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مهدی مسائلی در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« مطرح کرد

ابر چالش قراردادها در صنعت برق
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به جهش  های چند باره ارزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون، بیان می کند: اصلی  ترین مساله فعاالن 
صنعت برق با دولت، قرارداد  هایی است که باعث شده در طول این یک دهه، شرکت  ها به صورت مستمر دچار گرفتاری و مساله 

باشند.

دولتـی بودن امور عمرانی، تعیین کارفرمایان توسـط مقامات دولتی یا 
ارتبـاط آنـان با وزارتخانه هـا و نهاد  های مرتبط، نوعـی نابرابری حقوقی 
میـان پیمانـکار و کارفرمـا ایجـاد کـرده اسـت. در این میـان وضعیت 
پیمانـکاران صنعـت برق بـه عنوان صنعتـی زیربنایی که حیات سـایر 
صنایـع بـا توسـعه آن گره خـورده، بیـش از سـایر صنایع گویـای این 
نابرابـری بـوده و نگاهـی بـه مطالبـات بسـیار پیمانـکاران این صنعت 

متن کاملادامه در صفحه بعد 

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 ماه۱40۱ ساعت ۹ صبح 
برگزار می شود.

نشست تخصصی پرسش و پاسخ در زمینه های 
حقوقی، مالی و قراردادی 

از دولـت و قرارداد  هـای متوقـف، مهـر تاییـدی بـر این واقعیت اسـت. 
در واقـع نگاهـی بـه هزینه هـای مترتب بـر پروژه های نیمه کاره نشـان 
می دهـد، شـانه خالی کردن دولت از نوسـانات اقتصـادی و تحمیل آن 
بـر دوش پیمانـکار آن هم بـدون پرداخت صورت وضعیت  هـا در زمان 
مقـرر، نهایتـا نتیجه  ای جز باخت - باخت نداشـته اسـت. در این میان 
اگرچه قرارداد  های صنعت برق سـال ها اسـت با نوسـانات و مشـکالت 
عدیـده بسـیاری مواجـه   اسـت، اما امـروز شـالوده مخربـی از مطالبات 
معوق، کسـری بودجه، رکود، نوسـانات و التهابات بی  سـابقه قیمت ارز 
و مـواد اولیـه شـرایط قرارداد  هـای این صنعـت را بغرنج  تـر از هر زمان 

دیگری کرده اسـت.
کارشناسـان معتقـد هسـتند در چنیـن اوضاعـی نبـود یـک سـاختار 
هزینه هـا  ریسـک  ها،  پوشـش  و  توزیـع  بـرای  قوام یافتـه  حقوقـی 
و زیان  هـای ایجـاد شـده کـه در غالـب مـوارد از کنتـرل و مدیریـت 
شـرکت  های سـازنده و پیمانـکار صنعـت برق خـارج هسـتند، یکی از 
مهم تریـن چالش  هایی اسـت که به مشـکالت یاد شـده دامـن می  زند؛ 
در حقیقـت نبود چنین سـاختاری، کلیه هزینه ها و زیان  های انباشـته 

خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی ویژه اعضای
بیمه ای  معتبر  هماهنگی شرکت های  با  اخیر  سنوات  سندیکا طی 
را  گروهی  حادثه  و  عمر  و  تکمیلی  درمان  بیمه  خدمات  کشور، 
این  برای کارکنان محترم شرکت های عضو فراهم نموده است. در 
برای  گذشته  سال های  تجارب  از  بهره گیری  با  نیز  امسال  راستا 

خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه 
گروهی ویژه اعضای سندیکا )۱40۱-۱402(

سندیکا طی سنوات اخیر با هماهنگی شرکت های معتبر بیمه ای 
کشور، خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حادثه گروهی را 

برای کارکنان محترم شرکتهای عضو فراهم کرده است.
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ادامه از صفحه قبل 

متن کامل

ناشـی از فضای نامساعد کسـب و کار و اقتصاد کشور 
را بـه بخـش خصوصـی تحمیل می کند کـه ماحصل 

آن تعلیـق یـا توقف قراردادهــا بوده اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه بررسـی مسـاله قرارداد  های 
بالتکلیف صنعت برق نشـان می دهـد، پیمانکاران در 
زمـان عقـد قـرارداد تا حـدودی ریسـک  های افزایش 
هزینه هـای ایفـای تعهـدات را پیش  بینی کـرده و در 
حـد قابـل قبولـی در مبالغ قـراردادی خـود منعکس 
کرده  انـد، امـا در طـول دو سـال گذشـته، افزایـش 
نـرخ ارز، حقـوق و دسـتمزد و افزایـش بهـای فلـزات 
اساسـی به غیراقتصادی شـدن قراردادهـا برای بخش 
خصوصـی انجامیـده  و موجب شـده که فعـاالن این 
صنعـت قـادر به ادامـه فعالیت و ایفای تعهـدات خود 
در قبـال کارفرمایـان نباشـند. در ایـن میـان اگر چـه 
شـاخص  های تعدیـل براسـاس فهرسـت  بها بخشـی 
از هزینه هـای پیمانـکاران را جبـران می کنـد، امـا از 
آنجـا کـه شـاخص  های تـورم بـا واقعیات کسـب وکار 
منطبـق نیسـت، ایـن تعدیـل مطالبـات تـا بـه امروز 
کارسـاز نبوده اسـت. نکتـه مهم دیگر فقـدان وحدت 
و  نیـرو  وزارت  زیر مجموعـه  قرارداد  هـای  در  رویـه 
پیمانـکاران صنعـت بـرق اسـت کـه باعـث شـده هر 
کـدام از نهاد  هـا بـه سـلیقه خـود دسـت بـه تهیـه 
قرارداد  هـای یک طرفـه  ای بزنند که پیمانـکار چاره  ای 
جـز قبـول آنها نـدارد و نهایتـا در فرآیند اجـرای کار، 
ایـن اجبـار به شـکل کاهـش تـوان مالی پیمانـکار و 
توقـف پروژه خود را نشـان می دهـد؛ بنابراین ضروری 
اسـت کلیـه امـور قرارداد  هـا به صـورت یـک نرم افزار 
جامـع و سیسـتمی متمرکـز و هدفمند اجرا شـود. از 
سـوی دیگر در شـرایطی که زیرمجموعه هـای وزارت 
نیـرو بـرای پرداخـت مطالبـات معـوق هیـچ طـرح و 
برنامـه مدونـی ندارند، دسـت بـه تعریـف پروژه هایی 
می  زننـد کـه منابـع آن دیـده نشـده و عـالوه بـر 
ورشکسـتگی بخشـی از بدنـه پیمانـکاری کشـور، بـا 

