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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

 

3153
شنبـــــه 19 آذر 1401

در صورت تایید و تصویب سران قوا صورت می گیرد؛ 

تخصیص منابع برای پرداخت مطالبات 
اعضا از محل الیحه اصالح تبصره 5

رئیس جمهور و وزیر نیرو اجرای الیحه اصالح تبصره )5( ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تخصیص 20 هزار میلیارد 
تومان از منابع این ماده قانونی را جهت تایید نهایی به سران قوا ارائه داده اند که در صورت محقق شدن این موضوع و تایید آن در 

سران قوا، اختصاص آن به مطالبات فعاالن صنعت برق و شرکت های عضو سندیکا کلید خواهد خورد. 
بـر اسـاس توافق صورت گرفتـه بین وزیر نیرو و رئیس جمهور قرار اسـت 
5 هـزار میلیـارد تومـان منابع نقـد و 15 هزار میلیارد تومان اسـناد خزانه 
بابـت مابه التفاوت قیمت تمام شـده و تکلیفی برق در اختیـار وزارت نیرو 
قـرار گیـرد. بـه این ترتیب دولت مکلف اسـت اسـناد خزانه اسـامی را با 
حفـظ قـدرت خریـد در مقاطع زمانی مشـخص منتشـر و بـه طلبکاران 
صنعـت بـرق با معرفـی وزیر نیرو واگـذار کند. عملکرد این بنـد در ردیف 
)310108( جـدول شـماره )5( جزء )7( که تحت عنـوان »بدهی دولتـ  
مابـه التفاوت قیمت تمام شـده و تکلیفـی فروش برق« به جدول شـماره 
)9( قانون بودجه سـال 1401 کشـور اضافه می گردد، درج می شـود. مبلغ 
اسـمی اوراق منتشـر شده )پس از کسـر حفظ قدرت خرید حسب مورد( 
از بدهـی دولـت به شـرکت توانیر بابت مابـه التفاوت قیمت تمام شـده و 

دوره آموزشی آشنایی با بیمه های مهندسی و 
مسئولیت برگزار می شود

سرفصل ها: 
آشنایی عمومی با مفاهیم مدیریت ریسک و مدیریت بیمه

آشنایی اجمالی با تئوری های کاربردی انواع بیمه های مسئولیت و طرح های خاص
مسئولیت و تفاسیر پایه ای نظریه تقصیر و خطر

شرح و بررسی موارد قانون مدنی ، مسئولیت مدنی و قانون و کار  
آشنایی اجمالی با تئوری های کاربردی انواع بیمه های مهندسی
آشنایی اجمالی با عملیات صدور تا خسارت بیمههای مهندسی

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره این هفته 
٢٢ آذر با حضور استاد برجسته دکتر رضا اسدی؛ 

بیزینس کوچ بین المللی توسعه کسب و کار از 
کشور آلمان به مدت ٤ ساعت در سندیکای 

صنعت برق ایران برگزار می گردد.
 اطالعات بیشتر٠٩٩٨١٥٤١٦٠٧

تکلیفی فروش برق کسـر می شـود.
در ایـن میـان بـا توجـه بـه اینکـه مسـاله مطالبـات یکـی از مهمترین و 
جدی تریـن مشـکات فعاالن صنعت برق محسـوب می شـود، سـندیکا 
پیگیـری این موضـوع را به عنوان یکـی از اصلی ترین و مهمترین وظایف 
و تکالیف خود به شـکل مسـتمر در دسـتور کار داشـته و در این راسـتا 
مذاکـرات، مکاتبات و جلسـات متعددی با مسـئولین امـر در وزارت نیرو، 
شـرکت توانیـر، سـازمان برنامـه و بودجه و سـایر نهادهای ذیربط داشـته 
اسـت.  انجـام مسـتمر اسـتعام از شـرکت های عضـو جهت احصـاء رقم 
دقیق مطالبات و به منظور افزایش اثربخشـی پیگیری ها، یکی از اقداماتی 
اسـت کـه به صـورت مـداوم در حال انجام اسـت. هـر چند تا امـروز تنها 
بخـش محدودی از اعضا به این اسـتعامات پاسـخ داده انـد. آخرین مبلغ 

مطالبـات شـرکت های عضو بر اسـاس اسـتعام صـورت گرفتـه در آبان 
مـاه 1401، رقـم هزار و دویسـت میلیـارد تومان بوده اسـت، این در حالی 
اسـت رقم کل مطالبات اعضای سـندیکا با احتساب مطالبات شرکت های 

بـزرگ، بسـیار بیشـتر از این مبلغ تخمین زده می شـود. 
از این رو با توجه به فرصت قانونی احتمالی، از اعضای محترم درخواسـت 
و دعوت می شـود که با پاسـخگویی دقیق به اسـتعام های صورت گرفته 
بـرای احصـاء میزان مطالبات، سـندیکا را در پیگیری موثرتـر این موضوع 
یـاری کننـد. سـندیکای صنعـت بـرق ایـران بـه عنـوان تشـکل بخش 
خصوصـی ایـن صنعت، موظف بـه پیگیری مجدانـه و بسترسـازی برای 
بازپرداخت این مطالبات اسـت و تاش می کند در سـایه مشـارکت اعضا 

ایـن وظیفـه را بـه بهترین نحو ممکن انجـام دهد.
شـایان ذکر اسـت سـندیکای صنعت برق ایران همزمان اخذ سـهم برای 
پرداخـت مطالبـات اعضای خـود از محل ارز حاصـل از صـادرات به عراق 
و پاکسـتان را نیـز پیگیری می کنـد و مذاکرات و مکاتباتـی در این زمینه 

صورت گرفته اسـت. 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
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http://www.ieis.ir/fa/news/7523/?l
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/08/02/1401-1001.pdf
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran-7.pdf
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ادامه از صفحه قبل 

علیرضا کالهی صمدی در گفت وگو با اتاق ایران آنالین

صنایع در صورت تأمین گاز، آماده سرمایه گذاری در نیروگاه های 
برق هستند

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه صنایع کشور با قطع برق در تابستان و قطع گاز 
توان  گازشان،  تأمین  شرط  به  صنایع  گفت:  شده اند  مواجه  جدیدی  پایداری  عدم  با  زمستان  در 

