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3171خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهارشنبه  5 بهمن 1401

جلسه رئیس و دبیر سندیکای صنعت برق ایران با مدیران روابط عمومی وزارت نیرو، توانیر، برق حرارتی و ساتکاب در خصوص 
نمایشگاه ترکمنستان و اختصاص 300 متر از فضای نمایشگاه برای فعاالن بخش دولتی و خصوصی صنعت برق ایران برگزار شد. 

ضرورت حضور بخش خصوصـی 
در کمیسیون  اقتصادی مشترک با ترکمنستان

ـــی  ـــگاه فرصـــت خوب ـــن نمایش ـــه ای ـــد ک ـــد ش ـــه تاکی ـــن جلس در ای
توانمندی هـــای شـــرکت های  و  معرفـــی ظرفیت هـــا  بـــرای 
ـــرکت های  ـــور ش ـــرای حض ـــت ب ـــن فرص ـــد از ای ـــت و بای ـــی اس ایران

ـــرد.  ـــره ب ـــور به ـــگاه مذک ـــندیکا در نمایش ـــو س عض
بـــا توجـــه بـــه ســـاخت شـــهر جدیـــد در کشـــور ترکمنســـتان و نیـــاز 
ـــرای اجـــرای پروژه هـــای ســـاختمان و  ـــه حضـــور متخصصـــان ب آن ب
ـــرکت های  ـــرای حضـــور ش ـــی ب ـــگاه فرصـــت خوب ـــن نمایش ـــرق، ای ب
ــد  ــن تاکیـ ــد. همچنیـ ــم می کنـ ــتان فراهـ ــی در ترکمنسـ ایرانـ
ـــی در  ـــش خصوص ـــه بخ ـــی ب ـــاص کرس ـــوع اختص ـــه موض ـــد ک ش
کمیســـیون اقتصـــادی مشـــترک ایـــران و ترکمنســـتان، توســـط 

ـــرار دارد.  ـــری ق ـــتور پیگی ـــور در دس ـــن کش ـــران در ای ـــفیر ای س

تعـرفه فضــاهای
 تبلیغاتــی محیطی

 سـاختمان ســندیکا
 )برای مشاهده جزئیات کلیک کنید(

ـــاری  ـــده انحص ـــوان نماین ـــه عن ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
ـــن  ـــور در ای ـــرای حض ـــرو ب ـــرف وزارت نی ـــی از ط ـــش خصوص بخ
نمایشـــگاه ماموریـــت یافتـــه اســـت. طبـــق رایزنی هـــای انجـــام 
شـــده مقـــرر شـــده اســـت در بخـــش بـــرق نمایشـــگاه مذکـــور 
ترکیبـــی از بخـــش دولتـــی و خصوصـــی صنعـــت بـــرق حضـــور 
ــوع  ــه موضـ ــن جلسـ ــیه ایـ ــندیکا در حاشـ ــد. سـ ــته باشـ داشـ
ــای  ــوع قراردادهـ ــود، موضـ ــو خـ ــرکت های عضـ ــات شـ مطالبـ
ـــاب  ـــم ارب ـــی، تکری ـــران دولت ـــدم پاســـخگویی مدی ـــرق، ع ـــت ب صنع
رجـــوع و ســـایر چالش هـــای صنعتـــب بـــرق را مطـــرح کـــرده 
ـــوع  ـــوص موض ـــه خص ـــا ب ـــرار دادن آنه ـــت ق ـــتار در اولوی و خواس

مطالبـــات از ســـوی وزارت نیـــرو شـــدند.
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قالیباف مصوبه پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق را ابالغ کرد
رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور، قانون اصالح تبصره )۵( قانون بودجه سال 

1۴01 کل کشور را ابالغ کرد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه 4 بهمن ماه، در نامه ای به سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور، قانون اصالح تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور را ابالغ کرد.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته از تایید الیحه اصالح تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱4۰۱ کل 
کشور درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در جلسه شورای نگهبان خبر داده بود.

معاونــت بیــن المــل اتــاق ایــران اعــالم کــرد: برنامــه 
ــیر  ــا در مس ــی کنویاس ــرکت هواپیمای ــروازی ش پ
کاراکاس ـ تهــران و بالعکــس )تــا آخــر آوریــل 
2۰23( از یــک پــرواز رفــت و برگشــت در هــر هفته، 
ــرواز در دو هفتــه کاهــش خواهــد یافــت. ــه یــک پ ب
ــرار  ــار مــورد بازبینــی ق ــه ارســال ب همچنیــن تعرف
گرفتــه و نســبت بــه قبــل کاهــش محسوســی یافته 
اســت، بــه طوری کــه هزینــه ارســال بــار از کاراکاس 
بــه تهــران در محمولــه هــای بــاالی ۱۰۰ کیلــو بــه 

کاهش تعرفه ارسال بار از کاراکاس به تهران
امــور بیــن الملــل اتــاق ایــران بــا اعــالم کاهــش تعــداد پروازهــا میــان تهــران و کاراکاس بــه 

یــک پــرواز در دو هفتــه، از کاهــش تعرفــه ارســال بــار از کاراکاس بــه تهــران خبــر داد.

ــاالی  ــای ب ــه ه ــو و در محمول ــر کیل ۱.8 دالر در ه
ــک دالر و ۵۰ ســنت( در  ــه ۱.۵ دالر )ی ــن ب ــک ت ی

هــر کیلــو کاهــش یافتــه اســت.
ــات  ــب اطالع ــت کس ــد جه ــی توانن ــان م ذی نفع
بیشــتر در مــورد برنامــه پــروازی شــرکت کنویاســا 
ــروش  ــد ف ــا واح ــل کاال ب ــه حم ــن تعرف و همچنی
نماینــده انحصــاری هواپیمایــی کونویاســا به شــماره 
88764433۰ - ۰2۱ یــا شــماره )بــدون کــد( ۱8۵6 

ــد. تمــاس بگیرن
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انتصاب رییس شـورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در قزوین
طـی حکمی از سـوی علی اکبـر محرابیان، وزیـر نیـرو، داراب بیرنوندی، مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان قزوین به مدت دو سـال ش سـمت رییس شـورای هماهنگـی مدیران 

صنعـت آب و برق در این اسـتان منصوب شـد.

علــی اکبــر محرابیــان، وزیــر نیــرو طــی حکمــی داراب بیرنونــدی را بــه ســمت رییــس شــورای هماهنگــی 
مدیــران صنعــت آب و بــرق در ایــن اســتان منصــوب کــرد.

گفتنــی اســت؛ شــورای هماهنگــی مدیــران صنعــت آب و بــرق اســتان قزویــن شــامل شــرکت های آب 
و فاضــالب، آب منطقــه ای، توزیــع نیــروی بــرق، نیــروگاه شــهید رجایــی و نیــز بــرق منطقــه ای اســتان 

زنجــان اســت.

