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پیام باقری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مطرح کرد:

راهکار سندیکای صنعت برق برای رفع 
انحصار در تولید و قرارداد ها

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: انحصار در تولید و حتی در خرید مورد تایید هیچ عقل سلیمی نیست و موجب اعمال 
سلیقه در قرارداد ها می شود.

پیـام باقری در گفتگـوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسـیما 
گفـت: انحصـار، آثـار و تبعات منفی بسـیاری دارد به طـور مثال دولت 
در خودروسـازی انحصـار ایجـاد کـرده اسـت و اگـر انحصـار وجـود 
نداشـت، صنعـت خودرو سـازی امـروز با مشـکالت عدیده مواجـه نبود.

وی افـزود: در سـندیکای صنعـت بـرق تـالش داریـم تـا انحصار هـای 
مختلـف را به حداقل برسـانیم تـا آثار و عواید آن نمایان شـود. انحصار 
در تولیـد، نحـوه قیمـت گـذاری را نیـز تحـت تاثیـر قـرار می دهـد و 
موجب می شـود تا شـرایط سـختی برای خریـدار در پیـش پرداخت و 

تسـویه حسـاب های در نظـر گرفته شـده در قـرارداد ایجاد شـود.
یکی از افتخارات کشور ساخت توربین است

رئیـس هیئـت مدیره سـندیکا تصریـح کرد: تولیـد در ابتـدای زنجیره 
فعالیت هـای صنعـت بـرق قـرار دارد پـس از آن بخش انتقـال و توزیع 
اسـت. در بخـش تولیـد بـه عنـوان پیشـران صنعـت برق، کـه طبیعتا 

ادامه در صفحه بعد 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
ساالنه سندیکای صنعت برق ایران

 شعبه اصفهان
مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران

 شعبه اصفهان روز سه شنبه مورخ 09/29/
1401 ساعت 15 الی 18 برگزار می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه 
)نوبت دوم( سندیکای صنعت برق ایران 

شعبه خراسان
مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران

 شعبه خراسان روز پنجشنبه یکم دی ماه1401 ساعت 9 صبح 
برگزار می شود.
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کشور آلمان در تاریخ 14 دی ماه سال جاری برگزار می گردد. 
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ادامه از صفحه قبل 
هایـش،  فعالیـت  کیفیـت  بهبـود  یـا  آن،  عملکـرد 
یـا بالعکـس اختـالل در فعالیـت هایـش، می توانـد 
بخش هـای بعـدی را تحـت تاثیر قـرار دهـد و از این 

منظـر بسـیار حائـز اهمیت اسـت.
وی ادامـه داد: در بخـش تجهیـزات، ما توان سـاخت 
داخلمـان از مـرز ۹۰ درصد در صنعت برق عبور کرده 
اسـت، اما وقتی در مورد تجهیزات بزرگ، اسـتراتژیک 
و کلیـدی مثـل توربین هـا صحبـت می کنیـم شـاید 
ایـن تلقی بـه وجود آید که ضروریسـت همـه اجزای 
ایـن قطعـات در داخـل کشـور تولید شـود ایـن نه از 
نظـر اقتصادی توجیـه دارد نه از نظـر رقابت در حوزه 
کیفیـت عملکـرد بنگاه هـای اقتصـادی و در دنیا هم 
اینگونـه نیسـت حتـی در کشـور های دارای فنـاوری 
هـم می بینیـم کـه در تجهیـزات راهبـردی و  هـای 
تـک، در یـک تجهیـز راهبـردی، همـه اجـزا توسـط 
خـود آن کارخانه تولیدی، تولید نمی شـود و ضرورت 

هم نـدارد کـه این اتفـاق بیفتد.
باقـری افـزود: در بخش توربین ها، شـاید بیـش از دو 
دهه اسـت کـه وارد این فنـاوری شـدیم و امروز یکی 
از افتخـارات کشـور سـاخت توربین هـای نیروگاهـی 
اسـت هـم توربین هـای بخـار و هـم گازی، و شـاید 
مطلـع باشـید که ایـران در میـان ۱۰ شـرکت بزرگ 
تولیـد توربین هـای نیروگاهی قـرار دارد که متعلق به 
هشـت کشـور دنیا هسـتند. در آن کشـور ها هم همه 
اجـزای توربین ها را خودشـان تولیـد نمی کنند و این 

یـک زنجیره تامیـن دارد.
نشـان  خاطـر  سـندیکا  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
کرد: صنعـت بـرق پرچمـدار عرصـه صـدور خدمات 
فنـی و مهندسـی در این حوزه اسـت. یعنـی نیروگاه، 
خطـوط انتقـال نیـرو و پسـت های برق و شـبکه های 
توزیـع را بازسـازی و احـداث می کنـد. امـر طبیعـی 
اسـت کـه در این فضا بنگاه هـای اقتصـادی اوال برای 
تامیـن مـواد اولیـه خودشـان یـا تجهیـزات کلیـدی 

متن کامل

برخـی قطعـات را وارد کننـد.
قـرارداد ارزی با شـرکت های داخلی بـرای حفاظت از 

سـرمایه های شرکت
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر بنـگاه اقتصـادی طبیعتا 
بـرای واکسـینه کـردن خـود نسـبت بـه نوسـانات و 
می اندیشـد،  را  تمهیداتـی  اقتصـادی،  بحران هـای 
اظهـار کـرد: در کشـور مـا یکـی از مشـکالتی که در 
حـوزه اقتصـاد کالن بـا آن مواجه هسـتیم، نوسـانات 
نـرخ ارز اسـت کـه ایـن نوسـانات، قیمـت نهاده های 
تولید و قیمت سـاخت را تحت الشـعاع قـرار می دهد 
و ایـن یـک امر طبیعی اسـت که خیلی از شـرکت ها 
بـا وجـود اینکـه تـوان سـاخت داخـل را دارنـد,، امـا 
بـرای اینکـه خودشـان را نسـبت بـه ایـن نوسـانات، 
محافظـت کننـد اقداماتی انجـام می دهنـد، زیرا یک 
بنـگاه اقتصادی، در نهایت مجمعـی دارد که در پایان 
سـال مالـی خـود بایـد پاسـخگوی عملکـرد سـاالنه 
خـودش باشـد و صاحبـان سـهام، از بنـگاه اقتصادی 
انتظـار سـود آوری دارنـد طبـق قانـون تجـارت جزو 
ماموریت هـای اصلـی آن محسـوب می شـود. ممکـن 
اسـت یـک بنـگاه اقتصـادی بـا وجـود اینکـه عمـق 
سـاخت داخل در تولیداتش وجـود دارد قراردادهایش 
را بـه صـورت ارزی با شـرکت های داخلی منعقد کند 
بـرای اینکـه بتوانـد خـودش را در برابر نوسـانات نرخ 
ارز و تاثیـر پذیـری ریال از تغییرات نـرخ ارز، مراقبت 
کنـد و ایـن موضوعـی اسـت کـه در نـگاه و هـدف 