سرمایه گذاری در نیروگاه های برق را دارند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به فرارسیدن 
فصل سرما و مشکل تأمین گاز صنایع گفت: متأسفانه 
صنایع ما در زمستان به دلیل قطعی گاز و در تابستان به 
دلیل قطعی برق، با عدم پایداری و عدم قطعیت جدیدی 
مواجه شده اند. این امر قطعاً تولید صنایع را با چالش 

مواجه می کند.
علیرضا کاهی صمدی در گفت وگو با اتاق ایران آناین 
افزود: درست است که در فصل سرما مصرف گاز خانگی 
بی رویه است و گفته می شود گاز صنایع نیز به همین 
دلیل با محدودیت مواجه می شود. اما واقعیت این است 
که بخش عمده ای از مشکات این بخش به دلیل عدم 
سرمایه گذاری به موقع برای افزایش تولید به وجود آمده 
است. او ادامه داد: مشکل اینجاست که اگر واحدهای 
صنعتی و تولیدی خودشان بخواهند برای تولید برق در 
نیروگاه ها سرمایه گذاری کنند تکلیفشان روشن نیست 
که آیا گاز آن ها تأمین می شود یا خیر. یعنی ما دچار یک 
معادله چندمجهولی شده ایم. صنایع به دلیل سومدیریت 
و عدم برنامه ریزی درست دچار یک معادله چند مجهولی 
شده اند که در حل آن ناتوان هستند. کاهی صمدی 
افتخار  با  از برجام در همه مجامع  بعد  بیان کرد: ما 
سرمایه گذاری  برای  ایران  زیرساخت های  می گفتیم 
مناسب و درست است، اما متأسفانه با بی تدبیری هایی 
که اتفاق افتاده، االن این بخش به پاشنه آشیل ما تبدیل 
شده است. از سوی دیگر هم گاز که باید به عنوان یکی 
از مزیت های مطلق ایران باشد به محدودیت بدل شده و 
صنایع با این مشکات خسارات زیادی متحمل می شوند. 
او تأکید کرد: این نقیصه ای است که دولت باید آن را رفع 
کند. صنایع ما آمادگی سرمایه گذاری در نیروگاه ها را 
داشته و مشکل خاصی در این بخش ندارند. اما دست کم 
باید تکلیف گاز آن ها مشخص باشد. نمی شود آن ها را 
وارد یک معادله چندمجهولی کرده و بعد بگویند معادله 

را حل کنید.

دهمین دوره نمایشگاه 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 

ساخت ایران
مواد  و  تجهیزات  نمایشگاه  دوره  دهمین 
آذر   22 الی   1۹ ایران  ساخت  آزمایشگاهی 
دائمی  )A 31( محل  ماه  1401 در سالن میالد 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 

زمان بازدید ۸ صبح الی 15 عصر
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اپیل در لیست آزمایشگاه های مرجع فتوولتائیک
با استاندارد برای تمامی  انطباق  ارائه گزارش آزمون نوعی )Type test report( و یا گواهی های 

محصوالت تولیدکنندگان داخلی الزامی شد.

 )Type test report( ارائه گزارش آزمون نوعی
تمامی  برای  استاندارد  با  انطباق  گواهی های  یا  و 
شد.  الزامی  داخلی  تولیدکنندگان  محصوالت 
)واردکنندگان،  کنندگان  تامین  کلیه  همچنین 
تولیدکنندگان  تکنولوژی،  انتقال  با  تولیدکنندگان 
اصالت  گواهی های  اخذ  به  ملزم  لیسانس(  تحت 
اینورتر های فتوولتائیک پیشنهادی  برای  استاندارد 
قابل استفاده در طرح حمایتی )احداث 550000 
شرایط  با  مطابق  کیلوواتی(   5 فتوولتائیک  سامانه 

مندرج در جداول ذیل شدند.
براساس گواهینامه تائید صاحیت آزمایشگاه که از 
سوی "مرکز تائید صاحیت ایران" و "سازمان ملی 
استاندارد" صادر شده، آزمایشگاه های دارای تائیدیه 

ISO IEC 170۲5 و نیز نهاد های صدور گواهینامه 
دارای تائیدیه ISO IEC 170۶5، برای محصوالت 
تولیدی از سوی تولید کنندگان داخل کشور، مطابق 
جدول شماره 1 و برای انواع محصوالت وارداتی از 
تأمین کنندگان به شرح جدول ۲، معرفی می شوند. 
ضرورت دارد کلیه تولید کنندگان داخلی و تامین 
فتوولتاییک ضمن هماهنگی  اینورتر های  کنندگان 
تست  انجام  به  نسبت  مذکور  آزمایشگاه های  با 
این سازمان  نتایج را به  اقدام و  آزمون های مرتبط 
ارائه نمایند. ضمنا خانم سمیرا منشی پور به شماره 
شماره  و   1۶4 داخلی   0۲1-88579۶9۶ تماس 
همراه 091۲3۲45048 جهت انجام هماهنگی های 

الزم معرفی می گردند.

در  برنا  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  برق،  صنعت  سخنگوی  مشهدی  رجبی  مصطفی 
خصوص استخراج رمز ارز اظهار داشت: حدود 300 مگاوات به صورت قانونی رمز ارز استخراج می شود که از 

طریق شبکه سراسری تامین شده و نسبت به سال گذشته رشد قابل ماحظه ای نداشته است.
 رجبی مشهدی ادامه داد: هیات وزیران تسهیل نامه ای را در خصوص استخراج رمز ارز داشته و به 4 طریق 
امکان تغییر رمز آنها فراهم است و چیزی که ما به دنبال آنیم این است که رشد صنعت استخراج رمز ارز 

با توسعه انرژی تجدیدپذیر امکان پذیر می شود 
وی درباره برق دزدی افزود: با توجه به اینکه در ایران قیمت ها تکلیفی است و خیلی ارزانتر از قیمت های 
جهانی است، متاسفانه عده ای سودجو از طریق اتصال شبکه های ورود برق در سرانه هایی که راکد هستند 

در بخش های کشاورزی وخانگی استفاده می کنند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به جریمه افراد متخلف گفت: در صورت شناسایی این افراد، اگر به اخطار 
وزارت نیرو یا صنعت برق توجه نشود عاوه بر جریمه های سنگین، نسبت به جمع آوری انشعاب نیز اقدام 

می شود. 
رجبی مشهدی افزود: کشفیات ما بیش از ۶50مگاوات بوده که معادل نیروگاه هزار مگاواتی است که صرف 

استخراج رمز ارز بصورت غیر مجاز می شد.

