
1

خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

 

3131
شنبه 12 شهــــریور 1401

مشاهده شرایط درج آگهی در کاتالوگ 
اختصاصی کمیته  انرژی های تجدیدپذیر 

سندیکا ویژه دوازدهمین 
نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر

ادامه صفحه بعد

کارخانه شرکت فراگستر بيستون روز سه شنبه هشتم شهریور ماه به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار البرز و معاونان وی، 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، فرماندار و امام جمعه اشتهارد افتتاح شد.

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

کارخانه جدید فراگستر 
بیستون افتتاح شد

این کارخانه در شهرک صنعتی کوثر در اشتهارد در مساحت 5 هکتار 
احداث شده و چهار خط تولید دارد. پایه های توزیع و انتقال نیروی 

و   pipe Rack فلزی  سازه های  مشبک(،  لوله ای،  )تلسکوپی،  برق 
برج های  و  پایه  ساخت  نیروگاهی،  و  برق  پست های  استراکچرهای 
این کارخانه  از جمله تولید  روشنایی و اجرای پوشش گالوانیزه گرم 
است. این شرکت برای 300 نفر اشتغال زایی کرده و در روزهایی که به 
صورت دو شیفت فعالیت دارد، حدود 400 نفر مشغول به کار هستند.
هدف  با  سال 1377  در  بیستون  فراگستر  شرکت  است  ذکر  شایان 
ارائه خدمات پیمانکاری و ساخت تجهیزات صنعت برق کشور اولین 
اخیر  این شرکت طی  سال های  کرد.  تاسیس  را  تولیدی خود  واحد 
در  حرکت  منظور  به  ارزی  درآمدهای  ایجاد  سیاست های  براساس 
مسیر توسعه پایدار کشور، نسبت به گسترش فعالیت های برون مرزی 
شد.  انتخاب  نمونه  صادرکننده  عنوان  به  سال 99  در  و  کرده  اقدام 
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برای مشاهده جزئیات بیشتر و ثبت نام به وبسایت 
https://ipamc.org مراجعه کنید.

 شماره تماس جهت هماهنگی: 02188472808

17 و 18 آبان ماه برگزار می شود؛

هفدهمين همایش مدیریت 
دارایی   های فيزیکی/ 20 درصد 

تخفيف ویژه اعضای سندیکا
هفدهمين همایش مدیریت دارایی   های فيزیکی 
برای  انسانی  منابع  توانمندسازی  هدف  با 
به کارگيری منابع فيزیکی طی روزهای 17 و 18 
آبان ماه 1401 با مشارکت شرکت پمکو و گروه 
آریانا به صورت حضوری برگزار می شود. اعضای 
سندیکا برای حضور در در این همایش از تخفيف 

20 درصدی برخوردار هستند. 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
سمنان گفت: اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان 
توانسته است عالوه بر همکاری با اتاق تجارت عمان، 
ارتباط بسیار وسیعی با فعاالن و مراکز اقتصاد این 

کشور برگزار کند.

فرصت های  معرفی  همایش  در  علی اصغر جمعه ای 
مشترک  اتاق های  همکاری  با  افزود:  عمان  تجاری 
برنامه منظم و مدون برای اعزام هیات های تجاری 
به وجود آمده و بر همین اساس اعزام تیم تجاری 
انجام  هدف  کشورهای  به  برنامه ریزی  به صورت 

خواهد شد.
دارم  این  بر  سعی  داد:  ادامه  سمنان  اتاق  رئیس 
فعاالن  برای  عمان  کشور  اقتصادی  مهم  اطالعات 
شود  گذاشته  اشتراک  به  سمنان  استان  اقتصادی 
تا اعزام هیات تجاری استان به عمان تأثیر مناسب 

داشته باشد.
نیز  عمان  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
در این همایش گفت: در این همایش سعی داریم 
تصویری روش از تجارت و اقتصاد عمان ارائه کنیم 
استان  معدنی  و  صنعتی  توانمندی های  بدانیم  و 
این  بازار  در  می تواند  کاالیی  تنوع  چه  با  سمنان 

کشور رونق داشته باشد.
تجاری  زیرساخت های  افزود: عمان  محسن ضرابی 
شامل مناطق اقتصادی و بنادر منحصربه فردی دارد 
اسالمی  جمهوری  خوب  بسیار  روابط  باوجود  اما 
ایران با این کشور، در این سال ها نتوانسته ایم حجم 

روابط تجاری مطلوبی با این کشور داشته باشیم.
از  بسیاری  است  شده  تالش  داد:  ادامه  ضرابی 
صدور  شرکت ها،  ثبت  همانند  اداری  تشریفات 
و  برقرار  را  کشور  دو  فی مابین  پروازهای  و  روادید 
آسان کنیم و در حال حاضر خط منظم کشتیرانی 

با این کشور برقرار است.
کشور  این  تجاری  مراودات  به  توجه  با  گفت:  وی 
تجارت  قراردادهای  و  آفریقایی  عربی  با 1۶ کشور 
آزاد با این کشورها، این امکان برای تولیدکنندگان 
ایرانی فراهم است تا تجارت گسترده ای با این کشور 

داشته باشند.

در همایش معرفی فرصت های تجاری عمان در اتاق 
سمنان مطرح شد

آسان سازی تشریفات اداری 
برای توسعه روابط تجاری با 

عمان
عمان  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئيس 
می گوید: بسياری از تشریفات اداری مانند ثبت 
عمان  و  ایران  ميان  روادید  صدور  و  شرکت ها 
روابط  توسعه  برای  زمينه  تا  شده  آسان سازی 

اقتصادی و تجاری دو کشور فراهم شود.

