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3107خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
شنبـــه 28 خرداد 1401

ادامه صفحه بعد

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

تعرفه های درج آگهی 1401
در رســانه های سندیــکا

آگهی استخدام 

در ایـن جلسـه رئیـس شـعبه فـارس ضمـن تاکیـد بـر مشـکالت 
فعال سـازی شـعب تاکیـد کـرد کـه سـندیکای مرکز بـرای حمایت 
مالـی شـعب کوچکتـر بایـد چاره اندیشـی کنـد. حمایت سـندیکای 
مرکـز از شـعب بایـد تـا رسـیدن آنهـا بـه اسـتقالل مالـی و جـذب 

شـرکت های جدیـد بایـد ادامـه داشـته باشـد. 
رییـس شـعبه اصفهـان نیـز بر ایـن مسـاله تاکیـد کرد کـه علیرغم 
اینکـه شـعب بـر اسـاس سیاسـت های کلـی تعییـن شـده توسـط 
سـندیکای صنعـت برق ایـران عمل می کننـد، اما ضروری اسـت که 
در حـوزه اسـتان یا منطقـه خود برای انجـام پیگیری هـا و مذاکرات 
آزادی عمـل داشـته باشـند. همچنیـن ضروری اسـت که بخشـی از 
هزینه هـای اولیه شـعبه توسـط سـندیکای مرکز تامین شـده و پس 
از آن شـعبه بـا توسـعه از مسـیر جـذب اعضـای جدید، منابـع مالی 

مـورد نیاز خـود را تامیـن کند.

بیستمین جلسه هیات مدیره سندیکا برگزار شد؛

سامانـدهی شعـب سنـدیکا،
دستور کـار اصلی هیـات مدیـره

بیستمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت برق ایران، بیست و دوم خرداد سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره 
و بازرسان سندیکا به صورت مجازی با دستور کار بررسی ساماندهی شعب برگزار شد.
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ادامه از صقحه قبل

شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 
هماره  شماره  یا  و   ۰۲۱-۴۳۰۰۰۰۳۳ تلفن 

۰۹۱۲۰۳۳۰۳۰۵ تماس حاصل فرمایند.

چهاردهمین دوره نمایشگاه 
پروژه، زیرساخت و نیرو در 

اربیل برگزار می شود 
زیرساخت  پروژه،  نمایشگاه  دوره  چهاردهمین 
مرکز  در   1۴۰1 مهر   1 الی  شهریور   ۲۹ نیرو  و 
کردستان  اقلیم  اربیل؛  نمایشگاهی  بین المللی 

برگزار خواهد شد.  متعدد  خواست های  در  به  اشاره  با  خاندوزی 
نمایندگان صنوف و اتحادیه ها برای اعطای فرصت 
بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی، از 
از ۳۱  را  این مهلت  مالیاتی خواست،  امور  سازمان 

خرداد ماه تا ۱۵ تیر ماه تمدید کند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا 
1۵ تیر تمدید شد

مهلت  دستوری  طی  اقتصاد  وزیر  خاندوزی، 
تسلیم اظهار نامه های فعاالن اقتصادی را تا 1۵ 

تیرماه تمدید کرد.

بـا توجه بـه طرح موضـوع حمایت مالی سـندیکای 
ایـران از شـعب اسـتانی بـه این مسـاله اشـاره شـد 
کـه بایـد روش هـای تامیـن مالـی بـرای انجـام این 
کـه سـایر  نحـوی مشـخص شـود  بـه  حمایت هـا 
شـرکت های عضـو احسـاس کننـد حـق عضویتـی 
کـه پرداخـت می کننـد، بـرای پیگیـری حقـوق و 
منافـع اعضـای دیگـری در سـایر اسـتان هـا هزینه 

می شـود.
بـا توجه بـه تبادل نظـرات انجـام شـده در خصوص 
بـه  متعهـد  مرکـز  سـندیکای  مقـرر شـد،  شـعب 
پرداخـت به موقع قدرالسـهم شـعبه ها باشـد تا آنها 
در تامیـن حداقـل هزینه هـای خـود دچـار مشـکل 
نشـوند. همچنیـن مقـرر شـد آیین نامـه شـعب تـا 
پایـان تیـر مـاه نهایـی و بـه هیات مدیـره ارائه شـود. 
همچنیـن مقـرر شـد ضمن حفظ اسـتقالل شـعب 
در عملکـرد و تصمیـم گیری هـا، پیگیری هـای هـر 
مبنـای سیاسـت های کالن سـندیکای  بـر  شـعبه 
مرکـز و در اسـتان متبـوع صـورت گیـرد. در همین 
راسـتا بنـا شـد پیگیری هـای مربـوط بـه اسـتان ها 
هـم از سـوی سـندیکای مرکـز بـه شـعبه مربوطـه 

