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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

سال 1۴۰۰ که با نماد گاو شناخته می شد و براساس تعالیم فنگ شویی، اغلب زمان رسیدن به موفقیت های درخشان برای کسانی 
است که   صبر پیشه کرده اند، برای صنعت زیربنایی برق که سال ها صبر و تحمل کرده بود، متاسفانه سال خوبی نبود و این تعالیم 

برای این صنعت صدق نکرد و فقط شاخ گاو نصیب ذینفعان و بازیگران این صنعت شد. 

ادامه  در صفحه2

صنعت برق در سال پیش رو

دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی تامین 
کنندگان تجهیزات نیروگاهی

دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی 
تامین کنندگان تجهیزات فوق توزیع و انتقال

دعوت به جلسه مجمع عمومی کمیته تخصصی تامین 
کنندگان تجهیزات توزیع

سعید مهذب ترابی 
مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو

از درون؛ کوزه ساختار های مالی و   سال ۱۴۰۰، سال برون تراویدن 
سرمایه گذاری صنعت برق بود. این سال با استمرار پدیده کرونا شروع 
شد، با نتایج حاصل از کم آبی سد ها ادامه پیدا کرد و روز های گرم متوالی 
را نیز تجربه کرد. همزمان فنر مصرف از روی بخش مصرف صنایع نیز 
برداشته شد و پدیده فراموش شده نوبت بندی خاموشی دوباره روی میز 
صنعت برق کشور قرار گرفت. خاموشی های برق و تبعات آن خصوصا 

برای بخش مصرف صنعتی باعث شد وزیر جدید نیرو از افزایش ۳۰۰۰۰ 
مگاواتی ظرفیت تولید برق تا ۴ سال آتی خبر بدهد.

این افزایش ظرفیت تولید بدین ترتیب رخ می دهد که ۱۰ هزار مگاوات 
از این ظرفیت توسط نیروگاه های جدید حرارتی و تبدیل واحد های 
سیکل ساده به سیکل  ترکیبی، ۱۰ هزار مگاوات با سرمایه گذاری صنایع 
در بخش تولید برق و ۱۰ هزار مگاوات توسط نیروگاه های تجدیدپذیر 
صورت پذیرد. این فرمایش وزیر برای کسانی که از ظرفیت ها و پتانسیل 
میلیارد دالری  عدد ۱۵  و  مطلع هستند  نیروگاه سازی کشور  بخش 
موردنیاز این سرمایه گذاری را برآورد می کردند؛ به نوعی دست نیافتنی 

تلقی می شود. 
بروز نبودن تعمیرات نیروگاهی ناشی از انباشت بدهی صنعت برق و 
کمبود نقدینگی و مشکالت ناشی از کمبود سوخت در زمستان سال 
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ادامه از صفحه قبل

متن کامل

۱۳۹۹ و قصه قدیمی کمبود نقدینگی و اعتبارات و 
که سال ۱۴۰۰ سال  علت شد  مزید  تحریم  تبعات 
پدیده  سال  این  در  باشد.  برق  صنعت  برای  خاصی 
خاموشی دیگر نتوانست لوس بازی های مدیریت بار 
و مصرف مقطعی را تحمل کند و از کوزه صنعت برق 
خصوصا  برق،  مصرف کنندگان  کلیه  و  تراوید  برون 
بخش مصرف صنعتی را تحت الشعاع قرار داد و به نوعی 
باعث و بانی یک رفرم جدید در تفکر مدیریت و اداره 

این صنعت زیربنایی شد.
یکی از عجایب سال ۱۴۰۰ رشد حدود ۱۵ درصدی 
پیک بار بود که با هیچ برآورد و فرمولی قابل پیش بینی 
نبود. بدین ترتیب که کمتر کسی می توانست پیش بینی 
کند پیک بار حدود ۵۸۰۰۰ مگاواتی سال ۱۳۹۹ به 
۶۷۰۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۰ و فقط در یک سال 
خاطرشان  برق  صنعت  قدیمی  دوستان  شود.  بالغ 
هست یک زمانی اصطالح رکورد زنی در صنعت برق 
مد بود و واقعا این رشد ۱۵ درصدی نیز یک رکورد 