پنج شنبه در  روز  ، علی رسولیان  به گزارش شاتا 
با  که  خبر  اقتصاد" شبکه  "میز  برنامه  با  گفت وگو 
موضوع "تأمین برق صنایع" برگزار شد، با اشاره به 
این که از ابتدای تابستان امسال تا کنون قطع برق 
قبلی  با اطالع  و  برنامه ریزی شده  به صورت  صنایع 
صورت گرفته است، اظهار داشت: قطع برق خارج 
به  کشور  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  برنامه  از 
شدت کاهش یافته که این موضوع رضایت نسبی را 
ایجاد کرده تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
خود  تولیدی  برنامه ریزی های  به  بتوانند  به راحتی 
بپردازند. وی افزود: امسال حتی در برخی از روزها 
و  برنامه ای در شهرک ها  از  برق خارج  هیچ قطعی 
نواحی صنعتی نداشته ایم و در برخی روزها نیز کل 
قطعی برق خارج از برنامه در حد فقط یک ساعت 

بوده است.
هم افزایی با وزارت نیرو و توانیر برای تأمین پایدار 

برق صنایع
صنایع  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: قطع 
برنامه ریزی شده و با اطالع قبلی برق در شهرک ها و 
نواحی صنعتی، نتیجه همکاری و هماهنگی مناسب 
و  معدن  "صنعت،  وزارتخانه های  در  بخشی  بین 
تجارت" و "نیرو" بوده است، که با پیگیری های این 
اتفاق  توانیر  شرکت  خوب  بسیار  تعامل  و  سازمان 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه ميز 
اقتصاد شبکه خبر عنوان کرد:

ازای  در  رایگان  زمين  مترمربع   100 واگذاری 
توليد هر مگاوات برقمعاون وزیر صنعت، معدن 
از برنامه و  از کاهش قطع برق خارج  و تجارت 
رضایت نسبی واحدهای توليدی در شهرک ها و 

نواحی صنعتی کشور خبر داد.

متن کامل
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تشریح عملکرد یک ساله وزارت نيرو از زبان وزیر نيرو
وزیر نيرو حل مشکالت ریشه ای صنعت برق را نيازمند پيگيری و عملياتی کردن برنامه های بلندمدت 
تدوین شده دانست و در خصوص طرح های انتقال آب از دریا گفت: طرح های نمک زدایی و انتقال آب 

دریا در چند جبهه کاری در دست انجام است.

از  یکـی  بـا  گفتگـو  در  محرابیـان«  »علی اکبـر 
مطبوعـات بـه تشـریح و تبییـن عملکرد یک سـاله 

ایـن وزارتخانـه پرداختـه اسـت.
تابسـتان امسـال کشـور در تـب و تـاب خاموشـی 
نبـود. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـران بیشـترین 
مصـرف بـرق را در یـک سال گذشـته تجربـه کرد، 
بـه اذعـان کارشناسـان، بـا توجـه به این مهـم باید 
بـه عملکـرد دولت در ایـن بخش نمره ای بـاال داد، 
شـما بـه عملکـرد خـود در یک سـال گذشـته چـه 

می دهیـد؟ نمـره ای 
کـه  کردیـم  آغـاز  حالـی  در  را  امسـال  تابسـتان 
خاطـرات تلـخ قطعی هـای مکـرر بـرق، به ویـژه در 
بخـش خانگـی، در ذهـن مـردم عزیـز کشـورمان 
ایـن  از  نیـز  زیـادی  مانـده و خسـارت های  باقـی 
محـل در حوزه هـای مختلـف هماننـد بخش هـای 
تجـاری و صنعتـی به فعاالن تولیدی و کسـبه وارد 

بود. شـده 
بـا توجـه به تجـارب تلـخ یکی، دو سـال گذشـته، 

از مدت هـا قبـل از ورود بـه روز هـای اوج مصـرف 
بـرق، تـالش کردیـم بـرای ایـن روز هـا برنامه ریزی 
کنیـم و بـه همیـن منظـور در بخش هـای مختلـف 
صنعتـی، کشـاورزی، اداری، مصـارف خانگـی و… 
بـا برنامـه ورود کردیـم و تالش مـان ایـن بـود کـه 
جـدا از برنامه هـای بلندمدتـی کـه بـرای توسـعه 
ظرفیت هـای تولیـد بـرق داریـم، در کوتاه مدت نیز 
اجـازه ندهیـم قطعی هـای مکـرر و بعضـا بی برنامـه 

بـرق، بـرای مـردم مشـکل آفرین شـود.
کشـاورزی  بخـش  فعـاالن  بـا  اسـاس  همیـن  بـر 
اجرایـی  دسـتگاه های  همچنیـن  صنعـت،  و 
وزارتخانه هـای  مثـل  حـوزه  ایـن  در  نقش آفریـن 
همفکـری  جلسـات  نفـت  و  کشـاورزی  صمـت، 
متعـددی برگـزار کردیـم کـه نتایـج آن را در مقام 

کردیـد. مشـاهده  امسـال  تابسـتان  در  اجـرا 
به طـور مثـال، در بخـش صنعـت بـا یـک برنامـه 
مدیریـت بـار مصـرف منعطف و متنوع به اسـتقبال 
تابسـتان آمدیـم و از ۶30 هـزار صنعـت فعـال در 
کشـور، متعهد شـدیم که برق 580 هـزار صنعت را 
کـه عمدتـا صنایـع خرد یـا حیاتی مثل داروسـازی 
بودنـد، بـدون محدودیـت تأمیـن کنیـم. همچنین 
دیگـر  صنعتـی  مشـترک   558 و  هـزار   49 بـرق 
نیـز کـه در سـال گذشـته بـه صـورت روزانـه و از 
سـاعت 11 صبـح تا 20 قطع می شـد، امسـال تنها 
بـه مـدت 12 سـاعت در هفتـه طـی یـک روز، آن 
هـم تنهـا از سـاعت 11 تـا 23 به صورت گردشـی 

محـدود می شـد.