تاخیـر طوالنی مـدت، هزینه هـای پـروژه را تـا چنـد 
افزایـش می دهند. برابـر 

در همین راسـتا دبیر سـندیکای صنعت برق ایران با 
اشـاره به جهش  هـای چند بـاره ارزی از سـال ۱۳۹۱ 
تاکنـون، بیـان می کنـد: اصلی  تریـن مسـاله فعـاالن 
صنعـت برق بـا دولـت، قرارداد  هایی اسـت کـه باعث 
شـده در طـول ایـن یـک دهه، شـرکت  ها بـه صورت 
مسـتمر دچار گرفتاری و مسـاله باشـند. در شرایطی 
کـه اقتصـاد کشـور با نوسـانات جـدی مواجه اسـت، 
قرارداد  هـای صنعـت بـرق کارآمـدی و انعطـاف خود 
را از دسـت داده و بـه منشـأ اصلـی چالش  هـای ایـن 
حـوزه بدل شـده  اند. تکرار ایـن پارادایـم در طول این 
۱0 سـال و بـا وجود جهش  های متعـدد ارزی به ویژه 
در سـال های ۹۱، ۹۷، ۹۹ و اسـتمرار چنـد بـاره آن 
در سـال های ۱۴00 و ۱۴0۱ اداره کسـب و کار  هـا را 
بـرای فعـاالن صنعتی دشـوار و گا  هـی ناممکن کرده 
اسـت. مهـدی مسـائلی تبدیـل ارز ۴۲00 تومانـی 
وارداتـی بـه ارز نیمایـی را مشـمول اثـرات جـدی و 
مخـرب بـرای شـرکت  هایی می  دانـد کـه قرارداد  های 
بلندمـدت و ارزبـر دارنـد و می  افزایـد: پیش  بینی این 
شـرایط از تـوان مدیـران بنگاه هـای اقتصـادی خارج 
اسـت و نظـام حقوقـی و قـراردادی نهاد  هایـی ماننـد 
وزارت نیـرو نیـز امـکان پوشـش این میـزان تغییرات 
و ریسـک  ها را ندارنـد. از آنجـا که عمـده قرارداد  های 
صنعـت بـرق در قالـب B۲G منعقـد شـده و دولـت 
اصلی  ترین کارفرمای این صنعت محسـوب می شـود، 
فقـدان قرارداد  های دوسـویه که کارآیـی الزم را برای 
پوشـش منصفانـه و عادالنه ریسـک  ها داشـته باشـد، 
یـک چالـش مخرب و هزینه  سـاز اسـت که امـروز در 
ابعـاد یـک بحران برای فعاالن بخـش خصوصی ظاهر 

شـده است.
ایـن کارشـناس صنعـت بـرق از نبـود انعطاف  پذیری 
و هوشـمندی متـن قرارداد  هـا بـه عنـوان یکـی از 

ابرچالش  هـای صنعـت بـرق یـاد می کنـد و می گوید: 
چالـش بزرگ تـر، عـدم رسـیدگی بـه شـرکت  هایی 
اسـت کـه از ایـن محـل دچـار زیان  هـا و خسـارات 
پیمانـکاران،  سـازندگان،  شـده  اند.  جبران ناپذیـر 
مشـاوران و تامین  کننـدگان صنعـت بـرق، قربانیـان 
شـرایط  در  کـه  هسـتند  نابرابـر  ی  جنـگ  بـزرگ 
اقتصـادی حاکـم بـدون دسترسـی بـه یـک نظـام 
حقوقـی و قـراردادی عادالنه رخ داده و نتیجه روشـن 
پروژه هـای  تعلیـق  و  متوقـف  قـرارداد  صد  هـا  آن 

زیرسـاختی صنعـت بـرق کشـور بـوده اسـت.
وی در ادامه خاطرنشـان می کنـد: در نهایت اگر هیچ 
اقـدام قـراردادی از طـرف کارفرمـای دولتـی صـورت 
نگیـرد، ناگزیـر اسـت هزینه هـای مضاعفـی را بـرای 
تمدیـد ضمانت نامه هـا، بازپرداخـت بدهی  های بانکی 
و خالـی مانـدن ظرفیت  هـای کاری  اش صـرف کنـد 
و قطعـا در چنیـن وضعیتـی پـس از مدتـی از ادامـه 
کار بـاز می  مانـد. قاعدتـا دولـت هم به دلیـل متوقف 
خـود،  توسـعه  ای  و  زیرسـاختی  طرح هـای  مانـدن 
متحمل زیان گسـترده  ای می شـود که جبـران آن در 
آینـده بسـیار دشـوار خواهد بـود. از ایـن رو به جرات 
می تـوان گفـت کـه شـرایط حاکـم بـر صنعـت برق 
کامـال باخـت - باخـت اسـت. با ایـن حال متاسـفانه 
اندیشـیده  چـاره  ای  آن  بـرای  سـال ها  ایـن  طـی 
نشـده اسـت. مسـائلی نقـش نهاد  هـای نظارتـی را 
در ایجـاد نوعـی فوبیـای تصمیم گیـری در نهاد  هـا 
و مدیـران دولتـی، بسـیار پررنـگ می  دانـد و تصریح 
می کنـد: در واقـع نحـوه ورود نهاد  هـای نظارتـی بـه 
موضوعاتـی نظیـر قرارداد  های متوقف به شـکلی بوده 
کـه همـواره مدیـران ارشـد صنعـت بـرق را از اتخـاذ 
تصمیمـات موثر و راهگشـا برای حل این مشـکل باز 
داشـته اسـت. ایـن موضـوع کـه از زمان دولـت دهم 
ابعـاد گسـترده  تری پیدا کرد، مسـیر انفعـال در اقدام 
و تصمیم گیـری را بـرای مدیـران دولتـی، حداقـل 