تلقی می شود.
 شاخص های عملکردی صنعت برق در سال ۱۴۰۰ 
حدود  به  منصوبه  ظرفیت  که  بود  ترتیب  بدین 
۸۷۰۰۰ مگاوات رسید، پیک بار و نیاز مصرف با رشد 
۱۵ درصدی برای اولین بار در تاریخ صنعت برق با 
۶۷۰۰۰ مگاوات در ۱۹ مرداد اتفاق افتاد. فروش برق 
تقریبا به بالغ بر ۳۱2۰۰۰ میلیون کیلو وات  ساعت 
منتهی خواهد شد. بخش های مصرف خانگی؛ تجاری 
و کشاورزی رشد باالی ۱2 درصد را در سال ۱۴۰۰ 
تجربه کرده اند که در طول چند دهه اخیر بی سابقه 
است و بخش مصرف صنعتی به هر دلیلی فاقد رشد 
مصرف بوده است. شبکه های جدید فوق توزیع و انتقال 
بالغ بر ۸۵۰ کیلومتر مدار شد و ظرفیت اضافه شده به 
پست های فوق توزیع و انتقال به بالغ بر ۵۰۰۰ مگاولت 
امپر رسیده است. طول شبکه های توزیع اضافه شده 

نیز به حدود ۱2۰۰۰ کیلومتر رسیده است. به تعداد 
اضافه  دستگاه  حدود 2۰۰۰۰  هم  توزیع  پست های 
شده است. در بخش توسعه انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی نیز درب به همان پاشنه سال های قبل 
چرخید. در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰۰ میلیون کیلووات 

ساعت نیز صادرات برق اتفاق افتاده است. 
تعداد مشترکین برق با افزایش یک میلیون صد هزاری 
سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۸/۶ میلیون مشترک بالغ شده 
تا پایان  و علیرغم به مدار آمدن فقط ۹۶۵ مگاوات 
صحیح  پیش بینی های  چنانچه   ،۱۴۰۰ سال  بهمن 
اتفاق افتاده باشد، قرار بود در اسفند ماه با مدار آمدن 
۱۸۰۴ مگاوات دیگر ظرفیت جدید منصوبه در سال 

۱۴۰۰ به حدود 2۷۰۰ مگاوات برسد.
شاخص های عملکردی فوق در آینه اقتصاد سرمایه 
بدین  می کند،  ایجاد  را  جالبی  ترسیم  برق  گذاری 
 2۷۰۰ آوردن  مدار  به  با  تولید  بخش  که  ترتیب 
مگاوات ظرفیت جدید به ارزش حدود یک میلیارد و 
سیصد میلیون دالر، بیشترین عملکرد را داشته ولی 
در بخش های دیگر صنعت برق، علیرغم اینکه تقریبا 
مشابه سال های قبل یعنی حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شده است. ولی به علت افزایش هزینه 
احداث شبکه ها و پست های برق، حجم فیزیکی کار 
درصدی  تا ۴۰  کاهش ۳ص۰  با  تقریبا  شده  انجام 
مواجه بوده است. ادامه این روند در آینده ای نزدیک 
صنعت برق را با پدیده ای مواجه می کند. در این پدیده 
درصورت ادامه حبس های موردی تولید، محدودیت 
ایجاد  نیز   LOP برق  شبکه های  پراکنده  و  شدید 

می شود. 
در صورت گسترده شدن بیشتر این پدیده، مدیریت و 
ساختار منطقی و فنی شبکه های برق دچار آشفتگی 
شده و عمدتا به سمت تالش برای تامین موقت برق 
معطوف می شود و با توجه به گستره بزرگ شبکه ها، 

امکان مدل کردن شبکه های تامین موقت برق به مرور 
فراهم نمی شود و به تدریج یک شبکه به ریخته و غیر 
فنی ایجاد می گردد که به نوعی در کشوره های همجوار 

و در حلبی آباد ها با آن مواجه هستیم.
 در بخش جاری نیز بر اساس نظر مدیران صنعت برق 
که هزینه تمام شده هر کیلوات ساعت بدون سوخت 
حدود ۱۵۰ تومان مطرح می شود. با توجه به میزان 
فروش برق در سال ۱۴۰۰، هزینه های جاری حدود 
۴۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده و به نظر می رسد با توجه 
به نرخ متوسط فروش برق، کماکان کسری ۱۰۰۰۰ 
تا ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای صنعت برق در سال 

۱۴۰۰ ایجاد شده باشد
طی دو دهه اخیر، کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت 
برق تقریبا عادی شده و با وجود اینکه اکثر بازیگران 
این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده اند، 
ولی به علت سخت تر شدن این نوع بازی، به تدریج 
دچار  تکنولوژی  و  تجهیزات  بازی،  زمین  بازیکنان، 
فرسودگی و آسیب دیدگی و حتی فروپاشی می شوند و 
با پدیده هایی از قبیل خاموشی های زمستان و تابستان 
مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق و کشور را 