همچنیـن بـا 442 صنایـع بزرگ که مشـمول طرح 
محدودیـت شـدند، این گونـه به تفاهم رسـیدیم که 
اوال در طـول سـال میـزان بـرق مـورد نیازشـان را 
بـرای تولید اسـتاندارد تأمیـن کنیم، ثانیـا ایامی را 
کـه مشـمول محدودیت مصرف می شـوند به دوران 
تعمیـر و نوسـازی و تعطیـالت سـاالنه اختصـاص 
دهنـد و ثالثـا تـا آنجـا کـه برایشـان مقـدور اسـت 
کسـری بـرق روزانـه را در ایـام محدودیـت بـا برق 

نامحـدود شـبانه جبـران کنند.
در بخش هـای دیگـر مثـل کشـاورزی و اداری نیـز 
برنامه هـای مجزایـی در پیـش گرفته شـد. مثال در 
بخـش کشـاورزی قرار شـد چاه هـای کشـاورزی از 
بـازه زمانـی سـاعت 11 تـا 18 کـه البتـه بسـیاری 
از کارشناسـان عقیـده دارنـد در ایـن سـاعات گرم 
آبیـاری خروجـی چندانی ندارد، به مدت 5 سـاعت 
خامـوش شـوند و در ازای ایـن تعامـل، قبـض برق 
چاه هـای کشـاورزی رایگان شـود. در بخـش اداری 
نیـز مقرر شـد عـالوه بـر اینکـه سـاعت اداری یک 
سـاعت زودتر شـروع شـود تا در سـاعات گـرم روز 
ادارات دولتـی تعطیـل شـوند، تـالش شـود تـا بـا 
ادارات پرمصـرف دولتـی کـه بیـش از حـد معمول 

بـرق مصـرف می کننـد، برخورد شـود.
در بخـش خانگـی کـه بـه نوعـی خـط قرمـز مـا 
بـود و مصمـم بودیـم تحـت هیـچ شـرایطی قطعی 
بـرق نداشـته باشـیم، قـرار بـر ایـن شـد کـه بـا 
پیـش  را  کار  تنبیهـی  و  تشـویقی  سیاسـت های 
ببریـم و از همـان اول هـم عـرض کردیـم کـه در 
صـورت همـکاری و تعامـل مشـترکین خانگـی در 

داشـت. نخواهیـم  خاموشـی  خانگـی  بخـش 
ایـن سیاسـت های تشـویقی و تنبیهـی نتیجه بخش 

بود؟
مثـل  مـا  تشـویقی  سیاسـت های  شـکر،  را  خـدا 

اعطـای پـاداش پنج برابـری به مشـترکانی کـه زیر 
الگـو، مصرف بـرق دارند، همچنین نسـبت به مدت 
مشـابه سـال قبـل مصرف خـود را کاهـش داده اند، 
جـواب داد و چیـزی حدود 40 درصد از مشـترکان 
از طریـق ایـن طرح مشـمول پـاداش شـدند و این 
ایـن مشـترکاین خانگـی میـزان  تنهـا  نـه  یعنـی 
مصـرف برق خـود را به داخـل الگو رسـاندند، بلکه 
نسـبت بـه سـال گذشـته نیـز کمتـر بـرق مصـرف 
کردنـد و در نتیجـه بـه پایداری شـبکه بـرق کمک 

کردند. شـایانی 
در  همچنیـن  سیاسـت گذاری ها،  ایـن  از  جـدای 
موضـوع  کردیـم  تـالش  گذشـته  سـال  زمسـتان 
حرارتـی  نیروگاه هـای  آماده سـازی  و  بازسـازی 
کشـور را بـا جدیـت دنبـال کنیم و در سـایه تعامل 
خـوب بـا وزارت نفـت موفـق شـدیم بیـش از 95 
درصـد نیروگاه هـای کشـور را بـرای تولیـد برق در 
فصـل تابسـتان آماده کنیم؛ این در حالی اسـت که 
در سـال قبل بـا آمادگی 75 درصـدی نیروگاه های 

حرارتـی بـه اسـتقبال تابسـتان رفتـه بودیم.
همچنیـن در حـوزه تولید با اینکه میانگین سـاالنه 
افزایـش ظرفیـت تولید در 8 سـال گذشـته 2 هزار 
مـگاوات بـود، در یک سـال گذشـته مصمم شـدیم 
تـا ۶ هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد وارد شـبکه 
کنیـم کـه از ایـن مقـدار 4250 مـگاوات از طریـق 
طریـق  از  مـگاوات   500 حرارتـی،  نیروگاه هـای 
از  نیـز  انرژی هـای تجدیدپذیـر و 1100 مـگاوات 

طریـق ارتقـای نیروگاه هـای فعلـی اسـت.
اقدامـات و سیاسـت گذاری ها  ایـن  از  مجموعـه ای 
اینکـه  تـا در سـال جـاری علی رغـم  سـبب شـد 
چندین بـار رکـورد مصـرف بـرق کشـور شکسـته 
بخش هـای  در  بـرق  قطعـی  شـاهد  امـا  شـد، 
خانگـی و تجـاری نباشـیم و در بخش هـای صنعت 
متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/news/7365/?l


6

شماره  3131 12 شهریور 1401

مشـکالت  تشـریح  ضمـن  ایـران  اتـاق  عضـو 
دریافـت  از  ایـران،  در  دانش بنیـان  شـرکت های 
مبالـغ سـلیقه ای و بـاال از شـرکت ها با عنـوان حق 
بیمـه قـرارداد انتقـاد کـرد و آن را عامـل افزایـش 
هزینه هـای تولیـد و غیررقابتـی شـدن تولیدات در 

دانسـت. صادراتـی  بازارهـای 
دربـاره  ایـران  اتـاق  عضـو  صالحـی،  حمیدرضـا 
مشـکالت شـرکت های دانـش بنیـان، اظهـار کـرد: 
شـرکت های دانـش بنیان مشـکالت عدیـده ای در 
خصـوص بیمـه، مالیـات و مسـائل دیگـر دارنـد؛ به 
طـور مثـال، ممکـن اسـت بسـیاری از ممیزهـای 
مالیاتـی هزینه هـای این شـرکت ها را قبـول نکنند. 
موضـوع دیگـر بـه مالیـات ارزش افـزوده مربـوط 
می شـود کـه اگـر ترتیبی داده شـود کـه از مصرف 
کننـده نهایی گرفته شـود، بهتر اسـت و بخشـی از 
مشـکالت شـرکت های دانـش بنیان حل می شـود. 
شـرکت دانش بنیـان وقتی می خواهـد محصولی را 
بفروشـد، اول بایـد از طریـق سـازمان دارایـی اقدام 

حق بيمه قرارداد دانش بنيان ها سليقه ای دریافت می شود
عضو اتاق ایران دریافت مبالغ سليقه ای و باال از شرکت ها با عنوان حق بيمه قرارداد را مورد انتقاد قرار 

داد و گفت: این روند در نهایت به افزایش هزینه های توليد در کشور می انجامد.