در حـوزه صنعـت بـرق همـوار کـرد، بـه نحـوی کـه 
قرارداد  هـای متوقـف بـه یـک بحـران جـدی تبدیـل 
شـد کـه البتـه قطعـا تاثیـرات آن بـه زودی در حوزه 
زیرسـاختی بـرق نمایان خواهد شـد. البتـه نباید این 
نکتـه را فرامـوش کرد که ایـن قرارداد  هـا امروز حکم 
آتـش زیـر خاکسـتر را دارند کـه می توانـد بنیان  های 
ایـن صنعـت زیرسـاختی را دچار مخاطـرات جدی و 

جبران  ناپذیـر کنـد.
دبیر سـندیکای صنعت برق ایران نبود یک چارچوب 
قانونی مناسـب برای سـازماندهی قرارداد  های صنعت 
بـرق متناسـب بـا شـرایط روز را یکـی از مهم تریـن 
چالش  هـای حـوزه حقوقـی و قـراردادی ایـن صنعت 
برمی  شـمرد و بیـان می کند: در این شـرایط که هنوز 
مشـخص نیسـت هزینه توقف ایـن قرارداد  هـا و زمان 
متوقـف مانـدن پروژه هـای صنعت برق چقدر اسـت، 
بـدون شـک شـرکت  ها بیـش از هـر زمـان دیگـری 
دچـار ابهـام شـده  اند و نمی  دانند که در صـورت ادامه 
ایـن رونـد با اتـکا به کـدام منابـع مالـی می توانند به 

حیـات خود ادامـه دهند.
بحران نقدینگی و بی انضباطی مستمر مالی

مسـائلی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود بـا 
تاکیـد بـر تضعیـف بنیـه مالـی شـرکت  ها بـه دلیـل 
سـاختار قراردادی ایـن صنعت، خاطرنشـان می کند: 
بی پولـی ناشـی از بی انضباطـی مالـی یکـی دیگـر از 
چالش  هـای مهـم صنعـت بـرق اسـت. البتـه قطعـا 
نمی تـوان گفت که دسـتگاه های دولتـی نقدینگی در 
اختیـار ندارند، اگرچه در شـرایط حاضـر، منابع مالی 
آنهـا محدود اسـت، اما اگر مدیریت منابع به درسـتی 
انجـام می شـد، قطعا صنعـت برق با بحـران نقدینگی 

بـا این ابعـاد گسـترده مواجه نمی شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در همین شـرایط سـخت کمبود 
نقدینگـی، برخـی از شـرکت  ها از مسـیرهایی دیگـر 
توانسـته  اند مطالبـات خـود را تا حدی وصـول کنند، 

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%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
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تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهاردهمین دوره معرفی چهره های ماندگار  شانزدهمین جشنواره ملی 
صنعت، معدن و تجارت ایران عصر دوشنبه ۲8 آذرماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئوالن قوه 
قضاییه و دولت و نیز نمایندگانی از بخش خصوصی، به همت خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در 
سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم از 8 چهره ماندگار و پیشکسوت تولید و صنعت، 
یک مدیر نمونه شهرک صنعتی, ۱۶ تولید کننده برتر، یک صادر کننده نمونه جوان و ۱8 مدیر جوان صنعتی 
کشور تقدیر شد. شرکت های مهندسی شایان تکین، پارس ساختار و ساتها از شرکت های عضو سندیکا نیز 
در این مراسم تجلیل شده و تندیس دریافت کردند. در این جشنواره شرکت مهندسی شایان تکین به عنوان 
تولیدکننده برتر معرفی و از آقای مهندس مسعود امین نایب رئیس هیات مدیره این شرکت تجلیل شد. 
همچنین نوید نواده اباذر مدیر ارشد اجرایی و نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار نیز به عنوان 
مدیر نمونه جوان کشور مورد تقدیر قرار گرفت. در این جشنواره شرکت تجهیزات برق و سیاالت فوالد)ساتها( 
بر اساس نظر داوران این جشنواره به عنوان واحد تولیدی برتر برگزیده شد و لوح و تندیس جشنواره توسط 

مقام محترم وزارت صمت به مدیرعامل شرکت ساتها آقای مهندس علیرضا روغنی اهدا شد.

شانزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان برگزار شد؛

تقدیر از مدیران و تولیدکنندگان برتر کشور/ شرکت های پارس 
ساختار، تکین و ساتها در بین برگزیدگان

شانزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهاردهمین دوره معرفی چهره های 
ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران 28 آذرماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
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هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی و چهارمین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران، بهمن ۱۴0۱ 
در تاریخ 8 و ۹ بهمن ۱۴0۱ توسط انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران در شهر تهران - مرکز همایش های 

بین المللی صدا و سیما برگزار می گردد.
http://www.irec.irrea.ir/fa :پایگاه رسمی کنفرانس

تلفن تماس با دبیرخانه: 0۲۱-۶۶0۶۳۱۴8

هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی و چهارمین جایزه ملی 
انرژی های تجدیدپذیر ایران، بهمن ۱40۱

هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی و چهارمین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران، 8 و ۹ 
بهمن ۱40۱ برگزار می شود.

اعالم پروژه های پیشران شبکه 
انتقال و توزیع برق

جشنواره  در  توانیر  شرکت   : اقتصاد  دنیاي 
پژوهش و فناوری که از از روز یکشنبه آغاز به  کار 
کرد، پروژه های پیشران بخش شبکه انتقال، فوق 
توزیع و توزیع برق را اعالم و به اطالع شرکت  های 
نیرو  وزارت  گزارش  به  می  رساند.  دانش  بنیان 
)پاون(، »مسعود تقوایی«، مدیرکل تحقیقات و 
توسعه فناوری توانیر با اعالم اینکه این پروژه ها 
به عنوان اولویت های تحقیقاتی صنعت برق مورد 
ماده ۱2  در  افزود:  گرفت،  خواهد  قرار  حمایت 
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور 
و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق، محورهای 
توسط  پیشران  طرح های  اجرای  برای  اصلی 

وزارت نیرو مشخص شده است.

