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3170خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
دوشنبه  3 بهمن 1401

ادامه در صفحه بعد

جلسه نمایندگان هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با مصطفی طاهری رئیس و روح اهلل ایزدخواه عضو هیات رئیسه کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی صبح امروز تحت عنوان اولین جلسه میز صنعت برق در کمیسیون مذکور برگزار شد.

در اولین جلسه میز صنعت برق صورت گرفت؛

ارائه پیشنــهادات بودجه ای سندیـکا
 به کمیسیــون صنایع مجلــس

متن_کامل

در این جلسه که رئیس، دبیر و دو نماینده دیگر هیات مدیره سندیکا چالش های اعضا اعم از مطالبات، تامین مواد اولیه و شرایط سختگیرانه بورس کاال برای 
فروش، رانت های تهاتر کاال و عدم صدور مجوز مبادله در بازار، مشکالت حوزه صادرات و ...  را مطرح کردند و خواستار بررسی و رسیدگی به این موضوعات 

از  سوی کمیسیون صنایع شدند.
در بخش بعدی جلسه در خصوص الیحه 20 همت برای پرداخت مطالبات صنعت برق که در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، تبادل نظر و تاکید 
شد که اختصاص اعتبار از محل این الیحه با امضای وزیر نیرو خواهد بود و سندیکا از تمامی کانال ها پیگیر تخصیص اعتبار از منابع الیحه مذکور برای 

پرداخت مطالبات اعضای خود است.
در ادامه جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات سندیکا درباره بودجه 1402 با صورت فایل مکتوب جهت بررسی در اختیار اعضای کمیسیون صنایع قرار گرفت. 

موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس 
برای پرداخت مطالبات صنعت برق

سخنگوی شورای نگهبان از موافقت شورای نگهبان با الیحه 
اصالح تبصره )۵( قانون بودجه سال 1۴۰1 کل کشور خبر داد.

هـادی طحـان نظیـف سـخنگوی شـورای نگهبان بـا انتشـار توئیتی در 
صفحه شـخصی خود از موافقت شـورای نگهبان بـا الیحه اصالح تبصره 

)۵( قانـون بودجه سـال 1401 کل کشـور خبر داد.
طحـان نظیـف نوشـت: »الیحـه اصـالح تبصـره )۵( قانون بودجه سـال 
1401 کل کشـور« دربـاره پرداخت بخشـی از مطالبات صنعـت برق در 
جلسـه شـورای نگهبان بررسـی و مغایر با موازین شـرع و قانون اساسـی 

نشد. شناخته 
شـایان ذکر اسـت نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی در صحن علنی 
روز چهاردهـم دی مـاه بـا اصـل مـاده واحـده الیحـه دو فوریتـی اصالح 
تبصـره )۵( مـاده واحـده قانـون بودجه سـال 1401 کل کشـور موافقت 
کردنـد.الزم بـه ذکر اسـت پیگیری های سـندیکای صنعت بـرق ایران و 
مذاکـرات بعمـل آمده بـا نمایندگان مجلس جهـت کسـب آراء موافق و 
تصویـب ایـن الیحه در مجلس بـا هدف وصول مطالبات اعضاء سـندیکا 

بسـیار مؤثر بوده اسـت.
طبق این الیحه متن زیر به ابتدای بند )ح( الحاق می شود:

تـا مبلـغ پنجـاه هـزار میلیـارد )000ر000ر000ر000ر۵0( ریـال از 
مطالبـات دولـت که در اجرای بنـد )پ( ماده )2( قانـون رفع موانع تولید 
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ادامه از صفحه قبل 

در ایـن جلسـه ضمـن تاکیـد بـر اهـداف و اهمیـت 
تشـکیل بالقـوه کمیتـه سـازندگان پایـه و دکل های 
کار  و  کسـب  و  تجـارت  توسـعه  لـزوم  بـر  بتنـی، 
شـرکت های عضـو ایـن کمیتـه از مسـیر شناسـایی 
ظرفیـت بازارهـای بین المللـی و ایجـاد پـل ارتباطی 

بـه منظـور تقویـت روابـط بین الملـل اشـاره شـد.
همچنیـن دبیـر سـندیکا در گزارشـی نقش آفرینـی 
سـندیکا در عرصـه قانون گذاری در کمیسـیون های 
مختلف مجلس شـورای اسـالمی و بررسی مشکالت 
قراردادهـای تیـپ و برنامـه ریزی جهـت ایفای نقش 
موثـر سـندیکا بـرای اصـالح قراردادهـای مذکـور را 

تشـریح کرد.
بـر  تاکیـد  ضمـن  جلسـه  از  دیگـری  بخـش  در 
چالش هـای  و  شـکاف ها  تحلیـل  و  تجزیـه  لـزوم 
شـاخص های تعدیل منتشـر شـده از سـوی سازمان 
برنامه و بودجه کشـور، پیشـنهاد شد سـندیکا انجام 

پیگیری مطالبات سازندگان پایه و دکل بتنی در دستور کار 
سندیکا قرار می گیرد

جلسه کمیته سازندگان پایه و دکل بتنی، بیست و یکم دی ماه سال جاری با محوریت بررسی روش 
های بهبود هم افزایی اعضای کمیته برای رفع چالش های موجود به صورت برخط برگزار شد.