کنـد و مالیات هایـش گرفتـه شـود که ایـن موضوع 
مشـکالتی را بـه وجود مـی آورد.

شـرکت های  مشـکالت  بـه  اقتصـادی  فعـال  ایـن 
دانـش بنیـان در حـوزه صـادرات اشـاره و تصریـح 
کـرد: بایـد معافیت هایـی بـرای آنها در نظـر گرفته 
شـود تـا بتواننـد بـه رقابـت در بازارهـای خارجـی 
بپردازنـد. اگرچـه در مـورد مالیـات ارزش افـزوده 
معافیـت دارنـد امـا در ابتـدا از تولیدکننـدگان این 
مبلـغ دریافـت می شـود و بعـد از اینکـه صـادرات 
انجـام شـد، عـودت داده می شـود. اگـر از همـان 
بـا  تولیدکننـدگان  شـود،  اعمـال  معافیـت  ابتـدا 

آرامـش خاطـر بیشـتری فعالیـت خواهنـد کـرد.
از  بـا اشـاره بـه وضعیـت دریافـت حـق بیمـه  او 
شـرکت های دانـش بنیـان اظهـار کرد: در گذشـته 
پرداخـت  خریـد  روی  بیمـه  حـق  پروژه هـا  در 
می شـد.  اعمـال  اجـرا  بخـش  در  و  نمی کردیـم 
االن حـق بیمـه در بخـش اجـرا و خریـد گرفتـه 
شـرکت ها  بـرای  را  مشـکالتی  ایـن  و  می شـود 

بـه وجـود مـی آورد. از طـرف دیگـر، بیمه هـا بایـد 
لیسـت پرسـنل را کـه شـرکت ها ارائـه می دهنـد 
در نظـر بگیرنـد. بیمه هـا بایـد بنـد ج قانـون رفـع 
موانـع تولیـد را رعایت کننـد، اما در عمـل این کار 
صـورت نمی گیـرد و بیمه هـا بـه خاطـر کم نشـدن 
درآمدهایشـان بـه ایـن بند از قانـون تـن نمی دهند.

از  بـاال  و  سـلیقه ای  مبالـغ  اخـذ  افـزود:  صالحـی 
شـرکت ها کـه تحـت عنـوان حـق بیمـه قـرارداد 
افزایـش  بـه  نهایـت  در  می شـود،  دریافـت 
می انجامـد  کشـور  داخـل  در  تولیـد  هزینه هـای 
و رقابـت پذیـری تولیـدات داخلـی را بسـیار کـم 
می کنـد. در ایـن شـرایط و در حالی کـه خارجی ها 
بـا انـواع معافیت ها در حـال قبضه کـردن بازارهای 
مـا هسـتند؛ هـر چقـدر مـا بـه هزینه هـای تولیـد 
در داخـل کشـور اضافـه کنیـم، از رقابـت پذیـری 

و خدمـات کشـور کـم می کنیـم. تولیـدات 
وی ادامـه داد: دولـت بـه انـدازه کافـی و بـه انحای 
دریافـت  تولیدکننـدگان  از  را  مبالغـی  مختلـف 

می کنـد و نبایـد آنقـدر بـه شـرکت ها و بـه ویـژه 
شـرکت های دانـش بنیـان فشـار بیاوریـم کـه در 
نهایـت تولید برایشـان سـودآوری نداشـته باشـد و 

آن را رهـا کننـد.
عضـو اتاق ایـران گفـت: ارتباط شـرکت های دانش 
بنیـان و سـازمان تأمیـن اجتماعـی یـک ارتبـاط 
یک طرفـه اسـت. بـه طـوری کـه سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی خـودش به شـکایاتی که از این سـازمان 
و  خاطـی  وقتـی  می کنـد.  رسـیدگی  می شـود، 
قاضـی یـک مرکـز باشـد، نمی تـوان بـه بـرآورده 
شـدن حقـوق شـرکت ها زیـاد امیـدوار بـود. بایـد 
یـک دسـتگاه قضائـی مسـتقل بـا حضـور نماینـده 
سـندیکاها و اصنـاف بـه شـکایات رسـیدگی کنـد.
وی تاکیـد کـرد: از طـرف دیگـر، الـزام شـرکت ها 
و  طوالنـی  مـدت  بـه  اسنادشـان  نگهـداری  بـه 
تأمیـن  سـازمان  مـدت  طوالنـی  حسابرسـی های 
اجتماعـی ثبـات را از بنگاه هـا می گیرد و مشـکالت 

متعـددی برایشـان بـه وجـود مـی آورد.
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بازار سهام
ادامه عملکرد منفی هفتگی شاخص

