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مشاهده برگزیده
قیمتهای زنجیره معدن،
صنایع معدنی و انرژی
(داخلی و بینالمللی)

حمـایت از سـاخت داخـل؛
پیچیدگیها و چالشها

علی تبیانیان ،معاون فنی و امور کمیسیونها و کمیتههای سندیکا نوشت :حمایت از ساخت داخل در صنعت برق باید به شکلی
انعطافپذیر انجام شود ،به نحوی که جلوگیری از واردات یک کاال به توقف پروژههای زیرساختی ملی منجر نشود و یا آزاد کردن
واردات آن تضعیف و یا افول سازندگان داخلی را به دنبال نداشته باشد.
حمایت از ساخت داخل در طول بیش از چهار دهه پس از انقالب،
همواره به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی حوزه صنعت و اقتصاد
کشور دنبال شده و در این حوزه قوانین ،آییننامهها و مصوبات
متعددی ابالغ و اجرایی شده است .در این میان قانون حداکثر استفاده
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی یکی از
مهمترین و موثرترین قوانینی است که برای محافظت از ظرفیتهای
سازندگان داخلی پیادهسازی شده و بر اساس آن واردات کاالهایی که
مشابه آن در داخل کشور ساخته میشود ،ممنوع اعالم شده است.
قانون مذکور از سال  1398بطور جدی برای حمایت از سازندگان
تجهیزات صنعت برق نیز مورد استفاده قرار گرفته اما ویژگیهای
منحصر به فرد صنعت برق موجب شده است که اجرای این
قانون در سالهای اخیر رضایتمندی مناسب را در میان صاحبان
این صنعت بوجود نیاورد چرا که تجهیزات مورد استفاده در این
صنعت پیچیدگیهای گسترده ای دارد و بر خالف دیگر صنایع،
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صدور حکمی کلی در خصوص وضعیت ساخت داخل یک
طیف از تجهیزات ،پروژههای ملی را با چالش مواجه میکند.
این پیچیدگی عمدتا ناشی از تفاوت جزئیات مشخصات فنی
هر دسته از محصوالت است .بطوریکه تنوع و کمیت در حوزه
مشخصات فنی ،صرف نظر از کیفیت موجب میشود قضاوت
در خصوص استفاده از آنها در پروژهها چالشبرانگیز باشد.
به همین دلیل است که حمایت از ساخت داخل در صنعت برق
باید به شکلی انعطافپذیر انجام شود ،به نحوی که جلوگیری از
واردات یک کاال به توقف پروژههای زیرساختی ملی منجر نشود و
یا آزاد کردن واردات آن تضعیف و یا افول سازندگان داخلی را به
دنبال نداشته باشد .از این رو شاید بهترین راه حل این است که
مشخصات فنی تجهیزات خاص هر پروژه به شکل دقیق بررسی و با
توانمندی ساخت داخل تطبیق داده شود و در نهایت تصمیمگیری
در خصوص تامین تجهیزات آن از داخل یا واردات صورت گیرد.
البته نباید از این مساله هم چشم پوشید که در برخی از پروژهها
مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به شکلی تعیین میشود
که امکان تامین آنها در داخل وجود نداشته و دست کارفرما برای
واردات آن تجهیزات باز باشد .درحقیقت بعضی از کارفرمایان دولتی
متن کامل
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روح اهلل دهقانی فیروز آبادی
سرپرست معاونت علمی ریاست
جمهوری شد

رئیس جهاد دانشگاهی با حکم رئیس جمهوری،
ی و فناوری ریاست
سرپرست معاونت علم 
جمهوری شد.

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از ایسنا،
دکتر روح اهلل دهقانی فیروز آبادی با حکم رئیس
جمهوری ،با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد.
در متن این نامه قید شده است« :جناب آقای دکتر
روح اهلل دهقانی فیروز آبادی نظر به مراتب شایستگی،
تجارب و سوابق علمی و مدیریتی جنابعالی به موجب
این حکم با حفظ سمت فعلی ،به عنوان سرپرست
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری منصوب
میشوید .امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام
به "عدالت محوری"" ،روحیه انقالبی""،مردمداری"،
"پاکدستی"" ،فساد ستیزی"" ،قانونمنداری"" ،مفاد
عهدنامه دولت مردمی" با برنامه ریزی و حرکت
جهادی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در
حوزه علم و فناوری در پیشبرد اهداف دولت مردمی و
ایران قوی مجدانه کوشا باشید .توفیق و سربلندی آن
جناب را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی

ایران و انجام ماموریتها و وظایف محوله از خداوند
متعال مسالت مینمایم».
شایان ذکر است دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی،
تحصیالت دوره کارشناسی ( ،)۱۳۸۲کارشناسیارشد
( )۱۳۸۴و دکترا ( )۱۳۸۷خود را در رشته مهندسی
هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند و
درحال حاضر ،دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا و
عضو هیات علمی این دانشگاه است.
وی با بیش از  ۱۰۰عنوان مقاله در مجالت معتبر
علمی؛ استاد نمونه آموزشی و استاد نمونه پژوهشی
دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی شریف است.
معاونت فرهنگی و اجتماعی و همکاری در معاونت
پژوهشی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه ،از دیگر
سوابق اجرایی دکتر دهقانی فیروزآبادی است.
فیروزآبادی همچنین تأسیس و مدیریت پردیس
نوآوری و مرکز تحقیقات شهید مقدم و همچنین
مدیریت مرکز رشد آن را در حوزه علم و فناوری در
کارنامه خود دارد .وی در اردیبهشت سال  ۱۳۹۸با
حکم دکتر محمدمهدی طهرانچی ،رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی به عنوان معاون تحقیقات ،فناوری و نوآوری
دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شد .در جلسه سوم خرداد
ماه سال جاری ،هیات امنا جهاد دانشگاهی که با دستور
کار انتخاب رییس جدید این نهاد برگزار شد ،گزینه
پیشنهادی ریاست دکتر "روحاهلل دهقانی فیروزآبادی"
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و معاون
تحقیقات ،فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی را
مطرح و در نهایت رأی آورد .این انتخاب سپس در
جلسه همان روز شورای عالی انقالب فرهنگی ،مطرح
و ریاست دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در جهاد
دانشگاهی به تصویب نهایی این شورا رسید .در نهایت
نیز مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص
تایید انتخاب رئیس جهاددانشگاهی توسط رئیس
جمهوری ابالغ شد.

