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موافقت مجلس با پیشنهاد انتشار اوراق 
دولتی برای پرداخت تعهدات حوزه برق

نمایندگان با دو فوریت بررسی الیحه اصالح تبصره )۵( بودجه سال جاری در خصوص انتشار اوراق دولتی جهت پرداخت بدهی 
وزارت نیرو به نیروگاه ها و پیمانکاران با هدف اجرای تعهدات موافقت کردند.

دوره آموزشی رهبری و تیم سازی)LTB( برگزار می گردد
 Leadership and( دوره آموزشی رهبری و تیم سازی

Team Building( با حضور استاد برجسته دکتر محمدرضا 
اسدی؛ دکترای مدیریت بازاریابی و بیزینس کوچینگ از 

کشور آلمان در تاریخ 14 دی ماه سال جاری برگزار می گردد. 

تقویم آموزشـــی
 دی ماه 1401

بـه گـزارش برق نیوز، نمایندگان در نشسـت علنـی امروز )دوشـنبه ۵ دی 
مـاه( مجلس شـورای اسـالمی با تقاضـای دو فوریت بررسـی الیحه اصالح 
تبصـره )۵( مـاده واحده قانون بودجه سـال ۱۴۰۱ کل کشـور بـا ۱۶۳ رأی 
موافـق، ۱۳ رأی مخالـف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در 
جلسـه موافقـت کردند. علی اکبـر محرابیان وزیـر نیرو در جریان بررسـی 
تقاضـای دو فوریـت بررسـی الیحه اصـالح تبصـره )۵( ماده واحـده قانون 
بودجه سـال ۱۴۰۱ کل کشـور به موضوع ناترازی در حوزه برق اشـاره کرد 

و گفـت: اولیـن ناتـرازی بیـن بخش تولید و تقاضـای برق وجـود دارد که با 
برنامه ریزی و حمایت دولت و مجلس در تالشـیم آن را به حداقل برسـانیم، 
امـا ناتـرازی دیگـری در حـوزه اقتصادی یعنی بیـن درآمد هـا و هزینه های 
صنعـت بـرق وجود دارد. وزیر نیرو افزود: بر اسـاس گزارش های حسابرسـی 
تـا پایـان سـال ۱۴۰۰ مجمـوع فاصلـه درآمـد و هزینـه خط فـروش برق 
۹۰ هـزار میلیـارد تومـان مشـخص شـده و این ناترازی سـبب شـده تا ما 
تعهـدات قانونی و حقوقی خـود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، 
تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم. وی یادآور شـد: بر اسـاس 
گزارشـی کـه بـه دولـت دادیـم ظـرف زمانـی مشـخص کردیم تـا بتوانیم 
بدهـی خـود را به بانک هـا، نهاد های عمومـی، صاحبـان نیروگاه ها، صنایع 
و پیمانـکاران پرداخـت کنیـم. بر همین اسـاس الیحـه ای در دولت تهیه و 
بـه مجلس ارائه شـده اسـت و طبق این الیحه پیشـنهاد دادیم تـا ۲۰ هزار 
میلیارد اوراق دولتی منتشـر شـود تا بتوانیم از محل آن بخشـی از تعهدات 
خـود را ایفـا کنیم.وزیر نیرو تأکید کرد: پرداخت بدهی در تکمیل نیروگاه ها 
و تأمیـن بـرق مـورد نیاز ماه هـای آتی به ویژه تابسـتان سـال ۱۴۰۲ نقش 

کلیدی دارد.
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تولید  موضوع  در  موفقیت  عدم  بر  عالوه  متاسفانه 
 - فنی  خدمات  صادرات  بخش  برق،  صادرات  و 
پتانسیل های الزم در داخل  با وجود  نیز  مهندسی 

کارشناس ارشد صنعت برق در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« تشریح کرد؛

راهکارهای اصالح اقتصاد صنعت برق
دنیاي اقتصاد: بر اساس ماده 4۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است اقدامات الزم را برای 
تبدیل شدن ایران به قطب )هاب( منطقه  ای برق انجام دهد. همچنین در سند مدیریت استراتژیک 
صنعت برق تا افق 1404، تبدیل شدن ایران به مرکز تبادل برق در منطقه به عنوان هدف راهبردی 
صنعت برق معرفی شده است؛ با وجود این بررسی زوایای مساله نشان می دهد که نه تنها این موضوع 
محقق نشده بلکه شاهد ناترازی تولید برق نسبت به میزان مصرف در داخل کشور هستیم؛ در واقع 
با سیاست های نادرست وزارت نیرو در تعیین بهای برق و از طرفی نبود یک برنامه مدون برای جبران 
هزینه های تولید از طرف دیگر، در یک دهه گذشته سرمایه گذاران روز به روز از این صنعت فاصله 
گرفته اند و به فاصله سه سال تا افق 1404 شاهد تلنبار شدن برنامه هایی هستیم که صرفا در حد شعار 

باقی مانده اند.

متن کامل

کشور در یک دهه اخیر افت چشمگیری را تجربه 
کرده است؛ به گونه ای که تا سال ۹۰ شاهد صادرات 
خدمات فنی - مهندسی به ارزش حدود ۴ میلیارد 

به  امروز  رقم  این  اما  بودیم  دالر  میلیون   ۳۰۰ و 
که  اتفاقی  است؛  رسیده  دالر  میلیون   ۵۰۰ حدود 
تحریم ها  محصول  کارشناسان  از  بسیاری  گفته  به 
بی برنامگی و ضعف مدیریت  بلکه ریشه در  نیست 

متولیان این صنعت دارد.
در این میان اگر چه برخی از بازیگران صنعت برق، 
ریشه اصلی اقتصاد ناتراز صنعت برق را تعرفه های 
اما  می دانند  رگوالتوری  نهاد  یک  نبود  و  ارزان 
واقعیت این است که اوال مشترکان هم با توجه به 
سرانه درآمدی کشور توان مالی الزم برای پرداخت 
این  رفع  راهکار  باید  و  ندارند  را  باال  تعرفه های 
نکته  و  را در جای دیگری جست وجو کرد  مشکل 
دوم اینکه با راه اندازی یک رگوالتوری کامال موفق 
که  چرا  نمی شود،  حل  برق  صنعت  مشکالت  هم 
برخی موضوعات اصوال در حیطه اختیارات این نهاد 