پیگیـری های الزم به منظور اعمـال ضرایب جداگانه 
برای هزینه های حمل و نقل و دسـتمزد نیرو انسـانی 
و .. را در کنـار واقعی سـازی شـاخص هـای ابالغی از 
سـوی سـازمان مذکـور در دسـتور کار خود قـرار دهد. 
همچنین  پیشـنهاد شـد برنامه ریـزی جهت فرهنگ 
سـازی مابیـن شـرکت هایی که در مناقصات شـرکت 
می کننـد بـه عنـوان یکـی از برنامـه هـای کمیتـه 
سـازندگان پایـه و دکل بتنـی مـورد توجه قـرار گیرد. 
در پایـان این جلسـه ضمن تشـریح ظرفیت خدمات 
سـامانه کسـب و کار سـندیکا در انـواع حوزه هـا اعم 
امـور قراردادهـا، نحـوه اخـذ  از مسـائل حقوقـی و 
مطالبـات از کارفرماهـا، نحـوه وصـول جریمـه دیـر 
مقـرر   ،.... و  تیـپ  قراردادهـای  پرداخـت  در  کـرد 
شـد شـرکت های سـازنده پایـه و دکل بتنی لیسـت 
جهـت  را  توزیـع  شـرکت های  از  خـود  مطالبـات 

پیگیـری بـرای سـندیکا ارسـال کننـد.

نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی در جلسـه علنی امروز ) یکشـنبه دوم بهمن مـاه( بـا 1۶۹ رأی موافق، ۵4 
رأی مخالـف و ۷ رأی ممتنـع از مجمـوع 2۳۵ نماینـده حاضـر در جلسـه کلیـات الیحه بودجه سـال 1402 را 

تصویـب کردند.
براسـاس آیین نامـه داخلـی مجلس، کمیسـیون های تخصصی فرصـت 1۵ روزه ای برای بررسـی جزئیات الیحه 
بودجه و ارائه پیشـنهادات خود به کمیسـیون تلفیق دارند. پس از آن جلسـات کمیسـیون تلفیق برای بررسـی 

بودجـه 1402 کل کشـور به مـدت 2 هفته برگزار خواهد شـد.
پس از رای گیری الیحه بودجه جهت بررسی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شد.

کلیات الیحه بودجه 1۴۰۲ به تصویب مجلس رسید
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 1۶۹ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ 

نماینده حاضر در جلسه، کلیات الیحه بودجه سال 1۴۰۲ را تصویب کردند.

همچنین مقرر شد مشکالت اعضا برای تامین مواد اولیه دکل های فشار قوی از جمله فوالد ST۵2، عدم ثبات فروش 
مواد اولیه از جمله مس مورد استفاده در صنعت سیم و کابل سازی و موارد مربوط به تهاتر کاال با تهیه نامه هایی جداگانه 

مورد پیگیری قرار بگیرد.
در این جلسه درخصوص موانع و مشکالتی که در مسیر ایجاد آزمایشگا های اتصال کوتاه وجود دارد، تبادل نظر شد. 
همچنین مقرر شد برای پیگیری مسائل مالی و بانکی اعضا از جمله صدور حوالجات ارزی عراق و پاکستان و جایگزینی 
نرخ اتاق متشکل ارزی به جای نرخ ETS جلسه  مشترک کمیسیون صنایع و سندیکا با مدیران بانک مرکزی برگزار شود.
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به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از روابط 
عمومی صانیر، صبح روز جمعه سی ام دی ماه گنل 
و  ساخت  زیر  و  منطقه ای  مدیریت  وزیر  سانوسیان 
هاکوپ وارطانیان معاون وزیر و هیات همراه ایشان، 

کارن هوانسیان مدیر عامل شرکت هایون و جمعی 
از مقامات منطقه ای استاد سیونیک چون استاندار و 
شهردار گوریس، با همراهی دکتر ظهوری سفیر ایران 
در ارمنستان از روند اجرای پروژه خط سوم انتقال برق 

بازدید وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های ارمنستان از پروژه 
خط سوم انتقال برق

وزیر مدیریت منطقه ای و زیر ساخت های جمهوری ارمنستان و هیات همراه ایشان سی ام دی ماه از 
پروژه خط سوم انتقال برق ارمنستان بازدید کردند.