شود.  سـپرده 
در بخـش بعـدی جلسـه در خصـوص برنامـه هفتم 
توسـعه بـه ایـن مسـاله اشـاره شـد کـه مطالعـات 
مربـوط بـه ایـن برنامـه توسـط معاونـت پژوهش و 
بـا مشـارکت برخی از کارشناسـان مرکـز پژوهش ها 
جلسـه  آینـده  هفتـه  و  اسـت  انجـام  حـال  در 
نقـش  ایفـای  نهایـی در خصـوص  هماهنگی هـای 
سـندیکا در تدویـن برنامـه هفتـم صـورت خواهـد 
گرفـت، همچنین بـا معاونت هماهنگی تشـکل های 

اتـاق ایـران نیـز مذاکراتـی صـورت گرفتـه اسـت.
*ایـن جلسـه بـه صـورت مجـازی برگـزار شـده و 

عکـس خبـر آرشـیوی اسـت. 

مصوبه  تمدید  از  عراق  مرزی  گذرگاه های  هیات 
هیات وزیران این کشور مبنی بر صفر شدن عوارض 
گمرکی ۲۱۰ قلم کاالی وارداتی به عراق تا هشتم 

مهر ۱۴۰۱ خبر داد.
بر این اساس اعالم  سرپرست اداره کل غرب آسیا 
وزارت امورخارجه کشورمان، با این اتفاق، ممنوعیت 
واردات ۲۱۰ قلم کاالی مورد نیاز عراق و معافیت 
از  قبل  عوارض گمرکی که  پرداخت  از  کاالها  این 
تصویب  به  ماه  سه  برای  قیمت ها  افزایش  بحران 
رسیده بود، تا سه ماه دیگر نیز تمدید شده و فعال 
سیاست های عراق برای حمایت از کاالی محلی و  

اخذ مالیات از این اقالم اجرا نمی شود.
پیش از این و در اواخر اسفندماه سال گذشته دولت 
اساسی  کاالی  واردات ۲۱۰  عوارض گمرکی  عراق 
مصالح  غذایی،  اقالم  برخی  از جمله  این کشور  به 
ساختمانی و همچنین مواد اولیه ویژه کارخانجات 

را برای سه ماه حذف کرده بود. 

اداره کل غرب آسیا وزارت امور خارجه اعالم کرد

حذف عوارض گمرکی واردات 
۲1۰ قلم کاال به عراق تا ۸ مهر 

تمدید شد
آسیا  غرب  کل  اداره  سرپرست  اعالم  بر  بنا 
وزارت امورخارجه، با تصمیم هیات دولت عراق 
این  به  کاال  قلم   ۲1۰ واردات  جدید  تعرفه های 

کشور تا تاریخ ۸ مهر 1۴۰1 تمدید شد.

در ابتدای جلسه دبیر کمیته توضیحاتی را در خصوص ساختار جدید کمیته ها و کمیسیون های سندیکا 
به اعضای جدید هیات رئیسه کمیته ارائه داد. بنا بر اظهار آقای مهندس تبیانیان، براساس آیین نامه جدید 
اداره کمیته ها، بایستی دو نماینده از کمیته تجدیدپذیر جهت حضور در کمیسیون انرژی های تجدیدپذیر و 

رویکردهای نوین انرژی معرفی شوند.
براین اساس آقای دکتر عنانی به عنوان رئیس و آقای مهندس دانش پیام به عنوان نایب رئیس کمیته 
انتخاب شدند. همچنین با توافق اعضا آقایان عنانی و هاشمی به عنوان نمایندگان کمیته جهت حضور در 

کمیسیون تجدیدپذیر و رویکردهای نوین انرژی معرفی شدند.
در ادامه اعضا به بیان پیشنهادات خود جهت تعیین اولویت ها و اهداف کمیته در دوره جدید پرداختند. 
رقابت پذیر،  تولید  موانع  رفع  قانون   ۱۲ ماده  ظرفیت های  از  استفاده  تضمینی،  خرید  نرخ  بروزرسانی 
پیگیری قانون الزام ادارات دولتی، استفاده از ظرفیت بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه، گسترش فعالیت های 
دانش بنیانی، ایجاد وندور لیست های معتبر، هماهنگی جهت نقش آفرینی سندیکا در کمیسیون تلفیق و ... 