تقوایی خاطرنشان کرد: با استناد به این آیین  نامه، 
صنعت برق پروژه های پیشران بخش شبکه انتقال، 
فوق توزیع و توزیع برق را با هدف ارتقای بهره وری 
امنیت،  افزایش  و  برق  انتقال  و  توزیع  تولید،  در 
صنعت  در  خودکفایی  و  بومی سازی  تاب آوری، 
برق تدوین کرده است.مدیرکل تحقیقات و توسعه 
 ۲۳0  GIS سوئیچ گیر  کرد:  اظهار  توانیر  فناوری 
ساخت  آلومینیومی،  اضطراری  برج های  کیلوولت، 
ایجاد نوعی  باعث  RTV در شبکه برق که  پوشش 
دارای  مناطق  در  خاموشی  از  جلوگیری  و  عایق 
تولید  و  و طراحی  با رطوبت می شود  توام  آلودگی 
سرامیک  )سیلیکون-  هیبریدی  اتکایی  مقره های 
و  سرامیکی  مقره های  همزمان  خاصیت  دارای  که 
برق  پیشران  پروژه های  جمله  از  است(  سیلیکونی 

محسوب می شود.
تقوایی اضافه کرد: همچنین برج های بتنی در شبکه 
انتقال و فوق توزیع، طراحی و ساخت پهپاد عمود 
کنترل  مرکز  در  اطالعات  پردازش  همراه  به  پرواز 
مناطق  در  ریزگردها  آلودگی  اطلس  تهیه  زمینی، 
قابلیت  با  فهام ۲  ایران، کنتور گرد  اقلیم خاص  با 
قطع و وصل بار، تولید تجهیزات ویژه کار در خط 
مدیریت  تجهیزات  تولید  و  برقدار(  )شبکه  گرم 
اصولی و محیط زیستی گاز SF۶ از دیگر پروژه های 
توزیع  و  توزیع  فوق  انتقال،  شبکه  بخش  پیشران 
و  تحقیقات  مدیرکل  می  رود.  شمار  به  کشور  برق 
در  پروژه ها  این  شد:  یادآور  توانیر  فناوری  توسعه 
جشنواره پژوهش و فناوری اعالم رسمی خواهد شد 
و از آن پس شرکت  های دانش بنیان و فعاالن صنعت 
برق می توانند برای اجرای طرح های مذکور به دفتر 

تحقیقات توانیر مراجعه کنند.

http://www.irec.irrea.ir/fa
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سطح انبساط اقتصاد ایران از 2/ 4 درصد فصل اول به 
۵/ 2 درصد در فصل دوم رسید

نیش ترمز تابستانی »رشد«
دنیای اقتصاد : مرکز آمار ایران اولین تصویر از 
این  به روز کرد.  را  تابستان۱40۱  اقتصادی  رشد 
آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی در فصل دوم 
به ۵/ 2درصد رسیده که این رقم نسبت به رشد 
فصل اول ۷/ ۱واحد درصد کاهش یافته است. در 
مجموع نیز میزان رشد اقتصادی در ۶ماه نخست 
برای  رقم  این  که  ثبت شده  سال جاری ۳/ ۳ 
مدت مشابه سال قبل ۶/ ۵درصد گزارش شده 
است. برخی از کارشناسان تاکید می کنند افت 
رشد سرمایه گذاری و افزایش سطح استهالک از 
تشکیل سرمایه، یکی از دالیل مهم ثبت رشد 
پایین در اقتصاد ایران است. در میان گروه های 
اقتصادی، دو گروه کشاورزی و واسطه گری مالی 
در تابستان سال جاری شاهد رشد منفی بودند. 
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 
بخش صنایع و معادن سطح خود را حفظ کرده 

است.

آخرین آمار رشد منتشرشده حاکی از آن است که 
تابستان سال جاری،  ایران در  اقتصاد  سرعت رشد 
اساس  این  بر  است.  یافته  کاهش  بهار  به  نسبت 
درحالی که نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری 
۲/ ۴ درصد اعالم شده بود، این عدد در تابستان 5/ 
رشد  شد  موجب  آمار  این  رسید.  ثبت  به  ۲درصد 
اقتصادی شش ماهه ابتدایی سال ۱۴0۱ به سطح ۳/ 
۳درصد برسد. جزئیات منتشرشده از رشد اقتصادی 
گروه  اقتصادی  رشد  در حالی که  است  آن  از  حاکی 
اول سال ۱۴0۱  نیمه  و و ساختمان در  کشاورزی 

متن کامل

منفی بوده است، بخش صنعت، تامین آب، برق و 
گاز و گروه خدمات شاهد رشد بودند. بر اساس آمار 
به  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  سطح  اعالم شده، 
بیش از ۳8۷هزار میلیارد تومان، به قیمت سال پایه 
استخراج  5۳درصد،  با  خدمات  است.  رسیده   ،۹0
نفت و گاز طبیعی با ۱۴درصد و صنعت با ۱۳درصد 
در  کشور  اقتصادی  تولیدات  از  را  سهم  بیشترین 

شش ماهه نخست امسال داشتند.
به روزرسانی رشد ۱۴0۱

روز گذشته مرکز آمار ایران اطالعات مربوط به رشد 
را منتشر  ابتدایی سال ۱۴0۱  اقتصادی شش ماهه 
داخلی  ناخالص  تولید  گزارش،  این  اساس  بر  کرد. 
ایران با رشد ۳/ ۳درصدی در بهار و تابستان ۱۴0۱ 
تولید  رسید.  تومان  میلیارد  ۳8۷هزار  سطح  به 
ناخالص داخلی متغیری است که ارزش بازاری تمام 
مرزهای یک کشور  درون  که  را  و خدماتی  کاالها 
اندازه می گیرد.  تولید می شود  طی یک دوره مالی 

می دهد  نشان  گزارش  این  از  منتشرشده  جزئیات 
با   ۱۴0۱ فصل  دومین  در  اقتصادی  رشد  سرعت 
کاهش مواجه شده است. بر این اساس، درحالی که 
۴درصدی   /۲ رشدی  بهار ۱۴0۱  در  ایران  اقتصاد 
 /5 به  تابستان  در  متغیر  این  بود،  کرده  تجربه  را 
می توان  اساس  همین  بر  یافت.  کاهش  ۲درصد 
اقتصادی در دومین فصل سال  گفت سرعت رشد 