تنظیم گر قرار ندارند.
معتقد  برق  صنعت  ارشد  کارشناس  رابطه  این  در 
بلکه  نیست  رگوالتوری  وجود  تنها  مساله  است: 
برخی چالش ها باید با اتخاذ  سازو کارهای دیگر رفع 
شود؛ یکی از جدی ترین معضالت صنعت برق نبود 
امکان ذخیره سازی است و بر این اساس سرمایه دار 
باید زمان تولید، برقش را بفروشد و این در حالی 
صرف  تمرکز  به  حاضر  سرمایه گذاران  که  است 
نظر  مد  هم  را  آتی  بازار  و  نیستند  روزانه  بازار  بر 
یک  برخی سرمایه گذاران محصول  کمااینکه  دارند 
اینجاست  مساله  اما  می فروشند  را  آینده شان  سال 
خریدار یک سال آینده در بازار برق وجود ندارد و 
اینجاست که پای بیمه ها به صنعت برق باز می شود 
و این نهاد تضمین می کند که چنانچه سرمایه گذار 
آن  خسارت  نشد،  آینده  در  برق  فروش  به  موفق 
زمانی  شیرانی  علیرضا  گفته  به  کند.  پرداخت  را 
برخی  می کنیم،  مطرح  را  برق  اقتصاد  موضوع  که 

بالفاصله سراغ موضوع افزایش قیمت برق خانوارها 
می روند در حالی که تعرفه برق با اقتصاد برق الزاما 
ایران ۷  در  را  نیست؛ چنانچه حداقل حقوق  یکی 
میلیون تومان در نظر بگیریم، یک درصد آن حدود 
۷۰ هزار تومان خواهد بود و پرداخت بیشتر از این 
میزان بابت هزینه های مصرف برق به دلیل وضعیت 
بنده  اما  نیست  امکان پذیر  خانوارها  اقتصادی 
معتقدم اگر کارخانه ای به واسطه برق صادرات دارد، 
متعاقبا  و  کند  پرداخت  دولت  به  را  مالیاتش  باید 
بپردازد.  را  برق  صنعت  سهم  محل  این  از  دولت 
متن پیش رو ماحصل گفت وگوی »دنیای اقتصاد« 
با علیرضا شیرانی، کارشناس ارشد صنعت برق در 
از  برق  ریشه ای عقب ماندگی صنعت  علل  با  رابطه 
اجرایی  راهکارهای  همچنین  و  تعیین شده  اهداف 

برای اصالح اقتصاد ناتراز صنعت برق است.
برق  صنعت  سیاست  های  کنونی  روند  با  چنانچه 
صنعت  این  برای  دورنمایی  چه  کند،  پیدا  ادامه 

متصور هستید؟
دنیا  از  ما مستقل  و  برق یک صنعت جهانی است 
نیستیم. امروزه برخی موسسات پژوهشی با بررسی 
را  راهی  نقشه  آینده،  پیش بینی  و  کنونی  وضعیت 
به  و  کرده  ترسیم  دنیا  برق  آینده  سال   ۲۰ برای 
بررسی ابعاد مختلف توسعه این صنعت پرداخته اند؛ 
مسائلی  و  نیست  برق  تولید  صرفا  مساله  بنابراین 
و...  انتقال  توزیع،  اقتصاد،  زیست،  محیط  مانند 
بگیرد.  قرار  توجه  مورد  چشم اندازها  در  باید  هم 
این اساس بحث تکنولوژی در صنعت برق دنیا  بر 
به سرعت در حال پیشرفت است و از سال ۱۹۶۷ 
ترکیب  و  هسته ای  جوشش  طریق  از  برق  تولید 
اکسیژن و هیدروژن برای حفظ محیط زیست دنبال 
می شود اما این موضوعات در کشور ما حتی مطرح 
آینده،  در  برق  که  حالی  در  بنابراین  است؛  نشده 

http://www.ieis.ir/fa/news/7634/?l
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گزارش پاون از وضعیت انرژی در جهان؛

ایتالیا در اندیشه بازگشت به 
دوران امپراتوری تجدیدپذیرها/ 

فرصتی برای تحول دوباره در 
صنعت برق

کشور های  در  ویژه  به  انرژی  بحران  تشدید  با 
در  دولت ها  مشکالت  بررسی  و  نقد  اروپایی، 
حوزه انرژی به یکی از موضوعات داغ در محافل 
تازه ای  نقد  مثل  است؛  شده  تبدیل  رسانه ای 
که وب سایت »پراجکت سیندیکت« در مورد 
وضعیت تولید انرژی برق در کشور ایتالیا منتشر 
کرده و از شرایط موجود به عنوان فرصتی برای 
تحول اساسی در صنعت برق این کشور یاد کرده 

است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، در 
این یادداشت که با تکیه بر یک نظرسنجی عمومی 
در  انرژی  بحران  تشدید  از  نویسنده  شده،  تنظیم 
اروپا و مشکالتی که برای تولید و تأمین برق ایجاد 
شده است به عنوان یک فرصت مطلوب برای ایتالیا 
یاد می کند که می تواند این کشور را از تکیه شدید 

بر سوخت های فسیلی رها کند.
مستند به این مطلب ایتالیایی ها که در قرن گذشته 
در حوزه تولید انرژی های تجدیدپذیر جزو کشور های 
و  تفکرات  تأثیر  تحت  اکنون  بوده اند،  پیشرو 
اندیشه های سنتی مدیران که انرژی های تجدیدپذیر 
را فراموش کرده اند، به شدت به سوخت های فسیلی 
وابسته اند؛ مدیرانی که به جای سرمایه گذاری روی 
انرژی های نو ترجیح می دهند از محل نفت و گاز به 

تولید انرژی ادامه دهند.
ایتالیایی ها  انرژی،  بحران  با  مواجهه  در  و  اکنون 

متن کامل

به عنوان سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا با دو 
نیروی متضاد رو به رو هستند. یکی ترس از تغییر 
سوخت های  به  وابستگی  استمرار  و  موجود  وضع 
برق  صنعت  در  نوآوری  بر  فشار  دیگری  و  فسیلی 
انرژی های  افزایش تولید  و حرکت جدی به سمت 
از  روشنی  نشانه های  بحران  این  که  تجدیدپذیر 
ضرورت حرکت در این مسیر را به نمایش گذاشته 