ارمنستان و پست نوراوان ارمنستان بازدید بعمل آوردند.
هانی امیرخانی مدیر پروژه ارمنستان در شرکت صانیر 
ضمن ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت اجرایی پروژه 
بیان کرد عملیات اجرای پروژه پست نوراوان که در 
میانه مسیر خط 2۷0 کیلومتری خط 400 کیلوولت 
انتقال برق ایران به ارمنستان قرار گرفته با جدیت در 
از ۹0  بیش  کنیم  اعالم  مفتخریم  است.  انجام  حال 
درصد تجهیزات مصرفی در این پروژه مانند راکتورها 
و ترانسهای قدرت، تابلو های حفاظت و کنترل، کلید 
های قدرت، تجهیزات اندازه گیری قدرت و... از ساخته 

های شرکتهای ایرانی است. 
با  قرارداد  تمدید  از  کرد: پس  تشریح  وی همچنین 
با  اقدامات  سایر  و  زمانبندی  برنامه  متناسباً  کارفرما 
پیمانکاران نهایی گردیده و علیرغم سالهای گذشته که 
در فصل زمستان بدلیل برودت هوا سایت تعطیل می 
گردید، امسال با تمهیدات پیش بینی شده تیم اجرایی 
در سایت مستقر شده و ظرف چند هفته آینده با توان 
باال روند اجرای عملیات طبق برنامه زمانبندی از سر 
گرفته خواهد شد. امیدواریم پروژه در سریع ترین زمان 

ممکن به بهره برداری برسد. 
امیرخانی افزود: هم اکنون حمل دکلهای T-۶0 که از 
مهمترین سازه های این پروژه است با وزن حدود ۵00 
تن در حال انجام می باشد. همچنین سایر تجهیزات 
اساسی پروژه چون سیم کرلو و باقیمانده برج های مورد 
نیاز و... در شرکتهای سازنده در حال ساخت بوده و 
همزمان و متناسب با پیشرفت پروژه آماده حمل به 

سایت می باشد.
عباس بدخشان ظهوری سفیر ایران در ارمنستان ضمن 
از همراهی و مساعدتهای مدیر عامل شرکت  تشکر 
هایون ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت متقابل 
از شرکت در رفع مشکالت پروژه، وقفه ای در روند 

پروژه صورت نگیرد. 
پروژه  اجرای  روند  از  رضایت  اعالم  ضمن  هوانسیان 
اظهار داشت: فعالیت ها بصورت دقیق و مطابق با برنامه 
زمانبندی پیش رفته و ابراز امیدواری کرد این روند طی 
هفته های آینده با اعزام تیم های بیشتر گسترش یابد 

تا بهره برداری از پروژه به تاخیر نیفتد. 

امور  وزارت  از  واصله  اطالع  به  بنا  خصوص  این  در 
خارجه کشورمان، تسهیالتی برای حضور هر چه بهتر 
تجار ایرانی در این نمایشگاه در نظر گرفته شده که به 

پیوست ایفاد میگردد.
بیشتر  اطالعات  مندان جهت کسب  عالقه   ضمنا" 
میتوانند از طریق شماره تلفن ها و یا آدرس ایمیل زیر

اقدام فرمایند:
+221۷۸۶۳4۹۵۷۳
+221۷۷۶112۸4۶
+2۳۷۶۹۹2۷۵104

 fabirabsw@gmail.com
مشاهده پیوست ها

نمایشگاه بین المللی محصوالت 
آفریقایی در داکار- سنگال 

برگزار میگردد
در  آفریقایی  محصوالت  المللی  بین  نمایشگاه 
تاریخ ۲1 -1۲ اسفندماه سال جاری در داکار- 

سنگال برگزار میگردد.
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انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی اعالم کرد

انتخابات هیأت نمایندگان اتاق های سراسر کشور 1۰ اسفند برگزار 
می شود

آگهــی برگــزاری دهمیــن دوره انتخابــات اتاق هــای بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی سراســر 
کشــور منتشــر شد.

طبق اعالم انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر 
کشور، این انتخابات 10 اسفند 1401 از ساعت ۸ تا 1۸ در محل های تعیین شده برگزار خواهد شد.

انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور اعالم 
کرد: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 1۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی 
ایران، »انتخابات دهمین دوره هیأت های نمایندگان اتاق های سراسر کشور از ساعت ۸ تا 1۸ روز چهارشنبه 
مورخ 10 اسفندماه 1401 در محل هایی که توسط هیأت های نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان ها تعیین و 

به تائید انجمن نظارت بر انتخابات می رسد برگزار خواهد شد.
با انتشار این اطالعیه، در اجرای بند ۵/۸ ماده ۵ آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران 
و اتاق های شهرستان مصوب 20 دی 1401 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، از تمامی اعضای حقیقی 

متن کامل

مفاد  وفق  که  کشور  سراسر  اتاق های  حقوقی  و 
انتخابات  نامزدی در  اعالم  این آگهی واجد شرایط 
اتاق  نمایندگان  هیأت  در  داوطلب عضویت  و  بوده 
هستند،  عضویت  کارت  صدور  محل  شهرستان 
از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه  درخواست می شود 
4 بهمن ماه 1401 تا پایان روز سه شنبه 11 بهمن 
1401 نسبت به اعالم کاندیداتوری و ثبت نام اقدام 

کنند.
شرایط داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان

وفق بند ۷/۵ ماده ۵ آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت 
اتاق های شهرستان،  و  ایران  اتاق  نمایندگان  هیأت 
داوطلب  می توانند  ذیل  شرایط  داشتن  با  اشخاص 

عضویت در هیأت نمایندگان شوند:
یا  و  حقیقی  معتبر  عضویت  کارت  داشتن  الف( 
پیوسته  عضویت  سابقه  سال   2 حداقل  با  حقوقی 

و یا ناپیوسته
ب( تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری 

اسالمی ایران
ج( عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب

د( عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت 
از حقوق اجتماعی می شود.