بـــازار ســـهام در هفتـــه معامالتـــی منتهـــی بـــه 
11 شـــهریور ســـال 1401، ســـه روز از پنـــج روز 
ــر  ــت سـ ــش پشـ ــا کاهـ ــود را بـ ــی خـ معامالتـ
گذاشـــت. در نتیجـــه فـــراز و فرود هـــای قیمـــت 
ـــی  ـــر اصل ـــر، نماگ ـــی اخی ـــه معامالت ـــهام درهفت س
ـــش را  ـــد کاه ـــادل21/ 0 درص ـــه ای مع ـــاالر شیش ت
ـــاخص کل  ـــه ش ـــوری ک ـــه ط ـــاند ب ـــت رس ـــه ثب ب
از ســـطح یک میلیـــون و 450واحـــد بـــه ســـطح 
ـــت.  ـــته اس ـــش داش ـــد کاه ـــون و 439 واح یک میلی
ـــد  ـــت، برآین ـــر مالکی ـــص تغیی ـــد خال در بررســـی رون
ــول حقیقـــی  ــروج پـ ــان دهنده خـ معامـــالت نشـ
ـــه گذشـــته اســـت.  ـــارد در هفت ـــزان 5۶9 میلی ـــه می ب
ـــه  ـــن ارزش معامـــالت هفت ـــن مـــدت میانگی طـــی ای
ـــن  ـــر ای ـــالوه ب ـــود. ع ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــر 2 ه زی
ـــبت  ـــوزن نس ـــاخص هم ـــت ش ـــت حرک ـــر جه تغیی
ـــتقبال از  ـــش اس ـــی، کاه ـــه معن ـــاخص کل ب ـــه ش ب
ـــی  ـــه برخ ـــش معامل ـــزرگ و افزای ـــهام ب ـــی س برخ
ـــت. ـــهام اس ـــاالن بازارس ـــط فع ـــک توس ـــهام کوچ س

بازار سکه

»دنيای اقتصاد« روند بازار های مالی را بررسی می کند

نگاه بازار های داخلی به 
تغييرات نرخ ارز

به  نگاه  قيمت ها،  پيش بينی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قيمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنين در 
قيمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پيش بينی شده اند.

ترمز تقاضا در معامالت سکه
ــی  ــه معامالتـ ــن روز هفتـ ــی در اولیـ ــکه امامـ سـ
ـــت  ـــال جاری، در قیم ـــهریور س ـــه 10 ش ـــی ب منته
14 میلیـــون تومـــان آغـــاز بـــه کار کـــرد. در هفتـــه ای 
ـــتمر  ـــش مس ـــا کاه ـــکه ب ـــت س ـــت قیم ـــه گذش ک
همـــراه شـــده و وارد کانـــال 13 میلیـــون تومانـــی 
ـــه  ـــور ب شـــد. روز پنج شـــنبه قیمـــت مســـکوک مذک
کمتریـــن میـــزان در طـــول هفتـــه یعنـــی 13 میلیـــون 
ـــه  ـــید. آنچ ـــه رس ـــر قطع ـــان در ه ـــزار توم و ۶54 ه
ـــر  ـــت اث ـــی قیم ـــد نزول ـــد در رون ـــر می رس ـــه نظ ب
ـــا از ســـوی  ـــزان تقاض ـــته اســـت، کاهـــش در می داش
خریـــداران و همچنیـــن عدم تمایـــل فروشـــندگان 
ــت. در  ــی اسـ ــای فعلـ ــروش در قیمت هـ ــه فـ بـ

ـــن  ـــت ای ـــر قیم ـــذار ب ـــل اثر گ ـــر دو عام ـــه اخی هفت
مســـکوک مســـیری متفـــاوت در پیـــش گرفتنـــد 
بـــه طـــوری کـــه دالر افزایـــش و اونـــس جهانـــی 
ـــطح 1700 دالر  ـــا س ـــمگیری ت ـــش چش ـــال کاه ط
ــکه در روز  ــاب سـ ــت. حبـ ــرده اسـ ــه کـ را تجربـ
ــون و  ــش از یک میلیـ ــزان بیـ ــه میـ ــنبه بـ پنج شـ

ـــود. ـــان ب ـــزار توم 700 ه
بازار طالی جهانی

طال؛ پافشاری بر نزول
طـــال در حـــال حاضـــر شـــش مـــاه اســـت کـــه 
بـــدون توقـــف کاهـــش یافتـــه اســـت و شـــمش 
12 درصـــد یـــا بـــه طـــور متوســـط 2 درصـــد در 
مـــاه از ارزش خـــود را از دســـت داده اســـت. هـــر 

ـــی  ـــش از 40 روز معامالت ـــی بی ـــالی جهان ـــس ط اون
اســـت کـــه بـــه ســـمت کـــف کانـــال 1700 دالر 
ـــه  ـــت. در هفت ـــوده اس ـــت ب ـــس در حرک ـــر اون در ه
ـــس  ـــر اون ـــا در ه ـــود ت ـــالش ب ـــز زرد در ت ـــر فل اخی
ـــه  ـــه میان ـــود و ب ـــر نش ـــدوده 1730دالر کمت از مح
ایـــن کانـــال بازگـــردد امـــا در نهایـــت بـــه 1714 
دالر )تـــا ســـاعت 19 بـــه وقـــت تهران(کاهـــش پیـــدا 
ـــت  ـــی اس ـــال در حال ـــت ط ـــش قیم ـــن کاه ـــرد. ای ک
ـــود در 20  ـــد خ ـــن ح ـــه باالتری ـــاخص دالر ب ـــه ش ک
ســـال اخیـــر یعنـــی 112 رســـید کـــه باالتریـــن 
ـــتمرار  ـــود اس ـــا وج ـــود. ب ـــن 2002 ب ـــزان از ژوئ می
در سیاســـت های انقباضـــی، برخـــی داده هـــای 
ـــرای  ـــی ب ـــد عامل ـــکا می توان ـــوی آمری ـــادی ق اقتص

ادامه در صفحه بعد
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ادامـــه دادن سیاســـت های انقباضـــی فـــدرال رزرو 
ـــرخ بهـــره ادامـــه دار  ـــن افزایـــش ن باشـــد. چنانچـــه ای
ـــال 1۶00 دالری وارد  ـــه کان ـــی ب شـــود طـــالی جهان

ـــد. ـــد ش خواه

بازار اوراق مسکن
معامالت خنثی در تسه

تســـه 9912 در روز شـــنبه از قیمـــت 11۶ هـــزار 
تومـــان معامـــالت خـــود را شـــروع کـــرد و بـــا اندکـــی 

ـــز  ـــان نی ـــزار توم ـــا ســـطح قیمـــت 118 ه ـــش ت افزای
ـــان  ـــه هم ـــنبه ب ـــا در روز چهارش نوســـان داشـــت. ام
ـــت. در  ـــنبه بازگش ـــان در روز ش ـــم 11۶ هزارتوم رق
ـــن نوســـانات ذکـــر شـــده، تســـه 9912 در  نهایـــت ای