در گفت و گو با برنا:

ارزانی برق دلیل برق دزدی هاست/ به اندازه یک نیروگاه هزار 
مگاواتی برق دزدی کشف کردیم

سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به اینکه در ایران قیمت ها تکلیفی است و خیلی ارزانتر از قیمت 
های جهانی است، متاسفانه عده ای سودجو از طریق اتصال شبکه های ورود برق در سرانه هایی که 

راکد هستند مانند بخش های کشاورزی و حتی خانگی سوء استفاده می کنند.
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غالمحسین شافعی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تدوین استراتژی تولید صنعتی برای حمایت از سرمایه گذاری مولد 
در اولویت باشد

رئیس اتاق ایران در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با فعاالن اقتصادی استان 
خراسان رضوی، با اشاره به اینکه تکثرگرایی، به معنای توسعه نیست، بر ضرورت اولویت دهی به 

تدوین استراتژی تولید صنعتی تأکید کرد.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
کشور،  اقتصادی  موجود  شرایط  در  گفت:  ایران 
تدوین استراتژی تولید صنعتی باید باالترین اولویت 
از  تا  باشد  کشور  تصمیم سازان  و  سیاست گذاران 
هدررفت منابع، فرسودگی سرمایه های صنعتی و تداوم 

خام فروشی جلوگیری به عمل آید.
اعضای  مشترک  نشست  در  شافعی،  غامحسین 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جمعی از فعاالن 
در  افزود:  مشهد،  اتاق  در  رضوی  خراسان  اقتصادی 
حال حاضر شاخص های متعددی بر تشدید چالش ها 
از  استهاک  سبقت  دارد.  تأکید  صنعت  بخش  در 
می آید.  شمار  به  موارد  این  از  یکی  سرمایه گذاری، 
مختلفی  عوامل  از  سرمایه گذاری  نرخ  شدن  منفی 
اعتماد  تقلیل  آن،  عمده ترین  که  می گیرد  نشات 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران به ثبات اقتصادی و 

پیش بینی ناپذیر بودن آن است.
او نسبت به سیطره ناامیدی بر فضای کسب وکار کشور، 
ابراز نگرانی کرد و گفت: عدم شفافیت سیاست های 
فضای  با  که  موضوعاتی  در  مجلس  و  دولت  آتی 
کسب وکار پیوند می خورد و نوسان در تصمیم سازی ها 
به موازات سرعت تغییر سیاست گذاری ها باعث شده تا 
فعاالن اقتصادی از هر برنامه ریزی معطوف به آینده، 
عاجز باشند. وجود ابهامات پرشمار در شاخص هایی 
ارزی،  نوسانات  اولیه،  مواد  بهای  انرژی،  قیمت  مثل 

عمًا  و…  بانکی  سود  دولت،  مالیاتی  سیاست های 
ریسک هر نوع سرمایه گذاری را به میزان چشمگیری 

افزایش می دهد.
رئیس اتاق ایران، استهاک تولید را متأثر از شکاف 
و  نوسازی  برای  سرمایه  تأمین  چالش  و  تکنولوژی 
ارتقای زیرساخت های فناوری در این بخش دانست و 
گفت: امروز یا به عارضه خام فروشی دچاریم، یا آنجا که 
اسم »تولید« وجود دارد، سهم مونتاژ بر تولید ناب و 
واقعی غلبه دارد. بررسی شود که عمق ساخت داخل 
ما چه میزان است؟ شاید از این طریق مشخص شود 
تولیدشان  چرخ  امروز  که  صنایعی  بعضی  حتی  که 
به  باشند  داشته  ارزآوری  آنکه  از  بیش  می چرخد، 
ارزبری گرفتارند؛ چراکه در تسخیر خام فروشی  درد 
هستند یا سطح تکنولوژی صادراتی آن ها بسیار پایین 
است. همه این مؤلفه ها گواهی می کند که در ارتقای 

بهره وری این بخش ناکام بوده ایم.
»تکثرگرایی«  به اشتباه  بعضی  شد:  یادآور  شافعی 

را نمادی از توسعه تلقی می کنند درحالی که فقدان 
ارزش افزوده و بحران اشباع در بخش عرضه در قیاس 
مسئوالن  آن هاست.  تحلیل  گمشده  حلقه  تقاضا،  با 
گاهی با افتخار از رشد آمارهای صدور پروانه صنعتی 
سخن می گویند اما چه میزان از این واحدهای جدید 
در بخش هایی ایجاد می شود که نیاز واقعی وجود دارد 
و چه مقدار در حوزه هایی فعال شده اند که پیش تر در 

بازار آن ها »اشباع« رخ داده است؟
او ابا شاره به آمارهای صدور پروانه های صنعتی، تصریح 
کرد: یکی از نمونه های بارز تکثرگرایی را در صنعت 
نشان  آمارهای رسمی سال 1397  خودرو شاهدیم، 
می دهد، 49 پروانه بهره برداری در این حوزه صادر شده 
و 3۲ پروانه دیگر نیز در دست پیگیری بوده است. 
جالب اینجاست که کشورهای شاخص و نامدار صنعت 
واحد  مورد   5 تنها  جنوبی  کره  مثل  خودروسازی 
تولیدی فعال در این حوزه دارند. این آمار در ژاپن 11 

کارخانه تولید خودرو و در فرانسه 8 مورد است.
او واحدهای تولید فوالد را نیز به همین عارضه دچار 
دانست و گفت: در فوالد ۶1۲ پروانه بهره برداری صادر 
شده و 8۲8 مورد دیگر نیز در دست پیگیری برای 
اخذ مجوز و ساخت بوده است )و این یعنی درمجموع 
یک هزار و 440 شرکت مشابه در حوزه فوالد فعالیت 
واحدها  این  تعداد  که  اینجاست  جالب  می کنند(. 
این  برابری  باوجود 5  جنوبی  کره  مثل  کشوری  در 
محصول تنها 5 واحد تولیدی فوالد است. این آمارها 
گواهی می کند که تعداد باالی واحدهای تولیدی الزاماً 
به معنای توسعه اقتصادی نیست و بهره وری باید معیار 

باشد.
بخش  مسائل  تداوم  و  مشکات  تکرار  باطل  دور 

خصوصی درگذر زمان
رئیس اتاق ایران، دور باطل تکرار مشکات و تداوم 
مسائل بخش خصوصی درگذر زمان را متأثر از ضعف 