اجالس بزرگداشت روز جهانی اسکان
برگزار میشود

یشود؛
آبان ماه برگزار م 

پاویون ایران در چهل و
ششمین نمایشگاه بینالمللی
بازرگانی عراق

پاویون جمهوری اسالمی ایران در چهل و
ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق
برگزار می شود.

پاویون جمهوری اسالمی ایران در چهل و ششمین
نمایشگاه بینالمللی بازرگانی عراق از تاریخ 10
لغایت  19آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه
بینالمللی بغداد برگزار میشود.
عالقمندان جهت حضور در این نمایشگاه
میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به
وبسایت  www.epma.irمراجعه و یا با
شماره تلفن  02188379252و شماره واتساپ
 09128332400تماس حاصل فرمایند.
جزئیات بیشتر را اینجا مشاهده کنید.
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اجالس بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر و هم
اندیشی تشکلهای صنعت ساختمان  10مهر
برگزار میشود
اجالس هم اندیشی تشکلهای علمی و صنفی
صنعت ساختمان با هدف ارائه توانمندیهای
موجود و آخرین یافتههای علمی و اجرایی تشکلها
در این خصوص ،در قالب سخنرانی و کارگاههای
آموزشی 10 ،مهر ماه سال جاری از ساعت 8:30
الی 16در محل همایشهای اتاق بازرگانی ایران
برگزار میشود.
برای ثبتنام در این اجالس اینجا کلیک کنید و
یا از طریق کد دستوری "*6655*22402#اقدام
کنید.
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر:
 22659936 ،22659870و شماره همراه
09127075097
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فراخوان اولین نمایشگاه تخصصی ارائه محصوالت نوآورانه و
فناورانه؛ هوشمندسازی صنعت برق

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ابوجا در نیجریه

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ابوجا در تاریخ  30سپتامبر لغایت  9اکتبر (2022برابر با  8مهر لغایت
 17مهر  )1401در شهر ابوجا نیجریه با موضوع "ایجاد بازارهای صادرات از طریق دیجیتالی کردن
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط" برگزار می شود.

اولین نمایشگاه تخصصی " ارائه محصوالت نوآورانه  /فناورانه هوشمندسازی صنعت برق  -فاز اول:
رویتپذیری بار مشترکین" روز دوشنبه  ۱۱مهرماه  ۱۴۰۱در محل پژوهشگاه نیرو و با حضور وزیر نیرو
برگزار میشود.

در سال تولید؛ دانش بنیان ،اشتغال آفرین ،به منظور تحقق شعار سال  ۱۴۰۱در صنعت برق کشور؛ اولین
نمایشگاه تخصصی " ارائه محصوالت نوآورانه  /فناورانه هوشمند سازی صنعت برق  -فاز اول :رویتپذیری
بار مشترکین" روز دوشنبه  ۱۱مهرماه  ۱۴۰۱در محل پژوهشگاه نیرو و با حضور وزیر نیرو برگزار میگردد.
صنعت برق با هدف رویتپذیری و مدیریت بار مشترکین فشار ضعیف و بهرهگیری از پتانسیلها و
ظرفیتهای ملی قصد دارد از طریق برگزاری نمایشگاه نسبت به شناسایی فناوران این حوزه و متعاقبا
تدوین و اجرای برنامههای مشترک و بستههای حمایتی اقدام کند.
از کلیهی شرکتهای دانشبنیان /واحدهای فناور ،تولیدکنندگان محصوالت فناورانه ،کارخانههای نوآوری
و پارکهای علم و فناوری ،شتابدهندهها ،صاحبان ایده و شرکتهای خالق ،مراکز رشد و استارتاپهای
فعال در این حوزه دعوت میشود در این نمایشگاه که با حضور وزیر نیرو برگزار میشود ،شرکت نمایند.
به منظور حضور در نمایشگاه ،فرمهای پیوست را دانلود و پس از تکمیل ،همراه با مستندات درخواستی به
آدرس پست الکترونیکی  SGEXPO@NRI.AC.IRارسال نمایید .جهت دریافت اطالعات تکمیلی با شماره
 ۰۲۱-۸۸۵۷۸۳۷۶سرکار خانم صادقی تماس حاصل فرمائید.
فرمهای پیوست:
فرم ثبت نام ارائه محصول
راهنمای فرم ثبت نام ارائه محصول
فراخوان

عالقمندان می توانند به منظور کسب اطالع بیشتر با تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند و یا از طریق
لینک ذیل بصورت آنالین جهت شرکت در نمایشگاه ثبت نام نمایند.
شماره تماس واتزآپ:
002347033074307
ایمیل:
jude@accinigeria.com
وب سایت:
www.accinigeria.com
مشاهده نامه معرفی نمایشگاه
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مالکانه وغیره ابهام بزرگی برای بازار سرمایه بهشمار
میرود .در کوتاهمدت باید دید گزارش ماهانه
شهریور و گزارشهای ۶ماهه شرکتها که تا اواخر
مهرماه ارائه میشود در چه وضعیتی است و مسیر
برجام نیز به کدام سمت میرود ،اگر نتیجه این
سه ابهام مثبت باشد ،با توجه به اصالح قیمتها
و ارزندگی آنها احتماال تمایل سرمایهگذاران برای
ورود به بازار سهام بیشتر شود.
در این بین باید توجه داشت که طبیعتا طی دو
سالگذشته و بهخصوص با اتفاقاتی که در سال۹۹
افتاد و بسیاری از سهامداران جدیدالورود متضرر
شدند از بازار اعتمادزدایی شده؛ اما در همین
مدت ما شاهد اتخاذ تصمیمات اساسی و خوبی
در مورد بازار سرمایه ،صنایع و شرکتها بودیم،
تصمیماتی از قبیل تعیین سقف نرخ گاز برای
صنایع ،ایجاد صندوقهای بازارگردانی ،خرید سهام
خزانه توسط شرکتها ،چانهزنیهایی درخصوص
حذف قیمتگذاری دستوری ،عرضه کاالها و
محصوالت شرکتها از قبیل سیمان و خودرو در
بورسکاال وغیره اتفاقات اعتمادزایی هستند که ما
بعد از سال ۹۹شاهد آن بودیم اما بازگشت اعتماد
مجدد به بازار و ورود سرمایهگذاران به اتفاق مهم
دیگری نیاز دارد .مهمترین محرک ،قانونگذاری
و ثباتبخشی به مجموعه قوانینی است که
سرمایهگذاران را مطمئن و تشویق کند ،نه اینکه
ما هر سال شاهد تغییراتی در بودجه باشیم و
سرمایهگذار همواره با مجهوالت و ابهامات زیادی
مواجه شود و نتواند وضعیت آتی سودآوری شرکتها
را پیشبینی کند ،بنابراین بزرگترین تهدیدی که
در حالحاضر یک سرمایهگذار برای ورود به بورس
با آن مواجه است تغییرات مکرر قوانین ،بخشنامهها
و دستورالعملهایی است که وضعیت سودآوری