برگزاری ششمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران
ششمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران درمرکز همایش های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 

)اجالس سران ( هشتم بهمن در تهران برگزار می شود.

در این همایش یک روزه که در آن صدها تن از فعاالن، صاحب نظران و متخصصان حوزه معدن حضور خواهند 
داشت، پنج محور اصلی در حوزه معدن و معدنکاری در ایران در قالب سخنرانی، مقاله، میزگرد، پنل های تخصصی 

و ویژه نامه ارائه می شود.
بر اساس اعالم کمیته علمی ششمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران بررسی زیرساختها، عارضه یابی نظام 
حکمران ، قوانین و بخشنامه ها، Mining 4.۰، محیط زیست، معدن سبز و محور توسعه تکنولوژی و تولید رقابت 

پذیر و افزایش بهره وری پنج محور اصلی مورد بررسی در این همایش است.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با دبیرخانه همایش به شماره ۱۰-66۹74۹۰۹-۰2۱ تماس حاصل فرمایید.
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در گفت وگو با رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان شد

نهاد رگوالتوری؛ میانبر بهبود حکمرانی برق
دنیای اقتصاد : ساختار صنعت برق ایران در طول دو دهه اخیر، تحوالت و تغییرات متعددی را تجربه 
کرده است. در طول این سال ها عمده تمرکز وزارت نیرو در راس حکمرانی این صنعت، بر واگذاری 
و خصوصی   سازی به منظور چابک   سازی صنعت، کوچک   کردن دولت و ایجاد شفافیت در ساختارهای 
اقتصادی برق بوده است. با این حال، به   رغم اقدامات صورت   گرفته، تجدید ساختار این صنعت، تا امروز 

به نتایج پیش بینی   شده، نرسیده است.

بخش  به  نیروگاه   ها  واگذاری  وجود  با  حقیقت  در 
سهم  و  خصوصی  بخش  به  غیردولتی  و  خصوصی 
بیش از 6۰ درصدی این بخش در تامین برق موردنیاز 
کشور، هنوز هم اقتصاد برق ناکارآمد و بیمار است، 
دولت فربه   تر شده و خبری از چابک   سازی ساختار 

اداری صنعت برق کشور نیست.
کمیسیون  رئیس  کالهی،  علیرضا  راستا  همین  در 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  صنایع 
ایران، رئیس اسبق سندیکای صنعت برق و رئیس 
ابهر در گفت   وگو  کابل  و  هیات مدیره شرکت سیم 
بر گرفتارشدن صنعت  تاکید  با  با »دنیای اقتصاد«، 
برق در یک چرخه معیوب، بیان می کند که ایجاد 
یک نهاد رگوالتوری مستقل، قدرتمند و متخصص، 
در  حکمرانی  بهبود  برای  راهکار  دسترس   ترین  در 

متن کامل

صنعت برق است. در ادامه مشروح گفت وگو با وی 
را می خوانید.

را  متعددی  نقش   های  برق  صنعت  در  نیرو  وزارت 
مختلف  حوزه   های  در  متصدی  و  متولی  عنوان  به 
پذیرفته و به نظر می رسد ساختار حکمرانی در این 
است.  جدی  نواقص  دچار  دلیل  همین  به  صنعت 

دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
فقط  ایران،  در  نهادهای حاکمیتی  نقش   های  تعدد 
مختص وزارت نیرو نیست و اتفاقی است که تقریبا 
در همه نهادهای حاکمیتی قابل مشاهده است. به 
دو  دچار  بخش   ها  همه  در  تقریبا  ما  می رسد  نظر 
چالش جدی شامل تداخل و تضاد منافع و نیز نبود 

یک نهاد مستقل تنظیم   گر هستیم.
رگوالتوری  نهاد  شدن  فعال  صورت  در  چند،  هر 

امکان  اقتصادی،  مختلف  حوزه   های  در  مستقل 
مدیریت و کنترل تعارضات موجود به راحتی فراهم 
ساختار  که  معتقدم  من  اساس  همین  بر  می   شد. 
نهاد  یک  نبود  دلیل  به  برق  صنعت  حکمرانی 
مستقل تنظیم   گر دچار عارضه های زیادی شده که 
به  نگاهی  آنهاست.  از  یکی  دستوری  قیمت گذاری 
اقتصاد و صنعت کشور نشان می دهد  فضای کالن 
وزارت  جمله  از  حوزه   ها  سایر  در  عارضه  این  که 
صمت هم قابل مشاهده است. به همین دلیل است 
که این وزارتخانه تالش می کند در هر مقطعی در 
بازار دخالت کرده و با تعیین دستوری قیمت ها، به 

نوعی در بازار مداخله کند.
این در حالی است که اگر نهادهای تنظیم   گر کارآمد 
می   شد،  فعال  و  تاسیس  مختلف  بخش   های  در 
می توانستیم انحصارها را تا حد قابل توجهی مدیریت 
کنیم و به جای ایجاد رانت و تبعیض بین فعالیت های 
اقتصادی شاهد حداکثر سازی ارزش برای کل کشور 
باشیم. به ویژه آنکه در برخی حوزه   ها مانند صنعت 
شکستن  امکان  بخش  این  ماهیت  علت  به  برق، 
کنترل  به  می تواند  رگوالتور  و  ندارد  وجود  انحصار 
انحصار و مدیریت پیامدهای ناشی از آن کمک کند.
بر همین اساس از دیدگاه من مهم ترین مانع پیش 
برق،  روی اصالح ساختارهای حکمرانی در صنعت 
نبود نهاد تنظیم   گر مستقلی است که بتواند در گام 
تولید و فروش  نیرو در  اول تعدد نقش   های وزارت 
برق، تصدی و تملک خطوط انتقال و سیاستگذاری 
می رسد  نظر  به  کند.  مدیریت  را  متعدد  حوزه   های 
اگر نهاد تنظیم   گر، مستقل و کارآمد بوده و از سطح 
مناسبی از دانش در حوزه تخصصی خود برخوردار 
طریق  از  حکمرانی  مسیر  اصالح  امکان  باشد، 

مشارکت در سیاستگذاری   ها را دارد.
چنان  باید  برق  رگوالتوری  نهاد  مثال  عنوان  به 
جایگاه تثبیت   شده   ای در ساختار سیاستگذاری حوزه 
را نسبت  توانیر  بتواند شرکت  باشد که  برق داشته 
به موضوعات کلیدی نظیر تناسب ظرفیت تولید و 

تمام   شده  قیمت  تلفات شبکه،  میزان  برق،  مصرف 
برق و راندمان تولید در مقایسه با سایر کشورهای 
با شرایط  توسعه  به ویژه کشورهای در حال  جهان 
شفاف   سازی  و  پاسخگویی  به  ناگزیر  مشابه،  نسبتا 