با چالش مواجه می کند.
فارغ از تبعات برجام؛ پیش بینی می شود که صنعت 
برق در سال ۱۴۰۱ نیز از نظر شاخص های عملکردی 
و مالی با چالش بیشتری مواجه شود. اگر شرایط آب 
وهوایی و مدل تعریفی مصرف برق مشابه سال قبل 
باشد، حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۱ 
به بیش از ۷۰۰۰۰ مگاوات می رسد. البته پیش بینی 
می شود در صورت ترسیم پیک بار بر اساس مدل های 
رفتاری سال های قبل تر، پیک بار در سال ۱۴۰۱ نباید 
به بیش از ۶۴۰۰۰ مگاوات برسد که با توجه به کم ابی 
سد ها و شرایط آب و هوایی سال ۱۴۰۱ و همچنین 
تا ۶۰۰۰  تولید، خاموشی  افزایش  عدم تحقق وعده 

مگاوات در روز های پیک بار قابل تصور است. میزان 
فروش برق به حدود ۳۵۰۰۰۰ میلیون کیلوات ساعت 
بالغ خواهد رسید، به عالوه با توجه به شرایط اقتصاد 
کشور در بخش مسکن، تعداد مشترکین برق جدید 
بیشتر از ۱۳۰۰۰۰۰ نخواهد شد ولی به علت آثار تورم 
اقتصادی در هزینه های تمام شده احداث شبکه ها و 
تاسیسات برق علیرغم افزایش نسبی اعتبارات؛ حجم 
تاسیسات اجرا شده سیر نزولی چند سال اخیر را ادامه 
دهند. ضمنا برای سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرفیت اضافه 
به  تحقق همه شرایط  تولید در صورت  شده بخش 

بیش از ۳۰۰۰ مگاوات نخواهد رسید.
میزان برق صادراتی کشور نیز در سال ۱۴۰۱ در حد 
کیلوات ساعت  میلیون   ۵۰۰۰ حدود  و   ۱۴۰۰ سال 
و  برق  تلفات  قبیل  از  شاخص هایی  در  بود.  خواهد 
راندمان نیروگاه ها به علت وجود اولویت های دیگر نیز 
تغییر زیادی حاصل نخواهد شد. پیش بینی ها حاکی 
از به مدار آمدن حداقل ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید 
یک  نبود  علت  به  و  است  نو  انرژی های  بخش  در 
برنامه جامع و مدون؛ کماکان شدت مصرف انرژی در 
بخش برق افزایش یابد. با توجه به شرایط اقتصادی و 
سیاسی کشور بعید به نظر می رسد که معجزه خاصی 
در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و 
اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر 2۰ درصد رشد 
مواجه شود، کماکان کسری بودجه تا ۱۵۰۰۰ میلیارد 

تومانی صنعت برق قابل پیش بینی است.
از طرفی دیگر با فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم 
صنعت برق در بخش تولید، با توجه به ضرورت حداقل 
تا 2۰۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در 
بخش توزیع، فوق توزیع و انتقال و درآمد های ناشی از 
فروش انشعاب و همچنین تبعات ناشی از تورم؛ این 
بخش از صنعت برق نیز در نقدینگی طبق روال سنوات 

اخیر با کسری ۵۰ درصدی مواجه خواهد بود
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)ب(  بند  در  مقرر  حکم  عام  اطالق  به  عنایت  با 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون   ۴۵ ماده 
مالیاتی  معافیت  به   ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مصوب  کشور 
سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر 

می دارد: 
از  حاصل  ارز  تسعیر  نرخ  تفاوت  سود  که  آنجا  از 
صادرات از هر گونه مالیات معاف است و قانونگذار 
هیچگونه حصر با استثنای درآمدی را نسبت به این 
لذا سود تفاوت نرخ  معافیت در نظر نگرفته است، 
تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی با رعایت سایر 

مقررات، مشمول حکم فوق می باشد.
الزم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه 
شماره 2۰۰/۱۴۰۰/۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/2۴ موضوع 
تنفیذ و ابالغ صورتجلسه شماره 2۱۵-2۰۱ مورخ 
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ شورای عالی مالیاتی بالاثر می شود. 

ابالغ بخشنامه جدید معافیت 
نرخ تسعیر ارز حاصل از 

صادرات
داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
بند )ب( ماده ۴5 قانون احکام دائمی برنامه ای 

توسعه کشور را ابالغ کرد.
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بین  نمایشگاه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  پاویون 
طی  ایران  تعاون  اتاق  مسئولیت  با  الجزایر  المللی 
ماه سال ۱۴۰۱ در  الی 2۸ خرداد  بازه زمانی 2۳ 

شهر الجزیره برگزار می گردد.
فعاالن اقتصادی در تمامی حوزه های مختلف می 
توانند برای کسب اطالعات بیشتر و پیش ثبت نام 
با شماره های 22۶۶2۸۴۵-۰2۱ و ۸۸۳۱۰۵۸۷-

۰2۱  تماس حاصل فرمایند.