شرط اول بازگشت سرمایه به بورس

کامل ابراهیمیان /کارشناس بازار سهام
بازار سهام بعد از رشدی که از اواسط بهمن شروع شد تقریبا تا اواخر فروردین روند مثبتی داشت و
بازدهی در اکثر صنایع و شاخصکل بورس مثبت بود اما بعد از آن وارد فاز اصالح شد و این اصالح
تا به دیروز که بازدهی بازار برای اولینبار در سالجاری منفی شد ،ادامه یافت .در این مدت ابهامات
زیادی در بازار سهام وجود داشت که روند نزولی را تشدیدکرد ،ابهاماتی درخصوص صنعت خودرو
و معامالت بلوکی ،عدمتحقق برنامههایی که برای خصوصیسازی صنعت ارائهشده بود ،قطعی برق
صنایع و افت نسبی تولیدات در این بخش و از همه مهمتر ابهاماتی که در مورد وضعیت برجام وجود
داشت و کماکان هم هست.

این موارد در کنار اصالح نسبی قیمتهای جهانی و اصالح قیمت کامودیتیها باعث شد سرمایهگذاران
مقداری عقبنشینی کنند و شاهد اصالح شاخصکل و ارزش بازار صنایع باشیم .عالوه بر این ابهامات
دیگری از قبیل وضعیت بودجه را نیز در پیش داریم که با توجه به متغیرهایی از قبیل نرخ حاملهای
انرژی ،نرخ سوخت (با توجه به گمانهزنیهایی که در مورد تغییر فرمهای نرخ سوخت وجود دارد ).بهره
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شرکتها را بهصورت مداوم تحتتاثیر قرار میدهد.
تا زمانیکه درخصوص ثباتبخشی به قوانین و
مقررات از حالت شعاری به سمت عملیاتی پیش
نرویم ،کماکان سرمایهگذار ترجیح میدهد سرمایه
خود را در بازارهای دیگر به چرخش دربیاورد تا
اینکه وارد بازار شفاف بورس کند .اگر این موارد
مرتفع شود و سرمایهگذار بتواند نگاه بلندمدتی
به سرمایهگذاری در بازار سهام داشته باشد قطعا
راه اعتمادسازی در این بازار مرتفع میشود ،بقیه
موارد هم به بحث زیرساختهای نرمافزاری مربوط
میشود که قابلحل هستند و به این اعتمادزایی
کمک میکنند .در این میان یک بحث مهم وجود
دارد و آن این است که عبارت «ثباتبخشی» را
خیلی میشنویم؛ اما باید توجه داشت که بحث
ثباتبخشی صرفا باید در حوزه قوانین و مقررات
باشد .اینکه میگویند بازار سرمایه را باثبات کنیم
غلط است چون بورس محیطی کامال پویا است و
سرمایهگذار با توجه به متغیرهای موجود و اثر آنها
بر سودآوری شرکتها نسبت به سرمایهگذاری در
بازار سرمایه اقدام میکند که این سرمایهگذاری
در نهایت بهکارآیی تخصیصی بازار سرمایه منجر
میشود ،بنابراین خیلی مهم است که ثباتبخشی
در حوزه قوانین و مقررات باشد و اینکه بعضی از
دولتمردان یا سیاستگذاران اقتصادی بخواهند
ثباتبخشی را به این معنا عملیاتی کنند که مثال
شاخص در سطحی بماند یا بازار سهام نوسان نکند،
خود عاملی برای فرار سرمایهگذاران خواهد بود و
اگر این دیدگاه غیرعلمی در بازار حکمفرما شود
شاهد فرار سرمایهها از بورس به سمت بازارهای
غیرمولد خواهیم بود .اما قطعا ثباتبخشی به
قوانین و مقررات ،مهمترین عامل برای کمک به
استقبال دوباره سرمایهگذاران است.

شماره  30  3136شهریور 1401

طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق به کمیسیون
انرژیبرگشت

طرح مانعزدایی از توسعه
صنعت برق به کمیسیون انرژی
برگشت

طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق به
درخواست عزتاهلل ضرغامی وزیر میراث
فرهنگی و دستور رئیس مجلس شورای اسالمی،
به کمیسیون انرژی برگشت.

بهگـزارش خبرگـزاری مهـر ،فریـدون حسـنپور
رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلـس در نامـهای
بـه محمدباقـر قالیبـاف رئیـس مجلـس شـورای
اسلامی از بازگشـت ایـن طـرح به این کمیسـیون
بـه درخواسـت سـید عـزتاهلل ضرغامـی وزیـر
میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی خبـر
داد.
در نامـه رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلـس خطاب
بـه محمـد باقـر قالیبـاف آمـده اسـت :بازگشـت
بـه دسـتور جنابعالـی در خصـوص نامـه ضرغامـی
وزیـر میراثفرهنگـی ،گردشـگری و صنایعدسـتی،
ضمـن تائیـد دغدغههـای مذکور در نامه ،پیشـنهاد
میشـود مصوبـه «مانعزدایـی از توسـعه صنعـت
بـرق» بـرای اصلاح بـه ایـن کمیسـیون برگشـت
داده شـود.
پیشتـر علیاصغـر شـالبافیان معـاون گردشـگری
کشـور از مکاتبـات و رایزنـی در ایـن خصوص برای
حمایـت از ایـن صنعـت خبـر داده بود.
او پیش از این گفتـه بود :وزارتخانه میراثفرهنگی،
گردشـگری و صنایعدسـتی بـه محـض اطلاع از
ایـن طـرح ،مکاتبـات و رایزنیهای خـود را با هدف
حمایـت از صنعت گردشـگری آغاز کرده اسـت.
معـاون گردشـگری کشـور ادامـه داد :صنعـت
گردشـگری در سـالهای اخیـر از بحرانهـای
متعـدد اثرگـذار بـر ایـن صنعـت ،آسـیبهای
زیـادی را متحمـل شـده اسـت و بهویـژه در دوران
شـیوع ویـروس کرونا و اسـتمرار شـرایط پاندومی،
تـابآوری ایـن صنعـت و کسـب و کارهـای فعـال
در آن بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت .او افـزود :با
توجـه بـه اینکـه صنعت گردشـگری بهعنـوان یک
بخـش اقتصـادی پیشـران ،دارای اثـرات مسـتقیم
و غیرمسـتقیم بـر اجـزای مختلـف زنجیـره تأمیـن