است.
نتایج نظر سنجی موسسه SWG که پیرامون نظر 
شهروندان ایتالیایی در مورد منبع تأمین انرژی برق 
و الزامات آن تهیه شده است، نشان می دهد که ۳۳ 
درصد از ایتالیایی ها معتقدند انرژی های تجدیدپذیر 
در این کشور هرگز از ۱۰ درصد بیشتر نبوده است 
و ۵۵ درصد مردم اصاًل نمی دانند که ایتالیا در قرن 
گذشته یکی از کشور های پیشرو در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر بوده است و همه این ها در حالی است 
که ایتالیا اکنون چیزی حدود ۴۰ درصد از برق خود 

را از طریق انرژی های تجدید پذیر تولید می کند.
بین  بازار های  مهمترین  از  یکی  ایتالیا  واقع  در 
شمار  به  تجدیدپذیر  انرژی های  آوری  فن  المللی 
از  درصد   ۴۰ از  بیش   ۲۰۱۵ سال  در  که  می رود 
کل تولید الکتریسیته در ایتالیا اختصاص به نصب 
نیروگاه های برق از منابع تجدید پذیر مانند نیروی 
اما  داشت،  گرمایی  زمین  و  خورشیدی  برقآبی، 
حقیقت  این  شهروندان  از  بسیاری  تنها  نه  اکنون 
به  تمایلی  مدیران  و  مسن  افراد  بلکه  نمی دانند  را 

توسعه این نوع انرژی ها را ندارند.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ ایتالیا برای 
مدت کوتاهی رکورد تولید برق از محل انرژی های 
خورشیدی را شکست و تنها این منبع  نزدیک به ۸ 
درصد از سبد تولید برق ایتالیا را به خود اختصاص 

می داد.
از  کمی  تعداد  که  می دهد  نشان  نظرسنجی ها 
جهانی  رهبر  یک  ایتالیا  که  می دانند  شهروندان 

در انرژی خورشیدی است، یا اینکه شرکت دولتی 
ENEL Green Power یکی از پنج شرکت بزرگ 

خورشیدی جهان است.
می دهد  نشان  کنونی  وضعیت  بررسی  همچنین 
ایتالیا در تولید برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر 
دوازدهم  رتبه  به  اروپا  اتحادیه  کشور های  بین  در 

سقوط کرده است.
این  به  اشاره  با  سیندیکت«  »پراجکت  سایت  وب 
ایتالیا  کشور  در  اجتماعی  و  تاریخی  واقعیت های 
انرژی های  کنونی  شرایط  در  اینکه  بر  تأکید  با  و 
کشوری،  برای  انرژی  هزینه ترین  کم  تجدیدپذیر 
منابع  ادامه می دهد که  اینگونه  است،  ایتالیا  چون 
رایگان و کافی آب و خورشید و زمین گرمایی کافی، 
با چالش  ایتالیا  موفق  رویارویی  برای  را  همه چیز 

موجود فراهم کرده است.
در بخش انتهایی مطلب اشاره شده است که اکنون 
به  توجه  با  که  هستند  ایتالیایی  دولتمردان  این 
باید  تاریخی  سوابق  نیز  و  موجود  بحرانی  شرایط 

تصمیم بگیرند.
فسیلی  سوخت های  بر  همچنان  می توانند  آن ها 
اروپا  گاز  تأمین  از  روسیه  که  حاال  و  کرده  تأکید 
در  اکثراً  که  کشور هایی  سمت  به  می کند  امتناع 
ثباتی ها  بی  و  آمیز  خشونت  درگیری های  چنگال 
هستند بروند،از آن ها گاز و نفت بخرند و با این کار 
ایتالیا را به قطب انتقال انرژی اروپا تبدیل کنند و یا 
از فرصت موجود استفاده کنند با احیای سنت های 
گذشته با پیشرفته ترین، کارآمدترین و ارزان ترین 

راه های ممکن به تولید انرژی برق بپردازند.
است  معقتد  گزارش  این  نویسنده  که  اتفاقی 
غالب  تفکرات  از  باید  آن  تحقق  برای  ایتالیایی ها 
دارد،  افراد مسن وجود  در ذهن  کنونی که عمدتاً 
خود  جوانان  تفکر  و  توان  روی  بر  و  کنند  عبور 

https://news.moe.gov.ir/News-List/78642
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المللی سیرد، معتبرترین مرجع علمی و کاربردی و تخصصی در توزیع نیروی برق در سطح  کنگره بین 
جهانی است. ایران در طی دو دهه حضور موفقیت آمیز در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی این نهاد بین 

المللی، در آبان ماه سال ۱۳۹۵ به عضویت پیوسته این کنگره پذیرفته شد.
قبل از آن با توجه به فعالیت های پیوسته کمیته سیرد ایران منطبق با اهداف علمی- کاربردی سیرد بین 
الملل، مجوز الزم برای برگزاری کنفرانس های منطقه ای سیرد در تهران دریافت شده بود و از سال ۲۰۱۳ تا 
۲۰۲۲ میالدی به طور مستمر ۹ کنفرانس منطقه ای در تهران برگزار شد و نمایندگان سیرد بین الملل در 
اولین، ششمین و نهمین کنفرانس منطقه ای، به عنوان سخنران مدعو و سخنران کلیدی حضور داشته اند.

اکنون در جهت استمرار این روند رو به رشد در نظر است دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد در ۲۵ و ۲۶ 
بهمن ماه سالجاری با حضور مدیران صنعت برق، صنعتگران و پژوهشگران ایرانی و دیگر کشورها، به صورت 
دوزبانه در تهران برگزار شود. برگزارکنندگان کنفرانس امیدوارند دارند با برگزاری مطلوب این کنفرانس، گام 
مثبتی در جهت رشد و اعتالی صنعت توزیع نیروی برق و تبادل دانش و یافته های علمی بین پژوهشگران 

ایرانی و دیگر کشور ها برداشته شود.