ـــه  ـــد را ب ـــد رش ـــر 94/ 0درص ـــی اخی ـــه معامالت هفت
ـــه  ـــن هفت ـــت در ای ـــوان گف ـــه می ت ـــاند ک ـــت رس ثب
ـــوط  ـــی اوراق تســـهیالت مســـکن مرب ـــت قیمت حرک
ـــوده اســـت.  ـــی ب ـــاه ســـال 1399 خنث ـــه اســـفند م ب
ــی  ــر در پـ ــای اخیـ ــده در هفته هـ ــر شـ اوراق ذکـ
ـــه  ـــام ک ـــرات برج ـــه مذاک ـــوط ب ـــار مرب ـــار اخب انتش
شـــرایط اقتصـــادی کشـــور را دســـتخوش تغییـــر قـــرار 
ـــانات شـــدیدی  ـــا نوس ـــایر بازار ه ـــد س ـــد، مانن می ده
ـــد امـــا در روزهـــای معامالتـــی اخیـــر  ـــه کردن را تجرب
ـــر رســـیده  ـــه حداکث ـــی ب ـــل هیجان ـــه عوام ـــن گون ای
و شـــاهد صف هـــای قدرتمنـــد در ســـمت خریـــد 

ـــم. ـــروش نبودی ـــا ف ی
بازار نفت

نفت برنت زیر 100 دالر
در بررســـی رونـــد قیمتـــی بیشـــتر از 20 روز 
ـــه روز در  ـــا س ـــت تنه ـــت برن ـــر، نف ـــی اخی معامالت
ـــان  ـــود پای ـــه کار خ ـــی 100 دالر ب ـــدوده قیمت مح
ــن  ــیار در ایـ ــای بسـ ــود تالش هـ ــا وجـ داده و بـ
ـــه در  ـــوری ک ـــه ط ـــت. ب ـــده اس ـــت نش ـــال تثبی کان
ـــت  ـــت برن ـــکه نف ـــر بش ـــر ه ـــی اخی ـــه معامالت هفت
ـــت  ـــش قیم ـــه 95 دالر کاه ـــدوده 100 دالر ب از مح
 WTI داده اســـت. همین طـــور هـــر بشـــکه نفـــت
ـــی 89  ـــه نزدیک ـــکه ب ـــر بش ـــت 93 دالر در ه از قیم
دالر در روز جمعـــه رســـیده اســـت. افزایـــش اندکـــی 
در قیمت هـــای نفـــت در روز جمعـــه بـــه وقـــوع 
ـــد  ـــش تولی ـــه کاه ـــی ب ـــه خوش بین ـــه ب ـــت ک پیوس
ــردد. در  ــپتامبر بازمی گـ اوپـــک در نشســـت 5 سـ
ایـــن شـــرایط نگرانـــی در مـــورد محدودیت هـــای 
چیـــن بـــرای مقابلـــه بـــا کوویـــد-19 و رشـــد ضعیـــف 
ـــد و  ـــدن رش ـــدود ش ـــث مح ـــان باع ـــی همچن جهان
ـــی  ـــای فعل ـــاالی قیمت ه ـــه ب ـــش ب ـــوان جه عدم ت

ـــت. ـــده اس ش
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در  حضور  برای  که  بولیوی  خارجه  وزیر  معاون 
کرده  سفر  ایران  به  مشترک  کمیسیون  جلسات 
است به همراه سفیر این کشور در تهران در پارلمان 
بخش خصوصی کشور با نایب رئیس اتاق ایران دیدار 
کرد. در این نشست راه های توسعه سطح مناسبات 
تحریم های  از  ناشی  محدودیت های  حل  و  تجاری 

بانکی بررسی شد.
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به 

روابط خوب سیاسی بین دو کشور، سطح مناسبات 
تجاری بین ایران و بولیوی را نامناسب خواند و با 
سال  حدود شش  که  ارزشمندی  توافق های  وجود 
امضا رسیده  به  بولیوی  و  ایران  اتاق  بین دو  پیش 
بود، سطح اجرایی شدن این توافق ها را به دلیل بعد 
مسافت غیرقابل دفاع توصیف کرد. هرچند او معتقد 
بود اگر اراده الزم وجود داشته باشد می توان روابط 

تجاری را در سطح باالیی دنبال کرد.

مهندسی،  فنی  خدمات  حوزه  در  او  اعتقاد  به 
ماشین آالت  و  تجهیزات  دامی،  و  انسانی  داروهای 
کشاورزی، معدن، مصالح ساختمانی و فرآورده های 
داشته  همکاری  بولیوی  با  می توانیم  پتروشیمی 
باشیم هرچند هنوز به دلیل مشکالت بانکی و نقل و 
انتقاالت مالی، قادر به نظام مند کردن روابط نیستیم 
و  اقدامات  به کمک  است  منظور الزم  این  برای  و 
کنیم  پیدا  اقتصادی  راهکاری  سیاسی،  رایزنی های 

که در این بین تهاتر پیشنهاد می شود.
معدن،  بخش  در  بولیوی  ظرفیت  به  اشاره  با  او 
را  حوزه  این  در  تهاتر  کمک  به  مشترک  همکاری 
در  روابط  تقویت  بر  تمرکز  و  داد  قرار  توجه  مورد 

حوزه گردشگری را موثر خواند.
ایران  با نگاه به توافق های موردی بین  سالح ورزی 
و بولیوی که عمده آنها بالتکلیف باقی مانده است، 
تجارت  توافق های  روی  طرف  دو  داد:  پیشنهاد 