هـ( احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت اقتصادی عالوه 
بر شرایط فوق، وفق مستندات و مدارک تقدیمی و 
یا استعالم از مراجع مسئول یا بارگذاری مدارک از 
اولیه  تائید  بنا به  طریق داشتن یکی از شروط زیر 
تائید  و  شهرستان  اتاق  انتخابات  بر  نظارت  هیأت 

نهایی انجمن نظارت بر انتخابات
مستندات و مدارک احراز اهلیت تجاری و یا فعالیت 

اقتصادی
1-ارائه مستندات حداقل فروش 1۵ میلیارد تومانی 

در یک سال
تأمین  شاغلین  بیمه  حق  پرداخت  لیست  2-ارائه 

اجتماعی حداقل 20 نفر شاغل در یک سال
یا  صادرکننده  به عنوان  انتخاب  گواهی  ۳-ارائه 

تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی

سال   2 حداقل  داشتن  مؤید  مثبته  اسناد  4-ارائه 
هیات  در  عضویت  یا  )مدیرعاملی  مدیریت  سابقه 
مذکور  شرکت  که  اقتصادی  شرکت های  مدیره( 
یکی از شرایط بند 1 و یا 2 و یا ۳ بند )هـ( فوق 

االشاره را داشته باشند.
تبصره 1: اشخاص حقوقی مشروط به دو سال دارا 
وفق  االشاره  فوق  شرایط  و  عضویت  کارت  بودن 
مصوبه هیات مدیره خود می توانند یکی از اعضای 
هیأت مدیره یا مدیرعامل خود که دارای حداقل 2 
را  باشند  مذکور  در سمت های  سابقه حضور  سال 
محل  اتاق  نمایندگان  هیأت  در  عضویت  داوطلب 
صدور کارت عضویت خود کنند الزم به ذکر است 
عضویت  کارت  استناد  به  مذکور  حقیقی  شخص 
شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت 

در هیأت نمایندگان می شود.
می تواند  صرفاً  حقیقی  شخص  هر   :2 تبصره 
نمایندگی یک شخص حقوقی را در اعالم نامزدی 

در هیأت نمایندگان بر عهده داشته باشد.
هیأت  در  عضویت  نامزدی  اعالم  و  ثبت نام  نحوه 

نمایندگان
آئین نامه  ماده ۵  بند ۵/1۳  تبصره ذیل  استناد  به 
است  مقرر  انتخابات  بر  نظارت  انجمن  مصوبات  و 
اخذ  رأی،  شمارش  رأی،  اخذ  ثبت نام،  فرآیند 
شود.  برگزار  الکترونیک  به صورت   ... و  شکایت 
ازاین رو متقاضیان از ساعت و تاریخ اعالم شده )از 
ساعت ۸ صبح روز سه شنبه 4 بهمن ماه 1401 تا 
پایان روز سه شنبه 11 بهمن 1401( می توانند از 
طی  و  ایران  اتاق  انتخابات  سایت  به  ورود  طریق 
مراحل و فرآیندهای مندرج در سامانه و بارگذاری 
کد  اخذ  و  مربوطه  فرم های  تکمیل  و  مستندات 

رهگیری نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
تبصره ۳: چنانچه هریک از داوطلبان به هر دلیل 
نشوند  الکترونیک  به صورت  ثبت نام  به  موفق 
می توانند در بازه زمانی مذکور با در دست داشتن 
اتاق  انتخابات  بر  نظارت  هیأت  به  الزم  مستندات 

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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-10-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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آغاز جلسات کمیته دستمزد 
کارگران از هفته آینده

آغاز  از  کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته 
آینده خبر داد و گفت: موضوع تعیین مزد منطقه 

ای از دستور کار خارج شد.