کند.
این روند در عمده کشورهای توسعه   یافته به شکل 
جدی دنبال می شود. مثال در کشور آمریکا یک نهاد 
وظایفش  از  یکی  که  دارد  وجود  انرژی  تنظیم   گر 
هدف   گذاری برای شرکت های بزرگ حوزه انرژی و 
همچنین بررسی برنامه   های سرمایه گذاری آنهاست. 
نهاد رگوالتوری در نهایت بر اساس بررسی هایش، 
سود عادالنه این شرکت ها را تعیین می کند. به این 
شده،  توافق  سود  اساس  بر  می توانند  آنها  ترتیب 
محصوالت و خدمات خود را قیمت گذاری و عرضه 

کنند.
در گام بعدی باز هم این نهاد رگوالتوری است که 
را  آنها  سقم  و  و صحت  برنامه   ها  پیاده سازی  روند 
می   سنجد و نرخ معقول بازگشت سرمایه را مشخص 
می کند. در صنعتی مانند برق که به دلیل ماهیتش 
در برخی حوزه   ها دچار مونوپولی است، قیمت گذاری 
دستوری و نادرست می تواند به نابودی ارزش   ها در 
نهاد  یک  تاسیس  رو  این  از  منجر شود.  آن حوزه 
عبور صنعت  اصلی  الزامات  تنظیم   گر مستقل جزو 

برق از بحران است.
بازیگران  دارند،  رقابتی  شرایط  که  صنایعی  در 
ناکارآمد خودبه   خود حذف و در نهایت این رقابت، به 
افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام   شده، افزایش 
تولید و خلق ارزش برای کل جامعه منجر می شود؛ 
دلیل  این  به  انحصاری  شرایط  با  صنایعی  در  ولی 
که سازمان یا شرکت انحصارگر با مجموعه دیگری 
رقابت ندارد، معموال چاق و فربه می شود و هزینه 
ناکارآمدی خود را از مشتری دریافت می کند که در 
انحصار او گرفتار شده است. در این شرایط اساسا 
قیمت گذاری   ها به شکلی غیر اقتصادی انجام می شود 
و همین مساله روند تولید کاال یا خدمات موردنیاز 

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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"مصطفــی رجبــی مشــهدی" ســخنگوی صنعــت 
بــرق گفــت: کاهــش دمــا و اســتمرار بــرودت هــوا 
در کشــور موجــب افزایــش مصــرف گاز در بخــش 
ــل  ــرای تحوی ــت و ب ــده اس ــاری ش ــی و تج خانگ
گاز بیشــتر بــه نیروگاه هــا بــرای تولیــد بــرق، 
ــاکان  ــورمان کم ــز کش ــردم عزی ــرورت دارد م ض
در مصــرف انــرژی صرفــه جویــی کننــد. وی 

ــع  ــوخت مای ــت س ــری از اف ــرای جلوگی ــزود ب اف
ــا  ــام نیروگاه ه ــوخت تم ــن س ــی و تامی نیروگاه
برنامه ریزی هایــی دقیقــی انجــام شــده کــه در 
آن مجبــور بــه تعدیــل روشــنایی بزرگراه هــا و 
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــرف بخش ه ــت مص مدیری
صنعــت و کشــاورزی شــدیم و عــالوه بــر آن 
ــه  ــا صرف ــز ب ــان عزی ــکاری هموطن ــد هم نیازمن

تعرفه پلکانی برق هدف گذاری برای مصارف بیش از الگو
ـــه 1۴00 و  ـــون بودج ـــی در قان ـــه پلکان ـــب تعرف ـــت: تصوی ـــرق گف ـــت ب ـــخنگوی صنع س
ـــده  ـــن ش ـــوی تعیی ـــر الگ ـــش از دوبراب ـــه بی ـــترکانی ک ـــرف مش ـــش مص ـــب کاه 1۴01 موج
ـــرف  ـــش مص ـــذاری برکاه ـــه گ ـــام تعرف ـــبختانه نظ ـــد و خوش ـــد ش ـــرف می کنن ـــرق مص ب
ـــر  ـــه زی ـــا ب ـــدادی از آن ه ـــرف تع ـــزان مص ـــیدن می ـــب رس ـــی موج ـــترکان و حت ـــن مش ای

ـــد. ـــو ش ـــم الگ ه

جویــی در مصــرف گاز و بــرق هســتیم کــه موجــب 
کمــک بــه صنعــت بــرق بــرای تامیــن بــرق پایــدار 

ــد. ــد ش خواهن
در  ایــران  بــرق  شــبکه  مدیریــت  مدیرعامــل 
خصــوص نحــوه صرفــه جویــی مــردم گفــت: 
ــر روی  ــزل ب ــا من ــط کار و ی ــای محی ــم دم تنظی
۱8 تــا 2۱ درجــه ســانتی گــراد خیلــی تاثیرگــذار 
ــر  ــی نظی ــی اضاف ــود و اگــر وســایل برق خواهــد ب
روشــنایی مــازاد را کمتــر اســتفاده کننــد، بســیار 

ــود. ــد ب ــده خواه ــک کنن کم
رجبــی مشــهدی در خصــوص میــزان مصــرف 
ــا اشــاره  ــرق بخــش خانگــی در کشــور گفــت: ب ب
بــه الگو هــای مصرفــی تعریــف شــده خوشــبختانه 
ــر  ــا حــدود 7۵ درصــد مشــترکان زی در کشــور م
ــر از  ــان کمت ــتند و مصرفش ــرف هس ــوی مص الگ
معیار هــا و الگو هــای تعریــف شــده اســت. در 
واقــع تنهــا 2۵ درصــد از مشــترکان بیــش از الگــو 
ــا  ــدود 2 ت ــداد ح ــن تع ــد و از ای ــرف می کنن مص
ــه دلیــل مصــرف نادرســت  3 درصــد مشــترکان ب
انــرژی، مصــرف برقشــان بیــش از دو برابــر الگــوی 
ــد در شــیوه مصــرف خــود  ــوده کــه بای مصــرف ب
ــرق  ــت ب ــخنگوی صنع ــد. س ــر کنن ــد نظ تجدی
تصریــح کــرد: اگرچــه ممکــن اســت ایــن تعــداد 
تمکــن مالــی بــرای پرداخــت قبــض انــرژی 
ــن شــرایط و  خــود را داشــته باشــند لیکــن در ای
ــرف  ــرژی، مص ــن ان ــدی تامی ــای ج محدودیت ه
ــه  ــرق رســانی ب ــالل در ب ــای اخت ــه معن بیشــتر ب

ــد. ــترکان می باش ــایر مش س
ــش  ــه پرس ــخ ب ــرق در پاس ــت ب ــخنگوی صنع س
ــش  ــذاری برکاه ــه گ ــام تعرف ــر نظ ــزان تاثی می
ــب  مصــرف مشــترکین گفــت: خوشــبختانه تصوی
تعرفــه پلکانــی کــه ســال ۱4۰۰ و ۱4۰۱ در 
تصویــب شــد، موجــب شــد  بودجــه  قانــون 
ــن  ــر الگــوی تعیی ــه بیــش از دوبراب مشــترکانی ک
ــض هایشــان  ــه قب ــد، تعرف ــده مصــرف می کنن ش