از جمله موارد مطرح شده بود.
با تصمیم اعضا مقرر شد بحث برنامه هفتم توسعه و تهیه محتوای مناسب جهت جریان سازی رسانه ای به 

عنوان یکی از فعالیت های کمیته پیگیری شود.

انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا
جلسه هیات رئیسه کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران بیست و سوم خرداد 

سال جاری با دستور انتخاب رئیس و نایب رئیس کمیته در محل سندیکا برگزار شد. 

http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/
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وزیـر امـور اقتصـاد و دارایـی بـا بیـان اینکـه مـا بـا 
اقتصـادی مواجـه  شـروعی در برخـی رویکردهـای 
هسـتیم کـه از طرف بخـش بزرگـی از بدنـه اجرایی 
و مدیریتـی دولـت همراهی الزم صـورت نمی گرفت، 
گفـت: عملکـرد چند مـاه گذشـته وزارت اقتصـاد در 
زمینـه مجوزهـا نشـان دهنده اعتقـاد راسـخ مـا بـه 
ضـرورت تسـهیل مسـیر فعالیـت بخـش خصوصـی 

احسان خاندوزی در دیدار با مدیران و صاحب نظران 
اقتصادی اصفهان

حمایت از بخش خصوصی در 
حوزه تولید و اشتغال کارگشا 

خواهد بود
یک روزه  سفر  جریان  در  اقتصاد  وزیر 
و  فعاالن  با  اصفهان  استان  به  رئیس جمهوری 
مدیران اقتصادی این استان دیدار کرد و حمایت 
از بخش خصوصی را در حوزه های تولید و اشتغال 

کارگشا دانست.

اسـت؛ چراکـه بـا حمایت از بخـش در حـوزه تولید و 
اشـتغال شـاهد اتفاقـات مثبتـی خواهیـم بود.

احسـان خانـدوزی کـه در جریـان سـفر یـک روزه 
رئیس جمهـوری بـه اسـتان اصفهـان او را همراهـی 
صاحب نظـران  و  مدیـران  بـا  نشسـت  در  می کـرد، 
بـرای  افـزود: مـا در جنگیـدن  اقتصـادی اصفهـان 
منافـع تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان آماده ایم که 
رویکردهایـی کـه طی سـالیان متمادی بـه بهانه های 
مختلـف در حوزه هـای گوناگـون از جملـه مالیـات و 
گمـرک مانـع فعالیـت بخـش خصوصـی می شـد را 
اصـالح کـرده و تـوان فعـاالن اقتصـادی را افزایـش 

دهیم.
وزیـر امـور اقتصـاد و دارایـی بـا تأکیـد بـر اینکـه 
بـرای داشـتن اقتصـادی بالـغ بایـد پذیـرای درصـد 
دسـتورالعمل ها  و  قوانیـن  در  احتمالـی  خطاهـای 
نیـز باشـیم تصریـح کـرد: مقدمـات تفویـض اختیار 
زیرمجموعه هـای اقتصـاد و دارایـی کشـور در صورت 
تمایـل از سـوی مدیـران کل را در کوتاه تریـن زمـان 

فراهـم خواهیـم کـرد.
خاندوزی با اشـاره به اینکه سیاسـت گذاری اقتصادی 
در ذات خـود دارای تناقـض و تضـاد منافع ذی نفعان 
اسـت، افزود: این بدین معناسـت کـه ارجحیت منافع 
گروه هایـی، منافـع گـروه دیگـر را تحت الشـعاع قـرار 
بااین وجـود خروجـی سیاسـت گذاری های  می دهـد. 

کالن کشـور بایـد بـه نفع اقتصاد ملی باشـد.
وزارتخانـه در خصـوص  پیگیـری  از  وی همچنیـن 
از  اقتصـادی در مـوارد مختلـف  مشـکالت فعـاالن 
جملـه در زمینـه اصـالح قانون مبـارزه بـا قاچاق کاال 
و ارز و توجـه بـه حفـظ شـأن فعـاالن اقتصـادی در 
ایـن قانـون، اتصـال مالیـات بـه پروژه هـای خـاص و 
همچنیـن بازنگری در قانـون پیمان سـپاری ارزی در 

حـوزه صـادرات فـرش و صنایع دسـتی خبـر داد.