اشاره  ضمن  کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
عالی  موسسه  توسط  گرفته  صورت  مطالعه  به 
پژوهش های تامین اجتماعی درباره آثار و پیامدهای 
از دستور  این موضوع  تعیین مزد منطقه ای گفت: 
خارج شد چون در این مطالعه نتیجه گیری خاصی 
حاصل نشد. همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده 
قرار است جلسات کمیته دستمزد کارگران از هفته 

آینده، آغاز شود.  
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با 
اشاره به مطالعات موسسه عالی پژوهش های تامین 
اجتماعی درباره آثار و پیامدهای تعیین مزد منطقه 
منابع  خصوص  در  و  ارائه  مطالعه  این   : گفت  ای، 
پژوهش و نحوه محاسبات آن سوال شد و در مجموع 
نتیجه گیری خاصی نداشت و بنابراین از دستور کار 

شورا خارج شد.
کمیته  شده  انجام  برنامه ریزی  طبق  داد:  ادامه  وی 
به  و  را شروع  فعالیت خود  آینده  هفته  از  دستمزد 
بحث بررسی قیمت ها و هزینه سبد معیشت خانوار 

کارگری ورود می کند.
ابوی احتمال داد که جلسه کمیته مزد سریع تر برگزار 
شود و گفت: همه تشکل ها از کارگری و کارفرمایی 
تا خود دولت کمیته مزد دارند که به طور جداگانه در 
خصوص نرخ تورم، قیمت کاالها و هزینه های سبد 
معیشت تحقیق و پژوهش می کنند و جمع بندی 
گزارش را به کمیته دستمزد ارائه می دهند. در کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران نیز کمیته مزد فعال 
شده و در این کمیته عمده فعالیت ما محاسبه تورم 
در مناطق مختلف و استخراج هزینه مصرفی کارگران 

است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ممکن است 
قیمت گوشت و مرغ در یک شهر بیشتر باشد ولی در 
شهر دیگر ارزان تر باشد، بنابراین قیمت اقالم اساسی 
سبد مصرفی خانوارهای کارگری در مناطق مختلف 
را محاسبه و استخراج و در قالب گزارش به کمیته 
دستمزد ارائه می کنیم. ابوی همچنین محاسبه نرخ 
اجاره بها را از دیگر هزینه های سبد معیشت کارگران 
ذکر کرد و گفت: اگر چه برخی کارفرمایان معتقدند 
که باید هزینه های مسکن و اجاره بها از سبد معیشت 
ما  ولی  تر شود  واقعی  سبد  تا  خارج شود  کارگران 
معتقدیم که مسکن باید در درون سبد معیشت خانوار 
گنجانده شود، چون بخش اعظمی از دریافتی کارگران 

بابت اجاره بها و مسکن صرف می شود.

هفتمین دوره کنفرانس منطقه اروپا درباره داوری بین المللی ICC به میزبانی پاریس در تاریخ 2۷ و 2۹ مارس 
202۳ مطابق با ۷ و ۹ فروردین 1402 برگزار خواهد شد. این کنفرانس با موضوع »بازاندیشی حل و فصل 
اختالفات« روز ۷ فروردین و جلسه آموزشی درباره »انجام دادرسی و مدیریت پرونده« روز ۹ فروردین برگزار 

خواهد شد. 
رویداد فوق الذکر، فرصت مناسبی برای وکال، داوران، میانجیگران و متخصصین حوزه کسب و کار و دانشگاهیان 
از سرتاسر جهان که عالقه مند برای به روزرسانی آگاهی و دانش خود درباره آخرین پیشرفت ها و تکامل حوزه 

داوری در سرتاسر اروپا می باشند، محسوب می گردد. 
عالقه مندان جهت شرکت در رویداد مزبور می توانند از اینجا اقدام به ثبت نام نمایند. 

الزم به ذکر است اعضای کمیته ایرانی میتوانند جهت دریافت کد تخفیف ثبت نام با کمیته ایرانی تماس حاصل 
فرمایند. 

پاریس میزبان هفتمین دوره کنفرانس منطقه اروپا پیرامون داوری 
ICC بین المللی

هفتمین دوره کنفرانس منطقه اروپا درباره داوری بین المللی ICC به میزبانی پاریس در تاریخ ۲۷ و 
۲۹ مارس ۲۰۲۳ مطابق با ۷ و ۹ فروردین 1۴۰۲ برگزار خواهد شد.
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نوزدهمین نمایشگاه انرژی، نفت و گاز کراچی - پاکستان
نمایشگاه انرژی، نفت و گاز کراچی - پاکستان در لیست تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار 
گرفته و شرکت های دانش بنیان می توانند از یارانه اختصاص داده شده برای این نمایشگاه بهره مند 

شوند.