بــه صــورت تصاعــدی افزایــش پیــدا کنــد و منجــر 
بــه کاهــش مصــرف ایــن مشــترکان و حتــی 
موجــب رســیدن میــزان مصــرف تعــدادی از آن هــا 

ــم الگــو شــد. ــر ه ــه زی ب
ــم  ــار داری ــزود: انتظ ــرق اف ــت ب ــخنگوی صنع س
ــه  ــتان ک ــرف در زمس ــوی مص ــه الگ ــترکان ب مش
2۰۰ کیلــووات ســاعت اســت، توجــه نماینــد 
ــالوه  ــد، ع ــت کنن ــرف را رعای ــزان مص ــر می و اگ
ــه  ــی صرف ــوخت نیروگاه ــرف س ــه در مص براینک
جویــی خواهــد شــد، از قبض هــای بــا تعرفــه 

کمتــر هــم برخــوردار می شــوند.
ــران  ــرق ای مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه ب
توســعه  از  زدایــی  مانــع  قانــون  در خصــوص 
صنعــت بــرق گفــت: درقانــون مانــع زدایــی 
بند هایــی در دو محــور پیــش بینــی شــده، یکــی 
ــرازی تولیــد و مصــرف را کمتــر  ــد نات اینکــه بتوان
ــا  ــی شــده، نیروگاه ه ــه در آن پیــش بین ــد ک کنن
در بخش هــای مختلــف بــا منابــع مربوطــه توســعه 
پیــدا کننــد کــه بخشــی از آن بــه عهــده صنایــع 
ــش از  ــه بی ــده ک ــته ش ــور گذاش ــر کش ــرژی ب ان
۱۰ هــزار مــگاوات فعالیــت هایــش شــروع شــده و 
خوشــبختانه توســط ایــن صنایــع نیروگاه هایــی در 

ــد. ــداث می باش ــت اح ــور در دس کش
 بخــش دوم هــم در خصــوص بهینــه ســازی 
مصــرف پیــش بینــی شــده کــه بتواننــد بــا کاهش 
ــه  ــه گفت ــرازی ک ــردن نات ــن ب ــه از بی ــرف ب مص
ــی  ــای پلکان ــا تعرفه ه ــد و قطع ــک کنن ــد کم ش
ــت  ــانی اس ــرای کس ــذاری ب ــدف گ ــم ه ــرق ه ب
ــرق مصــرف  کــه بیــش از الگــوی تعییــن شــده ب
ــه  ــد ک ــتری برخوردارن ــه بیش ــد و از یاران می کنن
ــرف  ــا مص ــترکان ب ــته از مش ــن دس ــم ای امیدواری
ــر  ــه زی ــد و ب ــش دهن ــان را کاه ــه مصرفش بهین
ــن  ــام ای ــت تم ــند و در نهای ــرف برس ــوی مص الگ
ــن  ــرای تامی ــرق ب ــت ب ــه صنع ــک ب ــث کم مباح

ــد. ــد ش ــر خواه ــرژی پایدارت ان
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معاون فناوری پژوهشگاه نیرو در گفت وگو با پاون 
تشریح کرد:

صفر تا صد حمایت از 
دانش بنیان ها در صنعت برق/ 
از اعتبار 1300 میلیارد تومانی 

صندوق ها تا انتشار اوراق 
گواهی صرفه جویی

معاون فناوری پژوهشگاه نیرو، صنعت برق ایران 
را یک صنعت دانش بنیانی توصیف کرد که بر 
این اساس در شرایط تحریم، هیچ محدودیتی 
در تولید، انتقال و توزیع نداشته و ندارد و آنچه 
تعرفه های  تطابق  عدم  دارد،  اهمیت  برایش 
متناظر با قیمت تمام شده است که به »اقتصاد 

صنعت برق« بازمی گردد.

پایگاه  با  گفت وگو  در  مرجانمهر"  محسن  "سید 
اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، درباره فعالیت های 
پژوهشگاه  گفت:  نیرو  پژوهشگاه  دانش بنیان  حوزه 
در  نیرو  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  مدیریت  نیرو 
مرکز  یک  و  دارد  عهده  بر  را  انرژی  و  برق  حوزه 
پژوهشی است که پژوهش های راهبردی، پر ریسک، 
حاکمیتی و بعضا مطالعات مستمر را انجام داده و 
را  نوآوری  زیست بوم  مدیریت  و  راهبری  همچنین 

برعهده دارد.

را  گسترده  بحث  یک  فناوری  توسعه  افزود:  وی 
و  و کسب  بازار  تا  گرفته  ایجاد محصول  و  ایده  از 
در  مهمی  بحث  بازار  که حوزه  می شود  شامل  کار 

حمایت از شرکت های دانش بنیان است.
فناوری  و  علمی  معاونت  شد:  یادآور  مرجانمهر 
دانش بنیان  شرکت های  توسعه  جمهوری  ریاست 
در  را  شرکت ها  این  کیفی سازی  نیرو  پژوهشگاه  و 
مورد  برق  صنعت  نیازهای  تامین  زنجیره  راستاي 

حمایت قرار می دهند.
وی با اشاره به اظهارات وزیر نیرو در نشست مشترک 
که  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با 
فناوری  بوم  اصلی زیست  را ستون  نیرو  پژوهشگاه 
و نوآوری این وزارتخانه خواند، اضافه کرد: معاونت 
تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، سیاستگذاری  
و پژوهشگاه نیرو بازوی اجرایی و عملیاتی این حوزه 
را  ابالغی  پژوهشگاه سیاست های  واقع،  در  و  است 

تبدیل به برنامه های اجرایی می کند.
زیست بوم فناوری نیرو چگونه عمل می کند؟

مرجانمهر با بیان اینکه پژوهشگاه نیرو همانند یک 
را  کشور  دانش بنیاني  نیروهای  که  است  رگالتور 
جهت دهی  برق  صنعت  چالش های  حل  جهت  در 
می کند، افزود: زیست بوم شدن توسعه فناوری در 
کشور یک کار چند وجهی است و فقط در حیطه 
مسئولیت پژوهشگاه نیرو نیست، افراد و سازمان های 
دیگر درحوزه فناوری کشور دخیل هستند، به عنوان 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مثال 
بخشی از حمایت را بر عهده دارد، تمام دانشگاه ها 
در  داخلی  نیازهای  راستای  در  تحقیقاتی  مراکز  و 
حال تحقیق و بررسی هستند. سازمان های دولتی و 
شرکت های صنعتی که فعالیت های R&D یا همان 
بودجه  و  می کنند  درخواست  را  توسعه  و  تحقیق 
تحقیقاتی خود را از محل تولید و فروش محصوالت 
تامین می کنند، از بازیگران این زیست بوم هستند.

