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3127خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهار شنبه 02 شهریور 1401

مشاهده شرایط اسپانسری
 در مجمع سندیکا 

مشاهده شرایط درج آگهی در کاتالوگ 
اختصاصی کمیته  انرژی های تجدیدپذیر 

سندیکا ویژه دوازدهمین 
نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

تمدید نوبت دوم و سوم دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل، یکم شهریور ماه 
سال جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد.

ایـــن دســـتورالعمل کـــه بـــه اســـتناد آیین نامـــه نظـــام 
فنـــی و اجرایـــی یکپارچـــه کشـــور، مـــاده 23 قانـــون برنامـــه 
و بودجـــه و مـــاده 34 قانـــون احـــکام دائمـــی برنامه هـــای 
توســـعه ای کشـــور و بـــه منظـــور تمدیـــد بخشـــنامه های 
و  دوم(  )نوبـــت   1399/06/26 مـــورخ   99/330220 شـــماره 
)نوبـــت ســـوم(  شـــماره 99/566539 مـــورخ 1399/10/23 
تدویـــن شـــده و بـــه تصویـــب شـــورای عالـــی فنـــی رســـیده، 
دســـتورالعمل های  در  شـــده  درج  شـــرایط  حفـــظ  بـــا 
قبلـــی و پـــس از اعمـــال تغییراتـــی ابـــاغ شـــده اســـت. 
ـــا  ـــه 1396/10/01 ت ـــنامه ب ـــرد بخش ـــاس دوره کارک ـــن اس ـــر ای ب

با پیگیری های سندیکا؛

بخشنامه جبرانی ارز برای 
قراردادهای فاقد تعدیل ابالغ شد

29/12/1402 تغییـــر کـــرده اســـت. همچنیـــن ســـازمان برنامـــه 
ـــابق  ـــتورالعمل های س ـــز روی دس ـــری را نی ـــی دیگ ـــرات جزی تغیی
اعمـــال کـــرده کـــه در فایـــل پیوســـت قابـــل مشـــاهده اســـت. 
ــته،  ــال های گذشـ ــد سـ ــران ماننـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ
ــتورالعمل  ــن دسـ ــاغ ایـ ــرای ابـ ــترده ای بـ ــای گسـ پیگیری هـ
و اصـــاح شـــاخص های آن بـــه منظـــور جبـــران بخشـــی 
بخـــش خصوصـــی  فعـــاالن  بـــه  وارد شـــده  از خســـارات 
ایـــن  از  بخشـــی  و  داده  صـــورت  کشـــور  بـــرق  صنعـــت 
ــت. ــده  اسـ ــال شـ ــندیکا اعمـ ــنهادات سـ ــرو پیشـ ــرات پیـ تغییـ
فایـــل بخشـــنامه را از اینجـــا مشـــاهده و دریافـــت کنیـــد.
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ــزد،  ــتاندار یـ ــور اسـ ــا حضـ ــمی بـ ــی مراسـ طـ
رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و 
ـــل  ـــیم و کاب ـــرکت س ـــتانی، ش ـــران اس ـــایر مدی س
ـــال  ـــده در س ـــده برگزی ـــوان صادرکنن ـــه عن ـــزد ب ی

1400 معرفـــی شـــد. 

شرکت سیم و کابل یزد 
صادرکننده نمونه استان شد

شرکت سیم و کابل یزد با همت و تالش کارگران 
توانمند این شرکت برای سومین سال پیاپی به 
عنوان صادرکننده برگزیده در سال 1۴۰۰ معرفی 

شد.

مدیره سندیکای صنعت  رئیس هیات  باقری،  پیام 
برق نیز در پنل  های تخصصی این کنفرانس حضور 
پنل  در  وی  پرداخت.  سخنرانی  ارائه  به  و  داشت 
و  سیاستگذاری  »حکمرانی،  عنوان  با  تخصصی 
ارائه  ضمن  انرژی«  بهینه سازی  حوزه  رگوالتوری 
برق  بخش  در  بهره وری  موجود  وضع  از  گزارشی 
قوانین  به  بهینه سازی،  طرح های  عارضه یابی  و 
مرتبط با بهینه سازی انرژی اشاره کرده و چالش ها 
دربهینه  حکمرانی  و  سیاستگذاری  راهکارهای  و 

سازی انرژی را تشریح کردند.

رئیس هیات مدیره سندیکا تشریح کرد؛

چالش ها و راهکارهای 
سیاستگذاری های حوزه 

بهینه  سازی انرژی
بهره  وری  و  بهینه  سازی  نمایشگاه  و  کنفرانس 
انرژی ایران روزهای 29 و 3۰ مرداد ماه با حضور 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
سیما  و  صدا  همایش های  سالن  در  جمهوری 

برگزار شد.

پیرو نامه شماره 0668-1401 مورخ 1401/05/29 
جهت  محترم  اعضای  از  دعوت  موضوع  با 
بطور  عادی  مجمع عمومی  به  تشریف  فرمایی 
شهریور   8 سه شنبه  روز  که  سندیکا  فوق العاده 
ایران برگزار خواهد  بازرگانی  اتاق  1401 در محل 
شد، گزارش عملکرد و صورت های مالی سال 1400 
محترم   اعضای  بررسی  و  استحضار  جهت  سندیکا 
 www.ieis.ir آدرس  به  سندیکا  سایت  روی  بر 
در بخش اطاعیه ها )اطاعیه های اعضا( قرار داده 

شده است.
شایان ذکر است یادداشت های پیوست صورت های 
جهت  سندیکا  دبیرخانه  در  نیز   1400 سال  مالی 

بررسی توسط اعضا در دسترس است.

گزارش عملکرد و صورت های 
مالی سال 1۴۰۰

مالی سال 1۴۰۰  و صورت های  گزارش عملکرد 
طور  به  عادی  عمومی  مجمع  در  ارائه  جهت 

فوق العاده سال 1۴۰1 تهیه شده است.
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عضو هیات مدیره »کلیدگستر پویا« در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« هشدار داد

رشد »کّمی« دانش بنیان ها؛ بدون رعایت شاخص ها
فراهم نبودن شرایط آزمایشگاهي سرعت دانش بنیان های صنعت برق براي ورود به بازار را کند کرده 

است. 