پاویون ایران در نمایشگاه 
الجزایر

پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی الجزایر، 
الجزیره  نمایشگاهی  مرکز  در   1۴۰1 ماه  خرداد 

برگزار می شود.

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از روابط 
عمومی بانک مرکزی طرح گواهی اعتبار مولد )گام( 
منابع  هدایت  تولید،  رونق  پولی  موانع  رفع  هدف  با 
مالی به فعالیت های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه 
درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی ازطریق 
صدور اوراق گام اجرا می شود. تغییرات دستورالعمل 
مذکور در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ 
۱۶فروردین ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار تصویب 
شد.  ابالغ  کشور  بانکی  شبکه  به  اجرا  برای  و  شده 

تغییرات دستورالعمل گام به شرح زیر است:
۱- تعریف بنگاه متقاضی

به منظور توسعه کاربرد اوراق، در دستورالعمل اصالحی 
عنوان »بنگاه متقاضی« به »متقاضی« اصالح شده به 
طوری که رکن متقاضی اوراق می تواند اشخاص حقیقی 

را نیز شامل شود.  
2- افزایش سررسید گام از حداقل یک ماه تا ۱2 ماه

با توجه به استفاده از اوراق مذکور در تامین سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی و نیاز به افزایش زمان 
سررسید، حداکثر زمان سررسید اوراق از ۹ ماه به ۱2 

ماه افزایش یافته است.
۳- اختیاری شدن امکان نگهداری یا انتقال اوراق از 

زمان صدور تا سررسید در شبکه بانکی یا بازار سرمایه
با عنایت به هدف اصلی طراحی این ابزار به منظور 
و  تولیدی  مالی سرمایه در گردش واحدهای  تأمین 
تولید،  زنجیره  در  گام  اوراق  لزوم گردش حداکثری 
اختیاری  امری  بازار سرمایه  به  اوراق  انتقال  موضوع 
تلقی گردیده و متقاضی بین الف( امکان نگهداری تا 
سررسید ب( انتقال در شبکه بانکی با قیمت اسمی تا 
سررسید ج( انتقال به بازار سرمایه مخیر می باشد و 
محدودیت یک ششم برای انتقال اوراق به بازار سرمایه 

حذف شده است.
۴- اصالح سقف اعتباری بنگاه متعهد

به منظور تشویق بنگاه ها به استفاده از اوراق یادشده، 
سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۱2۰ درصد از 
فروش سال آخر آن بنگاه برمبنای صورت های مالی 
حسابرسی شده پس از کسر مانده تسهیالت مرتبط با 
تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات 
ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین 

شده است.
مالی  تامین  در  اوراق  انعطاف پذیری  افزایش   -۵

زنجیره ها
به منظور افزایش انعطاف پذیری اوراق در تامین مالی 
زنجیره ها، محدودیت کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ 
درصد برای بنگاه های کوچک و متوسط و مابقی برای 

بنگاه های بزرگ، حذف شد.
الزم به ذکر است که طی ۱۴ ماه گذشته در مجموع  
توسط  گام  اوراق  ریال  میلیارد  هزار   ۸۸ از   بیش 
بانک های منتخب از طریق سامانه گام بانک مرکزی 
صادر شده و مورد استفاده در تامین مالی زنجیره های 
تولید قرار گرفته است. انتظار می رود با اصالحات انجام 
شده در دستورالعمل گام، این ابزار سهم بیشتری در 
تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته 

باشد.

تغییرات دستورالعمل گواهی 
اعتبار مولد )گام( ابالغ شد

بانک مرکزی در راستای ارتقای شیوه های تأمین 
اقتصادی  بنگاه های  گردش  در  سرمایه  مالی 
زنجیره ای،  مالی  تأمین  نظام  توسعه  طریق  از 
دستورالعمل گواهی اعتبار مولد )گام( به عنوان 
یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی زنجیره تأمین 

را مورد اصالح و بازنگری قرار داد.