لـزوم بهره منـدی از سـرمایه های ایـران در نهادهـای 
بین المللی مالـی 

رئیـس اتاق اصفهان نیز در این نشسـت با بیان اینکه 
شـاخص محیط کسـب وکار برای وزیر امـور اقتصادی 
و دارایـی به عنـوان رئیس شـورای گفت وگـو و متولی 
این شـاخص ملـی از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت، 
گفت: ارائه ۲۳ بسـته حمایتی از سـوی دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان در ۳ سـال اخیـر سـبب شـد رتبـه 
اصفهـان در شـاخص ملـی محیـط کسـب وکار در 

کشـور از ۲۸ تـا ۶ ارتقـاء و بهبـود یابد.
ایجـاد  مصوبـه  کـرد:  تصریـح  گلشـیرازی  مسـعود 
کنسرسـیوم بانک هـای اسـتانی برای تأمین سـرمایه 
در گـردش و سـرمایه ثابت پروژه های سـرمایه گذاری 
به عنـوان  امیـدوارم  نشـده کـه  اجـرا  بـزرگ هنـوز 

طرحـی ملـی مـورد توجـه واقع شـود.
وی بـا اشـاره بـه سـهام ایـران نـزد نهادهـای مالـی 
بین المللـی تصریح کرد: ایران ۲ میلیارد دالر سـرمایه 
اولیـه در بانـک جهانی تأمین کرده ولـی هیچ بهره ای 
از آن نبـرده کـه می طلبد چـاره ای بـرای این موضوع 

اندیشـیده شود.
رئیـس اتـاق اصفهـان همچنیـن پیشـنهاد داد: برای 
از  محرومیت زدایـی  و  عمرانـی  پروژه هـای  تکمیـل 
ظرفیـت فعـاالن اقتصادی بـا طرح مالیـات مردمی یا 
طـرح نظام جامع مواسـات )نجم( اسـتفاده شـود که 
در ایـن صـورت عالوه بر کوتاه تر شـدن زمـان وصول 
مالیـات، منابـع مالـی الزم بـرای اجـرای پروژه هـای 
عمرانـی و همچنیـن طرح هـای محرومیت زدایـی از 

مناطـق مختلـف کشـور نیـز از تأمین خواهد شـد.
در ادامـه مهدی طغیانی نماینـده اصفهان در مجلس 
گفـت: امیـدوارم دغدغه های فعاالن اقتصادی اسـتان 
اقتصـاد و  از سـوی وزارت  بـا راهکارهـای مناسـب 

دارایـی همراه شـود.

وی افزود: مسـائل اصفهان فراتر از یک نشسـت است 
و می طلبـد مسـئوالن اقتصـادی دولـت بیشـتر بـه 
اصفهـان بیاینـد و پای صحبت های فعـاالن اقتصادی 

بنشینند.
حمیدرضـا فوالدگـر رئیس کارگـروه اقتصـادی بنیاد 
نصـف جهـان نیـز گفـت: اسـتانی ماننـد اصفهـان 
ایـن ظرفیت هـا  از  امـا  دارد  بسـیاری  ظرفیت هـای 

نمی شـود. اسـتفاده  متناسـب  به صـورت 
وی افـزود: دولـت بـر تمرکززدایـی تأکیـد دارد امـا 
در عمـل کمتـر اختیاراتـی بـه مدیـران کل اسـتانی 
تفویض می شـود. برای مثـال در زمینه های مالیاتی و 
گمرکـی اختیارات مدیران کل اسـتان محدود اسـت 
کـه موجب بـروز مشـکالت فراوانـی در ایـن حوزه ها 

است. شـده 
موانـع  و  سـرمایه گریزی  بـه  اشـاره  بـا  فوالدگـر 
ایـن مشـکل  داد:  ادامـه  اسـتان  در  سـرمایه گذاری 
باعث شـده سـرمایه گذاران اصفهانی سـرمایه خود را 
بـه سـایر اسـتان ها ببرنـد کـه دلیـل بسـیاری از این 
قانـون در  سـرمایه گریزی ها اجـرای ۱۲۰ درصـدی 