بنگاه هـای اقتصـادی می توانـد امـر طبیعی باشـد.
باقـری گفـت: یکـی از ماموریت هـای اصلـی بانـک 
مرکـزی، حفـظ قدرت پول ملی اسـت اگـر این اتفاق 
نیفتـد، بنگاه اقتصادی طبیعتا باید بـه طوری در برابر 
ایـن موضـوع خـود را محافظت کند. مـا نمی توانیم از 
یک بنگاه اقتصادی انتظار داشـته باشـیم که در کالن 
اقتصـاد کشـور، ماموریت هایـی کـه بـرای نهاده هـای 
ذیربـط تعریف شـده، اتفاق نیفتـد و از آن طرف تاوان 

را بنگاه هـای اقتصـادی، تولیدکننـدگان و سـازندگان 
پـس بدهند.

رئیـس هیئـت مدیره سـندیکا  افـزود: در این صورت 
تولیـد تحـت الشـعاع قـرار می گیـرد کـه ایـن هـم 
پسـندیده نیسـت، چـون در همـه جـای دنیـا، موتور 
پیشـران در حـوزه اقتصـاد، بخـش تولیـد و سـاخت 
داخـل اسـت یکـی از تکیه گاه هـا و نقـاط قـوت هـر 
کشـوری، ساخت داخل اسـت. معموال در قرارداد های 
ارزی بیـن دو شـرکت داخلـی، ارز جابجـا نمی شـود 
و معـادل ریالـی جابجـا می شـود و فقـط بـرای ایـن 
اسـت که مخاطـرات ناشـی از نوسـانات ارز را بتوانند 
پوشـش دهنـد. وی ادامه داد: از سـال ۹۷ تاکنون که 
مـا بـا جهش هـای ارزی مواجه شـدیم، شـما در یک 
قـراردادی، یا بایـد فرایند تعدیل قـرار بدهید، تعدیل 
قیمت قرارداد متناسـب بـا تغییرات تورم و نوسـانات 
نـرخ ارز، یـا اینکـه بایـد قـرارداد طـوری بـه صـورت 
ارزی منعقد شـود تا این نوسـانات پوشـش داده شود. 
الفبـای کار بنـگاه اقتصـادی، منابع، مصـارف و درآمد 
و هزینـه هاسـت کـه باید نسـبت به ایـن موضوعات، 
خـودش را مراقبـت کنـد و سـازمان برنامـه و بودجه 
هـم بـه همیـن دلیـل، بخشـنامه هایی صـادر کـرده 
و قرارداد هایـی کـه فراینـد تعدیـل قیمـت در آن هـا 
تعبیـه نشـده، اجـازه داده کـه متناسـب با نوسـاناتی 
کـه اتفـاق افتـاده، خسـارت هایی کـه متوجـه بنـگاه 

اقتصـادی شـده، را جبـران کند.
لزوم پیش بینی در فضای کسب و کار

باقـری گفـت: وقتـی یـک کاالی اسـتراتژیک تولیـد 
می کنیـد، مثل ترانس یـا توربین، تولیـد آن ها حدود 
یـک و نیـم تـا دو سـال بـه طـول می انجامـد یعنـی 
شـما االن یک قراردادی را می بندید و دو سـال دیگر 
می خواهیـد تحویـل بدهیـد یـا وقتـی می خواهیـد 
خـط انتقـال یـا پسـتی را احـداث کنیـم حداقـل دو 
سـال سـه سـال زمان می برد. در این دو - سـه سـال، 

یـا بایـد بتـوان قـدرت پیش بینـی در فضای کسـب 
و کار داشـته باشـیم و متناسـب بـا آن قـدرت پیـش 
بینـی، یا اطمینان داشـته باشـیم که نوسـاناتی اتفاق 
نمی افتـد قیمـت را ثابـت کنیـد و قیمت ثابت شـده 
را بدهیـد یا اینکه باالخره شـرایط تعدیـل در قرار داد 
در نظـر گرفتـه شـود یا بـه صـورت ارزی، انجام شـود.
وی ادامـه داد: در صنعـت بـرق، تعـداد قابـل توجهی 
قـرارداد داریـم کـه متوقـف مانـده اسـت یعنـی آن 
ادامـه  تـوان  سال هاسـت  سـازنده  آن  یـا  پیمانـکار 
فعالیـت ندارد علت همان نوسـاناتی اسـت کـه اتفاق 
افتـاده و اینکه تعدیل در قـرار داد نبوده و االن تبدیل 
بـه یـک مشـکل در صنعـت بـرق و سـندیکا شـده و 
گاهـی اوقات هـم کارفرمـا می گوید به دلیـل نظارت 
دسـتگاه های نظارتی، مـن چاره ای جز اینکـه قرارداد 
شـما را فسـخ کنم و ضمانت نامه شـما را ضبط کنم، 
نـدارم. زیـرا بخش بانکی کشـور از اختیـارات خودش 
کوتـاه نخواهد آمد، حتما به سـراغ آن بنـگاه می رود، 
حتمـا سـراغ اقسـاط معـوق مـی رود و اقسـاط معوق 
را وصـول خواهـد کـرد بنابرایـن بنـگاه درگیر چنین 
موضوعاتـی می شـود و ایـن موضـوع در صنعـت برق 

