل کاال به بنادر ونزوئال
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از تجار و فعاالن حوزه صادرات و واردات کشور به مقصد بنادر 
ونزوئال دعوت نمود تا درخواست های خود را مبنی بر حمل کاال به صورت مستقیم و از طریق خطوط 

دریایی به این کشور و به ممنظور تداوم این مراودات اعالم نمایند.

http://www.ieis.ir/UserImage/00Letters/zinbaveh.pdf
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بازار سهام
تداوم اقبال حقیقی   ها به بورس

بازار سهام دومین روز معامالتی هفته را بر مدار مثبت 
سپری کرد. بر این اساس نماگر اصلی بازار با رشدی 
یک  سطح  در  و  بود  همراه  2درصدی   /33 معادل 
میلیون و 635هزار واحد قرار گرفت. در این میان ارزش 
معامالت خرد بورس به میزان 7هزار و 156میلیارد 
این در حالی است که در جریان  تومان رقم خورد. 
معامالت روز اخیر به میزان 404میلیاردتومان ورود 
پول حقیقی ثبت شد. به عقیده برخی از کارشناسان 
در این میان ورود پول حقیقی به بازار سرمایه که در 
صعودی  روند  می تواند  است  داده  رخ  اخیر  روز   های 
بورس را تا حدود زیادی تداوم بخشد و پول   های پارک 
شده را با توجه به عقب ماندن بازار سرمایه نسبت به 
سایر بازارها، به بازار مذکور وارد کند. از طرفی شایعاتی 
به گوش می رسد که نشان می دهد در بودجه1402، 
معادل 15هزار میلیارد تومان برای تزریق به صندوق 
تثبیت در نظر گرفته شده است. مجموع عوامل ذکر 

شده موجب چشم انداز مثبت بازار سهام می شود.
بازار سکه

روزهای سبز سکه
سکه طال روز یکشنبه  با نوسانات زیادی همراه بود. بر 
این اساس سکه امامی روز مذکور در محدوده میانی 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

واگرایی نفت با سایر بازارها
به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

ادامه در صفحه بعد
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کانال 21میلیون تومان نوسان داشت و در ساعت 15 
به قیمت 21میلیون  و 346هزار تومان  معامله شد. در 
این میان اکثر کارشناسان معتقدند  یکی از مهم ترین 
عواملی که موجب افزایش تقاضا برای سکه شد، صعود 
طالی جهانی در انتهای هفته گذشته بوده است. بر این 
اساس فلز گرانبها آخرین روز معامالتی هفته به نقطه 
1865دالر رسید و انتظارات صعودی در بازار داخلی را 
تقویت کرد. از طرفی باتوجه به اینکه دالر در ابتدای 
هفته روند نزولی نداشت نتوانست اثر افزایشی طالی 
جهانی را خنثی کند. در این میان تحلیلگران تکنیکال 
باور دارند تا زمانی که سکه بتواند باالی مرز 20میلیون 
تومان قرار بگیرد، احتمال نزول معنی دار در آن زیاد 
نخواهد بود. در مجموع با توجه به مجموع عوامل ذکر 

حاضر  حال  در  سکه  چشم انداز  می شود  گفته  شده 
مثبت است و در صورت تثبیت باالی سطح 20میلیون 
و 800هزار تومانی احتمال رشد بیشتر قیمت وجود 

خواهد داشت.
بازار طالی جهانی

رکوردشکنی فلز گران بها
در  را  گذشته  معامالتی  هفته  جهانی  طالی  قیمت 
مسیر صعودی پشت سر گذاشت. به طوری که فلز 
بازدهی مثبت 25/ 2درصد  با  را  گرانبها هفته اخیر 
طی  که  باورند  این  بر  کارشناسان  رساند.  پایان  به 
را  طال  بازار  می تواند  متعددی  عوامل  سال جاری 
تحت الشعاع قرار دهد. از جمله می توان به رکود در 
تغییر  و  چین  در  کرونا  شیوع  موج  جهانی،  اقتصاد 

در سیاست   های فدرال رزرو اشاره کرد. در این میان 
طال در اولین هفته سال جدید شروع خوبی داشت 
و توانست بیش از 3/ 2درصد افزایش قیمت را تجربه 
کند و به باالترین قیمت خود در هفت ماه گذشته 
برسد. در خصوص مسیر پیش   روی طال گفته می شود 
که اگر فد سیاست سخت   گیرانه شدیدی اتخاذ کند 
یا تسهیل گرایانه برخورد کند، در هر صورت احتمال 
می رود اقتصاد جهانی در مسیری است که سال بدتری 
نسبت به سال قبل داشته باشد. بنابراین در این شرایط 
که رکود اقتصادی و عدم اطمینان باالست، طال معموال 

با رشد مواجه است.
بازار اوراق مسکن

حفظ سطح 120 هزاری تسه

هفته  معامالتی  روز  دومین  مسکن  تسهیالت  اوراق 
میان  این  در  گذاشت.  سر  پشت  صعودی  عمدتا  را 
در  داشت.  0درصدی  معادل76/  رشدی  تسه9912 
یاد شده در سطح 122هزار و  اوراق  پایان معامالت 
عقیده  به  داد.  معامالت خود خاتمه  به  تومان   341
را  امالک  بازار  در  قیمت  رشد  کارشناسان  از  برخی 
نمی توان مستقیما ناشی از قیمت دالر دانست. مسکن 
ذاتا با تورم قدم برمی   دارد که طبق آخرین آمارها به 
بیش از 40 درصد رسیده و متوسط قیمت مسکن نیز 
در آذرماه نسبت به آبان ماه دست کم 2میلیون تومان 
افزایش داشته است. از طرفی افزایش نرخ ارز فضای 
روانی را در جامعه تغییر می دهد و همین دلیلی برای 
از  آن است که اشخاص قیمت ملک خود را بیشتر 
قیمت مصوب اعالم کنند. در این میان خریدار نیز 
باتوجه به اینکه قدرت نقدینگی الزم برای ورود به بازار 
را ندارد نتیجتا نمی تواند در این بازار سرمایه گذاری 
کند. مجموع این عوامل موجب رکود تورمی شده که 
با وجود نبود خریدار قیمت ها در حال افزایش هستند.

بازار نفت
سقوط نفت به دنبال افت تقاضا

قیمت نفت هفته معامالتی اخیر را در مسیر کاهشی 
پشت سر گذاشت. در این میان نفت خام برنت و نفت 
وست تگزاس اینترمدییت هفته را با بازدهی منفی 54/ 
8درصد و منفی 09/ 8درصد به پایان رساندند. به عقیده 
کارشناسان برنامه فدرال رزرو برای اعمال سیاست   های 
سختگیرانه ضد تورمی و همچنین افزایش شیوع کرونا 
ترسیم  معامله گران  برای  بازار  از  تصویر جذابی  عمال 
نکرده است. این در حالی است که چین از پیگیری 
برنامه بازگشایی اقتصادی خود و کاهش سیاست   های 
این  با وجود  اما  سختگیرانه کووید-19 سخن گفت. 
آخرین سهمیه صادراتی فرآورده   های نفتی را لغو کرد. 
همچنین موج هوای گرمی که اروپا را در بر گرفته، باعث 
شده تا قیمت حامل   های انرژی به سمت پایین بچرخد.

ادامه از صفحه قبل