اصفهـان اسـت.
رئیـس کارگـروه اقتصادی بنیاد نصف جهان با اشـاره 
بـه میـزان اختصـاص اعتبـارات عمرانـی اسـتانی بـه 
اصفهـان تصریـح کـرد: اسـتان اصفهان در سـال های 
گذشـته در سـرانه تخصیـص اعتبـارات عمرانـی در 
رتبه هـای ۲۷ و ۲۸ کشـور قرار داشـت امـا در میزان 
درآمدهـا همـواره پـس از تهـران اسـتان دوم بـوده و 
ایـن مسـئله هنـوز حـل نشـده اسـت. در دلیـل این 
موضوع عنوان می شـود اصفهان اسـتانی توسـعه یافته 
اسـت؛ بنابرایـن به نظـر می رسـد ازآنجایی کـه دولت 
در تخصیـص اعتبـارات محدودیـت دارد، بایـد موانع 

سـرمایه گذاری غیردولتـی را برطـرف کند.
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در نشست کارگروه شورای گفت وگو مقرر شد

شیوه محاسبه حق بیمه 
موسسات حسابرسی و 

شرکت های صنعت پرداخت 
بازنگری می شود

سازمان تامین اجتماعی وضعیت محاسبه حق 
 )PSP( بیمه موسسات حسابرسی و شرکت های
به صورت مجزا طی دو هفته پیش رو، طبق  را 

پیشنهادهای ارائه شده، بررسی می کند.

در تازه ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگو 
و  بیمه موسسات حسابرسی  وضعیت محاسبه حق 
قرار  و  بررسی   )PSP( پرداخت  شرکت های صنعت 
شد سازمان تامین اجتماعی این دو موضوع را طی دو 
هفته آینده به صورت مجزا در هیات مقررات زدایی 
بررسی کند. در این راستا پیشنهاد شد، نقطه نظرات 
پیشنهادی بخش خصوصی پیش از جلسه موردنظر 
سازمان  و  گفت وگو  شورای  دبیرخانه  برای  و  تهیه 
ضرورت  همچنین  شود.  ارسال  اجتماعی  تامین 
دارد روند اختصاصی محاسبه حق بیمه که ماهیت 
این دو گروه فعالیت را مشخص کند، تعریف شود. 
اظهارات محمد اسکندری، مدیر کارگروه  بر اساس 
شورای گفت وگو مشکالت موسسات حسابرسی در 
فرایند صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی در جلسه 
در  کسب وکار  از  حمایت  کمیته  تخصصی  کارگروه 
شهریور سال ۹۹ مطرح و مقرر شد »مفاصا حساب 
ارتباط  در  اجتماعی  تامین  قانون  ماده ۳۸  موضوع 
سال  در  یکبار  حسابرسی،  موسسات  قراردادهای  با 
و به صورت جامع و تجمیعی توسط سازمان تامین 
اجتماعی صادر شود.« که البته این تصمیم علی رغم 

پیگیری های انجام شده تاکنون اجرایی نشده است.

به اعتقاد فعاالن این حوزه، سازمان تامین اجتماعی 
باید موسسات حسابرسی را متفاوت از سایر فعالیت ها 
ببیند و صورت های مالی آنها را بر اساس سازوکاری 
موسسات  این  فعالیت  نوع  با  هماهنگ  و  مشخص 

بررسی کند.
نمایندگان جامعه حسابداران کشور از اعمال سلیقه 
سازمان  شعب  برخی  توسط  قانون  اجرای  روند  در 
تامین اجتماعی انتقاد کردند و معتقدند تعدادی از 
مقاطعه کاران  برخی  قراردادهای  اجرایی  واحدهای 
را  حسابرسی  موسسات  جمله  از  ماده ۴۷  مشمول 
از شمول ماده ۴۷ خارج و اقدام به وصول حق بیمه 
مضاعف )یکبار براساس رسیدگی به دفاتر قانونی و 
یکبار طبق ضریب( کرده و به هنگام محاسبه بدهی 
بستانکار  به حساب  نیز  قانونی  دفاتر  بازرسی  طبق 
شرکت های  بین  این  در  نمی کنند.  منظور  شرکت 
پولی  حوزه  در  بزرگ  شرکت های  جمله  از   PSP
مشتریان  و  بانک ها  بین  واسطه  که  کشور  مالی  و 
مردم  عموم  برای  را  بانکی  خدمات  و  بوده  تجاری 
پیاده سازی می کنند نیز از شیوه محاسبه حق بیمه 
 PSP دارند. در حال حاضر ۱۲ شرکت  انتقاد  خود 
در ایران فعالیت می کنند. یکی از مشکالت شرکت 
های صنعت پرداخت، دریافت مفاصاحساب های بیمه 
مربوط به قراردادهای درآمدی است؛ تا سال ۱۳۹۶ 
مفاصاحساب اینگونه شرکت ها، بر اساس دریافت تعهد 
حسابرسی صادر می شد، اما از آن سال به بعد شعب 
تامین اجتماعی اعالم کردند نوع فعالیت شرکت های 
موصوف  بخشنامه  در  پرداخت  در صنعت  فعال   IT
تامین اجتماعی درج نشده است؛ بنابراین با اعمال 
کردند.  دریافت  بیمه  حق  شرکت ها  این  از  ضریب 
از طرف دیگر برخی از این شرکت های PSP دارای 
مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور هستند و در ۱۱ رشته در حوزه انفورماتیک 