زیاد تکرار شـده اسـت.
نظام قرارداد ها باید اصالح شود

باقری خاطرنشـان کـرد: ما عمدتا در سـندیکای برق 
دنبـال اصـالح نظـام حقوقـی و قـرار دادی هسـتیم 
از طریـق ابـالغ قرارداد هـای بـا وحـدت رویـه، کـه 
اصطالحـا در صنعـت برق بـه آن قـرار داد تیپ گفته 
می شـود. در قـرار داد تیـپ، تاکید مـا بر بحث تعدیل 
اسـت تعدیـل قیمت قـرار داد متناسـب با نـرخ تورم 
و تغییراتـی کـه در قیمـت نهاده هـای تولیـد ایجـاد 
می شـود. ما در سـندیکای برق با یک طیف وسـیعی 
از فعـاالن ایـن حـوزه سـرو کار داریـم، نزدیـک بـه 
۶۱۰ شـرکت عضـو سـندیکای بـرق هسـتند، تعداد 
شـرکت های کوچـک و متوسـط هـم قابـل توجـه 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
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»برق« یکی از محور های ۳ نشست وزیر نیرو در شورای 
سیاستگذاری تعامل با نخبگان

»شورای سیاستگذاری تعامل با نخبگان و خبرگان« وزارت نیرو از آبان سال 1400 با حضور وزیر نیرو 
و اساتید و فرهیختگان این صنعت در بخش های دولتی و خصوصی آغاز به کار و سه نشست را با 

محوریت مسائل مهم مبتالبه »آب«، »برق« و »پساب« برگزار کرده است.

تعامل  سیاستگذاری  شورای  نیوز،  برق  گزارش  به 
با نخبگان و خبرگان همزمان با آغاز به کار دولت 
تاکیدات  راستای  در  و  نیرو  وزارت  در  سیزدهم 
رهبری در دیدار با جمعی از نخبگان و استعداد های 
با هدف حل  تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰  برتر کشور در 

مسایل اساسی کشور به روش علمی و تقویت حس 
توانایی و خوداتکایی در نخبگان توسط دستگاه های 
حاکمیتی و همچنین استفاده از ظرفیت های علمی 
و دانش بنیانی کشور در حل مسایل صنعت آب و 

برق تشکیل شد.

شورای  فراجغرافیایی  رویکرد  گزارش،  این  بر  بنا 
مذکور و تعامل و بهره گیری از ظرفیت ها و ایده های 
آحاد جامعه در سطوح و ارکان دولتی و غیردولتی 
و ظرفیت های نخبگانی و همچنین تاکیدات رئیس 
جمهور درباره تعامل با نخبگان و پیگیری های علی 
اکبر محرابیان وزیر نیرو، سلسله نشست هایی را با 

حضور اساتید و نخبگان رقم زد.
در این نشست ها اصل بر برقراری جریان دانش بین 
و  علمی  پشتوانه  ایجاد  نخبگان،  و  صنعت  مدیران 
دانش بنیانی برای تصمیمات تاثیرگذار در سرنوشت 
فراهم آمدن زمینه  با  انتظار می رود  و  کشور است 
ارشد،  مدیران  و  فرهیختگان  و  اساتید  تعامل 
موضوعات اساسی و کالن وزارت نیرو بیش از پیش 
فعالیت ها  تمرکز  و  توجه  کانون  و  یافته  محوریت 

قرار گیرد.
 آب، محور نخستین نشست شورای سیاستگذاری 

تعامل با نخبگان
از سلسله نشست های  اولین نشست  اساس  این  بر 
مذکور هفتم اسفندماه ۱۴۰۰ با محوریت »مسائل و 
چالش های حوزه آب و آبفا و راهکار های پیشنهادی« 
آب  حوزه  نخبگان  و  اساتید  از  نفر   ۱۴ حضور  با 
نشست  این  طی  و  شد  تشکیل  نیرو  وزارت  در 
موضوعات مهم بخش آب کشور از جمله اقتصاد آب، 
درهم تنیدگی موضوع آب با سایر حوزه ها، حکمرانی 
و  چالش ها  پیشنهادی،  راهبرد های  و  آب  موفق 
سیاست های  در  بازنگری  آب،  بخش  راهبرد های 
بخش آب، توسعه و محدودیت منابع آبی، کاهش 

تقاضای آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در  نیرو  وزیر  به  برق  نخبگان صنعت  پیشنهادات   

نشست دوم
دومین نشست تعاملی علی اکبر محرابیان با نخبگان 
»مسائل  محوریت  با  نیز  برق  بخش  خبرگان  و 

راهکار های  و  انرژی  و  برق  حوزه  چالش های  و 
برگزار شد که طی  تیرماه ۱۴۰۱  پیشنهادی« ۲۲ 
با  رابطه  در  را  خود  نظرات  فرهیخته  اساتید  آن 
موضوعات مهم بخش برق کشور اعم از چالش های 
مدیریتی، اقتصادی و فنی در صنعت برق مطرح و 
پیشنهادات خود را در حوزه مدیریت مصرف، توسعه 
به  انرژی های تجدیدپذیر، رویکرد های مسئله محور 
مشکالت صنعت برق و چالش های مدیریت پژوهش 

در بخش برق مطرح کردند.
 بازار پساب و تحلیل نظام تعرفه آب محور سومین 

نشست نخبگانی با وزیر نیرو
اساتید  با  نیرو  وزیر  هم اندیشی  نشست  سومین 
اجرایی  و  علمی  صاحبنظران  و  نخبگان  دانشگاه، 
محوریت »چارچوب  با  اقتصاد  در حوزه  نیز  کشور 
تعرفه آب« ۱۲  نظام  و تحلیل  بازار پساب  اجرایی 
آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. در این نشست صاحبنظران 
اقتصاد  ارائه نظرات خود درباره موضوعات مهم  به 
آب  قیمت گذاری  نظام  تحلیل  همچون  کشور  آب 
انتشار  اهمیت  پساب،  بازار  عملیاتی  چارچوب  و 
اثرات  برآورد  داده های آب و هوا در تصمیم گیری، 
اصالح قیمت آب در بخش کشاورزی، الزامات اجرایی 
)اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( در راه اندازی 
بازچرخانی  الزامی شدن  بازار آب و پساب، ضرورت 
مصرف  اولویت های  رعایت  با  خانگی  فاضالب های 
بهینه سازی  بهداشتی،  و  زیست محیطی  الزامات  و 
ترکیب  بر  مبتنی  آب بر  صنایع  در  آب  مصرف 
قراردادی(  ظرفیت  و  پایه  بهره وری  تعرفه گذاری 
پرداختند. وزیر نیرو در این نشست با اشاره به حفظ 
و صیانت از منابع آبی و سرلوحه قرار گرفتن موضوع 
از  استفاده  بر  دولت،  اقدامات  و  تصمیمات  در  آب 
هفتم  برنامه  در  ارائه شده  رویکرد های  و  نظرات 