نمایشگاه انرژی، نفت و گاز کراچی - پاکستان بزرگترین رویداد پاکستان در حوزه انرژی، نفت و گاز است 
که 1۹ الی 21 اسفند برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه  در فضایی به مساحت 20000 متر مربع و تعداد 1۷۵ مشارکت کننده از پاکستان و کشور 
های چین، روسیه ، ترکیه، امارات متحده عربی و ... و با حضور تعداد 40000 بازدید کننده برگزار می گردد.
رویداد های همزمان این نمایشگاه ها شامل برگزاری کنفرانس و جلسات B2B می باشد که به مشارکت 

کنندگان در حصول نتیجه بهتر یاری خواهد رساند.
یا  داخلی 112  به شماره 021-۸۸۶۵۳۵14  نمایشگاه  اجرایی  با ستاد  توانید  بیشتر می  اطالعات  جهت 

0۹۹0۵1۸1۶42 تماس حاصل فرمایید.
مشاهده کاتالوگ و راهنمای ثبت نام

راهکارهای پیشنهادی کمیسیون طرح و احداث درباره قرارداد 
تیپ

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی طرح و احداث در دی ماه سال جاری به منظور بررسی 
اقدامات صورت گرفته در خصوص قرارداد تیپ، بحث و تبادل نظر در خصوص شاخص های تعدیل 

منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

جلسـه هیـأت رئیسـه کمیسـیون تخصصـی طـرح و احـداث در دی مـاه سـال جـاری بـه منظور بررسـی 
اقدامـات صـورت گرفتـه در خصـوص قـرارداد تیـپ، بحث و تبـادل نظـر در خصوص شـاخص های تعدیل 
منتشـر شـده توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه و نیز مـرور مهم ترین اسـتعالم های انجام شـده از سـندیکا 

توسـط ایـن سـازمان در حـوزه مشـاوران و پیمانکاران برگزار شـد. 
در ابتـدای جلسـه گزارشـی از جلسـه برگـزار شـده در دفتـر معاونـت هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیر در 
خصـوص قراردادهـای تیـپ ارائه و تاکید شـد که بـه دلیل ماهیت خصولتی شـرکت های توزیـع، انتظارات 
بخـش خصوصـی دربـاره ایجـاد شـرایط عادالنـه در قراردادهـا، حتـی علیرغم ابالغ قـرارداد تیپ از سـوی 

شـرکت توانیـر نیـز مـورد توجـه قـرار نگرفته و مسـائل ایـن حـوزه همچنان به قـوت خود باقی اسـت. 
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه رویکـرد توانیـر و شـرکت های توزیـع در قبال قـرارداد تیـپ، چهـار راهکار 
پیشـنهاد شـد کـه یکـی از آنهـا تـالش برای عـدم پذیـرش شـرایط ناعادالنه توسـط شـرکت های عضو در 
مناقصـات مغایـر بـا قـرارداد تیـپ بـود. همچنین پیشـنهاد شـد پیگیـری موضوع قـرارداد تیپ با شـرکت 
سـرمایه گذاری آب و بـرق صبـا بـه عنـوان سـهام دار و عضـو هیـات مدیـره شـرکت های توزیـع، از طریـق 
هیـات مدیـره سـندیکا و اعضـای داوطلـب کمیسـیون طـرح و احـداث به عنـوان یکـی دیگـر از راهکارها 
دنبال شـود. بررسـی حقوقی موضوع از طریق سـازمان بازرسـی و دیوان عدالت اداری و برگزاری سـمینار 
آموزشـی و فرهنگ سـازی فنـی و حقوقـی بـرای کارفرمایـان توسـط سـندیکا هـم از دیگـر پیشـنهادات 

مطروحـه در ایـن حـوزه بود. 
در ادامـه جلسـه گزارشـی از وضعیـت تغییـر شـاخص های تعدیـل ابـالغ شـده توسـط سـازمان برنامـه و 
بودجـه بـرای شـش ماهـه اول سـال 1401، ارائـه و اذعـان شـد کـه قیمت هـای مرتبـط بـا شـاخص های 
تعدیـل در بازه هـای زمانـی طوالنـی اخذ شـده و چنین رویـه ای نمی تواند نوسـانات کوتاه مدت را پوشـش 
دهـد، در نتیجـه قرارداد هـای کوتـاه مـدت نظیر فـروش و یا پروژه هـای پیمانـکاری متاثر از این نوسـانات 
در کوتـاه مـدت، از محـل عـدم پوشـش ایـن شـاخص ها متحمـل زیان هـای جبران ناپذیـری می شـوند. 
ضمـن اینکـه تفـاوت شـاخص های منتشـره بـا قیمت های اسـتعالم شـده توسـط سـندیکا  در فصولی که 
دارای تامیـن کننـده انحصـاری اسـت، قابـل تأمـل و ابهـام آمیـز اسـت. بر این اسـاس مقرر شـد سـندیکا 
معیارهـا، روش هـا و دالیـل مغایـرت شـاخص های مـورد انتظـار با شـاخص های منتشـر شـده در ارتباط با 
فصـول دارای تجهیـزات انحصـاری را از توانیـر اسـتعالم کـرده و گـزارش آن را به اعضای کمیسـیون ارائه 

دهد. 

http://www.ieis.ir/UserImage/00Letters/11/Pakestan.pdf
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متن کامل

 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 آذر
5/0 2028 1401سال  1401 1400
13/5 5524 هزار  456 6 5 450 طول شبکه فشار متوسط
11/7 4776 کيلومتر 389 3 5 386 طول شبکه فشار ضعيف
45/5 18640 هزار دستگاه 813 15 17 798 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 137401 2646 2459 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 سال 
1400