برگزاری دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد در روز های ۲۵ و ۲۶ 
بهمن

دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد در روز های ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه سالجاری در محل پژوهشگاه نیرو 
توسط شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار می شود. تمرکز دهمین کنفرانس منطقه ای 
سیرد پیرامون مدیریت دارایی های فیزیکی است و شرکت توزیع نیروی برق استان تهران عهده دار 

فراخوان عمومی اعطای تسهیالت خطرپذیر موضوع بند )ط( فعالیت های اجرایی آن است.
تبصره 1۵ قانون بودجه سال 1401

شرکت های دانش بنیان صنعت برق، شرکت های دانش بنیان و غیردانش بنیان فعال در حوزه اصالح 
الگوی مصرف انرژی، افراد و هسته های نوآور در قالب حمایت از شتاب دهنده های دانش بنیان فعال 
در حوزه انرژی تا پایان سال 1401 فرصت دارند درخواست خود برای استفاده از تسهیالت خطرپذیر 

موضوع بند )ط( تبصره 1۵ قانون بودجه در سال 1401 را از اینجا ثبت نمایند. 
شایان ذکر است طرح ها براساس زمان دریافت در اولویت بررسی و تخصیص تسهیالت قرار می گیرند.  

https://t15.isti.ir/
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به استحضار می رساند از آنجاییکه تهیه هدیه نوروزی مطلوب و اقتصادی، یکی از دغدغه های ماه های پایانی 
سال فعاالن کسب و کار به شمار می رود و بسیاری از شرکت های عضو نیز در این زمینه با چالش هایی مواجه اند، 
سندیکا در نظر دارد بر اساس نظرسنجی از اعضای محترم، با استفاده از تجربه موفق سنوات گذشته، امسال 

نیز اقدام به چاپ سررسید تخصصی گروهی سندیکا نماید.
تهیه سالنامه گروهی توسط سندیکا، بستر مناسبی برای معرفی هرچه موثرتر شرکت های عضو محسوب 
می شود و این هدیه نوروزی با توجه به اقتصادی بودن )به علت تولید در تیراژ باال( و کاهش هزینه برای اعضا 

)عدم نیاز به صرف وقت و هزینه زیادتر برای تهیه هدیه نوروزی( از ویژگی مطلوبی برخوردار است. 
از اینرو از شرکت های محترم عضو دعوت می گردد در صورت تمایل به مشارکت در پروژه مذکور و استفاده از 

سررسید گروهی سندیکا، تیراژ تقریبی مورد نیاز خود را از طریق فرم زیر اعالم فرمایند.
شایان ذکر است تکمیل و ارسال فرم زیر تعهدی برای شرکت های عضو ایجاد نمی نماید و صرفا به منظور برآورد 
مجموع تیراژ مورد درخواست اعضای محترم است. قیمت هر جلد سالنامه و خدمات جانبی آن )شامل درج 
نام شرکت بر روی جلد و یا اضافه نمودن صفحات اختصاصی به ابتدای سالنامه( پس از مشخص شدن تیراژ 
تقریبی مورد نیاز هر یک از متقاضیان، متعاقبا تعیین و اطالع رسانی خواهد شد و اعضای محترم می توانند بر 

اساس آن سفارش خود را قطعی و نهایی نمایند. 

نظرسنجی تقاضای سالنامه سال 140۲ گروهی سندیکا
سندیکا در نظر دارد بر اساس نظرسنجی از اعضای محترم، با استفاده از تجربه موفق سنوات گذشته، 

امسال نیز اقدام به چاپ سررسید تخصصی گروهی سندیکا نماید.

سر فصل های وبینار:
ـ تبیین سیاست های جدید مالیاتی امارات

ـ اشاره به انواع مالیات های جاری در امارات
ـ تبیین الزامات مالیات شرکتی امارات

ـ مالیات شرکتی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی
ـ تشریح شرایط اخذ مالیات از شرکت های خارجی

ـ شرکت های مشمول و یا معاف از پرداخت مالیات شرکتی
ـ تشریح نحوه محاسبه و مقررات تنظیم و تسلیم اظهار نامه

الزم به ذکر است دولت اتحاد متحد عربی درنظر دارد از ابتدای ماه ژوئن سال ۲۰۲۳ به عنوان آغاز سال 
مالی این کشور قانون جدید مالیاتی خود را عملیاتی نماید.

شماره  با  آن  در  شرکت  شرایط  و  وبینار  درخصوص  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  عالقمندان 
اینجا  این وبینار  یا برای مشاهده وب سایت  تلفن های ۸۸۱۷۵۸۰۹-۸۸۱۷۵۸۱۹ تماس حاصل نموده و 

کلیک نمایند.

وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی در امارات برگزار می شود
مرکز تجاری ایران در امارت عربی در نظر دارد برای آشنایی هرچه بیشتر و بهتر صاحبان کسب و کار 
 Corporate Tax UAE و فعاالن اقتصادی عالقمند به حضور در بازار امارات رویدادی را تحت عنوان

روز پنجشنبه مورخ 1401/10/1۵ ساعت 10 صبح به صورت وبینار برگزار نماید.
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الزم به ذکر است اتاق ایران در نظر دارد با شناسایی، ظرفیت سنجی و آموزش اعضا و تشکل های اقتصادی 
در حوزه مسئولیت اجتماعی، زمینه های الزم جهت بهره مندی طرفین از امکانات یکدیگر را فراهم آورد و 
با ایجاد هم افزایی و هدایت هدفمند اقدامات مسئوالنه ذینفعان، اهم رویکردهای ذیل را جهت بستر سازی 

برای کمک به توسعه اجتماعی - محیطی پایدار کشور در دستور کار خود قرارداده است: 
ـ برنامه ریزی و هم اندیشی با فعاالن حوزه مسئولیت اجتماعی به منظور بهره گیری از تجارب و همفکری 

در مسیر انجام نقش
ـ شناسایی و تجلیل از پیشکسوتان و صاحب نظران حوزه مسئولیت اجتماعی جهت تشویق سایر آحاد 

جامعه به منظور مشارکت در امر مسئولیت اجتماعی
ـ دریافت پیشنهادات و راه حل های نوآورانه و خالق برای پاسخگوئی به نیازهای اقشار هدف

کاهنده  بخش  اثر  فعالیتهای  از  حمایت  زمینه  در  اتاق  اجتماعی  های  مسئولیت  توسعه  و  ساماندهی  ـ 
معضالت اجتماعی

ـ ایجاد زمینه های همکاری و جلب مشارکت سازمانهای دولتی، غیردولتی و مردم نهاد در جهت کمک به 
ایجاد بنگاه های اقتصادی اجتماعی در راستای اهداف مسئولت اجتماعی

ـرایزنی با سازمان های دولتی جهت تامین مشوق های اقتصادی برای بنگاه های فعال در حوزه مسئولیت 
اجتماعی

از  این فرم  ایران دعوت می گردد جهت تکمیل  اعضا محترم سندیکای صنعت برق  از  به همین منظور 
اینجا اقدام نمایند.