وی خاطرنشان کرد: پژوهشگاه نیرو از سال ۱3۹۵ 
توسعه  حوزه  وارد  که  است  سال   6 حدود  یعنی 
فناوری به معنای عام شده و در این راستا 4۰ سند 
توسعه فناوری را تهیه و پس از تصویب وزارت نیرو، 
اطالع رسانی کرده است . علت اطالع رسانی از کانال 
پژوهشگاه نیرو نیز این است که کشور بداند مسیر 
انرژی  و  برق  حوزه  در  تکنولوژی  توسعه  و  رشد 

چگونه بوده و بر عهده کدام مرکز پژوهشی است.
از  حمایت  در  نیرو  پژوهشگاه  فعالیت  عرصه  سه 

دانش بنیان ها
مرجانمهر با اشاره به فعالیت پژوهشگاه نیرو در سه 
بخش »تهیه و تنظیم اسناد توسعه فناوری«، »ایجاد 
مراکز توسعه فناوری« و »ارایه مدل های حمایتی« 
مختلف  موضوعات  فناوری،  توسعه  اسناد  افزود: 
انرژی در بخش تولید و مصرف را که در دنیا نیز بر 
روی آنها پژوهش می شود و جزو نیازهای پژوهشی 

در داخل کشور است، اطالع رسانی می کند.
وی این امر را یک فعالیت مفید برای تهیه و تدوین 
برنامه های عملیاتی وزارت نیرو عنوان کرد و گفت: 
هم اکنون واحد های نیروگاهی ما دارای سطح قابل 
قبولی از تکنولوژی هستند و اگر قرار باشد ظرفیت 
تکنولوژی  به  بخواهیم  و  دهیم  ارتقا  را  نیروگاهی 
باالتری دست یابیم، نیازمند یک نقشه راه اجرایی 
هستیم. برای دیگر موضوعات نظیر هوشمندسازی، 
امنیت، مدیریت مصرف و نظایر آن نیز تهیه و تدوین 

نقشه راه و برنامه های عملیاتی ضروری است.
معموال  داد:  ادامه  نیرو  پژوهشگاه  فناوری  معاون 
دانش بنیان،  شرکت های  فناوری  اسناد  مخاطبان 
اساتید دانشگاه ها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
هستند که از سوی پژوهشگاه نیرو حمایت شده و 
منعقد  آنها  با  بزرگ  و  اجرایی کوچک  قرارداد های 

می شود.  
وی همچنین مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو 

متولی  که  درگاه هایی  و  زیر ساخت   عنوان  به  را 
اجرای این اسناد توسعه فناوری هستند معرفی کرد 
و گفت: این مراکز موظفند حمایت ها را شناسایی 
مالی،  تامین  جذب،  همچنین  دهند.  فراخوان  و 
بر  نیز  شرکت ها  با  قرارداد  عقد  و  ریسک  پوشش 

عهده این مراکز است.
را  نیرو  پژوهشگاه  حمایت  مدل های  مرجانمهر 
گرنت و یا تأمین مالی پروژه فناورانه عنوان کرد و 
افزود: برای دانشگاه ها و واحدهای تحقیقاتی، مدل 
گرنت تعریف شده است که از پایان نامه های  فوق 
لیسانس یا دکتری حمایت مالی می شود که ممکن 

است از  ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
است  شیوه  یک  پژوهشی  گرنت  کرد:  اضافه  وی 
کار  آن  روی  تحقیقاتی  تیم  یا  محقق  یک  که 
دانشی انجام می دهد و انتهای آن باز است. بیشتر 
ایده پروری است که ممکن است به نتیجه برسد و 
یا به ایده های دیگر منجر شده و یا باعث شناخت 

محدودیت های عملی شدن ایده شود.
کارهای  که  شرکت هایی  به  اشاره  با  مرجانمهر 
پروژه های  اصطالح  به  و  می دهند  انجام  جدی تر 
این  کرد:  اظهار  می کنند،  اجرا  را  فناورانه  توسعه 
تحویل  و  زمانبندی  چارچوب،  دارای  پروژه ها 
تسهیالت  پروژه  ها،  اجرای  برای  هستند.  مشخص 
اختیار  در  که  است  شده  گرفته  نظر  در  نیز  مالی 
ارائه  می گیرد.  قرار  دانش بنیان   شرکت های 
تسهیالت برای ساخت نمونه آزمایشگاهی و سپس 
تبدیل نمونه آزمایشگاهی به نمونه صنعتی صورت 
می گیرد و عالوه بر این، برای راه اندازی خط تولید و 
در نهایت تولید انبوه تسهیالتي تحت عنوان سرمایه 

درگردش ارائه می شود.
 جذب 7۰۰ میلیارد تومان از اعتبار ۱3۰۰ میلیارد 

تومانی صندوق های حمایتی
شرکتی  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مرجانمهر 
متن کامل

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/
https://news.moe.gov.ir/News-List/79437
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آزاد  بازار  نرخ سازی در  از  بانک مرکزی  رئیس کل 
برای مقابله با فضاسازی مجازی و دست کاری نرخ 
نیازهای  از  یکی  کرد:  تاکید  و  گفت  سخن  دالر 
کشور برای ایجاد ثبات در نرخ ارز، بازار مبادله ارز 

و طالست که تا دو هفته آینده راه اندازی می شود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره 
به افزایش قیمت ارز از روز پنجشنبه تاکید کرد: در 
بانک مرکزی اعتقادی به این قیمت ها نداریم و در 

راستای رسیدن به ثبات ارزی تالش می کنیم.
او از مذاکرات سازنده ایران با شرکای تجاری خود 
یعنی قطر، امارات، چین و عراق و دستاوردهای قابل 
نیاز  افزود: در حال حاضر  و  توجه آن سخن گفت 
دیگر کشور به بازار متشکل ارزی است و از ابتدای 

سفارت ایران در بخارست اعالم کرد

لیست مناقصات دولتی رومانی 
در سامانه S.E.A.P منتشر 

می شود
سفارت ایران در بخارست اعالم کرد مناقصات 
در  روزه  هر  رومانی  عمومی  و  دولتی  نهادهای 
رومانی  عمومی  تدارکات  الکترونیکی  »سامانه 

S.E.AP« منتشر می شود.

بازار مبادله ارز و طال راه اندازی می شود
رئیس کل بانک مرکزی سیاست های این بانک برای ایجاد ثبات در بازار ارز را تشریح کرد. او از 

برنامه ریزی برای تشکیل بازار مبادله ارز و طال تا دو هفته آینده خبر داد.