خـود اسـت ،حمایـت از فعـاالن ایـن حـوزه دارای
اهمیـت بسـیاری اسـت.
شـالبافیان اضافـه کـرد :در ایـن راسـتا تعرفههـای
انـرژی تأسیسـات گردشـگری یکـی از مؤلفههـای
مهـم مشـوقهای بخـش گردشـگری هسـتند کـه
افزایـش آنهـا علاوه بـر افزایـش بهای تمامشـده
خدمـات گردشـگری ،موجـب کاهـش مشـوقهای
سـرمایهگذاری شـده و انگیزههـای سـرمایهگذاران
را بـرای ایجـاد تأسیسـات گردشـگری در کشـور
کاهـش میدهـد .او گفـت :ایـن درحالـی اسـت
کـه در طـرح مجلـس شـورای اسلامی بـا عنـوان
«مانعزدایـی از توسـعه صنعـت بـرق» رویکـرد
حمایتـی نداشـته و تصویـب نهایـی و ابلاغ آن
موجـب افزایـش قابـل مالحظـه تعرفههـای ایـن
بخـش شـده و پایـداری اقتصـادی فعـاالن آن را به
شـدت تحـت تأثیـر قـرار میدهـد ،از طرفـی ایـن
موضـوع بـا رویکـرد حمایتی مـاده  ۸قانون توسـعه
کـه بهعنـوان قانـون خـاص صنعـت گردشـگری
بـرای حمایـت از توسـعه سـرمایهگذاری در بخـش
گردشـگری تعرفههـای بـرق ایـن بخـش را مطابق
تعرفـه بخـش صنعتـی درنظـر گرفته اسـت ،تطابق
نداشـته و حتـی بـا رویکـرد حمایتـی مجلـس و
نماینـدگان محتـرم نیـز مغایـرت دارد ،بهطوریکه
اثـرات مخرب آن بر این بخش آسـیبدیده روشـن
نشـده است.
معـاون گردشـگری کشـور در ادامه افـزود :با توجه
بـه اهمیـت موضـوع و در راسـتای تـداوم حمایـت
از سـرمایهگذاری و اشـتغال پایـدار ایـن بخـش و
جلوگیـری از تبعـات و التهابـات ناشـی از اجـرای
طـرح مذکـور ،امیدواریـم پیشـنهاد ایـن وزارتخانه
مبنـی بـر بازنگـری برخـی از مـوارد ایـن طـرح
مدنظـر قـرار گیرد.
5

اعالم نظر در خصوص
پیشنویس آیین نامه ایجاد و
حمایت از شرکتهای مدیریت
زنجیره تأمین

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از
اعضای محترم کمیسیون های تخصصی خود در
خصوص موضوع "پیشنویس آیین نامه ایجاد و
حمایت از شرکتهای مدیریت زنجیره تأمین"
درخواست اعالم نظر کرد.

در این نامه که به درخواست معاونت استانها و
تشکل های اتاق بازرگانی ایران شده است؛ از
اعضای محترم درخواست شده تا نظرات خود را در
فرم انتهای مستند ضمیمه شده در این خبر ثبت و
حداکثر تا 1401/07/06به دبیرخانه سندیکا ارسال
نمایند .در همین راستا اتاق بازرگانی ایران نیز پس
از اعالم و جمع بندی نظرات نتیجه را به وزارت
صمت اعالم خواهد کرد.
مشاهده نامه ،مستندات نظرسنجی و جداول آن
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شیوه کشف قیمت برق تغییر می کند

ایران و همچنین پیشنویس اساسنامه بورس برق،
آییننامه معامالت و اساسنامه کارگزاران شرکت
بورس برق تهیه و برای تصویب به سازمان بورس
و اوراق بهادار ارسال شد .پس از انجام اصالحات
پبشنهادی ،شورای عالی بورس و اوراق بهادار در
جلسه مورخ  ۳۰خرداد ماه سال ،۱۳۹۰مجوز
فعالیت رسمی بورس انرژی ایران (با محوریت برق)
را صادر کرد.
وی در همان جلسه در مورد ترکیب سهامداران
شرکت بورس انرژی و ارزش کل سهام شرکت
تصمیمگیری شد ،ارزش کل سهام ۲۰۰ ،میلیارد
ریال تعیین شد که  %۲۰مربوط به فعاالن بخش
خصوصی صنعت برق و نفت %۶۰ ،مربوط به
نهادهای مالی و  %۲۰باقیمانده از طریق پذیره
نویسی عمومی به عموم مردم واگذار شد.
باقری ادامه داد :پیرو این تصمیم ،فراخوان
مشارکت در تاسیس بورس انرژی در تاریخ ۵
تیرماه سال ۱۳۹۰از فعاالن بخش برق ،نفت و
نهادهای مالی برای تأمین  %۸۰از سرمایه شرکت
از طریق جراید عمومی انجام گرفت که پس از آن
با تعیین سهامداران حقوقی ،هیئت موسس شرکت
بورس انرژی تشکیل شد .پس از آن پذیرهنویسی
عمومی برای تأمین  %۲۰باقیمانده از سهام شرکت
بورس انرژی در تاریخ ۱۲دی ماه سال۱۳۹۰
صورت پذیرفت .معاون بازار برق شرکت مدیریت
شبکه برق ایران اظهار داشت :جلسه مجمع عمومی
هیئت مؤسس بورس انرژی نیز در تاریخ ۱۱اسفند
۱۳۹۰به منظور تعیین اعضای هیئت مدیره
شرکت بورس انرژی تشکیل شد .پس از برگزاری
جلسات هیئت مدیره ،در تاریخ  ۲۵اردیبهشت
سال۱۳۹۱نخستین مدیرعامل بورس انرژی انتخاب
شد که با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار عمال

در صورت تصویب قانون مانع زدایی از صنعت برق به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف
و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود ،ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای تمامی متقاضیان
انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی می شود.