نظرسنجی درخصوص شناسایی ظرفیت های بخش خصوصی در 
حوزه مسئولیت اجتماعی

اتاق بازرگانی تهران فرم نظرسنجی آنالین شناسایی ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه مسئولیت 
اجتماعی را طراحی و بر روی وب سایت خود بارگذاری نموده است.

اما  برق داشته ایم  لیتر کسری آب و حداقل ۳۰۰۰ مگاوات کسری   وی تصریح کرد: در گذشته ۲۱۰۰ 
و  زمین  ۹۹۰هکتار  پارسال  شد:  یادآور  رسولیان  دادیم.   توسعه  را  شاخص ها  گذشته  سال  خوشبختانه 
از دارندگان پروانه بهره برداری راکد در شهرک ها و نواحی  ابتدای امسال تاکنون ۵۵۰ هکتار زمین را  از 
صنعتی کشور پس گرفته ایم. وی با بیان اینکه خرید پساب آب های شهری از گذشته شروع شده و تاکنون 
۶۰ هزار متر مکعب از استان های مختلف خریداری شده است، در خصوص پساب شهری بیان کرد: پساب 
شهری تصفیه راحت تری نسبت به پساب صنعتی دارد و ما می توانیم حدود ۱۸ هزار لیتر بر ثانیه آب را در 
حوزه صنعتی بر چرخه وارد کنیم. معاون وزیر صمت ادامه داد: حدود ۱۸۰ هزار مترمکعب فاضالب در این 
تصفیه خانه ها در شبانه روز تصفیه می شود که ۳۵ هزار مترمکعب از آن به صنعت باز می گردد، ۱۵ هزار 

مترمکعب دیگر به این میزان اضافه خواهد شد.
وی در رابطه با وضعیت زمین های صنعتی کشور یادآور شد: پارسال ۷۰۰۰ هکتار زمین و امسال نیز ۶۰۰۰ 
هکتار زمین به بخش صنعت اضافه شد و در خراسان نیز این زمین ها ۷ برابر خواهد شد.  رسولیان در پایان 
گفت: امسال مجوز احداث ۴۰ شهرک صنعتی گرفته شده است، همچنین امکان ایجاد شهرک صنفی وجود 

دارد.

منابع دولتی فقط 10 درصد نیاز حوزه صنعت را تأمین می کند
ایسنا: معاون وزیر صمت گفت: منابع دولتی فقط 10 درصد نیازها را در حوزه صنعت تأمین می کند. علی 
رسولیان تأمین زیرساخت ها برای صنایع کوچک را از وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران دانست و اذعان کرد: منابع دولتی فقط 10 درصد نیازهای حوزه صنعت را تأمین می کنند. 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: امروز تأمین هر مگاوات برق 
برای شهرک های صنعتی کشور ۲.۵ میلیارد تومان و خرید هر یک مترمربع زمین صنعتی با نرم 
خدمات آن شامل برق و آب و گاز در شهرک های صنعتی ۷۷0 هزار تومان هزینه دارد و هر هکتار 

زمین صنعتی نیازمند ۲۵0 کیلووات برق و آب و جاده و راه دسترسی است.
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رفتار قیمتی رمزارزهای دیجیتالی در سال جاری بررسی شد

چشم انداز بازار رمز ارز
دنیاي اقتصاد : چشم انداز بازار رمزارزها رکودی است؟ بازخوانی پرونده بازارها گویای واقعیت های 
بسیاری است و مرور این واقعیت ها تصویر پیش روی سرمایه گذاران را شفاف می سازد. پرسش کلیدی 
بسیاری از سرمایه گذاران این است که آیا بازار رمزارزها در سال۲0۲۳ رونق می گیرد؟ چالش های این 

بازار چیست و این چالش ها، چه اندازه بر افول مجدد قیمت ارزهای دیجیتالی تاثیرگذار خواهد بود؟

وضعیت بازار کریپتو از نوسانات و افت بازار رمزارزها 
در یک سال اخیر در پی سیاست های آمریکا حکایت 
دارد. آمارها در سال جاری بیانگر افت ۲هزار میلیارد 
دالری ارزش رمزارزها نسبت به نوامبر سال ۲۰۲۱ 
قیمت  نزولی  مسیر  در  کریپتو،  بازار  افت  است. 
 ۲۰۲۲ سال  در  آن  درصدی   ۷۵ افت  و  بیت کوین 
با  گفت  باید  میان  این  در  است.  مشاهده  قابل  نیز 
از  بهره گیری  در  رزرو  فدرال  مثبت  عملکرد  وجود 
آن  دنبال  به  و  تورم  کاهش  در  پولی  سیاست های 
افت  با  رمزارزها  بازار  جهانی،  دالر  شاخص  تقویت 

ارزش دارایی های خود سقوط تلخی را تجربه کردند.
از  بیشتری  سهم  رزرو  فدرال  اقدامات  گرچه 
کوچ  اما  شده،  شامل  را  ریسکی  بازارهای  افت 
صرافی  شکست  و  بخش ها  سایر  به  سرمایه گذاران 
FTX در ماه گذشته نیز نقش مهمی در رکود بازار 
اتریوم  و  بیت کوین  را  آنها  مهم ترین  که  رمزارزها 
عوامل  همچنین  است.  کرده  ایفا  می دهد،  تشکیل 
مذکور سبب شده است تا حدود هزار ارز دیجیتال 
در سال گذشته، از لیست رمزارزها به دلیل کمبود 
فعالیت حذف شوند. از این رو باید با بررسی عوامل 