توسعه کشور و نظام تعرفه آب تأکید کرد.
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کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا قراردادی با پژوهشگاه نیرو مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ با موضوع "تدوین 
هدف  با  قوی"  فشار  پست های  اتوماسیون  سیستم های  جامع  اجرایی  روش های  و  فنی  مشخصات 
یکپارچه سازی پروژه های اتوماسیون پست ها، جلوگیری از اعمال سالیق در انجام پروژه ها و وجود مدرک 

معتبر برای شرکت های برق منطقه ای، منعقد نموده است.
و  شرایط  بدینوسیله  تا  است  شده  تهیه  کمیته  رئیسه  هیات  اعضای  توسط  پرسشنامه ای  راستا  این  در 
مشکالت پروژه های صورت گرفته، وضعیت کنونی سیستم های اتوماسیون و ظرفیت شرکت های فعال در 

اتوماسیون پست های فشار قوی کشور مشخص گردد.
از  اعضای کمیته های ذیل کمیسیون طرح و احداث، عالقمندان، ذینفعان،  ایران  سندیکای صنعت برق 
به  نسبت  است  کرده  درخواست  قوی  فشار  پست های  اتوماسیون  در صنعت  فعال  مدیران  و  کارشناسان 

تکمیل این پرسشنامه در سایت پژوهشگاه نیرو به آدرس https://nri.ac.ir/dcs اقدام نمایند.

پرسشنامه وضعیت سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی
سندیکای صنعت برق ایران از اعضای کمیته های ذیل کمیسیون طرح و احداث درخواست کرده است 

پرسشنامه مربوط به وضعیت سیستم های اتوماسیون پست های فشار قوی را تکمیل نمایند.

در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص فهرست بهای رسته نیرو شامل تفکیک فصول 
مختلف هر یک از رشته های پست، خط هوایی و خط زمینی و همچنین بانک اطالعاتی ایجاد شده جهت استعالم 

قیمت از شرکت های عضو سندیکا متناسب با زیرگروه های این فصول، ارائه شد. 
همچنین گزارش های کمیته های زیر مجموعه کمیسیون در خصوص از اولویت های هر یک از آنها ارائه و مقرر شد 
قراردادهای تیپ، فهرست بها و شاخص های تعدیل، ارزیابی و تشخیص صالحیت سازمان برنامه و رفع مشکالت 

مربوطه به تأمین اجتماعی، به عنوان اولویت های اصلی کمیسیون و کمیته های زیرمجموعه مد نظر قرار گیرد.
در ادامه این جلسه با توجه به عدم اجرای قرارداد تیپ در بخش پیمانکاری توزیع، مقرر شد سندیکا طی جلساتی 
با توانیر این مشکل را مطرح کند تا برای رفع آن چاره اندیشی شود. همچنین قرار بر این گذاشته شد که نقطه 
نظرات پیمانکاران در خصوص قراردادهای تیپ EPC که اخیرا از طریق سایت سازمان برنامه و بودجه استعالم 

شده، اخذ و در مهلت مقرر به سازمان ارسال شود.  

پیگیری قرارداد تیپ در راس اولویت های پنج گانه کمیسیون طرح 
و احداث

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی طرح و احداث هفتم آذر ماه سال جاری با محوریت بررسی 
اقدامات صورت گرفته در خصوص فهارس بهای رسته نیرو و همچنین بررسی و تصویب اولویت های 

کمیته های زیرمجموعه کمیسیون در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.

https://nri.ac.ir/dcs 
https://nri.ac.ir/dcs 
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در پنجاه و یکمین گزارش پایش تحوالت تجارت 
جهانی بررسی شد

انتقال سرمایه گذاری چین به 
عربستان؛ زنگ خطر برای ایران

قابل توجهی  تحرکات  اخیر  هفته های  در  چین 
به خصوص  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای  در 
و  داشته  امارات  و  قطر  سعودی،  عربستان 
امضا  به  هنگفتی  سرمایه گذاری  قراردادهای 
ایران  برای  را  کار  آینده  در  که  است  رسانده 

سخت می کند.

در  قابل توجهی  تحرکات  اخیر  هفته های  در  چین 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان 
قراردادهای  و  داشته  امارات  و  قطر  سعودی، 
سرمایه گذاری هنگفتی به امضا رسانده است که در 

آینده کار را برای ایران سخت می کند.
گزارش های  سلسله  از  گزارش  یکمین  و  پنجاه  در 
از  گلچینی  جهانی«،  تجارت  تحوالت  »پایش 
منطقه ای  و  جهانی  الیه  دو  در  اخیر  تحوالت 
آخرین  و  ارائه شده  ایران  ژئواکونومیک  محیط 
اقتصادی تهیه شده توسط  روندها و پیش بینی های 
قالب  بین المللی، در  اقتصادی  نهادهای  بزرگ ترین 

داده های تازه مورد واکاوی قرارگرفته اند.
با  در بخش تحوالت جهانی، گسترش روابط چین 
عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفته است. در 
مهم ترین  در  چین  رئیس جمهور  اهمیت  با  اتفاقی 
سفر خارجی خود در دوره پساکرونا، راهی عربستان 
شد تا اهمیت این کشور و به طورکلی جهان عرب در 
دیپلماسی اقتصادی چین را به نمایش بگذارد. در 
جامع«  استراتژیک  مشارکت  »توافقنامه  سفر،  این 
میان طرفین امضا شد. مهم تر آنکه چین و عربستان 
امضا  به  را  سرمایه گذاری  توافقنامه   3۴ سعودی 
رساندند. افزون بر این، دو طرف از هماهنگی بیشتر 
چشم انداز  و  چین  ابریشم  راه  پروژه  کالن  میان 
۲۰3۰ عربستان سخن گفته و خواستار پیشرفت در 
میان کشورهای  آزاد  تجارت  موافقت نامه  مذاکرات 

شورای همکاری خلیج فارس و چین شده اند.
روشن  ایران،  منافع  بر  سفر  این  تأثیرات  منظر  از 
است که عربستان به مرکز ثقل دیپلماسی منطقه ای 
چین در خاورمیانه تبدیل شده و به نوعی جای ایران 
را گرفته است. از نظر اقتصادی، توجه به این نکته 
را  غربی  اقتصادهای  نه تنها  ایران  که  دارد  اهمیت 
اقتصاد  بیم آن می رود  اکنون  است،  داده  از دست 