به گزارش صدای بورس« ،حمیدرضا باقری» ،معاون
بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تشریح
چرایی و چگونگی راه اندازی این بازار و همچنین
آغاز معامالت برق در این بورس می گوید :شرکت
مدیریت شبکه برق ایران بر اساس سیاستهای
کلی اصل  ۴۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
و وظایفی که در اساسنامه خود برای ایجاد بورس
برق دارد ،مجموعه اقدامات و برنامهریزیهایی را در
راستای راهاندازی بورس برق از سال  ۱۳۸۶آغاز
کرد.وی ادامه داد :بدین منظور در قدم اول ،گزارش
توجیهی راهاندازی بورس برق را تدوین و در نامهای
در تاریخ  ۲۲مهر ماه  ۸۶با امضای وزیر نیروی وقت
برای وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق
بهادار ارسال کرد.باقری گفت :پس از آن جلسات

مشترک با مدیران و کارشناسان بورس برگزار شد و
اعضای محترم شورای عالی بورس و سازمان بورس
و اوراق بهادار نیز از بازار برق بازدیدهایی داشتند تا
کلیه ابهامات رفع و اهداف وزارت نیرو از راهاندازی
معامالت برق در بورس انرژی تببین شود.
به گزارش ایرنا,معاون بازار برق شرکت مدیریت
شبکه برق ایران افزود :این اقدامات موجب شد
که موافقت اصولی راهاندازی بورس برق ایران
از شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ
۲۶خرداد ماه سال ۱۳۸۷اخذ شود .سپس بر
اساس مقرارت و ضوابط موجود برای تشکیل
بورسها و تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار،
تهیه طرح تجاری ( )Business Planو طرح
عملیاتی ( )Operational Planبورس برق

ارکان بورس انرژی کشور تشکیل شد.
وی گفت :در نهایت با تالشها و اقدامات انجام شده
در راستای راهاندازی بورس انرژی ،چهارمین بورس
کشور در تاریخ ۱۹اسفند سال ۱۳۹۱افتتاح شد.
معاون بازار برق ایران در تشریح انواع معامالت برقی
که تاکنون در بورس انرژی صورت گرفته گفت :آغاز
معامالت برق از اسفند ماه سال  ۱۳۹۱در قالب
معامالت سلف موازی بین نیروگاه های خصوصی و
شرکت های توزیع نیروی برق انجام شد ،در اولین
روز معامالت برق در بورس انرژی ،نماد بار پیک
مورخ  ۱۹فروردین سال ۱۳۹۲بازگشایی و  ۵معامله
با حجم کل  ۸۰مگاواتساعت انرژی انجام شد.
باقری اظهار داشت :از سال  ۱۳۹۴با صدور مجوز
پروانه خردهفروشی برای شرکتهای خردهفروش
امکان معامله برق برای این شرکتها نیز فراهم
شد ،همچنین با تشکیل تاالر بازار مصارف بزرگ
برق ،امکان حضور مصارف باالی  ۵مگاوات ،در دو
قسمت معامالت سلف و فیزیکی در سال ۱۳۹۶
فراهم شود.
معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران
افزود :عالوه بر موارد فوق که برق در قالب بستههای
انرژی بین خریداران و فروشندگان معامله میشود،
از بهمن ماه سال  ۱۳۹۸نیز اوراق گواهی ظرفیت به
منظور کمک به تامین مالی نیروگاهها ،برای ایجاد
ظرفیت مطمئن نیروگاهی و ایجاد تراز بین تولید
و مصرف در تاالری به نام "بازا ِر سای ِر اوراق بهادار
قابل معامله" عرضه شده است که تمامی متقاضیان
جدید باالی  ۵مگاوات و مشترکانی که درخواست
افزایش قدرت بیش از  ۵مگاوات را دارند ملزم به
خرید گواهی ظرفیت هستند.
وی گفت :همچنین در صورت تصویب قانون مانع
زدایی از صنعت برق به منظور حصول اطمینان
متن کامل

6
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رفتار سلیقهای در اعطای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران

ضوابط و قواعد خود را دارد .این نوع اداره امور به
شکل ملوکالطوایفی است .در فرآیند تشخیص
صالحیت باید ضابطهها معین و مشخص باشد و
تعیین ضوابط به تشخیص وزارتخانهها و ادارهها
نباشد .مثال برای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
طبقهبندی مشاغل مهم است یا برای آتشنشانی
قواعد ایمنی اهمیت دارد .باید قواعد و رویهها
مشخص شود.
در ادامه این نشست عنوان شد :ملغیکردن مصوبه
۱۵دی  ۱۳۹۷هیاتوزیران مورد درخواست است.
این مصوبه بهعنوان مانعی در مسیر کار پیمانکاران
است .شرکتها و فضای کسبوکار با این مصوبه
ممکن است گرفتار مشکالتی شود .باید وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چند سال یکبار ممیزی
انجام دهد و اگر خالفی دیده شود این گواهینامه
از اعتبار ساقط شود ،نه اینکه هرساله کار و بازرسی
را از صفر شروع کند .این به امر بهمنزله هدررفتن
سرمایه و زمان است.
در ادامه این نشست ،فرشید شکرخدایی ،نماینده
شورای عالی کارفرمایی گفت :در همه استانداردهای
بینالمللی مسوول  HSEکارفرماست و این اختیار
قابل تفویض به پیمانکار نیست و تعهد گرفتن از
پیمانکار کارگشا نیست .هر جا مجوز میبینیم،
حتما فسادی در آن نهفته است و ذینفعها مانع
لغو مجوزها هستند .وزارت نفت طرف حساب وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است ،نه پیمانکار .این
مساله باید با تنظیمگری حل شود ،نه کنترلگری.
باید جلوی توسعه فساد در اخذ مجوزها گرفته شود.
در ادامه این نشست عنوان شد :درباره آموزشهایی
که در روند اخذ گواهینامه صالحیت پیمانکاران
داده میشود ،باید گفت این آموزش بهقدری
صوری است که خروجی خاصی ندارد .نگاه وزارت

دنیایاقتصاد  :در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران ،فعاالن اقتصادی از روند اعطای گواهینامه
صالحیت ایمنی پیمانکاران انتقاد کردند؛ باید این مساله با تنظیمگری حل شود ،نه کنترلگری.

به گزارش اتاق ایران ،در ابتدای این نشست ،عضو
کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره گواهینامه
صالحیت فنی و ایمنی پیمانکاران ( )HSEگفت:
در فرآیند اخذ گواهینامه صالحیت فنی و ایمنی
پیمانکاران ،شرکتها به دو دسته ،آنهایی که پیمان
ندارند و آنهایی که پیمان دارند ،تقسیم میشوند.
شرکتهایی که پیمان دارند ،حجم اطالعات هویت
افراد فعال در آن بسیار باالست و وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی هم به این اطالعات دسترسی
دارد؛ اما اینکه دوباره این اطالعات به روشهای
مختلف در سایت بارگذاری شود ،کاری زمانبر
است .همچنین این اطالعات در جاهای مختلف در

دولت ثبتشده و به این شیوه محرمانگی اطالعات
هم از بین میرود.
بهزاد محققحضرتی ادامه داد :در فرآیند بازرسی
بهصورت سلیقهای عمل میکنند که حاشیههایی را
در پی دارد .از طرفی در روند اعطای این گزارش به
مساله آموزش ایمنی تاکید میشود که به این رویه
هم انتقادهایی وارد است .پیشنهاد ما بازنگری در
این ابزارهاست و اینکه برای حضور در مناقصهها
رعایت این اصول الزامی نباشد.
بعد از آن ،یکی دیگر از حاضران در نشست
کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت :برای شرکت
در مناقصهها به پالن  HSEنیاز است و هر بخشی

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،به کارگاهها و واحدهای
تولیدی است و با حوزه کار  EPCتناقضهای جدی
دارد .همچنین تاکید شد :شرکت نفت بزرگترین
و قدیمیترین دستورالعمل ایمنی را در کشور
دارد .باید در این مسیر وزارت نفت ،قواعد ایمنی
را تعیین کند .همچنین برای تعیین صالحیت
پیمانکاران الزم نبود و البته قرار هم نبود ،دولت
مرکز تشخیص صالحیت دیگری را به لیست اضافه
کند ،سازمان برنامه و بودجه کشور بهتنهایی کافی
بود .از طرفی آیا واقعا وجود این گواهینامه الزامی
است؟ باید در این مسیر تجدیدنظر شود .اگر وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قصد کمک به فعاالن
اقتصادی را دارد از انجمنها و نهادهای تخصصی
کمک بگیرد .برای ایجاد ارزشافزوده باید در رویهها
تجدیدنظر شود.
در ادامه تاکید شد :ما در تدوین ضوابط  HSEضعف
جدی داریم .اسناد پایه هم در خیلی از حوزهها
نداریم؛ اما صنعت نفت پیشران است .وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ازآنجاکه در این حوزه ذینفع
است و ظرفیت فنی ارزیابی در حوزه نفت را ندارد،
مسیر را غلط رفته است .آنها سراغ مناقصهها رفت ه و
خواستهاند گلوگاه را بگیرند؛ ولی با این شیوه عمل،
فرهنگ ایمنی تقویت نمیشود .باید آموزشها
متناسب با فرآیندها داده شود .در ادامه اسداهلل
قرهخانی ،نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی
گفت :در زمان تصویب این قانون در مجلس قرار
نبود وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بهعنوان
مجری طرح باشد ،بلکه بهعنوان پیمانکار بود؛ اما
در ادامه به این شکل درآمده است.
بعد از آن رامین خسروخاور ،رئیس کمیته
نفتوانرژی اتاق ایران و رئیس فدراسیون صنعت
نفت ایران گفت :باید به شرکتهای دانشبنیان در
متن کامل
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شفافیت اقتصاد با دریافت
مجوز از طریق درگاه ملی

عدم اجرای کامل قانون استفاده از درگاه ملی
مجوزها به اقتصاد ضربه میزند و صدور مجوز
تنها از طریق درگاه ملی مجوزها یک ضرورت
است.

				

رضا پدیدار

عدم اجرای کامل قانون استفاده از درگاه ملی
مجوزها به اقتصاد ضربه میزند و صدور مجوز تنها از
طریق درگاه ملی مجوزها یک ضرورت است .قانون
الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای
کشور مزایای بیشماری برای اقتصاد ایران دارد.
در قانون تسهیل صدور مجوزهای مصوب مجلس،
دریافت مجوز افراد برای شروع فعالیت جدید نباید
بیشتر از یک ماه طول بکشد .اما در عمل این اتفاق
نیفتاده است .ب ه طور کلی رویههای اداری در کشور
در ارتباط با کسب و کارها بسیار سخت است .عدم
اجرای کامل قانون استفاده از درگاه ملی مجوزها به
اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد میکند و باید برای
رفع آن چارهاندیشی شود .باید درگاه ملی مجوزها
تنها درگاه صدور مجوزها باشد .در حوزه صدور