اثر گذار بر روند قیمتی لیدر بازار رمزارزها )بیت کوین( 
که به عنوان مهم ترین ارز دیجیتال در سطح جهان به 
شمار می رود، ارزش آن را برای سال ۲۰۲۳ محاسبه 
کرد. این ارز دیجیتال در نوامبر سال ۲۰۲۱ توانست 
باالترین سطح قیمتی خود را با قیمت ۷۰ هزار دالر 
در تاریخ به ثبت برساند. این موضوع سبب استقبال 
گرم سرمایه گذاران در سایر بخش های بازار و هجوم 
آنها به بازار کریپتو شد. اما پس از سخنرانی رئیس 
فدرال رزرو در خصوص اتخاذ سیاست های انقباضی 
در ماه های آتی در جهت جلوگیری از شتاب تورم که 
در اواخر سال ۲۰۲۱ به سطح ۷ درصدی رسیده بود، 
در مسیر نزولی قرار گرفت. البته بیت کوین همچنان 
در اوایل سال ۲۰۲۲ باز هم با قیمت ۶۰ هزار دالر 
اقدامات سیاستی  برابر  را در  توانست مقاومت خود 
نرخ بهره حفظ کند، اما در نهایت با تداوم افزایش 
نرخ بهره در چند ماه متوالی به عالوه شکست صرافی 
، بیت کوین کانال ۱۵ هزار دالری را نیز مشاهده کرده 
است. اکنون نیز با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۲ 
و با توجه به افزایش نرخ بهره تا سطح ۱/ ۵ درصد 
در جهت دستیابی به تورم ۲ درصدی، بیت کوین را 
در حال  هزار دالری  کانال ۱۶  میانه  در  اکنون  که 
پیش  از  بیش  سال ۲۰۲۳  ابتدای  در  است  نوسان 
تضعیف خواهد کرد. عوامل ذکر شده به تحلیل گران 
این سیگنال  منفی را می دهد که بیت کوین با تداوم 
دالری  هزار   ۱۰ کانال  زیر  به  پولی  سیاست های 

سقوط خواهد کرد.
چرا بیت کوین سقوط کرد؟

در اواخر سال ۲۰۲۱ ارزهای دیجیتال مهم جهانی از 
جمله بیت کوین و اتریوم از محبوبیت فراوانی در میان 
سرمایه گذاران برخوردار بودند و در نوامبر سال مذکور 
لیدر بازارهای ریسکی توانست با صعود به کانال ۷۰ 
هزار دالری باالترین سطح قیمتی این رمزارز را در 

تاریخ بیت کوین ثبت کند. اما بیت کوین پس از به قله 
رسیدن، با ترس از افزایش نرخ بهره در ماه های آتی 
در خصوص مهار تورم با سطح ۷ درصدی، در مسیر 
به  انقباضی  سیاست های  تداوم  گرفت.  قرار  نزولی 
سیاستگذاران این پیام را ابالغ کرد که واکنش منفی 
رزرو  فدرال  از سیاست های  ترس  پی  در  بیت کوین 
بجا بوده است. عالوه بر سیاست های پولی انقباضی 
نیز   FTX صرافی  ورشکستگی  پاول،  جرمی  توسط 
سبب شد این رمزارز ۷۵ درصد از ارزش خود را از 
نوامبر سال ۲۰۲۱ از دست بدهد و به کانال ۱۵ هزار 
دالری سقوط کند. در ماه اخیر نیز این ارز دیجیتال 
باالی کانال ۱۶ هزار دالری در حال نوسان است، زیرا 
شاخص دالر جهانی از کاهش سرعت نرخ بهره که در 
ماه اخیر ۵/ ۰ واحد درصد افزایش یافت، کاهش پیدا 
کرد و از کانال ۱۰۷ واحدی به کانال ۱۰۲ واحدی 

سقوط کرد.
اداره  سوی  از  گزارشی  انتشار  با  میان  این  در  اما 
کار آمریکا مبنی بر کاهش تورم کل تا سطح ۱/ ۷ 
درصدی و تورم هسته به ۶ درصد، رئیس فدرال رزرو 
اعالم کرد که با توجه به حاصل سیاست های انقباضی 
در ماه های گذشته، افزایش نرخ بهره تا سطح ۱/ ۵ 
درصدی ادامه خواهد داشت. همچنین گزارش رشد 
سال  سوم  ماهه  سه  در  کشور  این  اقتصادی  تولید 
افزایش  برای  را  رزرو  فدرال  باز  بازار  جاری، کمیته 
بیشتر نرخ بهره تشویق کرده است. بررسی ها نشان 
می دهد که بیت کوین سال ۲۰۲۲ را در میانه کانال 
نیز  اتریوم  رساند.  خواهد  پایان  به  دالری  هزار   ۱۶
به عنوان دومین ارز دیجیتال مهم در سطح جهان 
از ۴۸۷۵ دالر در نوامبر ۲۰۲۱ با افت ۷۴ درصدی 
این  در  اما  رسید.  ۱۲۲۹دالر  به   ۲۰۲۲ دسامبر  تا 
بحبوحه حدود هزار رمزارز در سال ۲۰۲۲ به دلیل 
افت ارزش بازار کریپتو و کمبود فعالیت های تجاری 
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فرودهای  فراز و   ۲۰۲۲ سال  در  جهانی  تحوالت 
متفاوت و مختلفی را به خود دید و جنبه تازه  ای از 
چشم انداز جهانی را نمایان ساخت. ایران نیز متاثر 
از این رویدادها سال پر افت و خیزی را تجربه کرد و 
بارها محل رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.  نام آن 
سال  در  را  چشم اندازی  چه  روندی  چنین  اینکه 
روزنامه  که  است  پروژه ای  می دهد،  نوید   ۲۰۲۳
»دنیای اقتصاد« قرار است در چند موضوع مرتبط 
با ایران آن را محور تبیین و ارزیابی قرار دهد. از 
معمای برجام و روابط ایران و آمریکا تا مذاکره با 
عربستان و آینده رابطه با اروپا. این سوژه ها در دو 
کارشناسان  از  نظرخواهی  و  روندی  گزارش  قالب 
مربوطه تنظیم می شود. در این شماره روابط تهران 
و واشنگتن و چشم انداز آن مورد بررسی قرار گرفته 
است. روابطی که اهمیت آن و تصویری واقع بینانه 
نیز  حوزه ها  سایر  بر  می تواند  آن  چشم انداز  از 

تاثیرگذار باشد و نقش پیشران را ایفا کند.
نیمه  دو   ۲۰۲۲ سال  در  آمریکا  و  ایران  روابط 
مذاکرات  آغاز  با  که  اول  نیمه  داشت.  متفاوت 
برجامی در دولت سیزدهم ایران مصادف شد و جو 
به  آن  دوم  نیمه  اما  بود،  حاکم  آن  بر  خوش بینی 
جدید  متغیر  چند  بروز  با  پایانی  ماه های  در  ویژه 
همراه شد و مجددا دو کشور را در فضای تنش های 
می رسد  به نظر  که  مسیری  داد.  قرار  تصاعد یابنده 
واشنگتن  و  تهران  روی  پیش  نیز   ۲۰۲۳ سال  در 
به  دستیابی  و  تنش  مدیریت  بدون  و  دارد  قرار 
را در  بر سر احیای برجام، می تواند طرفین  توافق 
وضعیت تقابل و درگیری قرار دهد. این مساله به 
ویژه با توجه به بازگشت مجدد بنیامین نتانیاهو به 
قدرت و تشکیل یک دولت راست گرا و زمزمه های 
از  با عربستان سعودی  اسرائیل  روابط  عادی سازی 