ليسانس
فوق ليسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

واحد عملکرد تا پایان آذر سال 
1400

زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

1401/10/23اطالعات تا پایان مشترکين 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان آبان سال 
1400

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
13%

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

https://news.tccim.ir/story?nid=75606&title=%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
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متن کامل
متن کامل

افزایش طي  تا پایان آذر پایان
1401 1401سال  1400
22102 0 22102 کيلوولت400     61390 -1/00 گاز 17/6 15829
33384 311 33073 کيلوولت230     8158 18/4 گازوئيل 24/7 22188
55486 311 55175 جمع انتقال 5423 19/4 نفت کوره 38/9 34905
24746 0 24746 کيلوولت132     2/1 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 2263
131348 345 131003 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 1011
81103 900 80203 کيلوولت400     0/5 407
94778 460 94318 کيلوولت230     69/08 تجدید پذیر 1401 100 89710
175881 1360 174521 جمع انتقال 82/0 توليد پراکنده 1401
38670 310 38360 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
84014 1253 82761 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 71/7 2096
122684 1563 121121 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 23/1 676
298565 2923 295642 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
100308/7 3390 96918/7 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
398874 6313 392561 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 2/8 82/0

196 1 چرخه ترکيبي  1401/04/06 غرب کارون 2/4 69/08
162 5 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/04/14 100 2923
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  )
2923 13/8 371

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

68 توليد پراکنده 5/2 66059 (21:08 ،ساعت 1401/05/25)پيک شب  (مگاوات)
131 تجدیدپذیر 3/2 300378 حرارتي و اتمي
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 15/5 12267 برقابي و بادي
42 گازي زاهدان 3/7 312645 جمع
42 گازي جاسک 39/5 3347
42 گازي درود -13/3 3975
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
3140
6063

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

کيلوولت230     
2560

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 

330
2890 جمع کل ظرفيت پست ها

90
240 ها 

ت 
 پس

ت
رفي

ظ
(

مپر
ت آ

اول
مگ

)

1115
1445

کيلوولت400     

949

جمع پيش بيني تا پایان سال

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

146
کيلوولت132     

34
477

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

511
803

کيلوولت400     
کيلوولت230     

جمع انتقال

 درصد پيشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بيش از 

1460

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع 

1401 تا پایان آذر شرح

وط
خط

ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

اتمي
(خودتامين245MWشامل )توليد پراکنده

1401/10/23ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

ميليون ليتر

74971

شرح واحد(درصد)سهمميزان

ات
گاو

م

ظرفيت نصب شده نيروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکيبي
برق آبي

1401/10/23سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

واحد

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 

جمع عملکرد از ابتداي سال

ميزان

(10MWشامل برقابي کمتر از )ان رژي هاي تجدیدپذیر

(درصد)سهمميزان

دیزلي

ميزان

ميليون متر مکعب

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

رشد نسبت به مدت مشابه 
(%)سال قبل 

https://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/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3935015-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
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بازار سهام
هیجان سهامداران

بازار سهام دومین روز معامالتی هفته را در ادامه 
روز معامالتی گذشته بر مدار منفی سپری کرد. بر 
 /2۸ معادل  افتی  با  بازار  اصلی  نماگر  اساس  این 
و  میلیون  یک  سطح  در  و  بود  همراه  0درصدی 
ارزش  میان  این  در  گرفت.  قرار  واحد  ۶۵2هزار 
معامالت خرد بورس به میزان ۵ هزار و ۳۸۵ میلیارد 
تومان رقم خورد. این در حالی است که در جریان 
معامالت روز یکشنبه به میزان۳۶۳ میلیارد تومان 
عقیده  کارشناسان  ثبت شد.  پول حقیقی  خروج  
اتفاق بین المللی  بازار سرمایه در واکنش به  دارند 
دالر  نرخ  افزایش  با  و  روز شنبه  در  اروپا  پارلمان 
در بازار آزاد با ریزش هیجانی مواجه شده و انتظار 
باشد.  ادامه   دار  نیز  دوشنبه  تا  هیجان  این  می رود 
سامانه  در  شرکت ها  ۹ماهه  گزارش   های  طرفی  از 
گزارش   های  بزرگ  صنایع  در  که  داشتیم  کدال 
خوبی را شاهد نبودیم و به همین علت سهامداران 
با احساس و هیجان و به صورت عجوالنه در حال 
این  می رود  انتظار  هستند.  خود  سهم   های  فروش 
بعدی  صعودی  حرکت  برای  اصالح  یک  حرکت 

شاخص کل باشد.
بازار سکه

سکه افسار پاره کرد

»دنیای اقتصاد« روند بازارها را بررسی می کند

بیم و امید در بازارها
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.