کشورهای  از  پس  و  دهد  دست  از  نیز  را  چین 
عربی به عنوان بازیگری درجه دوم در خاورمیانه در 
رادار دیپلماسی اقتصادی چین تلقی شود. پرسش 
راهبردی از منظر منافع ملی این است که چرا و به 
چه دالیلی علیرغم توافقنامه پرسروصدای همکاری 
توافق نامه  به  ایران و چین، موسوم  راهبردی میان 
۲۵ ساله، چین عمده سرمایه گذاری های خود را در 
جهان عرب به ویژه در خلیج فارس صورت می دهد؟

نفت  فروش  برای  قیمت  سقف  اعمال  پیامدهای 
روسیه، تالش روسیه برای اتحادیه گازی با آسیای 
و  بریکس  در  مالی  ساختارهای  ایجاد  و  مرکزی 
تجاری  جنگ  به  نسبت  آلمان  هشدار  درنهایت 
آمریکا با اتحادیه اروپا، از دیگر اخبار مهم بین المللی 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  گزارش  این  در  که  است 
ضعف  دیگر  یک بار  منطقه ای،  تحوالت  در  است. 
می دهد.  نشان  را  خود  ایران  اقتصادی  دیپلماسی 
نشان می دهد که  قزاقستان  داده های جدید دولت 
چین  که  میانی  کریدور  مسیر  از  کاال  حمل ونقل 
طریق  از  و  خزر  از  عبور  با  را  مرکزی  آسیای  و 
 ۱۰ در  می کند  وصل  اروپا  و  ترکیه  به  آذربایجان 
ماه نخست سال ۲۰۲۲ رشد 8۰۰ درصدی داشته 
است. این کریدور در رقابت با موقعیت ژئواکونومیک 
ایران، به ویژه کریدور شمال- جنوب و کریدور چین 
-آسیای مرکزی-غرب آسیا قرار می گیرد و پیشرفت 
ایران  ژئواکونومیک  به معنای تضعیف موقعیت  آن 

است.
تالش دولت ترکیه برای تضمین جریان ارزی جدید 
از کشورهای »دوست«، از جمله عربستان سعودی 
و قطر از دیگر تحوالت منطقه است. با نزدیک شدن 
ژوئن  ماه  در  کشور  این  سرنوشت ساز  انتخابات  به 
و  ترکیه  لیر  از  حمایت  در جهت  اقدامات   ،۲۰۲3
ممانعت از ایجاد طوفان دیگری از افزایش قیمت ها، 

است.  اهمیت  حائز  انتخابات  سرنوشت  تعیین  در 
اصلی  عوامل  از  یکی  به عنوان  ارزی،  منابع  کمبود 

آشفتگی اقتصادی ترکیه به شمار می رود.
از جمله رویدادهای مهم دیگر باید به فعال تر شدن 
اسرائیل در منطقه اشاره کرد. همکاری اسرائیل و 
مبادالت  تقویت  و  صیدون  گازی  میدان  در  قطر 
قابل توجه  منظر  این  از  مصر  با  کشور  این  تجاری 
کل  اداره  آمارهای  تازه  داده های  بخش  در  است. 
گمرک چین حاکی از این است که واردات طالی 
رسید  تن   ۲,۱۶ به  اکتبر  ماه  در  چین  به  روسیه 
شمار  به  گذشته  سال  هفت  در  رقم  باالترین  که 
می رود. تحریم طالی روسیه از سوی غرب، زمینه 
را برای توجه فزاینده تولیدکنندگان روس به بازار 
چین فراهم آورده است. داده های تازه گمرک چین 
و  روسیه  بین  تجارت  که  می دهد  نشان  همچنین 
چین در سال جاری به رشد خود ادامه داده است و 
در ۹ ماه نخست، به ۱۲۹ میلیارد دالر رسیده است. 
در همین راستا، گردش مالی تجاری در سه فصل 
افزایش  درصد  به 3۰  نزدیک  جاری،  سال  نخست 

یافته است.
پژوهش های  مرکز  آنالین،  ایران  اتاق  گزارش  به 
اتاق ایران در حرکتی منسجم و کارشناسی، تهیه و 
انتشار سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت 
در  کلیدی  رویدادهای  بررسی  باهدف  را  جهانی« 
قرار  کار  دستور  در  ایران،  ژئواکونومیک  محیط 
از  روز  مهم  مسائل  گزارش ها  این  در  و  است  داده 
منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  ایران  ژئواکونومیک 

می گیرند.
سلسله  از  گزارش  یکمین  و  پنجاه  کامل  متن 
را  جهانی«  تجارت  تحوالت  »پایش  گزارش های 

اینجا بخوانید.

https://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2022/12/17/Doc20221217104718257.pdf
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پنجمین نمایشگاه تخصصی آب، برق، انرژی های نو 
نجات  و  امداد  ایمنی،  نمایشگاه  با دومین  همزمان 
دوربین های مدار بسته کرمان روزهای ۲۵ الی ۲8 
بین المللی  نمایشگاه  محل  در   ۱۴۰۱ ماه  بهمن 

جنوب شرق کرمان برگزار می شود. 
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۱ 

پنجمین نمایشگاه تخصصی 
آب، برق، انرژی های نو

پنجمین نمایشگاه تخصصی آب، برق، انرژی های 
نو کرمان طی روزهای 25 الی 28 بهمن ماه 1401 

برگزار می شود.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
محصوالت  می توان  اینکه  بر  عالوه  گفت:  کرمان 
مختلف استان را در ارمنستان عرضه کرد، این کشور 
می تواند دروازه ورود کاالهای ایرانی به مقاصد دوم 

صادراتی ما باشد و باید برای آن برنامه ریزی کرد.
بررسی  نشست  در  زاده  طبیب  سیدمهدی 
همکاری های تجاری ایران و ارمنستان، با اشاره به 
و  ایران  مرز  در  افزود:  کشور  دو  فرهنگی  سنخیت 
ارمنستان منطقه ای اقتصادی ایجاد شده که می توان 

برخی تولیدات را در آنجا انجام داد و صادر کرد.