ادامه صفحه بعد

عنوان  با   1401 سال  نام گذاری   : طاري  زینب 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« به درستی نشان 
تولید محصوالت  به سمت  داد هدایت بخش مولد 
دانش بنیان و توسعه فناوری در سطح صنایع کشور، 
توسعه  پیش نیازهای  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 

پرشتاب صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
توسعه  تعیین  با  گذشته  سال های  رسم  به  اگرچه 
اقتصاد  کان  سیاست  عنوان  به  دانش بنیان  تولید 
این  بر  تمرکز  با  مرتبط  نهادهای  عمده  کشور، 
اباغ  و  برنامه  تدوین  هدف گذاری،  به  موضوع 
دستورالعمل های مختلف پرداخته اند، اما با گذشت 
برای  اجرایی  اقدامات  سطح  هنوز  سال،  از  ماه   5
توسعه دانش بنیان ها، چندان قابل قبول نیست. در 
دانش بنیان  شرکت  هیات مدیره  عضو  راستا  همین 
شدن  عملیاتی  می کند:  تاکید  پویا،  کلیدگستر 

حوزه  در  تدوین شده  کان  سیاست های  و  شعارها 
و  دقیق  برنامه ریزی های  نیازمند  دانش بنیان ها 
اقدامات  خصوص  دراین  امروز  تا  که  است  شفاف 
طاهری  غیاث الدین  است.  نگرفته  صورت  جدی 
شرکت های  سازمان یافته  ارزیابی  بر  همچنین 
نگرش  شدن  حاکم  و  می کند  تاکید  دانش بنیان 
کمی برای افزایش تعداد دانش بنیان ها بدون رعایت 
دقیق شاخص های مربوطه را یک زنگ خطر جدی 

برای ایجاد رانت و فساد در این حوزه برمی شمرد.
دولت  که  مطلب  این  اعام  با  دیگر  سوی  از  وی 
از  استفاده  بر  باید  استانداردها  تمام  رعایت  با 
محصوالت ساخت داخل به مشاوران و پیمانکاران 
داخلی برای پروژه ها تاکید کند، می گوید: در صورت 
نیازهای  به  داخلی  شرکت های  پاسخگویی  عدم 
کشور، آن زمان دولت باید از مجموعه های خارجی 

بهره گیرد. چرا که توجه به این مساله، باعث توسعه 
به  شد.  خواهد  آینده  در  دانش بنیان  شرکت های 
اعتقاد طاهری، یکی دیگر از مشکات شرکت های 
دانش بنیان، انجام آزمایش های محصوالت آنها است. 
چرا که بسیاری از تست ها با توجه به اینکه شرایط 
آزمایشگاهی فراهم نیست در خارج از کشور انجام 
شده و همین مساله سرعت توسعه و ورود به بازار 
این شرکت ها را کند کرده است. از همین رو برای 
صنعت  دانش بنیان  شرکت های  چالش های  بررسی 
غیاث الدین  با  گفت وگویی  اقتصاد«  »دنیای  برق، 
دانش بنیان  شرکت  هیات مدیره  عضو  طاهری، 
کلیدگستر پویا انجام داده که در ادامه مشروح آن 

را می خوانید.
»تولید؛دانش بنیان،  نام  با  امسال  اینکه  به  توجه  با 
اشتغال آفرین« نام گذاری شده و شرکت کلیدگستر 
صنعت  دانش بنیان  مجموعه های  از  یکی  هم  پویا 
سال  در  آیا  شما  نظر  به  می شود،  محسوب  برق 
جاری اقدام یا برنامه جدیدی برای حمایت و توسعه 

دانش بنیان ها صورت گرفته است؟
تولیداتی  و  فعالیت  عمدتا  دانش بنیان  شرکت  های 
بر  عاوه  محصوالت  این  دارند.  فنی  دانش  پایه  بر 
نیز  تجاری سازی  قابلیت  باید  بودن  دانش محور 
اقتصادی الزم  مزیت های  دارای  از سویی  و  داشته 
جهت عرضه در بازار باشند. شعار انتخاب شده برای 
سال جاری، با توجه به شرایط کان اقتصاد کشور، 
اجرای  صورت  در  که  چرا  است،  مناسب  بسیار 
حمایتی،  سیاست های  مسیر  از  می تواند  صحیح، 
زمینه ساز توسعه دانش بنیان ها شود. اما واقعیت این 
است که با وجود دستورالعمل  ها و قوانین پرشماری 
سویی  از  و  اباغ  دولت  و  مجلس  سوی  از  که 
نشست ها، همایش ها و سمینارهای متعددی که در 
این خصوص برگزار شده، هنوز اقدامی که در توسعه 

تاثیرگذار  جدی  شکل  به  دانش بنیان ها  رونق  و 
پویا  کلیدگستر  شرکت  است.  نشده  انجام  باشد، 
دانش بنیان صنعت  از مجموعه های  یکی  عنوان  به 
برای  گسترده ای  پیگیری های  سال  ابتدای  از  برق 
پیش بینی  حمایت های  و  امتیازات  از  بهره مندی 
متاسفانه  اما  داشته،  حوزه  این  فعاالن  برای  شده 
همچنان نمی توان تفکیک خاصی بین شرکت های 
دانش بنیان با سایر فعاالن صنعت برق قائل شد. در 
حقیقت تاکنون هیچ سیاست متمایز و موثری برای 

دانش بنیان های صنعت برق اجرایی نشده است.
با وجود پیگیری و مراجعات  این شرکت  از طرفی 
تسهیاتی  و  امتیازات  از  نتوانست  حتی  متعدد، 
و شکوفایی  نوآوری  از طریق صندوق  بود  قرار  که 
شود،  گرفته  نظر  در  آن  مکمل  صندوق های  و 
بهره مند شود. در واقع تجربه نشان داده که حتی 
و  شناسایی  برای  شده  پیش بینی  سامانه های 
حمایت از دانش بنیان ها هم متاسفانه کارآیی الزم 
اجرایی  نشان می دهد که  این مساله  نداشته اند.  را 
کردن شعار سال به دلیل نبود زیرساخت های الزم 
در حوزه های مرتبط عما امکان پذیر نیست و همه 
کلیدی  نکته  می ماند.  باقی  حرف  حد  در  وعده ها 
نبودن  مهیا  از  ناشی  زیان  بیشترین  که  است  این 
تحمیل  خصوصی  بخش  فعاالن  به  زیرساخت ها 