فایل دستورالعمل

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از خانه ملت، 
نمایندگان در جلسه علنی امروز )شنبه ۱۰ اردیبهشت 
به  رسیدگی  در جریان  اسالمی  مجلس شورای  ماه( 
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع 
زدایی از صنعت برق کشور با ماده ۵ این طرح با ۱۹2 
رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع 
22۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 
۵ این طرح آمده است: وزارت نفت و سازمان برنامه 
و بودجه کشور مکلفند در چارچوب ماده )۱2( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
مصوب ۱/ 2/ ۱۳۹۴، اقدام به صدور گواهی صرفه جویی 
انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده 
قابل عرضه در بورس انرژی به سرمایه گذاران متقاضی 
طرح های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه های 
سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه های حرارتی 
فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج 
برق  تجدیدپذیر،  نیروگاه های  توسعه  و  درصد   )۵۵(
آبی و اتمی  کنند به گونه ای که امکان احداث هشت 
هزار )۸۰۰۰( مگاوات واحد بخار نیروگاه های سیکل 
 )۱۶۰۰۰( هزار  شانزده  جایگزینی  و  موجود  ترکیبی 
مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل 
پنجاه و پنج )۵۵( درصد، به صورتی که ساالنه هزار 
)۱۰۰۰( مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی 

با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود.

دولت مکلف به افزایش ساالنه 
هزار مگاوات به ظرفیت تولید 

انرژی تجدیدپذیر و برق آبی شد
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا ساالنه 
هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق 

آبی با مدیریت وزارت نیرو بیفزاید.

http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/02/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%DA%AF%D8%A7%D9%85%20%20.pdf
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بازار سهام
رشد مالیم بورس

بازار سهام نخستین روز معامالتی هفته خود را مثبت 
آغاز کرد. به طوری که نماگر اصلی تاالر شیشه ای روز 
شنبه تا ساعات میانی بازار با روند مالیم صعودی توانسته 
بود تا سطح یک میلیون و ۵2۳ هزار واحد افزایش یابد. 
اما در ساعات پایانی شاخص کل به دلیل افزایش فشار 
فروش کمی از سقف روزانه عقب نشست. به این ترتیب 
یک  ارتفاع  در  رشد  درصد  با ۰۷/ ۰  بازار  نماگر  این 
میلیون و ۵22 هزار واحد ایستاد. شاخص هموزن نیز 
روز گذشته با ۸۵/ ۰ درصد افزایش سبزپوش شد. الزم 
به ذکر است ارزش معامالت خرد بورس )سهام و حق 
تقدم( تا حدودی کاهش یافت و به زیر ۴ هزار میلیارد 
تومان افت پیدا کرد و رقم ۳۸۹2 میلیارد تومان را به 
به شرایط  با توجه  ثبت رساند. کارشناسان معتقدند 
غیراقتصادی و اقتصادی حاکم بر بازار احتمال روند نسبتا 

متعادلی برای هفته جاری وجود دارد.
بازار سکه

بازار متزلزل سکه
بازار طال و سکه روز شنبه روندی مخالف نرخ دالر 
با  روز گذشته  امامی  واقع سکه  در  کرد.  آزاد طی 

»دنیای  اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

سایه ابهامات سیاسی بر 
بازارهای داخلی

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

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.
توجه به وجود تمایالت صعودی در بازار ارز داخلی اندکی افت قیمت را شاهد بود اما در باالی مرز حساس ۱۳ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. عالوه بر این الزم 
به ذکر است که باقی ماندن بهای طالی جهانی در زیر سطح مهم ۱۹۰۰ دالر باعث شد تا فاصله بین ارزش ذاتی و بازار این سکه همچنان در سطوح باالی ۶۰۰ هزار تومان 
باقی بماند. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که سکه شانس زیادی برای رشد بیشتر ندارد. در واقع این عده باور دارند که با توجه به حباب سنگین سکه، 

نگهداری آن چندان منطقی نیست و معامله گران تنها به دنبال فرصت مناسبی برای فروش ذخیره فلز گرانبهای داخلی خود هستند.
بازار طالی جهانی

دست و پازدن طالی جهانی
قیمت طالی جهانی تحت تاثیر عقب نشینی موقت شاخص دالر آمریکا و همچنین آمار جدید از منفی شدن رشد اقتصادی این کشور، حدود یک درصد افزایش داشت و به 
باالی مرز ۱۹۰۰ دالر برگشت. اما طولی نکشید که فضای مثبت از بازار دور شد و این فلز گرانبها مجددا به زیر مرز یادشده بازگشت. به این ترتیب هفته گذشته دومین هفته 
نزولی متوالی برای طالی جهانی با عملکرد هفتگی منفی ۸۴/ ۱ درصدی رقم خورد. با وجود اینکه در اکثر روزهای آوریل 2۰22 طالی جهانی باالی مرز حساس مذکور بود، 

با این حال این فلز گرانبها در ماه آوریل دومین بازدهی منفی ماهانه در سال جاری را با رقم منفی ۸۶/ 2درصد به ثبت رساند. به عقیده برخی از کارشناسان این بازار، تب 
تورم و نگرانی های موجود از شرایط بحران اوکراین و تاثیرات آن بر قیمت ها و بازار جهانی مانع از افت هر چه بیشتر طال شده است.