دریافت  آماده  کرمان  اتاق  در  ما  داد:  ادامه  وی 
اعضای  و  اقتصادی  فعاالن  پیشنهادهای  و  نظرات 
تشکل های اقتصادی برای اعزام هیات و حضور در 
نمایشگاه و همچنین راه اندازی مرکز تجاری کرمان 

در ارمنستان هستیم.
در  نیز  کرمان  اتاق  بازرگانی  کمیسیون  رئیس   
ادامه این نشست گفت: ارمنستان به دلیل جمعیت 
برای  پررونقی  چندان  بازار  شاید  کشور  این  کم 
صادرکنندگان نباشد اما سکوی پرتاب خوبی برای 

صادرات محصوالت به روسیه است.

صادرات  برای  افزود:  محمدمیرزائیان  محمدعلی 
 ۲8 حدود  روسیه  به  ایران  از  محصول  مستقیم 
درصد مالیات باید پرداخت شود درحالی که بیشتر 
به  ایران  از  غیرمستقیم  به صورت  صادرات  این 
مقصد  به  آنجا  از  و  صادر  قرقیزستان  و  ارمنستان 

روسیه صادرات مجدد می شوند.
وی اظهار کرد: در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
استقبال خوبی از محصوالت کرمان می شود که باید 

از این فرصت ها استفاده کرد.
اتاق  کسب وکار  فضای  بهبود  و  بازار  توسعه  مدیر 
تنها  ارمنستان  این نشست گفت:  ادامه  کرمان در 
مشترک  مرز  که  اوراسیاست  اتحادیه  عضو  کشور 
با ایران دارد و ما می توانیم از این فرصت در کنار 
انجام  را  استفاده  بهترین  کشور  دو  مناسب  روابط 

دهیم.
معصومه سعید خاطرنشان کرد: رتبه آغاز کسب وکار 
در ارمنستان در بین ۱۹۰ کشور دهم است و این 
کشور دسترسی به دریای سیاه و کشورهای غربی 

را فراهم می کند.
و  وارداتی  کشور  ارمنستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وابسته به اقتصاد وارداتی است، بیان کرد: ارمنستان 
با  مناسب  ترجیحی  تعرفه های  به واسطه  می تواند 
صادرات  برای  خوبی  پلتفرم  اروپا،  و  ژاپن  اوراسیا، 

مجدد باشد.
سعید، به پیگیری های صورت گرفته از سال پیش 
تاکنون، برای اعزام تیم کارشناسی به ارمنستان از 
اشاره و تصریح  این کشور  ایران در  طریق سفارت 
صنعتی  و  بازرگانی  نمایشگاه  و  کنفرانس  کرد: 
اوراسیا از ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری در ایروان 
ارمنستان برگزار می شود که می توان از این فرصت 
به  تجاری  هیات  و  کارشناسی  تیم  اعزام  برای 

ارمنستان استفاده کرد.

سیدمهدی طبیب زاده در نشست بررسی همکاری های تجاری ایران و ارمنستان

ارمنستان، دروازه ورود کاالهای ایرانی به مقاصد صادراتی است
در نشست بررسی همکاری های تجاری ایران و ارمنستان در اتاق کرمان با اشاره به جایگاه و ویژگی های 
ارمنستان، بر لزوم استفاده از ظرفیت های بازار این کشور برای صادرات کاالهای ایران به سایر مقاصد 

صادراتی تأکید شد.
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 تا پایان آبان تا پایان آبان تا پایان آبان
1401سال  1400سال  1401سال 

33/9 34/9 32/1 223081 306612 جمع کل
8/2 8/2 8/6 75628 98464 خانگي
15/1 15/2 14/3 18268 26515 عمومي
34/2 33/2 35/9 33626 43990 کشاورزي
7/4 7/2 7/3 76253 110212 صنعتي
1/3 1/3 1/6 16482 22382 (تجاري)سایر مصارف 

2824 5049 روشنایي معابر
 تا پایان آبان

1401سال  1401 1400
39263 644 695 38618 جمع کل
31337 452 475 30885 خانگي
1917 73 46 1844 عمومي
516 14 14 502 کشاورزي
266 0 4 266 صنعتي
5227 105 156 5122 (تجاري)سایر مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد   تا پایان آبان
5/0 2028 1401سال  1401 1400
13/5 5524 هزار  456 6 3 450 طول شبکه فشار متوسط
11/7 4776 کيلومتر 387 1 3 386 طول شبکه فشار ضعيف
45/5 18640 هزار دستگاه 811 13 13 798 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 137187 2432 1822 134755 ظرفيت ترانسفورماتورها
100 40952  تا پایان آبان

1401سال  1401 1400
روستا 58029 24 93 58005 کل روستاهاي برقدار شده

4510549 خانوار 343 1310 4510206 تعدادخانوار روستایي برقدار
147291 40 189 147251 طول شبکه فشار متوسط روستایي
100612 8 43 100604 طول شبکه فشار ضعيف روستایي

78256 دستگاه 25 191 78231 تعداد ترانسفورماتور روستایي
مگاولت آمپر 7748 0/79 5 7747 ظرفيت ترانسفورماتور روستایي

واحد 1400 1399
وات 1033 1017

4235 4074
3648 3461
3188 3059

مصرف سرانه 
.، نسبت به گزارش هفته قبل به روز رسانی شده استصورتیموارد با رنگ  متوسط مصرف مشترکين خانگي

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات ساعت
توليد سرانه  

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان آبان 1400سال 

ليسانس
فوق ليسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

واحد عملکرد تا پایان آبان 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

1401/09/18اطالعات تا پایان مشترکين 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان آبان 1400سال 

شرکت توانير جمهوري اسالمي ایران خانگي

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

215883

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار 2814

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور صنعتي 32848
(تجاري)سایر مصارف  71598

معاونت تحقيقات و منابع انساني روشنایي معابر 15596

وزارت نيرو عمومي 75315
کشاورزي 17712

(درصد)سهم مصارف مختلف در کشور   وضعيت فروش، مشترکين، شبکه توزیع و برق روستایي

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان آبان
1400

1400سال فروش

بخاري
18%

گازي
25%

يچرخه تركيب
39%

برق آبي
14%

اتمي
1%

انرژي هاي 
تجدیدپذیر، 

ده و توليد پراكن
دیزلي

4%

ورسهم انواع نيروگاه ها در ظرفيت نصب شده نيروگاهي کش

0/4
3/1 2/4

6/5 5/7
3/3

خانگي عمومي کشاورزي صنعتي ساير مصارف کل 

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
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افزایش طي  تا پایان آبان پایان
1401 1401سال  1400
22102 0 22102 کيلوولت400     58247 -0/01 گاز 17/6 15829
33384 311 33073 کيلوولت230     5799 24/4 گازوئيل 24/7 22188
55486 311 55175 جمع انتقال 3860 13/1 نفت کوره 38/9 34905
24746 0 24746 کيلوولت132     2/4 جمع 13/5 12087
51116 34 51082 کيلوولت66و63     1/1 1020
75862 34 75828 جمع فوق توزیع جمع ظرفيت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2258
131348 345 131003 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 1001
81103 900 80203 کيلوولت400     0/5 407
94778 460 94318 کيلوولت230     59/65 تجدید پذیر 1401 100 89696
175881 1360 174521 جمع انتقال 77/4 توليد پراکنده 1401
38610 250 38360 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
84009 1248 82761 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 72/1 2096
122619 1498 121121 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 23/2 676
298500 2858 295642 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
100308/7 3390 96919 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
398808 6248 392561 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 2/7 77/4