می شود.
با  اصلی ترین مشکاتی که شرکت های دانش بنیان 

آن مواجه هستند، چیست؟
شرکت های  روی  پیش  موانع  جدی ترین  از  یکی 
دانش بنیان، مساله تامین مالی است. به بیان ساده تر 
برای  خاصی  امتیاز  هیچ  کشور  بانکی  سیستم 
محدودتری  مالی  توان  از  عمدتا  که  دانش بنیان ها 
نسبت به سایر بخش های صنعت برخوردارند، قائل 
یا  اعتبار اسنادی  بر همین اساس گشایش  نیست. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3892073-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7
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طی حکمی از طرف کردی مدیرعامل شرکت توانیر حامد احمدی به سمت مدیرکل دفتر هوشمند سازی 
و فناوری های نوین شرکت توانیر منصوب شدند.

حامد احمدی دارای مدرک دکتری و با سابقه معاونت مهندسی و طراحی شرکت توزیع نیروی برق استان 
تهران است که توانست بعنوان یکی از سمت های مهم مدیرکلی توانیر منصوب گردد.

مدیران و معاونین توزیع نیروی برق استان تهران بیشترین پیشرفت مدیریتی را در چندسال اخیر داشته اند 
و توانسته اند چهار مدیرعامل استانی و چندین سمت مهم مدیریتی مختلف را بدست آورند.

دفتر هوشمند سازی و فناوری های نوین در راستای برنامه های صنعت برق در سال 98 تشکیل شد. هادی 
مدقق در سال 1396 با حکم کردی مدیرعامل اسبق توانیر بعنوان مشاور مدیرعامل و مجری طرح ملی فهام 
در توانیر مشغول بکار شد و سپس دی ماه 139۷ طی حکمی از سوی محمدحسن متولی زاده مدیرعامل 
سابق توانیر بعنوان مدیرکل دفتر هوشمند سازی و فناوری توانیر منصوب شده بود. وی قبا نیز متولی طرح 

فهام در شرکت سابا بود که با ادغام سانا و سابا از این سازمان جدا شد و به توانیر آمد.

انتصاب مدیرکل جدید دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین 
توانیر

مدیرکل جدید دفتر هوشمند سازی و فناوری های نوین شرکت توانیر طی حکمی از سوی آرش 
کردی بجای هادی مدقق معرفی و منصوب شد. هوشمندسازی شبکه ایران سال ها مورد تاکید 

مقامات مختلف صنعت برقی بوده است که نتوانسته است توفیق چندانی در این حوزه یابد.

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی داورپناه، بنیان گذار این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه هم اکنون این 
شرکت 19 محصول فناورانه را به صورت کاما بومی طراحی کرده و به مرحله صنعتی سازی رسانده است، 
گفت: از این محصوالت، برخی برای کاربردهای خاص و به صورت موردی تولید شده و 10 محصول در حال 

تولید به صورت انبوه یا نیمه انبوه است که تمام یا بخش عمده نیاز شبکه های برق را تامین می کند.
وی فناوری های استفاده شده در این محصوالت را شامل دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری دانست و ادامه 
داد: در حوزه سخت افزار، استفاده از پردازنده های نسل جدید، مدارهای اندازه گیری با دقت 18 و 24 بیتی، 
مدارهای سازگار و مقاوم در برابر نویزها و میدان های الکتریکی و مغناطیسی، مدارهای تقویت و تضعیف 
کننده سیگنال های AC و DC و در نهایت، مدارهای تولید و تزریق جریان های با دقت باال در طیف وسیع 

فرکانسی با مودهای کنترلی متنوع از جمله فناوری های به کارگرفته شده است.
داورپناه یادآور شد: وجود تحریم، سبب شده تا بخش های مختلف کشور با محدودیت های ناخواسته ای روبرو 
شوند. از این میان، شبکه بزرگ برق کشور، یکی از بخش هایی است که تحریم ها آسیب دیده و با مشکل 

روبرو شده است.
این شرکت دانش بنیان رله های  از مرکز اطاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، مدیرعامل  نقل  به 
حفاظتی برای تشخیص رخداد اتصال کوتاه در شبکه الکتریکی با نشان تجاری HAFEZ، دستگاه های تست 
و عیب یابی تجهیزات مورد استفاده در پست های برق فشار قوی را از محصوالت حوزه برق این شرکت نام 
پایش و همچنین هوشمندسازی  اندازه گیری،  برای  یادآور شد: همچنین محصوالت و فرآیندهایی  و  برد 
مطالعات  انجام  برای  نرم افزاری  سامانه های  نهایت،  در  و   PAYESH تجاری  نشان  با  الکتریکی  شبکه های 
سیستم به صورت برخط، تنظیم و هماهنگی رله های حفاظتی و همچنین تحلیل های هوشمند در شبکه های 

برق با نشان تجاری SARV به تولید رسیده است.

تولید و بومی سازی 19 محصول صنعت برق از سوی دانش بنیان ها
یک شرکت دانش بنیان توانست 19 محصول فناورانه در حوزه صنعت برق را به بازار عرضه کند.
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به گزارش شـاتا، علی رسـولیان در نشسـت بررسی 
توسـعه انـرژی خورشـیدی در شـهرکها و نواحـی 
صنعتـی کشـور اظهـار داشـت: بـا تصمیـم مجمـع 
عمومـی سـازمان صنایـع کوچـک و شـهر ک های 
صنعتـی ایـران، این سـازمان مجاز شـده نسـبت به 
ایجـاد یـا توسـعه حداکثـر پنـج شـهرک یـا ناحیه 
صنعتـی تخصصی انرژی خورشـیدی در هر اسـتان 

کند. اقـدام 
وی در ایـن خصـوص ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن 
مصوبـه، سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های 
صنعتـی ایـران مجـاز شـده نسـبت بـه واگـذاری 
اراضـی بـرای ایجاد یـا توسـعه شـهرک ها و نواحی 
صنعتـی تخصصـی انرژی خورشـیدی یا بخشـی از 
اراضـی در اختیـار شـهرک ها و نواحـی صنعتـی و 
مناطـق ویـژه اقتصادی تحت پوشـش خود بـا ارائه 
حداقـل خدمـات زیربنایـی و به  صورت اقسـاط 10 
سـاله بـه منظـور اسـتقرار نیروگاه های خورشـیدی 
بـرای تأمین بخشـی از بـرق مورد نیاز شـهرک ها و 

نواحـی صنعتـی اقـدام کند.
معـاون وزیـر صمـت بـا اشـاره بـه تعامـل و هـم 
افزایـی ایـن سـازمان بـا وزارت نیـرو، بیان کـرد: با 
سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیر و بهـره وری انرژی 
بـرق )سـاتبا( در ایـن حـوزه هماهنگی کامـل داریم.