سال 2 میلیارد و 6۰ میلیون دالر عرضه شده است 
عرضه  ارز  میزان  این  نیز  ارزی  متشکل  بازار  در  و 
می شود و تا دو هفته دیگر بازار مبادله و ارز و طال را 
راه اندازی می کنیم، در سامانه جدید نیازهای ارزی 
مردم دیده شده است و بر اساس مستندات مردم به 

آنها ارز پرداخت خواهد شد.
اجازه  صرافی ها  به  افزود:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
خرید و فروش ارز با 3۰ هزار دالر موقعیت مثبت 
داده شده است. مردم نیز اجازه دارند تا سقف ۵ هزار 

یورو بخرید کنند.
فرزین با بیان این نکته که کشور کسری ارز ندارد، 
ادامه داد: در بازار آزاد دالر، نرخ سازی خواهیم کرد 
و اجازه نمی دهیم با فضاسازی مجازی نرخ دالر را 

دستکاری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی از سفر به عمان در آینده 
نزدیک خبر داد و برقراری روابط مناسب بین بانک 
و  امارات  قطر،  مرکزی  بانک های  و  ایران  مرکزی 

عمان اظهار امیدواری کرد.
ارز  عرضه  روند  درباره  اطالعاتی  ادامه  در  فرزین 
اساس  بر  داد.  ارائه  شده  تعریف  که  شیوه هایی  به 
اعالم شد  از روز سه شنبه هفته قبل  او  اظهارات  
داده  ارز  یورو  هزار   ۵ مردم  به  صرافی ها  طریق  از 
ارزی داشتند در  اگر صرافی ها محدودیت  می شود، 
بازار متشکل ارزی، دالر را عرضه کرده و به نرخ ساز 
در بازار آزاد تبدیل خواهیم شد. طبق قول اصلی در 
ماشین  و  اولیه  مواد  اساسی،  کاالهای  نیما،  سامانه 
از محل  نیما  ارز حاصل در  و  تأمین کرده  را  آالت 
فروش نفت و مواد پتروشیمی به دست آمده است، 

بازار مبادله ای  بخش دیگر ارز صادرکنندگان را در 
متضرر  نیز  صادرکنندگان  تا  کرد  خواهیم  عرضه 

نشوند.
نرخ  بین  تفاوت های  از  مرزکی  بانک  کل  رئیس 
نرخ  افزود:  و  گفت  سخن   42۰۰ ارز  با   28۵۰۰
زیرا  می رساند  تعادل  به  را  دولت  بودجه   28۵۰۰
دولت بودجه را با رقم 23.۰۰۰ تومان بسته است، 
تعادل مصرف کننده نیز برقرار می شود زیرا افزایش 
قیمت در مواد اولیه تولید نخواهیم داشت، چون این 
ارز بخش عمده را از نفت و پتروشیمی ها می گیرد 
صنایع نفتی و پتروشیمی متضرر نشده و آن صنایعی 
که متضرر می شوند در بازار مبادله ای ارز را عرضه 

خواهند کرد.
فرزین افزود: باید دید منشأ نقدینگی تورم در کشور 
چه مسأله ای است، منشأ نقدینگی در کشور بخش 
عمده از پایه پولی است، این محل از کسری بودجه، 
ناترازی بانک ها بوده و تمام تالش این است که جلوی 
نتواند کسری  اگر دولت  بگیریم،  را  نقدینگی  منشأ 
بودجه را رفع کند پایه پولی را افزایش خواهد داد، 
برای تک تک بانک های ناتراز برنامه داریم و برخی 
از بانک ها اضافه برداشت های زیادی از بانک مرکزی 
می توانند  و  دارند  خوبی  دارایی های  بانک ها  دارند، 

ناترازی خود را رفع کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: از ابزار سیاست 
پولی نیز تورم را کنترل خواهیم کرد، بسته سیاست 
و  کرد  خواهیم  عرضه  آینده  هفته های  در  را  پولی 
مدیریت  را  موضوع  این  که  است  این  تالش  تمام 
کنیم. نرخ سود بانکی باید در شورای پول و اعتبار 

تعیین شود.
را  ربع سکه قیمت ها  پایان گفت: عرضه  فرزین در 
کاهشی کرد اما با افزایش انتظارات تورمی قیمت ربع 
سکه در معامالت امروز به قیمت باالیی رسید، الزم 
باشد تمام سکه را نیز در بورس عرضه خواهیم کرد.

هر  رومانی  عمومی  و  دولتی  نهادهای  مناقصات 
عمومی  تدارکات  الکترونیکی  »سامانه  در  روزه 
به  سامانه  این  می شود.  منتشر   »S.E.AP رومانی 
تدارک   به منظور   www.e.licitatie.ro آدرس 
و  دولتی  نهادهای  نیاز  مورد  خدمات  و  تجهیزات 
دیجیتالی  »اداره  توسط  و  شد  طراحی  عمومی 
سازی رومانی ADR« راهبری می شود. این اداره به 
عنوان یک نهاد عمومی با شخصیت حقوقی مستقل 
است که بر اساس قوانین و مقررات، پشتیبانی های 
فنی را برای انعقاد قراردادهای تدارکات عمومی به 
اداره  با  تماس  برای  می دهد.  ارائه  قرارداد  طرفین 

دیجیتالی سازی رومانی میتوان از طریق ایمیل
contact.companii@e.icitatie.ro 

contact.autoritati@e.icitatie.ro و
و یا شماره تلفن 4۰2۱3۰32۹۹7۰ و شماره فکس 

4۰2۱3۰32۹37۰ اقدام کرد.  
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ــرژی تحــت  ــا بحــران ان ــد ب ــه می توان جهــان چگون
تاثیــر جنــگ در اوکرایــن مقابلــه کنــد؟

حضــور در زنجیره هــای ارزش جهانــی، مغایرتــی بــا 
اســتقالل سیاســی نــدارد

در پنجــاه و ســومین گــزارش از سلســله گزارش های 
ــی از  ــی«، گلچین ــارت جهان ــوالت تج ــش تح »پای
ــه ای  ــی و منطق ــه جهان ــر در دو الی ــوالت اخی تح
ــن  ــده و آخری ــران ارائه ش ــک ای ــط ژئواکونومی محی
اقتصــادی تهیه شــده  روندهــا و پیش بینی هــای 
اقتصــادی  نهادهــای  بزرگ تریــن  توســط 
بین المللــی، در قالــب داده هــای تــازه مــورد واکاوی 

قرارگرفته انــد.
در بخــش تحــوالت جهانــی، چیــن بــا زمینه ســازی 
بــرای خلــق یــک تحــول عظیــم در تجــارت جهانــی 
ــت و گاز  ــد نف ــت. خری ــوده اس ــاز ب ــرژی خبرس ان
ــی از  ــیه و برخ ــال، روس ــران، ونزوئ ــورهای ای از کش
کشــورهای آفریقایــی بــه واحــد پــول رســمی چیــن 
ــی  ــرای ایجــاد یــک شــبکه امنیتــی مال و تــالش ب
ــه  ــی از تجــارت خارجــی، ازجمل ــق دالرزدای از طری
مقدمــات ایــن تحــول بــوده اســت. از ســوی دیگــر 
ــده  ــق شــرکت های تولیدکنن ــن به واســطه توفی چی
باتری هــای الکتریکــی در توســعه فنــاوری و کنتــرل 
زنجیــره تأمیــن و نیــز بــه دلیــل کمبــود مــواد خــام 
ماننــد نیــکل و لیتیــوم در ســطح جهــان و قیمــت 
بــاالی آنهــا، توانســته ضمــن پیشــی گرفتــن از ژاپن 
ــوزه  ــازار در ح ــهم ب ــی از س ــی، نیم ــره جنوب و ک