196 1 چرخه ترکيبي  1401/04/06 غرب کارون 2/1 59/65
162 5 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/04/14 100 2909
162 2 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/04/25
183 3 گازي (شهيد باکري)قدس 1401/05/15
42 10 گازي زاهدان 1401/06/04 6/3 56744 حرارتي و اتمي قدرت عملي شبکه سراسري
160 2 چرخه ترکيبي  عسلویه 1401/06/13 5/0 11200 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 
42 11 گازي زاهدان 1401/06/14 6/1 67944 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
183 1 گازي تربت حيدریه 1401/06/17 2/9 51176 حرارتي و اتمي توليد همزمان شبکه سراسري
160 2 چرخه ترکيبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي 1401/06/28 62/8 8220 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پيک 
312 1 چرخه ترکيبي (واحد گازي)فوالد بوتياي ایرانيان 1401/09/01 8/5 59396 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
2909 13/8 371

8/5 59767
3/6 69457 (15:11 ،ساعت 1401/05/25)پيک روز 1401پيک تقاضا سال

73 توليد پراکنده 5/2 66059 (21:08 ،ساعت 1401/05/25)پيک شب  (مگاوات)
140 تجدیدپذیر 3/4 271550 حرارتي و اتمي
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 11/8 11319 برقابي و بادي
42 گازي زاهدان 3/7 282869 جمع
42 گازي جاسک 46/5 2950
42 گازي درود -6/6 3494
100 گازي دهلران 
183 گازي برق و بخار مکران
307 چرخه ترکيبي دوکوهه
160 چرخه ترکيبي 1خرم آباد
293 چرخه ترکيبي داالهو
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبزوار
183 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي1)تربت حيدریه
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)اروميه
320 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبالن
345 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)رودشور
180 چرخه ترکيبي (واحد بخاري )آریان
160 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي
3154
6063

شرکت مديريت شبکه، شرکت توليد نيروي برق حرارتي، شرکت توسعه منابع آب و نيرو،ساتبا: ماخذ 

کيلوولت230     
2495

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع انتقال
کيلوولت132     

(15:11 ،ساعت 1401/05/25)دریافت برون مرزي در پيک 
(تاکنون)1401قدرت تامين شده در لحظه پيک سال 

جمع عملکرد و پيش بيني  سال 

شرکت هاي برق منطقه اي : ماخذ 

1400
3895 جمع کل ظرفيت پست ها

810
590 ها 

ت 
 پس

ت
رفي

ظ
(

مپر
ت آ

اول
مگ

)

800
1695

کيلوولت400     

1021

جمع پيش بيني تا پایان سال

کيلوولت66و63   جمع عملکرد از ابتداي سال  
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

134
کيلوولت132     

34
495

جمع کل پست هاي بالفصل

ت ها
 پس

ت
رفي

ظ
 (

مپر
ت آ

اول
مگ

)

(شامل بالفصل)جمع کل پست ها

شرح

وط
خط

ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

شرکت هاي برق منطقه اي : ماخذ

529
887

کيلوولت400     
کيلوولت230     

جمع انتقال

 درصد پيشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بيش از 

1550

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع 

1401 تا پایان آبان شرح

وط
خط

ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

اتمي
(خودتامين245MWشامل )توليد پراکنده

1401/09/18ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

ميليون ليتر

67906

شرح واحد(درصد)سهمميزان

ات
گاو

م

ظرفيت نصب شده نيروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکيبي
برق آبي

1401/09/18سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

واحد ميزان

ميليون متر مکعب

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

رشد نسبت به مدت مشابه 
(%)سال قبل 

پیش بینی 
1401پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

کل ظرفيت نصب شده
1401افزایش ظرفيت طي سال 

گازي

1401کل ظرفيت نصب شده 

چرخه ترکيبي
برق آبي

اتمي
(DG , CHP)توليد پراکنده 

ان رژي هاي تجدیدپذیر

توليد ناویژه برق کشور از 
1401ابتداي سال 

شرح

عت
تسا

ووا
کيل

ون 
ميلي

1401انرژي دریافت شده برون مرزي 
1401انرژي ارسال شده برون مرزي 

رشد نسبت به مدت 

(%)مشابه سال قبل  ميزان

(10MWشامل برقابي کمتر از )ان رژي هاي تجدیدپذیر

(درصد)سهمميزان

دیزلي
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بازار سهام
نمای سبز بورس

بازار سهام هفته اخیر را عمدتا با تمایالت صعودی 
تاالر  اصلی  نماگر  که  به طوری  گذاشت.  سر  پشت 
در  تنها  گذشته  هفته  معامالت  طی  شیشه  ای 
درصدی   ۱  /3۶ شدید  افت  کاری  روز  نخستین 
شاخص  چشمگیر،  کاهش  این  از  پس  اما  داشت. 
این  بر  نشست.  نظاره  به  را  صعودی  روزهای  کل 
 /۹۹ مثبت  عملکرد  توانست  یاد شده  نماگر  اساس 
۴درصدی را در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. 
از این رو دماسنج اصلی بورس پس از چهار هفته 
متوالی بازدهی منفی، عملکرد مثبت داشت. عالوه 
حق  و  )سهام  بورس  خرد  معامالت  ارزش  این  بر 
تقدم( نیز بر مدار افزایش قرار گرفت. به این ترتیب 
با ثبت دو روز  نیز  خروج پول سرمایه  گذاران خرد 
ورود پول قوی، در مجموع افت قابل توجهی داشت. 
و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  و  ترتیب  این  به 
بازارهای جهانی که  روند  غیراقتصادی و همچنین 
انتظار می  رود  نیست،  بی تاثیر  بازار داخلی  بر  خود 

که هفته جاری، نسبتا پر نوسان باشد.
بازار سکه

پناه در سنگر سکه
سکه طال طی روزهای معامالتی هفته اخیر همگام 
با رشد نرخ دالر در بازار آزاد با افزایش قیمت همراه 
سطوح  تا  امامی  سکه  قطعه  هر  که  به طوری  بود. 