رسـولیان عنـوان کرد: صندوق ملی محیط زیسـت) 
زیـر نظـر سـازمان محیط زیسـت( نیز تسـهیات و 
اعتباراتـی را در راسـتای حمایـت از انـرژی هـای 
سـبز و تجدیـد پذیـر )خورشـیدی( بـرای کاهـش 
آالیندگـی هـا ارائه می دهـد که واحدهـای تولیدی 
مسـتقر در شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی از ایـن 
اسـتفاده  می تواننـد  نیـز  اعتبـارات  و  تسـهیات 

. کنند
و  هـا  مشـوق  ارائـه  ضـرورت  بـر  همچنیـن  وی 

تسـهیات الزم برای اسـتفاده از انرژی خورشـیدی 
در شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی سراسـر کشـور 
از  اسـتفاده  بـا  صنعتـی  شـهرک های  توسـعه  و 
ایـن فنـاوری تاکیـد کـرد و گفـت: گسـترش و بـه 
در  بخصـوص  خورشـیدی  انرژیهـای  کارگیـری 
شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی مسـتقر در مناطـق 
محـروم و کمتـر برخـوردار بایـد مـورد توجـه قـرار 

بگیـرد.
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: 92 
شـهرک و ناحیـه صنعتـی دارای پتانسـیل بـرای 
راه انـدازی شـهرک انـرژی خورشـیدی در سراسـر 
کشـور شناسـایی شـده اسـت کـه ایـن مـوارد بـه 
سـازمان انرژی هـای تجدیدپذیر و بهـره وری انرژی 

بـرق )سـاتبا(نیز اعام شـده اسـت.
ایـن نشسـت بـا حضـور مدیـران و نمایندگانـی از 
وری  بهـره  و  تجدیدپذیـر  هـای  انـرژی  سـازمان 
انـرژی بـرق )سـاتبا(، صنـدوق ملی محیط زیسـت 
و معـاون فنی سـازمان صنایع کوچک و شـهرکهای 
صنعتـی ایـران و مدیـران ایـن معاونـت برگزار شـد.
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  اســت،  گفتنــی 
شــرکت های  و  ایــران  صنعتــی  شــهرک های 
اســتانی تابعــه آن اکنــون بــا دارا بــودن 509 
ــه  ــج منطق ــی و پن ــه صنعت ــهرک و 338 ناحی ش
 84 بــرداری،  بهــره   درحــال  اقتصــادی  ویــژه 
ــی تخصصــی، 6 شــهرک  ــه صنعت شــهرک و ناحی
ــاوری و کســب و  ــات فن ــاوری، 40 مرکــز خدم فن
کار، دو مجتمــع فنــاوری اطاعــات و خدمــات نــرم  
افــزاری، 99 هــزار و 143 قــرارداد منعقــده و بهــره 
 بــرداری از 49 هــزار و 529 واحــد صنعتــی و ســه 
ــتغال  ــه اش ــی، زمین ــد کارگاه ــزار و 245 واح ه
مســتقیم 98۷ هــزار و ۷5 نفــر را در سراســر 

ــت. ــرده اس ــم ک ــور فراه کش

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
ارائه مشوق برای ایجاد 

شهرک ها و نواحی صنعتی 
تخصصی انرژی خورشیدی در 

استان ها
تجارت گفت: 92  و  وزیر صنعت، معدن  معاون 
برای  پتانسیل  دارای  صنعتی  ناحیه  و  شهرک 
راه اندازی شهرک انرژی خورشیدی در سراسر 
به  موارد  این  که  است  شده  شناسایی  کشور 
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی 

برق )ساتبا(نیز اعالم شده است.

بـا خبرنـگار  نوحـی در گفت وگـو  سـیدمحمدرضا 
ایمنـا، اظهـار کـرد: چهـار پـروژه قابـل افتتـاح از 
جمله احداث پسـت 230 به 63 کیلوولت سـمیرم، 
احـداث پسـت 63 بـه 20 کیلوولـت GIS خیابـان 
اسـام آباد  کیلوولـت   230 کابـل  احـداث  شـهدا، 
 63 پسـت  چهـار  توسـعه  و  اقارب پرسـت  یـک، 
کیلوولـت کاشـان با اعتبـاری بالغ بـر 4,880,000 

میلیـون ریـال در هفتـه دولـت انجـام می شـود.
از  هریـک  هزینه شـده  اعتبـار  مبلـغ  افـزود:  وی 
 2,550,000 از  عبارتنـد  ترتیـب  بـه  پروژه هـا 
میلیـون ریـال بـرای احـداث پسـت 230 بـه 63 
کیلوولت سـمیرم، 1,400,000 میلیـون ریال برای 
پـروژه احـداث پسـت 63 بـه 20 کیلوولـت خیابان 
شـهدای اصفهـان، 630,000 میلیـون ریـال بـرای 
یـک،  اسـام آباد  کیلوولـت   230 کابـل  احـداث 
بـرای  ریـال  میلیـون   300,000 و  اقارب پرسـت 

توسـعه چهـار پسـت 63 کیلوولـت کاشـان.