ترجیحی و یا آزاد با هم به نتیجه برسند.
بولیوی،  خارجه  امور  وزیر  معاون  مامانی،  فردی 
سطح  توسعه  برای  خصوصی  بخش  با  ارتباط 
در  کرد:  تصریح  و  خواند  مهم  را  تجاری  مناسبات 
مبادالت تجاری و موضوعات بانکی دچار مشکالتی 
برخی  یک جانبه  تصمیمات  دلیل  به  و  هستیم 
کشورها، تعداد زیادی از کشورها بلوکه شدند. کوبا 
این  و  گرفتار هستند  وضعیت  همین  در  ونزوئال  و 
غربی  کشورهای  از  برخی  اقدامات  نتیجه  شرایط 
است. او ادامه داد: هنگام سفر به ایران به من اخطار 
ارتباط  و  این سفر  دلیل  به  است  دادند که ممکن 
این  شوی؛  سیاه  لیست  وارد  ایرانی  شرکت های  با 
نگرانی در بین شرکت های بولیوی نیز وجود دارد. 
بنابراین ضرورت دارد تا برای تقویت روابط بین دو 
کشور مکانیسم خاص مالی تعریف شود و راهی جز 
وزارت  نمایندگان  و  بولیوی  فنی  تیم  نیست.  این 

خارجه ایران روی سندی در این رابطه کار کردند 
و به نتایجی رسیدند که امیدواریم موثر باشد تا در 
صنعت  در  پهپادها  از  استفاده  نانوتکنولوژی  حوزه 

کشاورزی و غیره با یکدیگر همکاری
معاون وزیر امور خارجه بولیوی به ظرفیت صادرات 
برخی محصوالت کشاورزی مانند سویا، قهوه، موز 
با  رابطه  در  افزود:  و  کرد  اشاره  بولویی  در  غیره  و 
گردشگری هم موضوع صدور روادید مطرح بوده که 
بررسی  در دست  ایران  دولت  از طرف  مسئله  این 
است و امیدواریم شرایط آن تسهیل شود. هرچند 
توسعه  برای  مناسبی  زیرساخت های  بولیوی  در 
گردشگری دیده نشده و باید سرمایه گذاری الزم در 

این بخش صورت گیرد.
علیرضا یاوری، معاون بین الملل اتاق ایران تجارت با 
ایران در حوزه کشاورزی و مواد غذایی را امکان پذیر 
دانست و تاکید کرد: این اقالم بشردوستانه هستند 
است.  نشده  تحریم  نظر  این  از  کشوری  هیچ  و 
تحریم  که  دارد  وجود  مشکل  یک  اینجا  بنابراین 
بر  این مسئله هم عالوه  و  است  ایران  بانکی  نظام 
راه حل  مجازی،  ارزهای  طریق  از  پرداخت  و  تهاتر 
دیگری دارد مبنی بر دریافت مجوزهای اختصاصی 
از اوفک که این موضوع نیز اجرایی شده و تاکنون 
چند شرکت بزرگ ایرانی توانستند چنین مجوزی 
را دریافت کرده و به فعالیت تجاری بین المللی خود 
بپردازند. دولت بولیوی هم می تواند چنین مجوزی 
ایران  با  تا  کند  دریافت  خود  بانک  چند  برای  را 
زمان  به  هم  مجوز  دریافت  فرآیند  کنند.  همکاری 

و هزینه زیادی نیاز ندارد.
او ادامه داد: ایران با 70 کشور در سطح دنیا، توافق 
ایران  اتاق  و  کرده  امضا  سرمایه گذاری  دوجانبه 
تمایل دارد زمینه عقد چنین توافقی با بولیوی نیز 

مهیا شود.

حسين سالح ورزی در دیدار با معاون وزیر خارجه بوليوی

توافق برای تجارت ترجيحی و آزاد بين ایران و بوليوی پيگيری 
می شود

نایب رئيس اتاق ایران در دیدار با معاون وزیر خارجه بوليوی با نگاه به توافق های موردی بين دو کشور 
که عمده آنها بالتکليف باقی مانده است، توافق  روی تجارت ترجيحی و آزاد را پيشنهاد داد.
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اینکه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور  از  ۶ ماه پس 
کرد،  صادر  را  اوکراین  به  حمله  دستور  روسیه، 
ظاهر  اروپا  اقتصاد  بر  جنگ  این  ویرانگر  تبعات 
شده و آژیر رکود اقتصادی در این منطقه به صدا 
در آمده است. پس از اینکه جنگ و نرخ  بهره باال 
ترمز رشد اقتصادی منطقه یورو را کشید، صندوق 
بین المللی پول نیز درصد پیش بینی خود را از رشد 
4اقتصاد بزرگ منطقه یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و 
اسپانیا برای سال 2023میالدی کاهش داد. روزنامه 
گاردین با اشاره به وضعیت اقتصادی انگلیس نوشته 

که برای نخستین بار طی 40سال گذشته نرخ تورم 
مرکزی  بانک  است.  رسیده  10درصد  از  بیش  به 
انگلیس پیش بینی کرده که به دلیل افزایش دوباره 
هم  به 13درصد  پاییز  در  تورم  نرخ  انرژی،  قیمت 
خواهد رسید. بنا بر اعتقاد ناظران، اقتصاد انگلیس 
وارد یک دوره طوالنی رکود خواهد شد. در شرایطی 
که انگلیس با فشارهای اقتصادی مضاعف ناشی از 
خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت( دست و پنجه نرم 
زنجیره  در  اختالل  سوخت،  شدن  گران  می کند، 
تامین، کمبود نیروی کار و خشکسالی، اقتصاد این 
کشور و دیگر نقاط اروپا را هدف گرفته است. اقتصاد 
اروپا دست کم در کوتاه مدت، چشم انداز خوبی ندارد. 
تحلیلگران اقتصادی »واحد اطالعات اکونومیست« 
خود  باید  اروپایی  کشورهای  که  آنجا  از  می گویند 
را برای قطع وابستگی به نفت و گاز روسیه آماده 
کنند و انرژی های تجدیدپذیر را جایگزین آن کنند، 
بحران اقتصادی برای مدت نامعلومی ادامه خواهد 
گفته  خود  گزارش  در  هم  اروپا  اتحادیه  داشت. 
است: »انتظار داریم اقتصاد اروپا در کوتاه مدت، طی 
زمستان سال جاری به دلیل کمبود انرژی و تورم باال 
وارد دوره رکود شود. البته زمستان سال آینده نیز 
داریم  انتظار  و  بود  پرچالشی خواهد  ما دوره  برای 
که تورم باال و کندی رشد اقتصادی حداقل تا پایان 