بازار اوراق مسکن
دو نظر متفاوت در بازار مسکن

ادامه در صفحه بعد
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بازار فرابورس  اوراق تسهیالت بانک مسکن که در 
مورد معامله قرار می گیرد روز شنبه معامالت خود 
به  را  قیمتی  رشد  و  کردند  آغاز  صعود  مدار  بر  را 
روز  نیز   ۹۹۱2 تسه  میان  این  در  داشتند.  همراه 
رشد  درصد   ۳  /۵۳ با  و  شد  ظاهر  مثبت  گذشته 
را  خود  کار  افزایش  تومان   ۳۰۶ و  هزار   ۳ معادل 
در قیمت پایانی ۹۷ هزار و ۳۴ تومان خاتمه داد. 
برخی از کارشناسان این حوزه مدعی هستند سال 
۱۴۰۱، سال کاهش قیمت مسکن خواهد بود. عالوه 
بر این نیز انتظار می  رود این شرایط تا دو سال دیگر 
همچنان در کشور ادامه دار خواهد بود و شاهد تداوم 
کاهش قیمت مسکن خواهیم بود. اما در مقابل نیز 
برخی از کارشناسان برخالف این ادعا انتظار رشد 
قیمت ها را در برخی از شهرهایی که از رشد قیمت 
که  است  گفتنی  حال  این  با  دارند.  مانده  اند  عقب 

نتایج مذاکرات بر بازار بی  تاثیر نخواهد بود.
بازار نفت

خلل  های بازار نفت
با  گذشته  ماه  معامالت  طی  نفتی  شاخص های 
توجه به نگرانی های زیاد از مختل شدن عرضه نفت 
روسیه که بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان است، 
آن هم به دلیل تداوم جنگ با اوکراین، با پشتیبانی 
نسبی قیمت ها همراه بود. اما تمایالت صعودی بازار 
تحت تاثیر کاهش تقاضای سوخت در چین آن هم 
به دلیل بحران کرونا و اعمال قوانین سخت قرنطینه   
و همچنین اعمال فشار آمریکا بر اتحادیه اروپا برای 
تحریم عرضه نفت روسیه، چندان قوی باقی نماند و 
باعث شد بهای هر بشکه نفت برنت و WTI در یک 
عامل  همین  باشد.  نوسان  در  محدود  قیمتی  بازه 
باعث شد تا تمایالت صعودی بازار به مرور کاهش 
یابد. به طوری که قیمت ها در هفته گذشته به زیر 
۱۰۰ دالر نیز کاهش یافت. با وجود این WTI ماه 

ادامه از صفحه قبل

آوریل را با عملکرد مثبت ۸2/ ۳درصد و نفت برنت با بازدهی منفی ۱۳/ ۱ درصد به پایان رساند.
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بـه گـزارش سـندیکای صنعـت برق ایران بـه نقل از برق نیوز، در جلسـه علنی روز شـنبه، ۱۰ اردیبهشـت 
مجلـس شـورای اسـالمی و در جریـان رسـیدگی بـه طـرح مانع زدایـی از توسـعه صنعت بـرق، نمایندگان 

مـواد ۱2 و ۱۳ ایـن طـرح را به شـرح زیر تصویـب کردند:
مـاده ۱2- وزارت نیـرو مکلـف اسـت با همـکاری وزارت نفت و سـازمان برنامه و بودجه کشـور برنامه حذف 
تدریجـی قیمـت گـذاری انـرژی در طـول زنجیـره تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق و انتقـال یارانه بـه انتهای 
زنجیـره قبـل از عرضـه بـه مصـرف کننـده نهایـی را ظرف سـه مـاه از تاریـخ الزم االجرا شـدن ایـن قانون 
تهیـه کنـد و بـه تصویـب هیـأت وزیـران برسـاند. صـد )۱۰۰( درصد منابـع حاصـل در قالب لوایـح بودجه 

سـنوانی صرفـاً بـرای حمایـت از طرح های بهـره وری انـرژی هزینه خواهد شـد.
تبصره- میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون خواهد بود.

مـاده ۱۳- کلیـه دسـتگاه های موضـوع مـاده )2۹( قانـون برنامـه پنـج سـاله ششـم توسـعه و نیـز اسـتثنا 

حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و 
توزیع برق

نمایندگان مجلس شورای اسالمی وزارت نیرو را مکلف کردند تا با همکاری وزارت نفت و سازمان 
برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع 
برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ الزم 

االجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

شـده در آن، مکلفنـد ظـرف دو سـال از تاریخ الزم 
االجـرا شـدن ایـن قانـون شـدت مصـرف انـرژی 
الکتریکـی خـود را حداقـل تـا بیسـت و پنـج )2۵( 
درصـد کاهـش دهنـد. سـازمان برنامـه و بودجـه 
کشـور مکلـف اسـت مطابـق قانـون اصـالح الگوی 
مصـرف انـرژی مصـوب ۴ /۱2/ ۱۳۸۹ و ماده )۱2( 
ارتقـای  و  رقابت پذیـر  تولیـد  موانـع  رفـع  قانـون 
نظـام مالـی کشـور مصـوب ۱ /2 / ۱۳۹۴ اقـدام به 
صـدور گواهـی صرفه جویـی انرژی قابـل عرضه در 
بـورس انـرژی کـرده و ایـن گواهی هـا را در اختیار 
صالحیـت  صاحـب  انـرژی  خدمـات  شـرکت های 
قـرار دهـد تـا صـرف تأمیـن سـرمایه در گـردش 
طرح هـای صرفـه جویـی انـرژی ایـن شـرکت ها در 
دسـتگاه های اجرایی فوق شـود. پس از دو سـال از 
تاریـخ الزم االجـرا شـدن ایـن قانون، میـزان صرفه 
جویـی انـرژی محقق نشـده این دسـتگاه ها به نرخ 
متوسـط خریـد تضمینی برق تجدیدپذیر محاسـبه 
شـده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسـعه 
نیروگاه هـای تجدیدپذیـر و بـرق آبـی بـه مصـرف 
کالن شـهر ها  شـهرداری های  تبصـره-  می رسـد. 
و شـهر های سـاحلی مجازنـد حکـم ایـن مـاده را 
از طریـق خریـد بیسـت و پنـج )2۵( درصـد بـرق 
مـورد نیـاز سـاختمان های خـود و نیـز سـازمان ها، 
شـرکت ها، موسسـه ها و تأسیسـات وابسـته و تابعه 
خـود، بـا نرخ خریـد بـرق تضمینـی از نیروگاه های 
زبالـه سـوز کالن شـهر ها و شـهر های سـاحلی اجرا 
کننـد. درآمـد حاصـل از ایـن موضوع پس از کسـر 
و واریـز بهـای عـادی برق به حسـاب شـرکت مادر 
کشـور،  کل  داری  خزانـه  نـزد  توانیـر  تخصصـی 
باقیمانـده آن بـرای احـداث و تکمیـل نیروگاه های 
و  شـهرداری ها  سـازمان  اختیـار  در  سـوز  زبالـه 

دهیاری هـای کشـور قـرار خواهـد گرفـت.

فراخوان هفتمین نمایشگاه 
و کنفرانس بین المللی برق و 

انرژی عراق
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و 
انرژی عراق- بغداد در تاریخ 2۰ الی 22 خرداد 
بین المللی  نمایشگاه های  محل  در  جاری  سال 

شهر بغداد برگزار خواهد شد.

و  برق  بین المللی  کنفرانس  و  نمایشگاه  هفتمین 
خرداد   22 الی   2۰ تاریخ  در  بغداد  عراق-  انرژی 
سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر 
بغداد برگزار خواهد شد. طبق اعالم برگزار کننده 
نمایشگاه )شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی( 
و با توجه به اهمیت بازار عراق برنامه بازدید مقامات 
ارشد برق دو کشور از نمایشگاه  و برگزاری جلسات 
مرتبط در حاشیه نمایشگاه در دستور کار قرار دارد.
از شرکت های عضو سندیکا که عالقمند به حضور 
ضمن  می شود  درخواست  هستند،  رویداد  این  در 
و  پیوست(  شرح  )به  نمایشگاه  اطالعات  مطالعه 
اعالم مراتب حضور خود به دبیرخانه کمیته توسعه 
آدرس  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  صادرات، 
http://mapnafair.com مراجعه کرده و یا با 

شماره ۸۸۳۷۹2۵2-۰2۱ تماس حاصل فرمایند. 
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نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
امروز  علنی  نشست  در  نمایندگان  ملت،  خانه  از 
)شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه( مجلس شورای اسالمی 
در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از 
صنعت برق کشور، با ماده ۹ این طرح با ۱۷۹ رأی 
موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 

2۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
و  برنامه  سازمان  است:  آمده  این طرح   ۹ ماده  در 
بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، 