پروژه های صنعت برق اصفهان در هفته دولت؛

افتتاح بیش از 9 پروژه به ارزش 
۴۸۸ میلیارد تومان

سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: به مناسبت 
فرارسیدن هفته دولت، چهار پروژه قابل افتتاح 
از پنج پروژه کلنگ زنی توسط شرکت  و بیش 

توزیع برق استان اصفهان، انجام می شود.
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فارس،  خبرگزاری  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
جلسه علنی امروز )چهارشنبه دوم شهریور( مجلس 
قالیباف  محمدباقر  ریاست  به  اسامی  شورای 

دقایقی قبل آغاز شد. 
رئیسه  هیات  عضو  دلیگانی،  حاجی  حسینعلی 
شرح  به  را  امروز  علنی  نشست  دستورکار  مجلس 

ذیل قرائت کرد: 
- گزارش شوردوم طرح بانکداری جمهوری اسامی 

ایران
جمهوری  بین  محکومان  انتقال  معاهده  الیحه   -
از  شده  )اعاده  بلژیک  پادشاهی  و  ایران  اسامی 

شورای نگهبان(
 24-4 جدول  اصاح  دوفوریتی  طرح   -

محرومیت زدایی )اعاده شده از شورای نگهبان(
-  طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، 

هیأت ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی
- طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق )اعاده شده 

از شورای نگهبان(

ادامه بررسی طرح بانکداری 
جمهوری اسالمی ایران در 
جلسه علنی امروز مجلس

ادامه گزارش شوردوم طرح بانکداری جمهوری 
از  زدایی  مانع  طرح  همچنین  و  ایران  اسالمی 
توسعه صنعت برق در دستور کار جلسه علنی 

امروز مجلس است.

عامل اول کاهش ارزش یورو
گزارش ها حاکی از آن است که روز گذشته قیمت 
زیرا  است،  بوده  همراه  درصدی   13 رشد  با  گاز 
در  که  بود  کرده  اعام  گذشته  روز های  در  روسیه 
روزهای پایانی ماه اوت قصد توقف صادرات گاز به 
اوت  این موضوع، در 22   به  توجه  با  دارد.  را  اروپا 
خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا با آسیب رو به رو 
شد که به نظر می رسد این اتفاق برنامه ای از سوی 
روسیه برای کاهش آرام صادرات گاز به اروپا باشد. 
اروپا  توانست قیمت گاز در  نهایت  این موضوع در 
این  دنبال  به  کند.  مواجه  شبه  یک  صعودی  با  را 
موضوع مقامات اقتصادی اروپا درصدد سهمیه بندی 

گاز این منطقه برای فصل زمستان هستند.
 عامل دوم کاهش ارزش یورو

عامل دوم برای کاهش ارزش یورو، انتشار گزارش 

در  تجاری  بود.فعالیت های  خرید  مدیران  شاخص 
اروپا برای دومین ماه متوالی با کاهش رو به رو بوده 
نشان دهنده   »PMI« مدیران خرید است. شاخص 
رونق و رکود کسب و کارها است. اگر رقم این گزارش 
باالی 50 واحد شود نشان از رونق آن کشور و اگر 
آن  در  رکود  وقوع  احتمال  برود  واحد   50 زیر  به 
مدیران  شاخص  گزارش  می دهد.  نشان  را  کشور 
خرید اروپا در روز گذشته منتشر شد و نشان دهنده 
کاهش فعالیت های اقتصادی اروپا در ماه اوت بود؛ 
زیرا شاخص مدیران خرید دو کشور آلمان و فرانسه 
به ترتیب به 6/ 4۷ و 8/ 49 واحد رسیده که هر 
دو به زیر 50 واحد کشیده شده اند که برای هر دو 
کشور در حدود دو سال گذشته بی سابقه بوده است. 
البته این موضوع برای آلمان می تواند نشانه خوبی 
جدید  فصل  به  آلمان  ورود  احتمال  با  زیرا  باشد؛ 
رکود، برخی از تحلیل گران در انتظار کاهشی بیش 
و  به عوامل مذکور  توجه  با  بودند.  واحد  از 6/ 4۷ 
همچنین احتمال تورم دو رقمی در ماه اوت که در 
نهایت بانک مرکزی اروپا را تحریک به افزایش نرخ 
بهره خواهد کرد. برخی از تحلیل گران بر این باورند 
که آلمان هر روز گامی در جهت ورود به رکود بر 
می دارد. عاوه بر این فرانسه نیز با کاهش تولید و 
به  را  تحلیل گران  رکودآمیز  نگاه  توانست  خدمات 
پیش رو،  گزارش های  به  توجه  با  کند.  جلب  خود 
از  جلوگیری  و  اقتصادی  شرایط  بهبود  برای  اروپا 
رکود به آلمان و فرانسه باید در انتظار سیاست های 

بانک مرکزی بنشیند.
چرا دالر تقویت شد؟

ارز  از یورو، در کنار تضعیف  جنبه دیگر  گذر دالر 
اروپایی، تقویت شاخص دالر است که در هفته های 
باعث  که  عاملی  مهم ترین  است.  گرفته  قوت  اخیر 
افزایش  تقویت شود،  اخیر  شده دالر در هفته های 

در  روند  این  تداوم  همچنین  و  آمریکا  بهره  نرخ 
آمریکا،  در  بهره  نرخ  افزایش  است.  آینده  ماه های 
بر  رزرو  فدرال  تاکید  علت  به  که  است  سیاستی 
حاضر  حال  در  است.  داده  روی  تورم  نرخ  کاهش 
است،  گزارش شده  5/ 8 درصد  آمریکا،  تورم  نرخ 
باال  نرخ  این  آمریکا،  پولی  سیاستگذاران  برای  اما 
سیاست های  با  که  است  نیاز  و  می شود  محسوب 
شود.  تسریع  تورم  کاهشی  مسیر  انقباضی،  پولی 
سایر  و  یورو  مقابل  در  دالر  شاخص  افزایش  البته 
یک  می تواند  آمریکا  اقتصاد  برای  جهانی،  ارزهای 
افزایش  زیرا  می شود،  محسوب  نیز  ضعف  نقطه 
به  بیشتر  واردات  برای  سیگنال  یک  دالر،  قیمت 
تولیدکنندگان  صادرات  شدن  سخت تر  و  آمریکا 

آمریکایی است.
در  دالر  شاخص  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
به  خود  درصدی   2  /5 رشد  با  گذشته  روزهای 
باالترین سطح در 3 ماه گذشته رسیده و توانسته 
مشابه  نزدیک شود.  واحدی  قله 109  به  دیگر  بار 