»دنیای اقتصاد« پروژه پیش بینی سیاست  خارجی ایران 
در سال ۲0۲۳ را کلید زد

سیاست خارجی ایران در سال 
آتی/طالع بیني روابط ایران و 

آمریکا
پروژه  در  »دنیای اقتصاد«   : اقتصاد  دنیاي 
پیش بینی مهم ترین تحوالت سیاست خارجی 
پیش بینی  و  رویدادها  تبیین  به  در سال۲0۲۳ 
تحوالت مرتبط با ایران در سال آینده پرداخته 
بررسی روابط تهران و  با  اول  پرونده  است. در 
واشنگتن و تحلیل متغیرهای دخیل در آن به سه 
سناریوی تشدید تنش، کاهش تنش یا مدیریت 
تنش ها و تداوم وضعیت موجود پرداخته شده 

است.

احتمال بیشتری هم برخوردار خواهد بود.
و  تنش زا  همواره  واشنگتن  و  تهران  روابط  اگرچه 
شده  باعث  متغیرها  برخی  اما  بوده،  خصومت آمیز 
کشور  دو  و  شده  کاسته  تقابل  این  میزان  از  تا 
دهه  یک  در  بپردازند.  تنش ها  مدیریت  به  بتوانند 
نقش  بود  توانسته  برجام  هسته ای  توافق  گذشته 
متغیر کنترل گر را در روابط ایران و آمریکا عهده دار 
زمامداری  برهه  در  توافق  این  خود  هرچند  شود. 
برد،  پیش  مرز درگیری  تا  را  دونالد ترامپ طرفین 
اما برنامه جامع اقدام مشترک این ظرفیت را داشت 

تا بتواند از بروز تنش های بیشتر جلوگیری کند.
بن بست  با  برجام  سر  بر  ابهام  کنونی  فضای  در 
باعث  گذشته  ماه  چند  در  آن  توقف  و  مذاکرات 
روابط دو کشور  به  تا عدم قطعیت ها مجددا  شده 
نا  دو رخداد  این مدت  در  این  بر  بازگردد. مضاف 
ایران  پهپادی  همکاری های  و  ایران  در  آرامی ها 
آمده  میان  به  نیز  اوکراین  جنگ  در  روسیه  و 
و  تهران  روابط  معادله  و  پیچیده تر  را  ابهامات  که 

واشنگتن را به کالف سردرگم تبدیل کرده است.
بهره برداری  کرده  تشدید  را  وضعیت  این  آنچه 
برخی  همچنین  و  غربی  طرف های  و  آمریکا 
تبدیل  و  ناآرامی ها  مساله  از  منطقه ای  بازیگران 
آن به ابزار فشار بر جمهوری اسالمی است. اعمال 
چند بسته تحریم های حقوق بشری و ادعاها بر سر 
با ارسال پهپاد  ایران  نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط 
به روسیه موجب شده تا نه تنها احیای برجام دور 
برای  توافق  مطلوبیت های  بلکه  باشد،  دسترس  از 
مقامات  اظهارات  کند.  پیدا  کاهش  نیز  غربی ها 
بر  مبنی  اروپایی  برخی کشورهای  و  آمریکا  دولت 
بسته  به  منفی  پاسخ  با  اوت  ماه  در  ایران  اینکه 
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  پیشنهادی 

روند  نشان دهنده  داد،  دست  از  را  توافق  فرصت 
سال  در  اینکه  است.  پیش رو  چشم انداز  و  کنونی 
۲۰۲۳ روابط تهران و واشنگتن چه سمت و سویی 
اهمیت  حائز  که  است  پرسشی  کرد،  خواهد  پیدا 
است. کاهش تنش، تشدید تنش، یا وضعیت سوم 
تداوم وضعیت موجود سه سناریویی است که روابط 
ایران و آمریکا را شکل خواهد داد. اینکه کدام یک 
از این سه وضعیت بر روابط حکمفرما خواهد شد به 
نقش چند متغیر از جمله یک متغیر تعیین کننده 

یعنی سرنوشت توافق هسته ای باز خواهد گشت.
به این معنی که دو طرف چه ادراک و چشم اندازی 
و  دارند  جریان  در  و  باز  پرونده  این  سرنوشت  از 
اثرگذار  تنش  مدیریت  در  را  آن  نقش  حد  تاچه 
متغیر،  این  کردن  لحاظ  بدون  طبیعتا  می دانند. 
نقش سایر متغیرها نیز حول این محور می گردد. به 
عنوان نمونه بخش عمده ای از تنش آفرینی اسرائیل 
و شخص نتانیاهو معطوف به برنامه هسته ای ایران 
و  نقش منطقه ای  و  اگرچه مساله موشک ها  است. 
اخیرا نقش پهپادی ایران نیز محل توجه و تمرکز 
غربی ها است، اما آنچه نقش تسری بخشی به سایر 
سرچشمه  تعبیری  به  و  می کند  ایفا  را  حوزه ها 

تنش هاست، برجام است.
طبیعتا بدون حل و فصل برجام، این انتظار چندان 
دور از واقعیت نیست که با تاثیرگذاری متغیرهای 
مزاحم و مداخله گر، زمینه برای ورود ایران و آمریکا 
اینکه  مگر  شد،  خواهد  فراهم  بحران  تصاعد  به 
موقتی،  توافق  یک  به  دستیابی  با  بتوانند  طرفین 
در فضای گرگ و میش کنونی به مدیریت تنش ها 
تا موعد انتخابات ۲۰۲۴ ریاست جمهوری بپردازند.
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»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند
سبزپوشی بازارهای داخلی در 