با کاهش مواجه شده است.
سهم گروه های اقتصادی

تولیدات اقتصادی کشور گروه ها و صنایع مختلفی 
را در بر می گیرد. این رشته های اقتصادی هر یک 
کشور  اقتصادی  تولیدات  کل  از  متفاوتی  سهم 
مرکز  از سوی  منتشرشده  آمارهای  دارند. جزئیات 
ابتدایی سال ۱۴00  ۶ماهه  در  نشان می دهد  آمار 
بخش خدمات با 5۳درصد بیشترین سهم را از تولید 
اقتصادی کشور دارد. از سوی دیگر بخش استخراج 
نفت و گاز طبیعی ۱۴ درصد از تولید کشور را به 

خود اختصاص داده است.  بخش صنعت نیز جایگاه 
و  دارد  کشور  اقتصادی  تولیدات  میان  در  را  سوم 
۱۳درصد از کل تولیدات را تشکیل می دهد. تامین 
گروه کشاورزی  و  گاز طبیعی 8درصد  و  برق  آب، 
۷درصد از کل تولیدات اقتصادی کشور را به خود 
با  ساختمان  بخش  درنهایت  است.  داده  اختصاص 
سهم ۴درصدی و بخش معادن با سهم یک درصدی 
کوچک ترین بخش های تولید ناخالص داخلی کشور 

به شمار می روند.
رشد منفی کشاورزی

نشان  آمار  مرکز  سوی  از  منتشرشده  اطالعات 
با  ساختمان  و  کشاورزی  گروه  در حالی که  می دهد 
کاهش تولید مواجه بودند، دیگر بخش های اقتصادی 
عمده در ۶ماهه ابتدایی سال رشد داشته اند. بر این 
اساس گروه کشاورزی در دو فصل اول سال ۱۴0۱ 
منفی ۲/ ۲درصد رشد کرد. این در حالی است که 
نرخ رشد این گروه در سه ماه ابتدایی سال منفی 
8/ 0درصد بود. این بخش در سال گذشته نیز رشد 
رشد  بود.  گذاشته  جای  بر  را  ۳درصدی   /۶ منفی 
 /5 منفی  عدد  نیز   ۱۴00 سال  ابتدایی  شش ماهه 
بخش  پی در پی  منفی  رشد  کرد.  ثبت  را  ۴درصد 
کشاورزی تا حد زیادی به مسائل مربوط به آب و 
خشکسالی و تغییرات قیمت ارز و نهاده های وارداتی 

مورداستفاده در بخش کشاورزی باز می گردد.
حفظ رشد صنعت

اقتصادی  رشد  سرعت  معادن،  و  صنایع  بخش  در 
بهار  در  درحالی که  اساس  این  بر  نکرد.  تغییری 
5درصد  معادن  و  صنایع  بخش  رشد  نرخ   ۱۴0۱
ثبت شده بود، در تابستان نیز همین سطح رشد را 
حفظ کرد و عدد 5درصد را به ثبت رساند تا رشد 
شش ماهه سال ۱۴0۱ نیز 5درصد به ثبت برسد. این 
در حالی است که نرخ رشد گروه صنایع و معادن 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3928017-%D9%86%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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اصلی  رسالت  اینکه  بیان  با  زاده،  سراج  محسن 
کوچک،  صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق 

صدور ضمانت نامه برای فعاالن اقتصادی با اشتغال 
رویکرد  با  تولید  در حوزه  کارکن  نفر  از 50  کمتر 

امسال  کرد:  اظهار  است،  وثایق  کسری  پوشش 
منابعی برای افزایش سرمایه صندوق تخصیص داده 
شد که امکان تلفیق این منابع با منابع بانکی برای 
اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی ۱۴ درصد وجود 
دارد. در حال حاضر اولویت تخصیص این منابع با 

طرح های دانش بنیان و صادراتی است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی این منابع طرح های 
دانش بنیان است، گفت: سقف منابع قابل استفاده 

برای هر واحد معادل پنج میلیارد تومان است.
از طرف دیگر به گفته این مقام مسئول بر اساس 
ضوابط صندوق، ضمانت تا سقف پنج میلیارد تومان 
برای ضمانت نامه های تعهد پرداخت یا اعتباری و تا 
هفت میلیارد تومان برای پیمانکاری صادر می شود.

صدور  کارمزد  نرخ  اینکه  بیان  با  زاده  سراج 
و 0.۲5  ۱.5 درصد  اول  برای سال  ها  ضمانت نامه 
درصد   50 تا  که  است  بعد  سال های  برای  درصد 
این  بر  عالوه  کرد:  تصریح  دارد،  تخفیف  امکان 
موضوع در صندوق مصوب شده که طرح های دانش 
بنیان مجزا از فرآیند عادی بررسی و اعتبارسنجی 
برای  جداگانه ای  صف  شده  مقرر  بنابراین  شوند. 

متقاضیان دانش بنیان  در نظر گرفته شود.
میزان  اعتبارسنجی،  بخش  در  اینکه  بیان  با  وی 
وثایق وابسته به رتبه اعتباری متقاضی است، گفت: 
برای طرح های دانش بنیان یک رتبه باالتر از رتبه 
اگر  برای مثال  آنها در نظر گرفته شده و  اعتباری 
پس از اعتبار سنجی متقاضی، رتبه واحد B و آن 
واحد دانش بنیان باشد، رتبه آن A در نظر گرفته 

می شود تا وثایق کمتری از آن ها دریافت شود.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
با  تفاهم نامه ای  انعقاد  پیگیری  از  کوچک  صنایع 
که  گفت  و  داد  خبر  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
طرح هایی که توسط این نهاد برای صندوق ارسال 

با  اعتبارسنجی صورت گرفته،  به  با توجه  نیز  کند 
خواهند  مواجه  وثایق  بخش  در  بیشتر  سهل گیری 

بود.
شرایط پرداخت تسهیالت

نیز  تسهیالت  پرداخت  شرایط  درباره  زاده  سراج 
تصریح کرد: در صورتی که توجیه فنی و اقتصادی 
و اهلیت متقاضی از سوی بانک تایید شود، امکان 

پرداخت تسهیالت وجود دارد.
عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک با بیان اینکه این اولین سالی است 
شده،  تسهیالت  پرداخت  بحث  وارد  صندوق  که 
تا سقف ۹0  بانک سپه  با  تلفیق منابع  گفت: فعال 
میلیارد تومان انجام شده، اما امکان همکاری با سایر 