2024میالدی ادامه پیدا کند.«
آلمان: یک گام تا رکود 

به نوشته گاردین، آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد 
وزیدن  که  دارد  قرار  توفانی  مرکز  در  دقیقا  اروپا 
گرفته است. بحران انرژی، چندین ماه خشکسالی و 
اختالل در تجارت جهانی، تولیدات کارخانه ای این 
اقتصادی  رشد  اکنون  است.  داده  کاهش  را  کشور 
آلمان کند شده و احتماال در ماه های آینده منفی 
کارشناس  برزسکی،  کارستن  شد.  خواهد  هم 

»معجزه ای  می گوید:   ING هلندی  بانک  اقتصادی 
الزم است تا اقتصاد آلمان در نیمه دوم سال وارد 
کسب وکار  مدل  کل  واقع  در  نشود.  رکود  دوره 
رشد  تیره  چشم انداز  تحت تأثیر  آلمان  اقتصادی 
اقتصادی سال های پیش رو قرار دارد.«  روسیه در 
سال 2020میالدی بیش از نیمی از گاز مورد نیاز 
آلمان و حدود یک سوم از نفت مورد نیاز این کشور 
آغاز  زمان  از  اما  کرملین  است.  می کرده  تامین  را 
جنگ اوکراین، صادرات نفت و گاز را به این کشور 
فنی  مشکالت  را  مسئله  این  دلیل  و  داده  کاهش 

خط لوله نورد استریم-1اعالم کرده است.
عالوه بر بحران انرژی، خشکسالی و گرمای شدید 
آن  با  آلمانی ها  که  است  جدی  مشکالت  از  نیز 
باعث شده  و کم  آبی  بارش  روبه رو هستند. کاهش 
مسیرهای  از  یکی  که  راین  رودخانه  آب  سطح  تا 
اصلی حمل ونقل بخش صنعتی آلمان است به شدت 
کاهش پیدا کند. گفته شده، سطح آب در برخی از 
نقاط رودخانه به کمتر از 40سانتی متر رسیده که 
عمال حرکت قایق های باری را متوقف کرده است. 
همین مسئله باعث تأخیر در تامین مواد مورد نیاز 
تولیدکنندگان  سایر  و  شیمیایی  مواد  شرکت های 
کارخانه های  دیگر،  سوی  از  است.  شده  صنعتی 
رودخانه  آب  از  که  راین  رودخانه  در سواحل  واقع 
استفاده  خود  دستگاه های  کردن  خنک  برای 
می کردند نیز اکنون با مشکل روبه رو شده اند. روند 
برق  نیروگاه های  به  زغال سنگ  محموله های  حمل 
به  واکنش  در  آلمان  دولت  است.  شده  مختل  نیز 
عوارض  آلمانی  خانوارهای  برای  انرژی  بحران 
مصرف گاز درنظر گرفته که حدودا از 2 ماه آینده 
آوریل 2024ادامه خواهد  تا  و  اجرایی خواهد شد 
به  انرژی  حمایتی  بسته  همچنین  دولت  داشت. 
ازجمله  که  گرفته  درنظر  را  یورو  ارزش30میلیارد 

کاهش  کارگران،  برای  300یورویی  هزینه  کمک 
بلیت  بنزین و گازوئیل و تخفیف 9یورویی  مالیات 
شولتس،  اوالف  می شود.  شامل  را  قطار  و  اتوبوس 
صدراعظم آلمان، وعده داده که دولت برای حمایت 
بیشتر از مردم این کشور بسته جدید حمایت مالی 
سقوط  احتمال  گاردین  گرفت.  خواهد  درنظر  را 
آلمان به ورطه رکود را 4از 5پیش بینی کرده است.

فرانسه: تهدید قطعی برق در زمستان 
هسته ای  انرژی  گسترده  صنعت  لطف  به  فرانسه 
خود که می تواند بیش از 70درصد برق این کشور 
را تولید کند باید نسبت به دیگر کشورهای اروپایی 
که  است  این  واقعیت  اما  می داشت،  بهتری  وضع 
رآکتورهای  فرسودگی  جدی  مشکل  با  پاریس 
هسته ای روبه روست. فرانسه اگرچه دومین اقتصاد 
بزرگ منطقه یورو به شمار می رود و نسبت به آلمان 
در شرایط بهتری قرار دارد، اما تهدید زیانبار قطع 
بسیار جدی  هم  کشور  این  برای  زمستان  در  برق 

است.
رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در 3 ماهه دوم 
کمتر  اروپا  کشورهای  سایر  از  که  بود  0,5درصد 
است. مصرف داخلی در این کشور نیز به طور قابل 
اساس  برهمین  است.  کرده  پیدا  کاهش  توجهی 
دولت بسته حمایتی اضطراری به ارزش20میلیارد 
یورو را درنظر گرفته. گاردین احتمال ورود اقتصاد 
فرانسه به دوره رکود را 2از 5پیش بینی کرده است.

ایتالیا: ضعیف ترین عضو گروه بزرگان اقتصادی 
اقتصاد ایتالیا به لطف صنعت گردشگری در مقایسه 
با کشورهای دیگر اروپا عملکرد نسبتا بهتری داشته 
و در 3 ماهه دوم سال جاری رشد یک درصدی را 
مانند  نیز  کشور  این  اقتصاد  اما  است،  کرده  ثبت 
در  این  است.  وابسته  روسیه  گاز  به  عمیقا  آلمان 
حالی است که ایتالیا پس از استعفای ماریو دراگی 

اقتصاد اروپا، بر لبه پرتگاه رکود
در  اختالل  و  تورم  خشکسالی،  انرژی،  بحران 
اقتصادهای  بزرگ ترین  جهانی  تجارت  زنجيره 
منطقه یورو را در آستانه غلتيدن به ورطه رکود 

قرار داده است.

متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news/43548/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF