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

موجود پیش بینی شده اند.
بازار سهام

تداوم حال خوب بازار سرمایه
معامالتی  روز  دو  صعودی  روند  ادامه  در  سهام  بازار 
مدار  بر  را  معامالتی هفته  روز  گذشته خود، دومین 
مثبت پشت سر گذاشت. بر این اساس، نماگر اصلی بازار 
با رشد ۶۶/ ۱درصدی همراه شد و در سطح یک میلیون 
ارزش  میان،  این  در  گرفت.  قرار  واحد  ۵۶۳هزار  و 
تومان  و ۸۶۶میلیارد  میزان ۴هزار  به  معامالت خرد 
رقم خورد. این در حالی است که در جریان معامالت 
دیروز به میزان ۱۳۱میلیارد تومان تغییر مالکیت از 
جانب حقوقی به حقیقی رخ داد. بر این اساس بنا بر 
نظر کارشناسان، زمستان خوب بازار سهام با گذر نماگر 
اصلی بازار از مقاومت یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد در 
کنار افزایش قابل توجه حجم و ارزش معامالت شکل 
گرفت و موجب شد بار دیگر بازار سهام در مرکز توجه 
دیروز،  معامالت  در جریان  اساس  این  بر  گیرد.  قرار 

»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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شرکت های تاثیرپذیر از افزایش دالر و صادرات محور بر 
مدار مثبت قرار گرفتند که این امر موجب افزایش تقاضا 

برای شرکت های مادر یا سرمایه گذار شد.
بازار سکه

احتمال افت قیمت سکه
سکه طال روز یکشنبه صعودی بود.  سکه امامی روز 
گذشته در قیمت ۲۰میلیون و ۴۴۰هزار تومان معامله 
شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان با توجه به رشد 
ادامه دار نرخ ارز در روزهای اخیر، به اندازه کافی دالر 
رشد کرده است و در صورتی که در بازار ارز اصالح 
قیمتی انجام شود، عقب نشینی نرخ سکه محتمل خواهد 
بود. همچنین به عقیده این کارشناسان با از میان رفتن 
مذاکرات  نشست   های  زمینه  در  مثبت  سیگنال   های 
هسته   ای در ماه   های اخیر و افزایش شاخص   های مهم 

اقتصادی مانند تورم، تمایل عموم افراد جامعه نسبت به 
خرید سکه افزایش یافته و با ایجاد شرایط مازاد تقاضا 
سبب افزایش قیمت شاخص   های بازار شد. البته باید در 
نظر داشت که در صورت انتشار سیگنال   هایی مبنی بر 
بازگشت طرفین بر سر میز مذاکرات هسته   ای احتمال 
کاهش سطح انتظارات تورمی و در نتیجه آن کاهش 
نرخ ارز و به دنبال آن افت قیمت سکه در بازار وجود دارد.

بازار طالی جهانی
تالش طال برای ثبات

قیمت طالی جهانی هفته معامالتی گذشته را پرنوسان 
سپری کرد. بر این اساس فلز گرانبها  موفق به کسب 
بازدهی مثبت ۵۸/ ۰درصدی شد. به عقیده کارشناسان 
اگرچه طال از باالترین سطح قیمت خود در روزهای 
اخیر خارج شده، اما با وجود اینکه تورم به   طور مداوم 

باالست، همچنان توانسته سطوح نزدیک به ۱۸۰۰دالر 
را حفظ کند.  وزارت بازرگانی ایاالت متحده روز جمعه 
اعالم کرد که شاخص قیمت اصلی هزینه   های مصرف 
شخصی پس از افزایش ۲/ ۰درصدی اکتبر در ماه نوامبر 
انتظارات  با  یافته که مطابق  افزایش  نیز ۲/ ۰درصد 
افزایش  با  به   نظر می رسد  بود. همچنین  اقتصاددانان 
درآمد، ترس از رکود  کمتر می شود. به   طور کلی در 
بازار طال با توجه به اینکه در سه   ماه پایانی سال۲۰۲۲ با 
افزایش ۱۱درصدی قیمت ها همچنان پایین   ترین سطح 
دوسال گذشته وجود داشته است، شانس توجه دوباره 

به بازار مذکور افزایش یافته است.
بازار اوراق مسکن

تسه پرنوسان
تسه۹۹۱۲ رشدی معادل ۳/ ۱درصد داشت. در پایان 

معامالت روز یکشنبه اوراق یادشده در سطح ۱۱۸هزار 
و ۴۴۳تومان به معامالت خود خاتمه داد.

به عقیده برخی از کارشناسان این حوزه در سال های 
قبل، معموال بازار مسکن به تحوالت اقتصادی دیرتر 
این، دو،  با وجود  واکنش نشان می   داد.  ارز  و  از طال 
سه سال است که نوسانات بازارهای موازی به   سرعت 
بر قیمت ملک تاثیر می   گذارند. بر این اساس تجربه 
نشان داده است که جامعه معموال تحوالت بازار ارز را 
نماگری از تورم آتی تلقی می کند و در چنین مواقعی 
به    خرید کاالهایی همچون طال، مسکن و بعضا خودرو 
می   پردازد که قابلیت محافظت از سرمایه   مردم در برابر 
از  ارز که  نوسانات قیمت  این میان  را دارد. در  تورم 
مهرماه امسال آغاز شد، تغییراتی در انتظارات تورمی 
به وجود آورد که موجب سوق یافتن سرمایه   ها به سمت 

بازار مسکن در آبان ماه شده است.
بازار نفت

هفته پررونق نفت
تغییرات  با  گذشته  معامالتی  هفته  در  نفت  قیمت 
برنت  نفت خام  ترتیب  این  به  بود.  همراه  مثبتی 
مثبت  هفتگی  بازدهی  ند  شد  موفق   wti نفت  و 
به   عقیده  کنند.  ثبت  ۷درصد   /۰۹ و  ۵درصد   /۱۶
کارشناسان، تحریم   ها فروش نفت روسیه را با مشکل 
روبه   رو کرده است و احتمال می رود صادرات نفت خام 
دسامبر  ماه  در  بالتیک  دریای  پایانه   های  از  اورال 
یک پنجم کاهش یابد. بر این اساس نفت خام اورال 
فروخته شد  باالتری  تخفیف   های  با  ماه دسامبر  در 
محموله   ها  اصلی  خریداران  از  یکی  به   عنوان  هند  و 
را بسیار کمتر از سقف قیمت ۶۰دالر خریده است. 
عضو  تولیدکنندگان  ائتالف  اقدام   های  طرفی  از 
اوپک  یا همان  سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
و اوپک پالس درخصوص کاهش تولید نفت موجب 
اینکه  بدون  میالدی  آینده  سال  در  که  می شود 
اتفاق   های غیرقابل پیش بینی رخ دهد، قیمت نفت 
برای هر بشکه  تا ۱۰۰دالر  در محدوده کنونی ۷۰ 

باقی بماند.

ادامه از صفحه قبل