بانک ها و افزایش این منابع نیز وجود دارد.
پرداخت  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
تسهیالت واحدهای دانش بنیان نوع ۱ و ۲ است، 
مبنای  بر  آن  نوع  و  بودن  بنیان  اظهار کرد: دانش 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  اعالم 
تعیین می شود و صندوق در بحث تشخیص دخالتی 
دو  و  نوع یک  بنیان  دانش  به طور کلی  اما  ندارد. 
بنیان  دانش  محصوالت  فروش  میزان  به  مربوط 

تجاری شده توسط واحد است.
همچنین به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر 
برای  درصد   ۷0 تا  نامه ها  ضمانت  پوشش  میزان 
کم تر  مناطق  برای  درصد   85 و  برخوردار  مناطق 
به  پوشش  این  رساندن  مجوز  اما  است،  برخوردار 
پس  که  شده  اخذ  صندوق  مجمع  از  درصد   ۱00
از طی مراحل قانون و ابالغ آن اجرایی خواهد شد.

متقاضیان  که  گفت  پایان  در  مسئول  مقام  این 
دریافت  برای  ثبت درخواست خود  برای  می توانند 
zemanat. سامانه  به  نامه  ضمانت  یا  تسهیالت 

sif.ir  مراجعه کنند.

جزئیات تسهیالت ۵ میلیارد تومانی برای واحدهای دانش بنیان و 
صادراتی

عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از پرداخت تسهیالت تا سقف ۵ 
میلیارد تومان با نرخ ترجیحی ۱4 درصد با اولویت طرح های دانش بنیان و صادراتی خبر داد.

http://zemanat.sif.ir
http://zemanat.sif.ir
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دکتر بختیار معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو مطرح کرد:

 اقدامی ۱۳ ساله را در حدود ۳ سال عملیاتی کردیم
 به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو سال گذشته ۱۵ هزار مگاوات ناترازی میان تولید 
و مصرف برق داشتیم که در صورت عدم  رفع این چالش به بیش از ۳0 هزار ناترازی در صنعت برق تا 

سال ۱40۵ خواهیم رسید.

وی یادآور شد: تولید برق از 85.500 مگاوات سال 
دولت  پایان  تا  مگاوات  هزار   ۱۲0.000 به   ۱۴00
سیزدهم خواهد رسید این یعنی رشد ۴۱ درصدی؛ با 
این کار، اقدامی ۱۳ ساله را در حدود ۳ سال عملیاتی 
کرده ایم. در حال حاضر ظرفیت نیروگاه کشور ۹0 
هزار مگاوات است که نیروگاه های حرارتی، سیکل 
ترکیبی، بخاری و تجدیدپذیر آن را تأمین می کنند 
که در سال های گذشته تالش بر این بوده که در این 
نیروگاه ها در بخش سیکل ترکیبی به دلیل باال بودن 
راندمان تعداد این نیروگاه ها افزایش یابد و به ۴0 

درصد ظرفیت کشور برسد.
مگاوات  هزار   ۳5 تامین  برنامه  کرد:  عنوان  بختیار 
در  آینده  سال  چهار  در  نیروگاهی  جدید  ظرفیت 
دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که از این میزان ۱5 
هزار مگاوات تولید و تامین برق از طریق نیروگاه های 
حرارتی،۱0 هزارمگاوات از طریق صنایع خودتامین 
نیروهای  طریق  از  نیز  دیگر  مگاوات  هزار   ۱0 و 

تجدیدپذیر تامین خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو خاطر نشان 
کرد: وزارت نیرو با وزارت صمت هماهنگی های الزم 
را در این خصوص انجام خواهد تا سریع تر این صنایع 

از برق مطمئن برخوردار شوند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو اشاره کرد: 
رفع  برای  برق،  توسعه صنعت  از  زدایی  مانع  قانون 
تنگناهای وزارت نیرو در تأمین برق پایدار با رویکرد 
و  برق  صنعت  هزینه  و  درآمد  ناترازی های  جبران 

ناترازی تولید و مصرف برق ابالغ شده است.
اساسی  چالش  چند  با  نیرو  وزارت  کرد:  بیان  وی 
مالی  ناترازی  که  روبروست  کشور  برق  صنعت  در 
متاسفانه  که  است  آن  مهمترین  برق  اقتصاد  یا 
ندارد.  با درآمدها همخوانی  برق  هزینه های صنعت 
که  است  برق  مصرف  و  تولید  ناترازی  دوم  موضوع 

سال های  در  مناسب  گذاری  سرمایه  عدم  از  ناشی 
اخیر برای احداث نیروگاه بوده به طوری که این میزان 
تولید کفایت الزم را برای پاسخگویی به نیاز مصرف 
بهینه  برای  مناسب  و عدم سازوکاز  نداشته  را  برق 
سازی مصرف برق ناترازی تولید و مصرف را تشدید 
کرده که با تصویب و ابالغ این قانون، امیدواریم که به 
سمت تعادل تولید و مصرف حرکت کنیم و بتوانیم 

برای تمامی مشترکان، برق پایدار را تامین نماییم.
اقدامات اساسی در مدیریت مصرف

اظهار  نیرو  وزارت  اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون 
درصدی   ۴۱ رشد  سیزدهم  دولت  پایان  تا  داشت: 
در تولید برق کشور را شاهد خواهیم بود که برای 
عملیاتی کردن این برنامه اقدامات سال ۱۴0۱ در ۴ 
محور است که تولید و تأمین از محورهای اصلی آن 
است. در موضوع مدیریت مصرف نیز 5 اقدام اساسی 
انجام شده است. در تغییر ساعت اداری زمینه صرفه 
جویی ۹00 مگاواتی انجام شده، انتقال بار مشترکین 
کشاورزی به ۹00 مگاوات را شاهد بودیم. با صرفه 
های  مشوق  ایجاد  با  خانگی  مشترکین  در  جویی 
انجام  مگاوات   ۱۱۹0 جویی  صرفه  زمینه  مختلف 
شده و در صنایع کوچک نیز ۲۳50 مگاوات صرفه 
این صرفه جویی ها  داشتیم که در مجموع  جویی 
با صنایع  ۱0000 مگاوات است. در یک هماهنگی 
بزرگ و تغییر ساعت ها نیز حجم قابل توجهی صرفه 
جویی انجام شد که در مجموع توانستیم ۱۳ درصد 
کرد:  خاطرنشان  وی  دهیم.  افزایش  را  صنایع  برق 
همکاری با صنایع بزرگ در قالب ایجاد ظرفیت های 
جدید نیروگاهی یکی از اقدامات دیگر بود که تا پایان 
دولت سیزدهم هم اکنون ۱5 هزار مگاوات موافقیت 
اصولی برای صنایع انجام شده و ۳ هزار مگاوات دیگر 
نیز به زودی صادر خواهد شد که ۶ هزار مگاوات در 

حال اجرا است.
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چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران 
با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و داود 

تهران  اتاق  در  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس  منظور 
برگزار شد.