دولت  »تعهدات  عنوان  تحت  را  مشخصی  ردیف 
بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی 
فروش برق مصرفی و انشعاب« به نحوی پیش بینی 
تاریخ الزم االجرا شدن  از  کند که ظرف سه سال 
این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از 
ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در 
پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، 
انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و 
بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده 
به سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو 
در اجرای بند )پ( ماده )2( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / 2 
از  تکلیفی  های  قیمت  یارانه  طریق  از  را   ۱۳۹۴ /
مربوط  مقررات  و  قوانین  چهارچوب  در  که  دولت 
ایجاد شده است تسویه کند، این حکم ناسخ قانون 

هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیست.
همچنین نمایندگان در بررسی ماده ۱۰ این طرح 
با این ماده با ۱۹۱ رأی موافق، بدون مخالف و ۵ 
رأی ممتنع از مجموع 2۳۸ نماینده حاضر در جلسه 

موافقت کردند.
براساس ماده ۱۰ این طرح؛ دولت از طریق سازمان 
برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه 
غیر  گذاران  سرمایه  بدهی  تهاتر  به  اقدام  سنواتی 
قانونی  تعهدات  ایفای  عدم  که  برق  بخش  دولتی 
سقف  اساس  بر  دولتی(،  شرکت های  )یا  دولت 
مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر 
به معوق شدن اقساط تسهیالت ایشان شده است، 
بر اساس موافقت باالترین مرجع تسهیالت  دهنده 
با  امنا  هیأت  و  مدیره  هیأت  عامل،  هیأت  از  اعم 
بدهی دولت ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن 

قانون بودجه هر سال کند.

با تصویب نمایندگان؛

سازمان برنامه و بودجه مکلف 
به تهاتر بدهی سرمایه گذاران 

غیردولتی برق شد
را  دولت  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
مکلف کردند در الیحه بودجه سنواتی نسبت به 
تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی بخش برق 

اقدام کند.

خزر،  منطقۀ  انرژی  و  گاز  و  نفت  بخش  در  معتبر  رویدادهای  از  یکی  عنوان  به  باکو  انرژی  هفتۀ  رویداد 
همزمان با بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز کاسپین، دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های 
تجدیدپذیر و بیست و هفتمین همایش انرژی باکو، با رویکرد توسعه انرژی های تجدیدپذیر از تاریخ ۱ تا ۳ 

ژوئن )مصادف با ۱۱ تا ۱۳ خرداد ماه سال جاری( در مرکز نمایشگاه بین المللی باکو برگزار می شود.
فهرست شرکت کنندگان در این نمایشگاه، شامل شرکت هایی از آلمان، ایاالت متحده، آذربایجان، بالروس، 
بریتانیا، چین، فرانسه، گرجستان، هند، سوئیس، ایتالیا، کشورهای مستقل مشترک المنافع، نروژ، رومانی، 

فدراسیون روسیه، ترکیه، کرواسی و ژاپن است.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و حضور در رویداد و نمایشگاه یادشده، از طریق ذیل با 

برگزارکنندگان این رویداد به طور مستقیم تماس حاصل فرمایند: 
خانم لمان نمازعلیوا

شماره واتساپ: ۰۰۹۹۴۷۷2۷۷۷۰۴۱
تلفن ثابت: ۰۰۹۹۴۱2۴۰۴۱۰۴۱

Pr@ceo.az :ایمیل

11 تا 13 خرداد برگزار می شود؛

رویداد هفتۀ انرژی باکو
رویداد هفتۀ انرژی باکو از تاریخ 1 تا 3 ژوئن )مصادف با 11 تا 13 خرداد ماه سال جاری( در مرکز 

نمایشگاه بین المللی باکو برگزار می شود.
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ــب ۵۰۹  ــه ترتی ــال 2۰22 ب ــان در س ــتغال جه ــبت اش ــادی و نس ــارکت اقتص ــرخ مش ــکاری، ن ــرخ بی ن
ــت. ــده اس ــی ش ــد پیش بین ــد و ۵۵.۸ درص ــد، ۵۹.۳ درص درص

ــد  ــا درآم ــورهای ب ــود )کش ــروه خ ــورهای هم گ ــا کش ــه ب ــران در مقایس ــد ای ــان می ده ــی ها نش بررس
متوســط رو بــه پاییــن( نــرخ بیــکاری باالتــر و نــرخ مشــارکت اقتصــادی پایین تــری دارد. نســبت تعــداد 
ــر از متوســط کشــورهای نامبــرده  ــه مراتــب پایین ت ــران ب ــه جمعیــت در ســن کار نیــز در ای شــاغالن ب

اســت.
منبع: معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

چشم انداز بازار کار در سال 
2۰22

در این اینفوگرافیک، با توجه به آخرین گزارش 
به  کار،  جهانی  سازمان  توسط  شده  منتشر 
 2۰22 سال  در  کار  بازار  چشم انداز  بررسی 

پرداخته می شود.
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