رشد تجارت خارجی با
راهاندازی مراکز تجاری

مجوزهای کسب و کار در حال حاضر دو روش
قابل پیگیری است .روش اول اینکه ،ایجاد درگاه
ملی مجوزها به نحوی که مردم تنها به این درگاه
مراجعه کنند و مراجع صدور مجوز نیز اطالعات
مورد نیاز خود را در همین درگاه از مردم دریافت
کنند ،در دستور کار قرار بگیرد .در روش دوم ،هر
دستگاه برای خودش درگاه مجزا دارد و فرآیندهای
خود را ذیل آن جلو میبرد .در این رویکرد مردم
برای اخذ مجوز کسب و کار باید به دستگاههای
مختلف مراجعه کنند .االن روش دوم در کشورمان
اجرا میشود .این روش به روند طوالنی صدور
مجوزها ،اعمال سلیقه شخصی مدیران ،بهرهمندی
روسای ادارات و مسووالن از امضاهای طالیی و
مسائل دیگر منجر شده و گرفتاریهایی برای
متقاضیان به وجود آورده است .این مشکالت باعث
شد به سمت روش اول برویم .در همین ارتباط،
مجلس مصوبهای را مبنی بر الزام دستگاهها به
استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان
تنها بستر صدور مجوزهای کسب و کار تصویب کرد
و اجرای آن را به وزارت اقتصاد سپرد .قرار بود نهایتا
تا خرداد سال جاری تمامی مجوزها تنها از این
بستر صادر شود .اما با اتمام مهلت مقرر برای سامان
دادن به این موضوع توسط وزارت اقتصاد ،درگاه
ملی مجوزهای کشور تبدیل به یک کنتور شده
است و مجوزها همچنان از درگاههای تخصصی و
موازی صادر میشود .نظرات رضا پدیدار ،عضو اتاق
بازرگانی ایران را در این خصوص جویا شدیم که در
ادامه میآید.
اگر این قانون به درستی اجرا شود میتواند تا حد
زیادی به تسهیل فضای کسب و کار در کشورمان
کمک کند .اما متاسفانه ما همیشه در حوزه اجرا
مشکل داشتهایم .قوانین خوب در کشورمان وجود

دارند ،اما در مرحله اجرا مساله داریم و عملکرد
خوبی از خودمان نشان ندادهایم .استفاده از درگاه
ملی مجوزهای کشور نیز یک قانون خوب است که
متاسفانه در مرحله اجرا به مشکل خورد و آن طور راهاندازی مراکز تجاری یکی از تصمیمات بموقع
که انتظار داشتیم امور پیش نرفت .وزارت اقتصاد و خوب دولت سیزدهم است که سازمان توسعه
باید تا مهلتی که برایش مقرر شده بود این کار را تجارت ایران ایجاد آن را در چند کشور اجرایی
انجام میداد و تمامی مجوزها تنها از درگاه ملی کرده است ،همواره دولتها در زمینه تأمین
مجوزهای کشور صادر میشد اما هنوز میبینیم بودجه مورد نیاز اعزام رایزنان تجاری و بازرگانی
که دستگاههای مختلف به صورت موازی به صدور جمهوری اسالمی ایران در سایر کشورهای دنیا
با مشکل مواجه بودهاند یا رایزنانی که اعزام
مجوز اقدام میکنند.
وزارتخانههای مختلف آییننامههای متفاوتی صادر میشدند ،بعض ًا امکان استفاده از ظرفیتها را
میکنند و خودشان هم سردرگم هستند و نمیدانند بهتنهایی و با شرایط موجود نداشتند.
محمد الهوتی
که چه کاری باید انجام بدهند و کدام بخشنامه 			
اولویت دارد .این موازیکاریها و تناقضات باید
رفع شود .این شرایط به بخش بازرگانی و صنعت راهاندازی مراکز تجاری یکی از تصمیمات بموقع
کشور بسیار لطمه میزند ،زیرا ما هنوز نتوانستهایم و خوب دولت سیزدهم است که سازمان توسعه
رویههای ثابتی ایجاد کنیم .عدم اجرای صحیح تجارت ایران ایجاد آن را در چند کشور اجرایی
قوانین موجود باعث بروز مشکالت مختلف شده و کرده است ،همواره دولتها در زمینه تأمین بودجه
مورد نیاز اعزام رایزنان تجاری و بازرگانی جمهوری
جامعه زیانهایش را متحمل میشود.
در قانون تسهیل صدور مجوزهای مصوب مجلس ،اسالمی ایران در سایر کشورهای دنیا با مشکل
دریافت مجوز افراد برای شروع فعالیت جدید نباید مواجه بودهاند یا رایزنانی که اعزام میشدند ،بعضاً
بیشتر از یک ماه طول بکشد .اما در عمل این اتفاق امکان استفاده از ظرفیتها را بهتنهایی و با شرایط
نیفتاده است .ب ه طور کلی رویههای اداری در کشور موجود نداشتند.
در ارتباط با کسب و کارها بسیار سخت است .عدم راهاندازی مراکز تجاری ایران در سایر کشورهای
اجرای کامل قانون استفاده از درگاه ملی مجوزها دنیا از سوی فعاالن اقتصادی و با مجوز سازمان
به اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد میکند و باید توسعه تجارت ایران ،یک راهکار بسیار مؤثر در
برای رفع آنها چارهاندیشی شود .باید درگاه ملی پشتیبانی از تجارت خارجی کشور به شمار میرود.
البته به دلیل اینکه رایزنان بازرگانی حتماً باید
مجوزها تنها درگاه صدور مجوزها باشد.
هر چه در اجرای قوانین مربوط به تسهیل فضای مأمور و کارمند دولت بوده و با گذرنامه سیاسی
کسب و کار تعلل کنیم ،جامعه بیشتر تاوانش را به سایر کشورهای دنیا اعزام شوند ،در ارتباطگیری
میپردازد .رونق اقتصادی در گروی اصالح این با برخی از تجار مقیم در خارج از کشور معذوریتی
روندهای وقتگیر و بروکراسی عریض و طویل است .داشتند ،بنابراین یکی از روشهایی که میتوانست
متن کامل
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بازارها در انتظار اخبار جدید

یکی از روشهای پیشبینی قیمتها ،نگاه به
روند گذشته آنها است .بر این اساس در این
صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و
جهان به نمایش گذاشته شدهاند .همچنین در
متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمتها
براساس شواهد موجود پیشبینی شدهاند.
بازار سهام
شاخص کل در مسیر نزولی
بــازار ســهام از ابتــدای ســالجاری بازدهــی منفــی
را در روز سهشــنبه ثبــت کــرد .همچنیــن خــروج
پــول در ایــن روز نیــز ادامـهدار بــود .شــاخص کل
در روز گذشــته بــا وجــود مقاومــت بــرای ثبــات
در محــدوده یکمیلیــون و 374هــزار واحــدی،
در میانــه ســاعات معامالتــی کاهــش داشــت.
بــه طــوری کــه نماگــر اصلــی بــازار ســهام بــا
بیــش از 6هــزار واحــد افــت معــادل منفــی /49
0درصــد ،ماننــد روزهــای اخیــر مجــددا یــک پلــه
عقبنشــینی کــرده و بــه ســطح یکمیلیــون و
367هــزار واحــد رســید .ضمنــا شــاخص همــوزن
نیــز در ایــن روز بالــغ بــر 0 /5درصــد کاهــش
داشــت و محــدوده 400هــزار واحــدی را از دســت
داد .همچنیــن خالــص تغییــر مالکیــت در ایــن روز
حــدود 190میلیــارد تومــان از جانــب حقیقــی
بــه حقوقــی بــوده اســت و ارزش معامــات خــرد
بــورس ( ســهام و حقتقــدم) نیــز بــه رقــم
1359میلیــارد تومــان رســید.
بازار سکه
عوامل صعود سکه
ســکه طــا روز سهشــنبه بــا افــت و خیزهــای نــرخ