خوانساری با اشاره به ۱0 کشور برتر دنیا در جذب 
با جذب ۳,5  سرمایه گذاری خارجی، گفت: چین 
دالر سرمایه خارجی جزو کشورهای  میلیارد  هزار 
برتر محسوب می شود این در حالیست که این رقم 
برای ایران با وجود نیاز مبرم به جذب سرمایه گذار 
خارجی، بسیار ناچیز است و حتی در سال گذشته 
ما به جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه در 

کشور مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در ۱0 سال گذشته یعنی در بازه 
زمانی ۹۱ تا ۱۴00 ساالنه حدود ۱0 میلیارد دالر 
خروج سرمایه رسمی در کشور داشتیم، افزود: ما به 
جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه مواجه 
سال های  در  موضوع  این  منفی  اثرات  که  هستیم 

آینده خود را نشان خواهد داد.
نقدینگی  کمبود  به  اشاره  با  تهران  اتاق  رئیس 
بنگاه های تولیدی، خاطر نشان کرد: کمبود تامین 
دیگر  سوی  از  است  کرده  راکد  را  تولید  نقدینگی 
باالی  قیمت  ارز،  ثبات  نبود  درصدی،   ۴0 تورم 
با  را  بنگاه ها  اولیه و قیمت گذاری دستوری  مواد 

چالش های جدی مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: در شرایط موجود بانک ها عالقه ای 
به تامین منابع مالی بنگاه ها را ندارند و شاید هم 
امکان تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت 
بانک ها کمتر از 8 درصد از تقاضاهای صنایع برای 
دریافت تسهیالت را پذیرفتند. به گفته خوانساری: 
اگر در ماه های آینده قیمت ارز، تورم کنترل نشود 
فصل  و  تولیدی حل  واحدهای  نقدینگی  و مشکل 
مواجه  جدی  مشکالت  با  تولید  و  اشتغال  نشود 
خواهد شد و شاهد رشد نزولی در سرمایه گذاری 

در سال های آینده خواهیم بود.

بانک ها فقط 8 درصد تقاضای 
صنایع برای دریافت وام را 

پذیرفته اند
موجود  شرایط  در  گفت:  تهران  اتاق  رئیس 
بنگاه ها  مالی  منابع  تامین  به  بانک ها عالقه ای 
ندارند؛ مطابق آمار وزارت صمت بانک ها کمتر 
دریافت  برای  صنایع  تقاضاهای  از  درصد  از 8 

تسهیالت را پذیرفتند.

ایران،  اتاق  بین الملل  امور  معاونت  اعالم  طبق 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و امارات در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴0۱ 
بازرگانی،  اتاق  هشتم  طبقه  در   ۱۴ ساعت  رأس 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
اتاق مشترک ایران و امارات، انتخابات هیات مدیره 
است و آن دسته از اعضای این اتاق که حداقل یک 
شده  سپری  مشترک  اتاق  در  عضویتشان  از  سال 
باشد، امکان نامزدی هیات مدیره را خواهند داشت.
اتاق  مدیره  هیات  انتخابات  در  نامزدی  متقاضیان 
مشترک ایران و امارات، حداکثر تا ۱0 روز قبل از 
برگزارش مجمع فرصت دارند تا درخواست مکتوب 
نامزدی خود را در دبیرخانه اتاق مشترک ثبت کنند.

معاونت امور بین الملل اتاق ایران اعالم کرد

مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده اتاق مشترک ایران و 

امارات 2۶ دی برگزار می شود
اتاق  فوق العاده  به طور  عادی  عمومی  مجمع 
مشترک بازرگانی ایران و امارات با دستور جلسه 
انتخابات هیات مدیره، در تاریخ 2۶ دی ماه ۱40۱ 
رأس ساعت ۱4 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار 

خواهد شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک 
ایران و عمان ساعت ۹:۳0 صبح سه شنبه ۲۷ دی 

در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار خواهد شد.
فوق العاده  طور  به  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
اتاق مشترک ایران و عمان ساعت ۹:۳0 صبح روز 
سه شنبه ۲۷ دی به صورت حضوری در طبقه هشتم 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  واقع 
شماره  موسوی،  شهید  تقاطع  طالقانی،  خیابان  در 

۱۷5، طبقه هشتم برگزار خواهد شد.
انتخابات  برگزاری  و  مدیره  هیات  عملکرد  گزارش 
دور سوم هیات مدیره اتاق مشترک در دستور کار 

این مجمع خواهد بود.

مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده اتاق مشترک ایران 

عمان 2۷ دی برگزار می شود
اتاق  فوق العاده  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
صبح   ۹:۳0 ساعت  عمان  و  ایران  مشترک 
ایران  اتاق  هشتم  طبقه  در  دی   2۷ سه شنبه 

برگزار خواهد شد.
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بازار سهام
 ترک کانال 5/ ۱ میلیونی

معامالتی  روز  دو  برخالف  سه  شنبه  روز  سهام  بازار 
گذشته بر مدار منفی قرار گرفت. بر این اساس نماگر 
اصلی بازار با افت 5۹/ 0درصدی همراه بود و در سطح 
یک میلیون و ۴۹۲هزار واحد قرار گرفت. در این میان 
ارزش معامالت خرد به میزان ۳هزار و یک میلیارد 
این در حالی است که در جریان  تومان رقم خورد. 
تغییر  تومان  ۱۲۴میلیارد  میزان  به  امروز  معامالت 
به حقوقی رخ داده است.  از جانب حقیقی  مالکیت 
طی روزی که گذشت شاخص کانال یک میلیون و 
500هزار واحد را ترک کرد. بر اساس نظر کارشناسان 
یابد،  افزایش  نیما  طبیعی است که هرچه نرخ دالر 
سودآوری شرکت  های دالری بازار هم افزایش یافته و 
از نگاه تحلیلی، سهام پتانسیل بیشتری خواهند داشت. 
از طرفی با توجه به افزایش خوش  بینی  ها به احتمال 
توافق  به  هرچه  روز گذشته،  در چند  برجام  احیای 