فقدان  و  بنیادین  تغییرات  عدم  سیاست گذاری ها، 
آینده نگری دانست و اظهار کرد: امروز شاهدیم بعضی 
از مشکاتی که از سوی فعاالن اقتصادی طرح می شود، 
همان موضوعات و عارضه هایی هستند که یک دهه 
چاره جویی  پی  در  اگر  و  می شده  عنوان  هم  پیش 
کارآمد مسائل هستیم، باید راهکارهای اساسی ارائه 
کنیم اقتصاد ما به مثابه دیواری فرسوده است که هر از 
چند گاهی بر آن رنگی می زنند و ظاهرش را سامانی 
می دهند اما به واسطه بنیان های تضعیف شده، بار دیگر 

سیمای همان دیوار فرسوده، رخ می نماید.
پررنگ دولت در  به سایه  اشاره  با  شافعی همچنین 
بخش صنعت، تأکید کرد: با توجه به موانع موجود، 
حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن در حوزه 
صنعت رو به افول است. آمار بنگاه های بورسی بر این 
موضوع صحه می گذارد و از غلبه سهم دولت حکایت 
بورسی  بنگاه های  درصد   47 اساس  این  بر  دارد. 
دولتی هستند، ۲5 درصد صندوق های بازنشستگی و 
تأمین اجتماعی، 9 درصد متعلق به نهادهای عمومی 
اعام شده و تنها 15 درصد آن ها از بخش خصوصی 

می باشند.
رئیس اتاق ایران از وکای مردم در خانه ملت درخواست 
کرد تا آمارها و شاخص های اقتصادی را کنار هم قرار 
دهند و از ماحصل بررسی آن ها به این سؤال پاسخ 
دهند که آیا سهم بخش خصوصی در حوزه صنعت 

کشور، در مسیر رشد و تعالی بوده است یا خیر؟
شافعی، به بحران تأمین سرمایه در گردش برای بخش 
تولید و صنعت نیز پرداخت و گفت: قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ظرفیت 
ارزشمندی برای حمایت از بخش مولد به شمار می آید 
و اگرچه مصوب سال 1394 بوده اما به طور کامل به 
این  مهم  مفاد  از  یکی  است.  نیامده  در  اجرا  مرحله 
قانون، ماده ۲1 آن است که بانک مرکزی را موظف 
متن کامل 

https://otaghiranonline.ir/news/54900/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%B1
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متن کامل 

 47.39 به  اقتصاد  کل  شامخ  امسال،  آبان ماه  در 
مهرماه  از شامخ  واحد کمتر  واحد رسیده که ۲.8 
است. با این میزان افت، شامخ آبان ماه به کمتر از 
50 واحد نزول کرد که از کاهش میزان فعالیت های 
حالی  در  این  دارد.  رکود  افزایش  و  کسب وکارها 
باوجود  ماه  در همین  بود که شامخ بخش صنعت 
اثرپذیری فعالیت های این بخش از تحوالت اقتصاد 
نیز  اندک  رشد  با  بلکه  نکرد،  افت  نه تنها  کان، 

مواجه شد.
بررسی شامخ کل اقتصاد در آبان ماه نشان می دهد 
که در این ماه به جز مؤلفه سرعت انجام و تحویل 
سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
سایر مؤلفه های اصلی شامخ کل اقتصاد کمتر از 50 
ثبت شده اند؛ اما در شامخ بخش صنعت فقط مؤلفه 
مواد  موجودی  و  میزان سفارشات جدید مشتریان 
اولیه کمتر از 50 ثبت شده و مابقی مؤلفه های اصلی 

شامخ بخش صنعت بیشتر از 50 را ثبت کرده اند.
بررسی شامخ کل آبان ماه

معادل   1401 آبان ماه  در  ایران  اقتصاد  کل  شامخ 
از  حکایت  عدد  این  است.  آمده  دست  به   47.39

تحلیل شاخص مدیران خرید به روایت مرکز 
پژوهش های اتاق ایران

چرا در آبان ماه، راه شامخ 
صنعت از شامخ کل جدا شد؟

تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش های اتاق ایران 
تحوالت شامخ آبان ماه حاکی از این است که در 
این ماه، شامخ صنعت به دالیلی نظیر چشم انداز 
دچار  کل  شامخ  با  اولیه،  مواد  قیمت  فزاینده 
رشد  کل،  شامخ  افول  باوجود  و  شده  واگرایی 

کرده است.

در  کسب وکار  محیط  عمومی  شرایط  که  دارد  آن 
آبان ماه نسبت به ماه گذشته تنزل یافته است. این 
عدد نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی را نشان 
ناچیز  بهبود  از  پس  خرید  مدیران  ازنظر  می دهد. 
در وضعیت عمومی محیط کسب وکارها در مهرماه 
نسبت به شهریورماه، در آبان ماه شرایط تغییر کرده 
و شاهد بدترشدن وضعیت عمومی محیط کسب وکار 
هستیم. موضوعی که در تحلیل شامخ ماه گذشته 

مورد اشاره قرار گرفته و انتظار آن می رفت.
 اعداد به دست آمده برای پنج مؤلفه اصلی شامخ 
محصوالت  تولید  مقدار  کاهش  از  حاکی  کل، 
جدید  سفارشات  در  قابل توجه  افت   ،)4۶.۲4(
)43.91(، افزایش ناچیز در سرعت تحویل سفارشات 
)51.73( و موجودی مواد اولیه )به ترتیب 51.73 
نیروی  به کارگیری  در  اندک  کاهش  و   )51.۲۶ و 
کار )48.88( است. به طورکلی اعداد شامخ کل به 
را  قابل توجهی  بهبود  سال،  ابتدای  از  آمده  دست 
گزارش  در  نمی دهند.  نشان  کسب وکار  محیط  در 
ماه گذشته عنوان شد که عدد به دست آمده برای 
مهرماه کمترین عدد به دست آمده از ابتدای سال 
گذشته بود )50.10(. حال شاهد تنزل این کمینه 
گفت  می توان  بنابراین  هستیم؛   47.39 عدد  به 
شامخ آبان ماه کمترین عدد از ابتدای سال 1401 
ویژه  شرایط  دلیل  به  که  فروردین ماه  به جز  است؛ 
این موضوع می تواند  نمی گیرد.  قرار  مقایسه  معیار 
نشانه ای برای ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پائیز 
باشد. دالیلی را می توان برای این موضوع برشمرد. 
در بعد داخلی تداوم تورم بهای مواد اولیه از ابتدای 
سال، ادامه ناآرامی های سیاسی در آبان ماه، متاطم 
بودن نرخ ارز، اعمال تحریم های جدید ایاالت متحده 
علیه ایران و از بین رفتن خوش بینی ها به سرانجام 
برجام و رفع تحریم ازجمله مهم ترین دالیل داخلی 