ــد. ــی را تصاحــب کن ــای الکتریک باتری ه
حــذف روســیه از بــازار اروپــا و تبدیــل آن بــه 
منبــع تأمیــن انــرژی چیــن نیــز منافــع بی شــماری 
ــن  ــت و همی ــته اس ــراه داش ــه هم ــن ب ــرای چی ب
ــوان در  ــهم ی ــدی س ــش صددرص ــبب افزای ــر س ام
ــی روســیه و اســتحکام بیشــتر  ــروت مل ــدوق ث صن
پیوندهــای مالــی بیــن مســکو و پکــن شــده؛ 

اگرچــه برخــالف چیــن، موقعیــت روســیه در 
ــت. از آن  ــده اس ــف ش ــش تضعی ــان بیش ازپی جه
جملــه می تــوان بــه کاهــش وابســتگی انگلیــس بــه 
انــرژی روســیه، کاهــش درآمدهــای انــرژی روســیه، 
ــی  ــای روس ــای میلیاردره ــدن دارایی ه ــه ش بلوک
ــه دلیــل اعمــال  در غــرب و متضــرر شــدن آنهــا ب
ــرای  ــا ب ــالش اروپ ــز ت ــابقه و نی ــای بی س تحریم ه
ــتفاده  ــیه و اس ــای روس ــی دارایی ه ــادره قانون مص
ــرد. در  ــاره ک ــن، اش ــازی اوکرای ــرای بازس از آن ب
بخــش تحــوالت منطقــه، خبــر بهره بــرداری دوبــی 
ــا  ــه ب ــادی بلندپروازان ــعه اقتص ــرح توس ــک ط از ی

پنجاه وسومین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی منتشر شد

خیز چین برای تحول عظیم با دالرزدایی از تجارت انرژی
ــی  ــال، روســیه و برخــی از کشــورهای آفریقای ــران، ونزوئ ــد نفــت و گاز از ای ــا خری ــن ب چی
در ازای پرداخــت یــوان، مشــغول ایجــاد یــک شــبکه امنیتــی مالــی از طریــق دالرزدایــی 
ــرژی محســوب  ــی ان از تجــارت خارجــی اســت کــه یــک تحــول عظیــم در تجــارت جهان

می شــود.

ــه  ــاد در ده ــدازه اقتص ــردن ان ــر ک ــدف دو براب ه
ــه  ــن س ــی در بی ــت دوب ــت موقعی ــده و تثبی آین
شــهر برتــر جهانــی موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــورد  ــا قزاقســتان در م ــراردادی را ب ــز ق ــی نی ابوظب
ــه  ــک ســرمایه گذاری لجســتیکی مشــترک و ارائ ی
خدمــات کشــتیرانی و فراســاحلی در دریــای خــزر 
ــا  امضــا کــرده اســت.در ســوی دیگــر، عربســتان ب
اســتفاده از فرصــت رخ داده در پــی جنــگ روســیه و 
اوکرایــن، ســرمایه گذاری مشــترکی را بــا توتــال در 
حــوزه تولیــد مــواد شــیمیایی پیشــرفته برنامه ریزی 
کــرده تــا بتوانــد موقعیــت جهانــی خــود را در 

ــا  ــکاری ب ــترش هم ــد. گس ــا ده ــت ارتق ــازار نف ب
ــز  ــرژی و نی ــاد و ان ــه اقتص ــی در زمین ــره جنوب ک
افزایــش همــکاری ایــن کشــور بــا ژاپــن در حــوزه 
ــه  ــن، از جمل ــذب کرب ــاوری ج ــاک و فن ــرژی پ ان
ــت.  ــوده اس ــتان ب ــت های عربس ــن سیاس جدیدتری
در مقابــل مصــر بــا پیــش گرفتــن پروژه هــای 
ــد و  ــت جدی ــاخت پایتخ ــه س ــم و جاه طلبان عظی
ایجــاد نمادهــای اغــراق شــده شــهری هم زمــان بــا 
ــن کشــور و بحــران  ــول ای ســقوط شــدید ارزش پ
ــود  ــه خ ــادات را متوج ــی از انتق ــادی، موج اقتص

ــاخته اســت. س
در بخــش داده هــای تــازه پنجــاه و ســومین گــزارش 
»پایــش تحــوالت تجــارت جهانــی«، مهم تریــن 
ــت  ــا محوری ــال 2۰22 ب ــه در س ــوالت خاورمیان تح
ــوزه  ــوالت ح ــز تح ــن و نی ــیه و اوکرای ــگ روس جن
ــا  ــو ب ــق آرامک ــت. تواف ــده اس ــی ش ــرژی بررس ان
چیــن، صــادرات گاز قطــر بــه آلمــان از ســال 2۰26 
ــا  ــی و عربســتان ب ــارات متحــده عرب ــکاری ام و هم
کشــورهای آفریقایــی در حــوزه انــرژی از جملــه ایــن 
مــوارد هســتند. کشــف یــک میــدان گازی عظیــم در 
مصــر نیــز بــه دلیــل افزایش احتمــال قطع وابســتگی 
اروپــا بــه ســوخت های فســیلی روســیه، ســبب شــده 
ــی  ــادالت بین الملل ــور در مع ــن کش ــت ای ــا اهمی ت

افزایــش چشــمگیری داشــته باشــد.
بــه گزارش اتــاق ایــران آنالیــن، مرکــز پژوهش های 
ــی،  ــجم و کارشناس ــی منس ــران در حرکت ــاق ای ات
تهیــه و انتشــار سلســله گزارش هــای »پایــش 
تحــوالت تجــارت جهانــی« را باهــدف بررســی 
رویدادهــای کلیــدی در محیــط ژئواکونومیــک 
ــن  ــت و در ای ــرار داده اس ــتور کار ق ــران، در دس ای
گزارش هــا مســائل مهــم روز از منظــر تأثیرگــذاری 
بــر دیپلماســی اقتصــادی و موقعیــت ژئواکونومیــک 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــران م ای
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بازار سهام
بورس در انتظار جلسه حساس

مسیر  در  را  سه   شنبه  معامالتی  روز  سهام  بازار 
نماگر  اساس  این  بر  گذاشت.  سر  پشت  کاهشی 
همراه  ۰درصدی   /48 معادل  افتی  با  بازار  اصلی 
بود و در سطح یک میلیون و 646هزار واحد قرار 
بورس  خرد  معامالت  ارزش  میان  این  در  گرفت. 
خورد. رقم  تومان  784میلیارد  و  3هزار  میزان  به 