دالر و تمایــات نزولــی در رونــد طــای جهانــی
و همچنیــن افزایــش ریســک ســرمایهگذاری
در بــازار ســکه ،تحــرکات محــدودی بــه همــراه
داشــت .بــه طــوری کــه هــر قطعــه ســکه امامــی

روز گذشــته در قیمــت 14میلیــون و 280هــزار
تومــان دادوســتد شــد .انتظــار م ـیرود بــا وجــود
حبــاب بــاالی ایــن مســکوک تقاضــای خریــد
در کنــار ابهامــات موجــود در بازارهــا افــت
9

قابلتوجهــی داشــته باشــد .تحلیلگــران تکنیــکال
بــر ایــن بــاور هســتند در صورتــی کــه ســکه
بتوانــد از نیمــه کانــال 14میلیــون تومــان عبــور
کنــد ،میتــوان ســطوح جدیــدی را بــرای ایــن
ادامه در صفحه بعد
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مســکوک متصــور شــد .شــرط الزم بــرای صعــود
و تثبیــت قیمــت نیــز رشــد نــرخ دالر آزاد و
کمرنــگ شــدن تمایــات نزولــی طــای جهانــی
اســت .بنابرایــن ســرمایهگذاران ایــن بــازار
همچنــان دســت بــه عصــا حرکــت میکننــد و
در انتظــار رفــع ابهامــات و مشــخص شــدن رونــد
بــازار هســتند.
بازار طالی جهانی
اونس در گرو تغییرات نرخ بهره
در روز معامالتــی سهشــنبه قیمــت هــر اونــس
طــای جهانــی بــا بیــش از 0 /4درصــد افــت بــه
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در محــدوده  1600دالر قــرار گرفــت .قیمــت
طــا اخیــرا بــه زیــر ســطح  1700دالر ســقوط
کــرد کــه بــه عنــوان یکــی از آخریــن نقــاط
حمایــت قبــل از کاهــش شــدیدتر تلقــی میشــد.
همچنیــن کاهــش قیمــت طــا در روز گذشــته
انــدک بــود چــرا کــه ســرمایهگذاران در آســتانه
نشســت فــدرال رزرو کــه انتظــار مـیرود منجــر به
افزایــش نــرخ بهــره شــود ،محتاطانــه عمــل کــرده
و معامــات بزرگــی انجــام ندادنــد .بــر ایــن اســاس
در روز یــاد شــده فشــار روی فلــز گرانبهــا در پــی
افــت ارزش شــاخص دالر اندکــی تغییــر کــرد امــا
همچنــان دالر نزدیــک بــه باالتریــن حــد خــود در

 20ســال گذشــته باقــی مانــده کــه ممکــن اســت
فشــار نزولــی بــر ایــن بــازار را حفــظ کنــد.
بازار اوراق مسکن
انتظارات مسکن در نیمه دوم سال
اوراق تســهیالت بانــک مســکن ،طــی معامــات
روز سهشــنبه مجــددا افــت قیمــت را شــاهد
بودنــد .بــه طــوری کــه در ایــن میــان تســه 9912
روز گذشــته بــا کاهــش 4 /85درصــدی معــادل
5هــزار و  252تومــان عقبنشــینی کــرد .بــر ایــن
اســاس تســه یــاد شــده داد و ســتدهای خــود را
در قیمــت پایانــی 102هــزار و 971تومــان خاتمــه
داد .بــه عقیــده برخــی از کارشناســان ایــن حــوزه
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بــا توجــه بــه تاثیــر یکبــاره اصــاح نظــام یارانــهای
و ریسـکهای غیراقتصــادی کــه بــر بــازار مســکن
طــی ماههــای ابتدایــی ســالجاری بــه ایــن بــازار
وارد شــد ،بــه نظــر میرســد بخــش قابلتوجهــی
از تــورم در نیمــه اول ســال بــه بــازار مســکن
تحمیــل شــده اســت .کــه همیــن موضــوع باعــث
شــده ایــن بخــش بــه تدریــج در حــال رســیدن
بــه ثبــات نســبی باشــد .بنابرایــن انتظــار م ـیرود
کــه در نیمــه دوم ســال در صــورت ثبــات شــرایط
فعلــی قیمتهــا تغییــرات چشــمگیری نداشــته
باشــند.
بازار نفت
 16روز متوالی نفت زیر  100دالر
قیمــت هــر بشــکه نفــت برنــت در روز سهشــنبه
بــه  92دالر و  38ســنت رســید و هــر بشــکه نفــت
خــام وســت تگــزاس اینترمدییــت نیــز بــه  85دالر
و  88ســنت رســید .نفــت در ایــن روز تغییــرات
چندانــی نداشــته اســت .چراکــه انتظــارات مبنــی
بــر ایــن اســت کــه افزایــش نــرخ بهــره فــدرال
رزرو باعــث کاهــش تقاضــا میشــود .ایــن
تغییــرات انــدک قیمــت نفــت از آن جهــت اســت
کــه بــا افزایــش بیشــتر نــرخ بهــره آمریــکا در ایــن
هفتــه بــرای مهــار تــورم ،کاهــش رشــد اقتصــادی
و ســوخت تقاضــا در بزرگتریــن مصرفکننــده
نفــت جهــان وجــود خواهــد داشــت .ایــن رکــود در
پــی افزایــش ارزش دالر و گرانتــر شــدن نفــت
بــرای خریدارانــی اســت کــه از ارزهــای دیگــر
اســتفاده میکننــد .همچنیــن قیمــت نفــت از
اواســط ژوئــن در حــال کاهــش بــوده اســت
و تــرس از رکــود اقتصــادی و کاهــش رشــد در
چیــن همچنــان بــه طــور کلــی عوامــل اصلــی
ایــن رونــد نزولــی هســتند.