هستند. در اقتصاد جهانی نیز پیش بینی ها از ورود 
اقتصادهای بزرگ به رکود، ادامه تحوالت سیاسی-
کشیده  احتمال  و  روسیه-اوکراین  جنگ  نظامی 
شدن دامنه جنگ به خاک لهستان و گمانه زنی ها 
بنگاه های  از  چین  جدید  حمایت های  در خصوص 
کووید-19  به  مبتا  موارد  افزایش  با  اقتصادی 

مهم ترین رویدادهای مؤثر در آبان ماه بودند.
تورم  از  ایران  آمار  مرکز  گزارش  همچنین 
تولیدکننده که اخیراً منتشر شد نشان می دهد در 
تابستان امسال شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به 
فصل قبل )تورم فصلی( 7.1 درصد، نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 43.۲ درصد و 
در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره 
مشابه سال قبل )تورم ساالنه( 39.9 درصد افزایش 
داشته است. این موضوع پیش تر در اعداد به دست 
گزارش های  در  اولیه  مواد  قیمت  مؤلفه  در  آمده 
بهار و تابستان شامخ توسط مدیران خرید گزارش 
شده بود و باید گفت تداوم روند افزایش بهای مواد 

اولیه در دو ماه اخیر نیز محرک افزایش تورم قیمت 
تولیدکننده در پائیز و درنهایت نرخ تورم کل اقتصاد 

خواهد بود.
بررسی شامخ صنعت

شامخ صنعت در آبان ماه 1401، یک افزایش اندک 
می دهد  نشان  کسب وکارها  عمومی  وضعیت  در  را 
)5۲.49( این بهبود در مقایسه با ماه گذشته کمتر 
شده و دو واحد کاهش نشان می دهد. برای نخستین 
بار از ابتدای سال شاهد واگرایی بین شامخ کل و 
به نحوی که شامخ کل  شامخ بخش صنعت هستیم 
شامخ  و  کسب وکار  محیط  شرایط  افت  از  حاکی 
صنعت حکایت از بهبود اندک وضعیت کسب وکارها 
متعددی  داللت های  می تواند  موضوع  این  دارد. 
ارتباط های  وجود  می رسد  نظر  به  باشد.  داشته 
پسینی و پیشینی بین صنایع مختلف مقاومت این 
بخش نسبت به تغییرات اقتصاد را افزایش می دهد 
)انتظارات  اولیه  مواد  قیمت  فزاینده  چشم انداز  و 
افزایشی( و برخی عوامل دیگر که در تحلیل صنایع 

https://otaghiranonline.ir/news/54901/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%AE-%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D8%9F
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با وجود گذشت بیش از شش ماه از آغاز اصاحات 
یارانه ای دولت، هنوز مشخص نیست که نقطه پایان 
این برنامه کجا خواهد بود و در نهایت یارانه در قالب 
طرحی بلندمدت به چه شکل اجرایی می شود. در 
هفته های گذشته مقامات مختلف دولتی، توضیحاتی 
را در رابطه با آینده یارانه و کاالبرگ ارایه کرده اند 
اما تا زمانی که این اقدامات به مرحله اجرای نهایی 
آن سخن  ابعاد  درباره  قاطعیت  با  نمی توان  نرسد، 
گفت. در شرایطی طبق برنامه مجلس بنا بود دولت 
پرداخت کند  نقدی  به شکل  را  یارانه  ماه  دو  تنها 
از  اما  تبدیل شود  به کاالبرگ  یارانه  از آن،  و پس 

یارانه نقدی می خواهید یا 
کاالبرگ؟

یارانه بگیران می توانند انتخاب کنند که آیا یارانه 
اعتباری  می دهند  ترجیح  یا  می خواهند  نقدی 

برای خرید کاالهای اساسی دریافت کنند.

برنامه دولت  از  تا آذر ماه، هیچ خبری  اردیبهشت 
نشد تا جایی که برخی گمانه زنی ها از احتمال کنار 
رفتن طرح کاالبرگ سخن می گفتند. با این وجود 
اما در هفته های گذشته دولت اعام کرد که طرح 
مرتضوی  صولت  که  طور  آن  و  می کند  دنبال  را 
به  نه  اما  اعام کرد کاالبرگ می آید  وزیر کار -   -
شکل قطعی که صرفا به عنوان یکی از گزینه های 
کنند  انتخاب  می توانند  بگیران  یارانه  یعنی  مردم. 
یا ترجیح می دهند  یارانه نقدی می خواهند  آیا  که 
اعتباری برای خرید کاالهای اساسی دریافت کنند. 
به نظر می رسد این تصمیم پس از آن گرفته شد که 
ارزیابی ها نشان داد بخش هایی از جامعه نگاه مثبتی 

به توزیع کاالبرگ ندارند.
به  بلندمدت  اعتبار خرید کاال در  هرچند پرداخت 
نفع مردم خواهد بود زیرا با توجه به نرخ فعلی تورم، 
در بلندمدت قدرت خرید یارانه 300 و 400 هزار 
به  توجه  با  اما  یافت  خواهد  کاهش  فعلی  تومانی 
محدود شدن گزینه ها در خرید کاالبرگی برخی از 
مردم ترجیح می دهند یارانه خود را به شکل نقدی 
دریافت کنند. حاال بر اساس توضیحاتی که یکی از 
مسووالن وزارت کار داده، این نوع از یارانه به شکل 
آزمایشی در استان هرمزگان اجرایی خواهد شد و 
پس از مشخص شدن ابعاد مختلف طرح، این نوع 
یارانه در دیگر استان ها نیز به مرحله اجرا می رسد. 
مدیرعامل شرکت فناوری اطاعات رفاه ایرانیان با 
بیان اینکه دولت برای اعمال سیاست های حمایتی 
خود نیاز به بستر فنی فراگیر و یکپارچه داشت، گفت: 
شکل گیری شبکه ملی اعتبار بر اساس سیاست های 
عدالت محور بخش دولت مردمی به عنوان بستری 
مناسب برای مدیریت و اختصاص تمامی اعتبارهای 
کار  دستور  در  را  ملی  کد  هر  اساس  بر  حمایتی 
را  سامانه  این  کاربردهای  از  یکی  فرداد،  داد.  قرار 

اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک دانست که در حال 
پیاده سازی مقدمات اجرا در استان هرمزگان است. 
ایرانیان  رفاه  اطاعات  فناوری  شرکت  مدیرعامل 
به  دولت  کرد:  اظهار  طرح  این  اهداف  تشریح  در 
منظور تقویت سامت غذایی خانوارها این امکان را 
برای آنها ایجاد می کند که به اعتبار یارانه بتوانند 
یک ماه زودتر کاالهای اساسی را خریداری کنند. 
این امر ضمن حمایت از سبد غذایی خانوار موجب 
پیاده سازی سامانه در گستره کشور و استان مربوطه 
جامعه  تمام  برای  امکان  این  گفت:  وی  می شود. 
از  اطاع رسانی  از  پس  هرمزگان  استان  یارانه بگیر 
سوی رسانه های کشوری و استانی فعال خواهد شد 
اینکه  بیان  با  فرداد  نیست.  اقدامی  هیچ  به  نیاز  و 
فروشگاه های  به  مراجعه  با  می توانند  هرمزگانی ها 
مجاز نسبت به استفاده از این اعتبار در خرید اقام 
اساسی استفاده کنند، افزود: خرید اقام اساسی به 
اعتباری است یعنی مقدار مشخصی  و  نقد  صورت 
شده  داده  اختصاص  اعتبار  محل  از  کاال  قیمت  از 
پرداخت می شود و خریداران باید مابقی مبلغ را با 
استفاده از کارت بانکی یا به صورت نقدی پرداخت 
کنند. مدیرعامل شرکت رفاه ایرانیان با تأکید مجدد 
بر اختیاری  بودن شرکت در این طرح و استفاده از 
این اعتبار، گفت: استفاده از اعتبار از طریق تمامی 
کارت های بانکی به نام سرپرست خانوار، امکان پذیر 
نیز  طرح  مشمول  کاالهای  مورد  در  و  بود  خواهد 
نیست  به خرید یک نشان تجاری مشخص  الزامی 
و افراد می توانند از گروه کاالیی اعام شده و از هر 

نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.
اختیاری  کاالبرگ  که  گفته  قاطعیت  با  کار  وزیر 
خواهد بود اما با توجه به دشواری مدیریت دوگانه 
در توزیع یارانه و تغییرات قیمتی کاالهای اساسی 
در  شاید  می گیرند،  قرار  کاالبرگ  فهرست  در  که 

برای  حوزه  دو  این  همزمان  مدیریت  بلندمدت 
دولت دشوار شود. طراحی مسیری برای اعتراض یا 
جابه جایی یارانه بگیران در ماه های بعد نیز می تواند 
را  آن  دولت  دید  باید  که  باشد  دیگری  چالش 
چگونه نهایی خواهد کرد. در کنار کاالهایی که ارز 
4۲00 تومانی آنها حذف شد، سرنوشت یارانه نان 
نیز همچنان محل بحث است. هرچند دولت اعام 
قیمت  افزایش  برای  برنامه ای  فعا  الاقل  که  کرده 
نحوه  در  که  تغییراتی  از  پس  اما  ندارد  وجود  نان 
ثبت تراکنش نانواها انجام شد، حاال وزارت اقتصاد 
از برنامه ریزی برای گام های تازه آن خبر داده است. 
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به طرح 
مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان، اظهار کرد: فاز 
دوم این طرح به زودی اجرا خواهد شد که طی آن 
به هر نانوا متناسب با میزان نانی که پخته و فروخته 
و همچنین تراکنش هایی که در دستگاه کارتخوان 
آرد  بیشتر،  درصد  چند  عاوه  به  است،  ثبت شده 

تخصیص داده خواهد شد.
هوشمند  مدیریت  طرح  به  اشاره  با  جال  محمد 
این طرح  فاز نخست  اظهار کرد:  نان،  و  آرد  یارانه 
پس  و  اجرا  زنجان  استان  در  اردیبهشت   اواخر  در 
 100 مدت  ظرف  شد،  مشخص  آن  نتایج  آنکه  از 
قابل  بلوغ  به یک  روز زیرساخت های آن در کشور 
جدیدی  ابزار  با  نان  فروش  فرآیند  تا  رسید  قبول 
وی  شود.  انجام  هوشمند  کارت خوان  عنوان  تحت 
ابزار  اصلی ترین  اینکه کارت خوان هوشمند  بیان  با 
فروش نان است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش 
از 7۶ هزار نانوایی به این کارت خوان مجهز هستند 
)نانوایی( در  تعداد 18 هزار کارت خوان  این  از  که 
روستاهای مختلف کشور موجود است. بر این اساس 
طرف  از  نان  خرید  تراکنش  میلیون   9.5 روزانه 

مصرف کنندگان ثبت می شود. 
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منبع: وال استریت جورنال/ ترجمه:آینده نگر
کاهشی که در رشد اقتصاد چین در یک سال اخیر 
قابلیت  مورد  در  بحث  شده  باعث  می شود  دیده 
آمریکا  اقتصاد  از  پیشی گرفتن  برای  اقتصاد  این 
دوباره  جهان  اقتصاد  بزرگ ترین  به  تبدیل شدن  و 
اواخر  همین  تا  بگیرد.  قرار  زیادی  توجه  مورد 
می کردند  فرض  طور  این  اقتصاددانان  از  بسیاری 
پایان  تا  دالر(  )به  چین  داخلی  ناخالص  تولید  که 
بیشتر خواهد شد و  آمریکا  از  دهه جاری میادی 
حتی انتظار آن را به عنوان پدیده ای مهم و جالب 
در اقتصاد جهان می کشیدند. اما چشم انداز اقتصاد 
چین در سال جاری میادی به اندازه قبل درخشان 
دارد:  وجود  آن  برای  هم  مختلفی  دالیل  نیست. 
شهرهای  از  برخی  در  کرونایی  قرنطینه های  ادامه 
چین و همین طور بحرانی که در بخش اماک در 
چین به وجود آمده است. از نظر اقتصاددانان، اینها 
مسائلی هستند که تاثیری جدی بر ممانعت از رشد 
عادی اقتصاد چین گذاشته اند و مسائل دیگری مثل 
افزایش بدهی ها و نرخ رو به کاهش زاد و ولد نیز در 