روز  معامالت  جریان  در  که  است  حالی  در  این 
پول  خروج  تومان  ۱46میلیارد  میزان  به  مذکور 
حقیقی ثبت شد. کارشناسان عقیده دارند به دنبال 
انتشار نامه شورای رقابت به سازمان بورس درباره 
ممنوعیت عرضه خودروهای دنا، پژو2۰7 و شاهین 
در بورس کاال شاخص کل بازار سهام یک   باره رنگ 
قرمز به خود گرفت. این در حالی است که بسیاری 
از 2روز افت، روز  از کارشناسان معتقد بودند پس 
سه   شنبه معامالت می تواند برگشت بورس به روند 
پیگیری  با  میان  این  در  کند.  تضمین  را  صعودی 
لغو  در خصوص  تصمیم گیری  بورس  عالی  شورای 
عرضه خودرو در بورس کاال به نتیجه آتی این شورا 
موکول شده و به حالت معوق درآمده که بازار اکنون 

منتظر نتیجه این جلسه است.
بازار سکه

دالر زیرپای سکه را خالی کرد
قیمت سکه طال روز سه   شنبه را در مسیر کاهشی 

»دنیای اقتصاد« روند بازارها را بررسی می کند

قیمت ها در سراشیبی نزولی
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 
به هر قسمت روند آتی قیمت ها  متن مربوط 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

پشت سر گذاشت. بر این اساس سکه امامی در این روز با قیمت 23میلیون و 6۰۰هزار تومان معامله شد. بررسی   ها نشان می دهد که سکه امامی با موج نزولی اخیر در 
حدود ۵درصد افت در حباب را تجربه کرد و بر این اساس حباب آن در دامنه 2۰درصدی قرار گرفت. در این میان به نظر می رسد که بخشی از نوسان گیران در دو روز 
ابتدایی هفته با ایجاد جو افزایشی در بازار توانستند در باالترین قیمت تاریخ اقدام به فروش سکه کنند و در شرایط فعلی، در انتظار خرید این فلز گرانبهای داخلی در 
نرخ های پایین   تر باقی بمانند. در این میان افت دالر در روزهای اخیر موجب کاهش قیمت سکه شد و در صورت تداوم افت آن سکه کانال 23میلیون تومان را نیز از 
دست خواهد داد. با این وجود ارزش ذاتی سکه در کانال ۱۹میلیون تومان قرار دارد بنابراین بدون افت معنادار دالر، سکه امامی بعید است که افت شدیدی را تجربه کند.

بازار طالی جهانی
طال در انتظار رشد اقتصاد آمریکا

قیمت طالی جهانی دومین روز معامالتی هفته را در مسیر مثبت پشت سر گذاشت. به طوری که این فلز گرانبها در روز گذشته )تا ساعت ۱6( در قیمت ۱۹36دالر 
و 22سنت معامله شد. به عقیده کارشناسان در حال حاضر بازارها در انتظار اطالعات بیشتر آمریکا در این هفته هستند تا ببینند آیا بزرگ ترین اقتصاد جهان در 
آغاز سال 2۰23 با رکود بالقوه مواجه است یا خیر. بر این اساس تمرکز اصلی روی داده   های تولید ناخالص سه ماهه چهارم آمریکاست که روز پنج شنبه منتشر 
می شود. انتظار می رود که رشد در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم کند شود زیرا اثرات سیاست   های پولی سخت   تر در اقتصاد مشاهده می شود. این گزارش 
می تواند چشم   انداز شفاف   تری درباره عملکرد اقتصاد در ماه   های گذشته ارائه و پیش بینی   ها را نیز دقیق   تر کند زیرا هرگونه نشانه   ای از ضعیف   تر شدن اقتصاد ایاالت 

متحده دلیلی برای انقباض کمتر فدرال رزرو در نظر گرفته می شود و این می تواند از طال به عنوان جریان   های پناهگاه امن حمایت کند.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
روزهای نوسانی »تسه«

سه   شنبه  معامالتی  روز  مسکن  تسهیالت  اوراق 
میان  این  در  گذاشت.  سر  پشت  نزولی  عمدتا  را 
تسه۹۹۱2 افتی معادل 6/ ۱درصد داشت. در پایان 
معامالت این اوراق در سطح ۱24هزار و 872تومان 
از  برخی  عقیده  به  داد.  خاتمه  خود  معامالت  به 
کارشناسان بازار مسکن با کمک بخش خصوصی در 
دستگاه   های دولتی می تواند به ثبات برسد و از رکود 
خارج شود. در صورتی که این بازار سامان   دهی شود 
به طور قطع بازار اجاره هم تحت تاثیر آن به سمت 
ثبات هدایت شده و قیمت ها شکسته خواهد شد. 
در این میان دولت در صورتی که مجوزات الزم برای 
خصوصی  بخش  شرکت های  به  را  مسکن  ساخت 
ارائه دهد، این شرکت ها می توانند در مدار فعالیت 
بیشتر در این صنعت قرار گیرند. از آنجا که صنعت 
اقتصاد کشور است، در  و  تولید  ساختمان پیشران 
کارخانه های  شود  فعال  صنعت  این  که  صورتی 
تولید  تراز  و  می   گیرند  رونق  حوزه  این  در  مرتبط 
در این بخش افزایش می   یابد که مجموع این عوامل 
تعادل را در عرضه و تقاضای مسکن ایجاد می کند.

بازار نفت
نفت درجا می زند

قیمت نفت دومین روز معامالتی هفته را با تغییرات 
این میان نفت  مثبت اندک پشت سر گذاشت. در 
و  88دالر  قیمت های  در   WTI نفت  و  برنت  خام 
2سنت و 8۱دالر و 68سنت )تا ساعت ۱6( معامله 
شد. به عقیده صاحب نظران این حوزه روند صعودی 
از  سوخت  تقاضای  بهبود  دنبال  به  نفت  در  اخیر 
کند  پیرامون  نگرانی ها  اما  گرفت  پا  چین  سوی 
ادامه    از  مانع  متحده  ایاالت  اقتصاد  رشد  شدن 
با کاهش نگرانی ها در  این میان  این روند شد. در 
مورد رکود چرخه   تجاری جهانی، سرمایه گذاران با 
معامالت  به  دو سال گذشته،  در  بیشترین سرعت 

آتی و اختیارات معامله   نفت، هجوم آورده   اند. البته انتظار می رود داده   های PMI که در روز سه شنبه منتشر می شود، نمایانگر انقباض بیشتر باشد. در هفته جاری 
معامله   گران به دنبال داده   های تجاری بیشتری هستند که می تواند سالمت اقتصادهای جهانی را به تصویر بکشد. در سمت موجودی نیز انتظار می رفت که ذخایر 

نفت خام ایاالت متحده در هفته    گذشته افزایش داشته باشد در حالی که ذخایر تقطیری کاهش یافته است.
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