قیمت سکه امامی روز یکشنبه را در مسیر افزایشی پشت سر گذاشت. به طوری که سکه امامی در این روز با قیمت 24 میلیون و ۹00 هزار تومان مورد داد 
و ستد قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که تمایالت صعودی در بازار طال و سکه بیش از گذشته افزایش یافته است. این موضوع به کمک رشد روزانه 
نرخ دالر در بازار آزاد و همچنین پیش بینی صعودی بودن بهای طال در بازار جهانی باعث شده تا فضای افزایشی برای مسکوک یاد شده باقی بماند و به صورت 
روزانه نیز به آن افزوده شود. به عقیده برخی از کارشناسان بازار طال در صورتی که قیمت این فلز زرد گرانبهای داخلی با قدرت باالیی از کانال 2۵ میلیون 
تومان عبور کند، احتماال پتانسیل افت قیمت ها و بازگشت آنها به سطوح زیر 2۳ میلیون تومان تا حدود زیادی کاهش می   یابد. اما با این حال تقاضای واقعی 

خرید نیز افت کرده است.
بازار طالی جهانی
صعودهای متوالی

بازار طالی جهانی هفته گذشته را با تمایالت صعودی پرنوسان پشت سر گذاشت. به طوری که هر اونس از این فلز گرانبها از ابتدای روز معامالتی در سطوح 
قیمتی 1۹1۶ دالر معامالت خود را آغاز کرد. به این ترتیب با افزایش احساسات صعودی در میان معامله   گران ارزش این کاال در روزهای پایانی هفته به محدوده 
1۹۳0 دالر نیز رشد کرد. طالی جهانی توانست برای پنجمین هفته متوالی بازدهی مثبتی را در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. بر این اساس عملکرد 
هفتگی طالی جهانی با رشد ۳1/ 0 درصدی همراه بود. با ریسک   پذیری معامله   گران و بهبود تقاضا برای پناهگاه امن فلزات گرانبها، قیمت طال به باالترین سطح 
۹ ماهه رسید؛ چشم   انداز آتی طال و نقره صعودی است. ضمنا بازار تاکنون تحت تاثیر کنگره   ایاالت متحده و بن   بست سقف بدهی آن قرار نگرفته است و این 

ادامه در صفحه بعد
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برای  طال  قیمت  نوسانات  که  دارد  وجود  احتمال 
هفته   های آتی تا حدودی محدودتر شود.

بازار اوراق مسکن
محدودیت در سمت عرضه

در  معامله  مورد  مسکن  بانک  تسهیالت  اوراق 
را شاهد  تماما رشد قیمت  فرابورس، روز یکشنبه 
بودند. به طوری که در این میان اوراق تسهیالت 
دادوستد   ۹۹12 تسه  نماد  با  که   ۹۹ اسفند 
درصدی   ۳  /۶۷ رشد  با  روز  این  در  نیز  می شود 
توانست  شده  یاد  تسه  ترتیب  این  به  بود.  همراه 
را  خود  معامالت  تومان   4۸2 و  4 هزار  رشد  با 
خاتمه  تومان   ۵1۵ و  12۶ هزار  پایانی  قیمت  در 
بازار مسکن، کمبود عرضه  دهد. از مشکالت مهم 
تولید مسکن،  افزایش  برای  دولت سیزدهم  است. 
طرح نهضت ملی مسکن را با هدف خانه   دار شدن 
فعلی  دولت  تاکنون  اما  زد.  کلید  کم   درآمد  اقشار 
این  تحقق  برای  را  چشمگیری  مثبت  قدم   های 
ترتیب  این  به  است.  برنداشته  شده  داده  وعده 
تصمیماتی  چنین  عدم تحقق  مشکالت  عمده  از 
در  نبودن  منسجم  و  ناهماهنگی  به  می توان 
ارگان   ها و دستگاه   های مربوطه اشاره کرد. به این 
ترتیب افزایش عرضه مسکن برای کوتاه مدت دور 

از انتظار است.
بازار نفت

پیامدهای رکود آمریکا
خیزهای  و  افت  با  را  گذشته  هفته  نفت  قیمت 
متعددی سپری کرد. به طوری که هر بشکه نفت 
خام برنت با رسیدن به قیمت ۸۷ دالر و ۶۳ سنت 
توانست برای دومین هفته متوالی عملکرد هفتگی 
برساند. عالوه  ثبت  به  مثبتی معادل ۷۶/ 2 درصد 
بر این ایستادن بهای هر بشکه نفت وست تگزاس 
سنت   ۶4 و  دالر   ۸1 قیمت  در  نیز  اینترمدییت 
باعث شد تا این نفت نیز دومین هفته متوالی خود 

را با بازدهی هفتگی مثبتی معادل 2۳/ 2درصد به پایان برساند. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که به دلیل ضعف در خرده   فروشی، کاهش 
شدید تولید صنعتی و اخبار اخراج   های شغلی بیشتر به این ترس می   افزاید که ایاالت متحده در حال حاضر در رکود قرار گرفته است. بنابراین چنین موضوعی 

می تواند تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام ایاالت متحده آمریکا را بار دیگر به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
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