ایجاد این وضع بی تاثیر نبوده اند.
مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی که یک اندیشکده 
چین  اقتصاد  که  کرده  پیش بینی  است  انگلیسی 
برای سبقت گرفتن از اقتصاد آمریکا دو سال عقب 
دارد  احتمال  اندیشکده،  این  نظر  از  است.  افتاده 
که تبدیل شدن اقتصاد چین به بزرگ ترین اقتصاد 
مرکز  بدهد.  رخ  میادی   ۲030 سال  در  جهان 
اعام کرده  توکیو هم  ژاپن در  اقتصادی  تحقیقات 
آمریکا  اقتصاد  از  چین  اقتصاد  پیشی گرفتن  که 
احتماال تا سال ۲033 میادی رخ نخواهد داد. این 
چهار سال دیرتر از پیش بینی قبلی مرکز فوق است. 
اما برخی اقتصاددانان حتی در اینکه چنین اتفاقی 
وزیر  کرده اند. الرنس سامرز  تردید  ابراز  هم  بیفتد 

سابق خزانه داری آمریکا که حاال در دانشگاه هاروارد 
درس می دهد اخیرا چند نکته را برای توضیح ابراز 
تردید خودش در زمینه پیشی گرفتن اقتصاد چین 
از آمریکا مطرح کرده است: اول اینکه جمعیت در 
و  گذاشت  خواهد  سالمندی  به  رو  آینده  در  چین 
این روند آغاز هم شده است. دوم اینکه تمایل دولت 
این  در  بزرگ  کار شرکت های  در  به دخالت  چین 
کشور زیاد شده و این مسئله به خصوص در مورد 

جک ما و شرکت هایش دیده شد.
در  پیش بینی ها  بین  شباهت هایی  می گوید  سامرز 
مورد اقتصاد چین با پیش بینی هایی که در گذشته 
در مورد اقتصاد ژاپن یا روسیه می شد وجود دارد. 
نیستند.  منطقی  پیش بینی هایی  چنین  او،  نظر  از 
اما اصوال پیش بینی ها در مورد آینده اقتصاد چین 
استرالیایی  اندیشکده  مثا  است.  مختلف  بسیار 
رشد  که  است  این  پیش بینی اش  لووی«  »انستیتو 
اقتصاد چین به طور متوسط بین سال های ۲0۲1 
از  باشد.  درصد  سه  تا  دو  بین  میادی   ۲050 تا 
سوی دیگر، کارشناسان درباره معنی دار بودن اعداد 
ناخالص داخلی  تولید  رتبه بندی  به  ارقام مربوط  و 
ابراز تردید می کنند. آنها می گویند میزان  کشورها 
نفوذ اقتصادهای بزرگ را نمی توان بر این اساس در 
نظر گرفت. بحث در خصوص اینکه »دالر غلبه خود 
در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد یا نه« نیز 
اقتصادهای  آینده  مورد  در  که  بوده  دیگری  بحث 
چین و آمریکا مطرح شده است اما باز در این مورد 
نیز نظر مطمئنی وجود ندارد. در این میان اما دولت 
چین به الگویی که در زمینه توسعه اقتصادش پیاده 
کرده اطمینان زیادی دارد و افکار عمومی چین را 
از  است.  کرده  قانع  الگو  این  موفقیت  بابت  از  نیز 
به  رو  آینده  در  غربی  دموکراسی  لیبرال  آنها،  نظر 
سیاسی  و  اقتصادی  افول  و  گذاشت  خواهد  زوال 

خواهد  اجتناب ناپذیر  جهت،  همین  به  نیز  آمریکا 
زیادی  آنجایی که کشورهای  از  نظر چین،  از  بود. 
در جهان در روند اقتصادی خود تغییراتی داده اند تا 
بازار چین را تغذیه کنند، بعید نیست که این روند 

در آینده نیز ادامه پیدا کند.
لحاظ  از  چگونه  آمریکا  و  چین  کشور  دو  اینکه 
اقتصادی جلو خواهند رفت مسئله ای است که برای 
رهبران چین اهمیت زیادی دارد و شی جین پینگ 
به  در سخنرانی های خود  نیز  رییس جمهور چین 
لزوم افزایش رشد اقتصادی چین اشاره کرده است. 
بیش  با سرعتی  اقتصادی کشورها گاهی  اقبال  اما 
در  را  این  کند.  تغییر  است  ممکن  تصور  حد  از 
حالی  در  کردیم:  مشاهده  پساکرونا  دوران  جریان 
که اقتصاد چین داشت با سرعت خوبی احیا می شد، 
اقتصاد آمریکا داشت مسیر را به ُکندی طی می کرد. 
بنابراین این تصور تقویت شده بود که حتما سرعت 
رشد اقتصاد چین همان طور باقی خواهد ماند اما 
مثل  اقتصاددان هایی  میان،  این  در  نشد.  طور  این 
جاستین ییفو لین که پیشتر اقتصاددان ارشد بانک 
جهانی بود، عقیده دارند که جمعیت زیاد چین در 
قیاس با آمریکا و پتانسیلی که این جمعیت دارد به 
این معنی است که اقتصاد چین می تواند به تدریج 
او  کند.  تجربه  را  آمریکا  با  قیاس  در  دوبرابر  رشد 
پیش بینی کرده که به رغم ُکند شدن رشد اقتصاد 
تغییر  آینده  در  روند  این  حاضر،  حال  در  چین 

خواهد کرد و تسریع خواهد شد.
اقتصاد چین کی به اقتصاد آمریکا می رسد؟

مسابقه ابرقدرت ها
و  چین  اقتصادی  رشد  درباره  گمانه زنی ها 
پیشی گرفتنش از اقتصاد آمریکا ابعاد مختلفی 
پیش بینی های  بررسی  به  گزارش  این  دارد. 