این روند را در ماه ژوئن مشاهده کردیم.
تاریخی 20  قله  توانست  دالر  تاریخی  بازه  این  در 
ساعاتی  در  آمریکایی  اسکناس  کند.  فتح  را  ساله 
اما  رسید،  واحد   109 به   2022 ژوئن   3 روز  از 
نتوانست از آن حمایت کند و روند کاهشی به خود 
برای  بهره  نرخ  افزایش  از  رزرو  فدرال  زیرا  گرفت؛ 
درمان تورم بهره گرفت که این موضوع با استفاده از 
ترس سرمایه گذاران از احتمال وقوع رکود توانست 
نگاه  از  کند.  مواجه  نزولی  روند  با  را  دالر  شاخص 
کارشناسان، عاملی که در تقویت دالر نقش مهمی 
آینده  ماه  در  بهره  نرخ  افزایش  احتمال  ایفا کرده، 
توسط فدرال رزرو است که بازارهای جهانی را تحت 
بازار  موضوع  این  دنبال  به  است.  داده  قرار  تاثیر 
رمزارزها و طا در وضعیت قرمز قرار گرفتند. بر این 

گزارش شاخص مدیران خرید اروپا منفی شد

سبقت تاریخی دالر از یورو
به  گذشته  روز  در  یورو  ارزش   : اقتصاد  دنیاي 
پایین ترین سطح خود در 2۰ سال اخیر رسید. 
این اسکناس اروپایی که در روزهای اخیر روند 
نزولی به خود گرفته بود، سرانجام در روز گذشته 
با سقوط مواجه شد و دالر آمریکا ۰۰۷/ 1 واحد 
یورو معامله شد. مشابه این روند در 2 اوت 2۰۰2 
با یورو به سر  مشاهده شد. دالر که در رقابت 
پیشی  یورو  از  مبارزه  این  در  توانست  می برد 
بگیرد. شاخص دالر روز گذشته رقم 9۸۰/ 1۰۸ 
واحد را به ثبت رساند و به نظر می رسد همچنان 
به روند صعودی خود ادامه دهد. اما چه عواملی 
سبب شد یورو ارزش 2۰ ساله خود را در برابر 
دالر از دست بدهد؟ در پاسخ به این سوال چند 

عامل اصلی مورد بررسی قرار گرفت.

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3893233-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
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بازار سهام
تنفس بورس در روندی پر  تردید

بــازار ســهام در روز معاماتــی سه شــنبه، پــس 
از چندیــن روز متوالــی از افــت دســت کشــید. 
شــاخص کل بــا رشــد بیــش از شــش هــزار واحــد 
معــادل 49/ 0 درصــد بــه محــدوده یــک میلیــون و 
431 هــزار واحــد رســید. عــاوه بــر ایــن شــاخص 
همــوزن نیــز در ایــن روز بــا اســتقبال ســهامداران 
صعــودی  مواجــه و بــا رشــدی بیــش از یــک درصد 
ــش در  ــان کاه ــده کارشناس ــه عقی ــد. ب ــراه ش هم
ــه کاهــش درآمــد شــرکت های دالری  قیمــت ارز ب
ــات  ــن رو معام ــد. از ای ــور می  انجام و صادرات مح
ــازار در  ــر ارزش ب ــر ب ــزرگ موث برخــی نمادهــای ب
ــور  ــای مذک ــود. نماد ه ــی ب ــر منف ــای اخی روزه
در روز گذشــته اندکــی افــت روزهــای پیشــین 
ــه  ــوم ب ــهام مرس ــار س ــرده و در کن ــران ک را جب
برجامــی رشــد نماگــر اصلــی بــورس را رقــم زدنــد. 
ــات  ــزان ارزش معام ــه می ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
خــرد )ســهام و حــق تقــدم( معــادل 2151میلیــارد 

ــود. تومــان ب
بازار سکه

سکه دنباله رو دالر
ــا ثبــت  ســکه امامــی در معامــات روز سه شــنبه ب

»دنیای اقتصاد« بازار های مالی را بررسی می کند

تزلزل برجامی 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.

افــت 44/ 1درصــدی معــادل200 هــزار تومــان کاهــش یافــت و در قیمــت 13 میلیــون و ۷00 هــزار تومــان داد و ســتد شــد. در ابتــدای مــرداد مــاه ســکه در تــاش 
ــاره احیــای برجــام و تقویــت شــاخص دالر کــه منجــر بــه کاهــش  ــا گمانه زنی هــا درب بــرای ورود بــه کانــال 15 میلیــون تومــان بــود. معامــات مــاه گذشــته ب
قیمــت جهانــی طــا شــد، همــراه بــود. کاهــش قیمــت بــه محــدوده 13میلیــون تومــان، ادامــه بی خبــری از سرنوشــت برجــام و افزایــش اندکــی در اونــس جهانــی 
طــا در روز معاماتــی اخیــر تقاضــای ایــن مســکوک را بهبــود داده و منجــر بــه بازگشــت هــر قطعــه ســکه امامــی بــه محــدوده 13 میلیــون و ۷00هــزار تومــان 
شــد. بنابرایــن حبــاب ســکه مجــددا بــه ســطوح بــاالی ۷/ 1 میلیــون تومــان بازگشــت. از ایــن رو برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه بــازار ســکه همچنــان تــا زمــان 

تثبیــت دالر پرنوســان باقــی خواهــد مانــد.
بازار طای جهانی

رالی شاخص دالر و طا
طــای جهانــی روز سه شــنبه بــا نوســان همــراه شــد و مســیر نزولــی هفــت روز کاری گذشــته خــود را ادامــه نــداد. به طــوری کــه ایــن فلــز گرانبهــا روز گذشــته 
ســاعت 19:45 بــه قیمــت 1۷53 دالر در هــر اونــس معاملــه شــد. یکــی از مهم تریــن موضوعــات اثرگــذار بــر قیمت گــذاری جهانــی طــا، شــاخص دالر اســت. 
در روز معاماتــی اخیــر شــاخص دالر بــه باالتریــن حــد دو دهــه خــود، یعنــی 109 واحــد رســید. امــا پــس از دقایقــی ایــن صعــود معکــوس شــد و معــادل منفــی 
08/ 0 درصــد کاهــش یافــت. ایــن اســتراحت اثــر مســتقیم بــر رشــد قیمــت طــای جهانــی گذاشــته و موجــب ســکته  ای در رونــد نزولــی طــا شــد. قیمــت طــا 
در پــی جنــگ اوکرایــن و روســیه بــه نزدیکــی 2000 دالر رســید. امــا طــی ماه هــای گذشــته بــا افزایــش نــرخ بهــره بــرای کنتــرل تــورم فزاینده،اونــس نــزول 