»دنیای    اقتصاد« روند هفتگی بازارهای مالی را بررسی 
می کند

هفته درخشان بازارهای داخلی
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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نزدیک به ۱۹ میلیون تومان نیز صعود کرد. اما با 
بازار  در  طال  بهای  همچنین  و  ارز  شدید  نوسانات 
جهانی، روند پرشتاب قیمت سکه امامی در روزهای 
اساس  این  بر  شد.  مالیم  حدودی  تا  هفته  پایانی 
مسکوک یاد شده با ایستادن در سطح ۱8 میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان توانست پس از گذشت ۵ هفته 
معادل ۷۵/ ۵  را  بازدهی هفتگی  بیشترین  متوالی 
درصد به ثبت برساند. حال با وجود تمامی تالطم  ها 
در بازارهای داخلی و خارجی، انتظار می  رود که بازار 
طال و سکه همچنان در مسیر رشد ثابت قدم باشد. 
انتظارات  سطح  افزایش  به  توجه  با  که  به طوری 
و  بیشتر شدن تنش  های ذهنی  و  ایران  تورمی در 
هیجانی، به نظر می  رسد که خرید طال همچنان به 

عنوان پناهگاهی امن جذاب است.

بازار طالی جهانی
طال در یوغ تورم

قیمت طال روز جمعه پس از عقب نشینی چشمگیر 
نگرانی  های  زیرا  یافت.  کاهش  قبل  جلسات  در 
فزاینده از رکود اقتصادی با سیگنال  هایی از سوی 
نرخ  های  اینکه  بر  مبنی  بزرگ  مرکزی  بانک  چند 
این  به  تشدید شد.  دارند،  فاصله  اوج خود  با  بهره 
گذشته  روز  جهانی  بازار  در  طال  اونس  هر  ترتیب 
معامله شد.  قیمت ۱۷۷۹ دالر  در  )تا ساعت ۱۶( 
کاهش  از  نشانه هایی  دلیل  به  هفته  اوایل  در  طال 
سیگنال  هایی  متحده  ایاالت  در  تورمی  فشارهای 
مثبت را دریافت کرده بود که پس از هشدار فدرال 
آمریکا  بهره  نرخ  های  احتماال  اینکه  بر  مبنی  رزرو 
اوج خود خواهد  به  انتظار  از حد  باالتر  در سطوح 

به  کرد.  معکوس  را  روند  این  سرعت  به  رسید، 
به  اعالم کرد که  نیز  اروپا  بانک مرکزی  آن  دنبال 
افزایش نرخ  ها ادامه می دهد. مجموعه  ای از داده های 
اقتصادی ضعیف آمریکا و غرب نشان داد که هر دو 
اقتصاد با تورم باال و افزایش نرخ  های بهره دست و 

پنجه نرم می کنند.
بازار اوراق مسکن

احساس تغییر در مسکن
هفته  سومین  برای  را  گذشته  هفته   ۹۹۱۲ تسه 
درصد   ۷  /۷۶ معادل  مثبت،  عملکردی  با  متوالی 
یاد شده در  اوراق  به طوری که  پشت سر گذاشت. 
از  برخی  ایستاد.  تومان   3۵۲ و  هزار   ۱۱۷ سطح 
بازار  باور هستند که  این  بر  این حوزه  کارشناسان 
عرضه  نسبی  افزایش  با  اخیر  روزهای  در  مسکن 

از سوی  افزایش عرضه هم  این  است.  مواجه شده 
مالکان واحدهای چندساله و هم از سوی سازنده ها 
در  فروش  فایل  های  افزایش  است.  گرفته  صورت 
بازار مسکن بیش از هر چیز ناشی از هیجان قیمتی 
فایل  های  افزایش  اگرچه  است.  ارز  بازار  بر  حاکم 
را  آن  بتوان  که  نیست  زیاد  آنقدر  مسکن  فروش 
کرد،  توصیف  بازار  از  کاهشی جدیدی  دور  مقدمه 
اما به نظر می  رسد فروشندگان بالقوه آپارتمان  های 
مسکونی با نگاه به تغییرات افزایشی قیمت ارز که 
از  اخیرا دوباره  ثبات،  از یک دوره کوتاه  مدت  پس 
پیشنهادی  قیمت  های  اعالم  با  شده،  گرفته  سر 

جدید وارد بازار مسکن شده  اند.
بازار نفت

اهرم فشار در بازار نفت
اروپا  مرکزی  بانک  و  رزرو  فدرال  اینکه  از  پس 
که  دادند  نشان  و  دادند  افزایش  را  بهره  نرخ  های 
مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا  استقراض  هزینه های 
فاصله دارد، قیمت  های نفت روز پنج شنبه بیش از 
یک درصد کاهش یافت. انتظار می رود که دو نهاد 
برای کاهش  را  بیشتری  پولی مذکور سیاست های 
تورم اعمال کنند. به این ترتیب قیمت نفت در روز 
سوی  از  مذکور  سیاست های  اعمال  از  پس  جمعه 
بانک های مرکزی غربی و بازگشایی بخشی از خط 
لوله کلیدی کانادا-ایاالت متحده در بازارها کاهش 
محدودی داشت. اما به دلیل بهبود چشم  انداز تقاضا 
عملکردی  ثبت  مسیر  در  نفت   ،۲۰۲3 سال  برای 
بشکه  هر  که  به طوری  است.  گرفته  قرار  مطلوب 
نفت خام برنت روز گذشته )تا ساعت۱۶( در قیمت 
قیمت  در  نیز   WTI نفت  و  سنت   ۴۱ و  دالر   ۷۹
۷۴ دالر و ۲8 سنت معامله شد. گفته می شود که 
داده های اقتصادی منتشر شده در این هفته حاکی 
از تشدید شکاف  ها در اقتصاد چین است و داده های 
تجاری اخیر نشان می دهد که تقاضای سوخت در 

این کشور همچنان ضعیف است.

ادامه از صفحه قبل