مختلف در این مورد می پردازد.
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بازار سهام
تاش شاخص برای تثبیت

بورس تهران معامات هفته اخیر را کم   نوسان آغاز 
کرد. به طوری که شاخص کل دو روز ابتدایی هفته 
را با تغییرات نزدیک به صفر درصد پشت سر گذاشت. 
اما روزهای باقی مانده هفته را بر مدار نزولی سپری 
کرد. در طول این هفته نماگر اصلی تاالر شیشه   ای تا 
سطح یک میلیون و 40۲ هزار واحد عقب نشینی کرد. 
عملکرد  تهران  بورس  اصلی  دماسنج  اساس  این  بر 
منفی03/ 1 درصد را در کارنامه هفتگی خود به ثبت 
هموزن  معیار  با  کل  شاخص  مقابل  در  اما  رساند. 
توانست بازدهی مثبتی معادل9۶/ 0 درصد ثبت کند. 
برخی از کارشناسان بر این باور هستند با توجه به 
اینکه شاخص کل بیش از ۲0 روز متوالی در ابر کانال 
4/ 1میلیون واحد در نوسان است، این احتمال وجود 
دارد که کف کانال یاد شده به عنوان سطح حمایتی 
برای بازار از سوی سرمایه گذاران پذیرفته شود که با 
توجه به کاهش فاصله نرخ دالر نیمایی و آزاد این 

احتمال وجود دارد.
بازار سکه

هفته پرنوسان سکه
سکه طا هفته گذشته را با تغییرات قابل توجهی به 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

انتظارات متغیر بازارها برای 
بهبود

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

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

ادامه در صفحه بعد
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پایان رساند. به طوری که سکه امامی طی معامات 
هفته اخیر قیمت 17 میلیون و 800 هزار تومان را نیز 
لمس کرد. اما این رشد به دلیل افت هیجان در بازار 
ارز و نوسانات کاهشی بهای طا در بازار جهانی تا 
حدود زیادی خنثی شد و سکه امامی به زیر میانه 
این اساس هر  بر  بازگشت.  تومان  کانال 17 میلیون 
قیمت  در  را  خود  کار  شده  یاد  مسکوک  از  قطعه 
17 میلیون و 400 هزار تومان خاتمه داد. به این ترتیب 
عملکرد هفتگی سکه یاد شده برای چهارمین هفته 
متوالی مثبت ثبت شد. این رقم برای هفته اخیر35/ 
0 درصد بوده است. گفته می شود از آنجا که قیمت 
و حباب این کاال نسبت به گذشته رشد چشمگیری 
داشته و ریسک سرمایه گذاری نیز افزایش یافته است 

از این رو انتظار می رود که معامات و تقاضای خرید 
با ثابت ماندن شرایط فعلی برای خریدهای پرتعداد 

کمرنگ   تر شود.
بازار طای جهانی

نگاه طا به آمار اقتصادی
قیمت طا در روز جمعه اندکی تغییر کرد. این اتفاق 
در  سرمایه گذاران  از  بسیاری  که  داد  رخ  حالی  در 
انتظار انتشار آمارهای اقتصاد و تورم ایاالت متحده 
بر قیمت ها  زیادی  تاثیرات  هستند که که می تواند 
داشته باشد. به این ترتیب روز گذشته هر اونس طا 
شد.  معامله  دالر   179۶ قیمت  در   )1۶ ساعت  )تا 
به این ترتیب انتظار می رود این آمار نسبت به ماه 
قبل کاهش بیشتری داشته باشد، که نشان می دهد 

افزایش نرخ های بهره و سخت   تر شدن شرایط پولی 
تاثیرات بسزایی بر قیمت ها داشته باشند. اما هرگونه 
ماه  طول  در  تورم  ماندن  ثابت  بر  مبنی  نشانه ای 
می تواند باعث زیان بیشتر در بازارها شود، با توجه 
به اینکه فدرال رزرو احتماال در چنین سناریویی نرخ 
بهره را برای مدت طوالنی تری افزایش می دهد. برخی 
باعث  این می تواند  دادند که  بازار هشدار  فعاالن  از 

رکود اقتصادی در سال ۲0۲3 شود.
بازار اوراق مسکن

تدبیراندیشی برای مسکن
تسه 991۲ هفته گذشته با رسیدن به سطح 18 هزار 
متوالی  هفته  دومین  برای  توانست  تومان   90۲ و 
عملکرد مثبت 51/ 3درصدی را در کارنامه هفتگی 

خود ثبت کند. گفتنی است با توجه به رشد قیمت 
مسکن در چند ماه گذشته و عدم رشد ساخت وساز، 
بازار مسکن به سمت رکود تورمی در حرکت است و 
باید در این زمینه دولت تدابیر الزم را در دستور کار 
خود قرار دهد و به فکر افزایش تولید باشد. همچنین 
بیشترین نوسانات قیمت مسکن به دلیل رشد قیمت 
در بازارهای موازی بوده است که با تعدیل قیمت ها 
در این بازار به طور قطع بازار مسکن هم آرام می شود. 
بنابراین این بازار در حال حاضر نیازمند افزایش تولید 
و عرضه است تا بر قیمت ها تاثیرگذار باشد. بنابراین 
دولت باید در چنین شرایطی برنامه   ای مناسب درباره 
کنترل قیمت و تنظیم بازار ارائه کند تا این بازار به 

سمت تعادل و افت قیمت پیش رود.
بازار نفت

بازگشت نفت به سطوح پایین
بود.  ثابت  حدودی  تا  جمعه  روز  در  نفت  قیمت 
بهای نفت به دلیل نگرانی از چشم   اندازهای ضعیف 
در مسیر  متحده  ایاالت  و  اروپا  در چین،  اقتصادی 
این  است.  گرفته  قرار  10 درصدی  هفتگی  کاهش 
نوسان ناشی از افزایش نگرانی ها نسبت به تقاضا بود. 
به این ترتیب هر بشکه نفت خام برنت روز گذشته )تا 
ساعت 1۶( در قیمت 77 دالر و نفت وست تگزاس 
اینترمدییت نیز در قیمت 7۲ دالر و 47 سنت معامله 
شد. گفته می شود که ساختار بازار برای قراردادهای 
این  به  است.  کرده  تغییر   contango به  برنت 
از  ارزان   تر  کوتاه مدت  تحویل  قراردادهای  که  معنی 
قراردادهای تحویل برای شش ماه است. این موضوع 
باشد.  آینده  ضعیف  تقاضای  نشان دهنده  می تواند 
حال با توجه به ابهامات از رشد اقتصادی کشورهای 
بزرگ یاد شده و برخی فشارهای سیاستگذاری وارده 
بر قیمت نفت بدیهی است که در کوتاه مدت حال و 

هوای بازار نفت بهبود نمی یابد.

ادامه از صفحه قبل