ادامه در صفحه بعد
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شــدیدی تــا محــدوده1۷30 دالر داشــت.
بازار اوراق مسکن

فروش ویژه فیلیپس فروش به قیمت عمده
سرخی روی تسه

ــا  ــنبه عموم اوراق تســهیات مســکن در روز سه ش
ســرخ پوش شــدند. تســه 9912 روز گذشــته را 
ــت  ــادل اف ــان مع ــزار و 255 توم ــش 5 ه ــا کاه ب
32/ 4 درصــد پشــت ســر گذاشــت. به طــوری 
کــه اوراق مذکــور کار خــود را در محــدوده قیمــت 
ــی از  ــه داد. برخ ــان خاتم ــزار توم ــی 116 ه پایان
کارشناســان ایــن حــوزه معتقدنــد یکــی از عواملــی 
کــه همــواره اثــر مســتقیم بــر قیمــت مســکن و در 
ــرای خریــد مســکن  پــی آن تقاضــای تســهیات ب
دارد، نــرخ ارز بــرای قیمت گــذاری مــواد اولیــه 
ــه  ــد ب ــا امی ــوان ب ــداران کم ت ــن خری اســت. بنابرای
کاهــش نــرخ دالر و افــت نســبی بهــای تمــام شــده 
ســاخت خانــه، از خریــد و ســرمایه گذاری روی 
ــازار مســکن  ملــک دســت کشــیده اند. از ایــن رو ب
در حالــت باتکلیفــی کــه ناشــی از توافــق احتمالی 
برجــام یــا عــدم احیــای آن بــه دام افتــاده و رکــود 

ــود. ــاهده می ش ــات مش ــبی در معام نس
بازار نفت

نفت در گردباد رکود
نفــت  عرضــه  کاهــش  چشــم انداز  وجــود  بــا 
ــنبه   ــات روز سه ش ــیاه در معام ــای س ــت ط قیم
ــه  ــک دالر رشــد داشــت. به طوری ک ــه ی ــک ب نزدی
ــا  ــت ب ــزاس اینترمدیی ــت تگ ــت وس ــکه نف هربش
ــه قیمــت 91دالر  رشــدی معــادل 98/ 0 درصــد ب
و 34 ســنت رســید. نفــت برنــت نیــز در محــدوده 
ــرار  ــه ق ــورد معامل ــی 9۷ دالر و 45 ســنت م قیمت
ــن  ــگ اوکرای ــان جن ــیاه در زم ــای س ــت. ط گرف
ــه وجــود آمــدن اختــال در  ــرس ب ــا ت و روســیه ب

عرضــه تــا نزدیکــی 140 دالر رســید. امــا مــواردی همچــون سیاســت های ضــد تورمــی، رکــود جهانــی و تقاضــای ضعیــف، قیمــت نفــت را بــه زیــر 100 دالر در 
هربشــکه کشــاند. بــا ادامــه دار بــودن بحــران انــرژی در جهــان و احتمــال کاهــش ذخایــر نفــت آمریــکا در دومیــن گــزارش هفتگــی بــه میــزان یــک و نیــم میلیــون 

ــد. ــد دارن ــن کشــور امی ــش عرضــه ای ــران و افزای ــودن درخواســت ای ــی ب ــه منطق ــی ب ــران بین الملل بشــکه، برخــی تحلیلگ
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گزارش تورم مردادماه از ثبت پایین  ترین نرخ تورم 
حکایت  تابستان  میانه  در  سال1401  در  ماهانه 
دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص 
نرخ  درحالی که  مردادماه،  در  مصرف  کننده  بهای 
تورم ماهانه خرداد رکورد تاریخی خود را شکست 
در  بود  رسانده  ثبت  به  را  12درصد   /2 عدد  و 
در  که  رسید  2درصدی  سطح  به  مردادماه  میانه 

سال1401 بی  سابقه است.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش  این  دیگر  سوی  از 
در  خود  54درصدی  اوج  از  نقطه  به  نقطه  تورم 
52درصدی   /2 سطح  به  و  گرفته  فاصله  تیرماه 
رسیده است. این آمارها نشان می  دهد تورم ماهانه 
تا  خود  5درصدی   /۷ سطح  از  خوراکی  کاالهای 
جزئیات  است.  یافته  کاهش  1درصدی   /4 سطح 
در  می  دهد  نشان  خوراکی  کاالهای  قیمت    تغییر 
و  آن  فرآورده های  و  سفید  قرمز،  گوشت  گروه 
ماه  به  را نسبت  اندکی  روغن  ها و چربی  ها کاهش 
گذشته تجربه کرده  اند. به نظر می  رسد پس از شوک 
و اصاح  ترجیحی  ارز  به واسطه حذف  تورمی که 

شاخص  داد،  نشان  را  خود  خردادماه  در  یارانه ها 
آتی  ماه های  در  و  نزولی شده  وارد شیب  قیمت ها 
کاهش های بیشتری را تجربه خواهد کرد. باید توجه 
دسترس  در  تحریم  ها  لغو  یا  برجام  اگر  که  داشت 
باشد، تورم سال1401 مدل روند طی شده تورم در 

سال92 را تکرار کند.
تورم میانه تابستان

مرکز آمار ایران در گزارشی اطاعات شاخص بهای 
این  بر  کرد.  منتشر  را  ماه  مرداد  در  مصرف  کننده 
اساس در میانه تابستان نرخ تورم ماهانه با کاهش 
6/ 2درصدی نسبت به ماه قبل به 2درصد رسید. 
سقف  به  رکوردشکنی  با  خردادماه  در  عدد  این 
تاریخی خود رسیده بود و عدد 2/ 12درصد را به 
به دنبال حذف  این رکورد شکنی که  ثبت رساند. 
ارز4200 کاالهای اساسی رخ داده بود، در ماه های 
بر  کاالها  این  قیمت  افزایش  اثر  تخلیه  با  و  بعدی 
نرخ تورم دوباره روند کاهشی به خود گرفته است. 
بر این اساس نرخ تورم ماهانه کاالهای خوراکی از 