نزدیک  تر شویم  بازار سهام جذاب تر می شود.
بازار سکه

 سکه همچنان در صعود
سکه طال روز معامالتی سه  شنبه را بر مدار مثبت پشت 
سر گذاشت. این در حالی است که سکه امامی روز 
گذشته در قیمت ۱8میلیون و 800 هزار تومان مورد 

»دنیای     اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

ترمز شاخص بورس
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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داد و ستد قرار گرفت. به عقیده بسیاری از کارشناسان 
این حوزه با توجه به رابطه مستقیمی که میان سکه با 
نرخ ارز و قیمت طالی جهانی وجود دارد، اگر نوسانات 
ارز  ثبات قیمت  برسد و مقداری  به حداقل  ارز  نرخ 
و حتی روند کاهشی داشته باشیم، این امر در بازار 
افت قیمت سکه  بود و موجب  اثرگذار خواهد  سکه 
خواهد شد. در این میان قیمت طالی جهانی با توجه 
به افزایش شاخص دالر کاهش یافته است. عموما با 
کامودیتی ها  با سایر  قیمت دالر  فرض سایر شرایط 
رابطه عکس دارد. این دو عامل موجب ایجاد جو منفی 
روی قیمت سکه می شود. البته باید توجه داشت که 
با نزدیک شدن به ژانویه به طور معمول طبق تجربه 
سنوات گذشته نرخ طال به دلیل تغییر سال میالدی 

مقداری افزایش را تجربه می کند.

بازار طالی جهانی
 چشم انداز نزولی طال

قیمت طالی جهانی در روز سه  شنبه با تغییراتی همراه 
بود. بر این اساس فلز گرانبها روز گذشته را در قیمت 
۱808دالر و5 سنت )تا ساعت۱۶( به پایان رساند. به 
عقیده کارشناسان این حوزه قیمت طال با توجه به ادامه 
نگرانی درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تغییر 
چندانی در روز سه  شنبه نداشته است. افزایش شاخص 
به دنبال دورنمای سخت  تر شدن سیاست های  دالر 
پولی بانک مرکزی آمریکا تمایل برای خرید طال را 
پایین آورده است. از طرفی اعضای بانک مرکزی اروپا 
نیز اعالم کردند که روند افزایش نرخ بهره ادامه خواهد 
.باید توجه داشت درست است که همواره از  داشت 
طال به عنوان یک پشتوانه ایمن در زمان تورم باال یاد 

می شود، اما باال رفتن نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری 
این فلز گرانبها را افزایش می دهد و تمایل برای خرید 
آن را پایین می  آورد. با این تفاسیر می توان عنوان کرد 
مادامی که سیاست های سخت  گیرانه بانک های مرکزی 
ادامه داشته باشد نمی توان افق روشنی برای طال در 

نظر گرفت.
بازار اوراق مسکن

 چرخش روند تسه
فرابورس  در  معامله  مورد  مسکن  تسهیالت  اوراق 
روز معامالتی سه  شنبه را بر خالف دو روز معامالتی 
این  در  گذاشت.  سر  پشت  مثبت  مدار  بر  گذشته 
میان تسه۹۹۱۲ رشدی معادل ۱۴/ ۳درصد داشت. 
اوراق  پایان معامالت روز سه  شنبه  این اساس در  بر 
یاد شده در سطح ۱۱۷هزار و۴۳۶تومان به معامالت 

خود خاتمه داد. به عقیده برخی از کارشناسان این 
حوزه افزایش قیمت دالر، نوسانات اقتصادی و تالش 
برای حفظ سرمایه های شخصی از مهم ترین عواملی 
است که در مدت اخیر بر رشد قیمت مسکن اثرگذار 
بوده است. از طرفی زمانی که در بازار مسکن به تعداد 
انتظار  نمی توان  نمی شود،  تولید  مسکن  نیاز  مورد 
داشت تقاضا کاهش یابد و این مساله خود در روند 
رشد قیمت  ها بسیار اثرگذار است. در این میان طی 
یک سال اخیر مردم منتظر بودند تا برنامه دولت برای 
تولید مسکن ملی مشخص شود و اکنون باید گفت 
نوعی بی اطمینانی نسبت به مسکن دولتی در میان 

مردم به وجود آمده است.
بازار نفت

 مسیر انتظاری نفت
قیمت نفت روز معامالتی سه  شنبه با تغییرات مثبت 
همراه بود. در این میان نفت خام برنت و نفت WTI به 
ترتیب در روز معامالتی مذکور در قیمت  های ۷۹دالر 
و ۹۹سنت و ۷۶دالر و ۱۹سنت )تا ساعت۱۶( مورد 
معامله قرار گرفتند. به عقیده کارشناسان بازار نفت از 
آنجا که مصرف چین کمتر از حد انتظار است و صادرات 
نفت روسیه به سطوح پیش از آغاز تنش  های مسکو و 
کی  یف رسیده کم شدن مشکالت تولید در قزاقستان 
و نیجریه، خطر افزایش قیمت نفت در زمستان امسال 
را کاهش می دهد. بر این اساس کارشناسان این حوزه 
عنوان کردند با کاهش محدودیت  های مرتبط با کرونا و 
از سرگیری سفرهای هوایی، تقاضای جهانی نفت خام 
در سال ۲0۲۳میالدی روزانه ۲میلیون بشکه افزایش 
خواهد یافت. با این حال بازار نفت در سه ماه پایانی 
۲0۲۲ با مازاد یک میلیون و ۶00هزار بشکه در روز و 
سه ماه نخست سال آینده میالدی با مازاد یک میلیون 
و ۳00هزار بشکه  ای روبه رو خواهد بودکه موجب افت 

قیمت نفت خواهد شد.

ادامه از صفحه قبل