مردادماه  در  1درصد   /4 به  تیرماه  در  5درصد   /۷
از  دارد.  از کاهش 3/ 4درصدی حکایت  رسید که 
سوی دیگر تورم کاالهای غیرخوراکی و خدمات نیز 
کاهشی شد و از سطح 8/ 3درصدی به 4/ 2درصد 

رسید.
به  نسبت  خوراکی ها  ماهانه  تورم  بودن  کمتر 
دهکی  تورم  در  را  خود  خدمات  و  غیرخوراکی  ها 
به دلیل  پایین تر  دهک  های  و  است  کرده  منعکس 
سطح  مصرفیشان،  سبد  از  خوراکی  ها  باالی  سهم 
تورم پایین  تری را نسبت به دهک  های باالتر تجربه 
کردند. بخش دیگر این گزارش آمار تورم نقطه به 
نقطه را تشریح می  کند. تورم نقطه به نقطه نشان 
می  دهد که یک خانوار برای تهیه یک سبد مشخص 
از کاالو خدمات باید چه میزان پول بیشتری نسبت 
آمارها  کند.  پرداخت  مشابه سال گذشته  مدت  به 
در  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  است  آن  از  حاکی 
مرداد ماه از قله 54درصدی خود در تیرماه فاصله 
درصد   52 /2 به  8/ 1درصدی  کاهش  با  و  گرفت 
می  دهد  نشان  نقطه  به  نقطه  تورم  جزئیات  رسید. 
از سطح  نقطه کاالهای خوراکی  به  نقطه  تورم  که 
86 درصدی خود در تیرماه کاهش اندکی را تجربه 
رسیده  مرداد  در  80درصدی   /4 به سطح  و  کرده 
است. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای 
ماه  به  ماه نسبت  غیرخوراکی و خدمات در مرداد 
در همان سطح 9/ 36درصدی  و  نکرد  تغییر  قبل 

باقی ماند.
سبقت غیرخوراکی  ها

و  خوراکی  کاالهای  تورم  از  منتشرشده  جزیئات 
کفه  که  می  دهد  نشان  ماه  مرداد  در  غیرخوراکی 
غیرخوراکی  ها در افزایش قیمت سنگینی می  کند. بر 
این اساس در بخش کاالهای غیر خوراکی، بهداشت 
و درمان با تورم ماهانه 6/ 3درصدی رکورددار تورم 

و  هتل  است.  مختلف  بخش های  میان  در  ماهانه 
در  قیمت  ها  سطح  3درصدی  افزایش  با  رستوران 
افزایش قیمت در  باالترین  بعدی  مردادماه در رده 
با 9/ 2درصد  میانه تابستان قرار دارد. آموزش نیز 
اختصاص  خود  به  را  سوم  جایگاه  قیمت  افزایش 
داده است. در بخش کاالهای خوراکی نان و غات 
رکورد دار افزایش قیمت بود. بر اساس گزارش مرکز 
 /1 سطح  مرداد  در  غات  و  نان  بخش  تورم  آمار، 
3درصدی را ثبت کرد. ماهی  ها و صدف  داران با رشد 
6/ 2درصدی و شیر، پنیر و تخم  مرغ با 3/ 2درصد 
افزایش قیمت باالترین رشد را در این ماه به خود 
کاالهای  درباره  توجه  قابل  نکته  دادند.  اختصاص 
آنها  از  برخی  قیمت  کاهش  مردادماه  در  خوراکی 
ماکیان  گوشت  و  قرمز  گوشت  اساس  این  بر  بود. 
0درصد   /3 با  چربی  ها  و  روغن  ها  و  0درصد   /6 با 

کاهش قیمت را تجربه کردند.
توضیحات رئیس سازمان برنامه

در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  دوشنبه  روز 
در  نهاد  این  عملکرد  خبرنگاران  با حضور  نشستی 
یک سال گذشته را تشریح کرد. بر این اساس مسعود 
میرکاظمی بخشی از افزایش قیمت کاالهای اساسی 
را مربوط به افزایش قیمت این کاالها در بازارهای 
و  روسیه  جنگ  دنبال  به  گفت  و  دانست  جهانی 
اوکراین، قیمت غات، دانه های روغنی و روغن در 
تجربه کرده  را  توجهی  قابل  بازارهای جهانی رشد 
نیز  را  داخلی  قیمت  های  افزایش  موضوع  این  که 
می  توان  اساس  این  بر  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت 
جهانی  قیمت  های  کاهش  صورت  در  داشت  توقع 
در این دسته از کاالها، قیمت  های داخلی به همین 

نسبت تعدیل شوند.
مقایسه روند افزایش قیمت

ابتدایی  پنج ماه  در  قیمت  ها  شاخص    رشد  بررسی 

افت التهاب قیمت ها؛آیا شاخص مصرف کننده از الگوی سال 92 تبعیت خواهد کرد؟

تورم ماهانه در کف 1۴۰1
دنیای اقتصاد : گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم ماهانه در مردادماه سال جاری با ثبت رقم 
2درصد به کمترین مقدار طی ماه های گذشته از سال1۴۰1 رسیده است. البته کاهش تورم به معنی 
افت سطح قیمت ها نیست، بلکه به این معنی است که از سرعت افزایش قیمت ها)التهاب( کاسته 
شده است. در کنار افت تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی را آغاز کرده و در ماه میانی 
تابستان به سطح 2/ ۵2 درصد رسیده است. مردادماه می تواند آغاز یک رالی کاهشی برای تورم در 
اقتصاد ایران باشد. افت »انتظارات تورمی« به دلیل انتشار اخبار مثبت از لغو تحریم ها می تواند این 
مسیر نزولی را تسریع کند و الگوی سال1392 در سال1۴۰1 تکرار شود. در سال1392 تحت تاثیر 
انتظارات مثبت اقتصادی، تورم نقطه به نقطه از سطح باالی ۴۰درصد تا سطح زیر 2۰درصد در پایان 
این سال کاهش یافت. در کنار این موضوع، توجه به اصالح روند متغیرهای پولی در ماه های آتی 

شرایط را برای حصول تورم تک رقمی در سال آینده فراهم خواهد ساخت.
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