دارای گواهینامه رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه 
بر  باید  اجتماعی  تامین  سازمان  بنلبراین  هستند؛ 
مبنای مصوبه هیات وزیران عمل کند، زیرا به استناد 
ماده ۱۲ این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف 
است، مفاصاحساب بیمه شرکت هایی که دارای مجوز 
از شورای عالی انفورماتیک )سازمان برنامه و بودجه( 
و یا سازمان نظام صنفی یارانه ای کشور هستند را 
در صورت عدم بدهی قطعی، طی یک روز قطعی و با 

دریافت تعهدنامه حسابرسی صادر کند.
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، اعضای کارگروه 
و نماینده سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفتند، 
به همت سازمان این دو موضوع، طی دو هفته آینده 
بررسی  مقررات زدایی  هیات  در  مجزا  صورت  به 
شود. البته الزم است نقطه نظرات پیشنهادی بخش 
برای  و  تهیه  موردنظر  جلسه  از  پیش  خصوصی 
دبیرخانه شورای گفت وگو و سازمان تامین اجتماعی 
ارسال شود. در ادامه این نشست، قطع بیمه کارگران 
بخشنامه  براساس  کسب  پروانه  دارای  ساختمانی 
تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای 

اداری بیمه تامین اجتماعی ساختمانی بررسی شد.
دراین رابطه بر اساس اظهارات اسکندری، بخشنامه 
بیمه  قانون  از  تامین اجتماعی که برگرفته  سازمان 
اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ و قانون 
بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶ 
مربوطه  اجرایی  آیین نامه های  و  بعدی  اصالحات  و 
است، می گوید کارگران شاغل در کارهای ساختمانی 
دارای  و  بوده  معتبر  فنی   مهارت  کارت  دارای  که 
عنوان شغلی منطبق با فهرست شانزده گانه مشاغل 
آموزش  سازمان  سوی  از  شده  اعالم  ساختمانی 
دریافت  و  نام نویسی  از  پس  هستند،  فنی وحرفه ای 
حق  پرداخت  با  شده(  )بیمه  اختصاصی  شماره 
کارگران  اجتماعی  بیمه  قوانین  مقرر مشمول  بیمه 

ساختمانی می شوند.
او ادامه داد: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی 
بیمه ای  پوشش  هیچ  که  است  کارگری  به  مربوط 
ندارد، در حوزه ساختمان فعالیت می کند و از طرف 

وزارت کار شناسایی می شود.  
گفت:  آمده،  وجود  به  تشریح مشکل  در  اسکندری 
در استان اصفهان و مرکزی، طی امضای تفاهم نامه 
همکاری بین اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک، 
نظام  سازمان  تجارت،  و  معدن  صنعت،  سازمان 
کل  ادارات  استان،  برق  توزیع  شرکت  مهندسی، 
حرفه ای  و  فنی  سازمان  و  شهرسازی  و  مسکن 
استان در خصوص ساماندهی مجریان ذیصالح برق 
ساختمان منعقد شد تا کارگران تشویق به دریافت 
پروانه ساختمانی طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی 

مصوب ۱۳۸۲  شوند.
مدیر کارگروه شورای گفت وگو تصریح کرد: متاسفانه 
پروانه  دریافت  به  اقدام  که  ساختمانی  کارگران 
اجباری  بیمه  قانون  شمول  از  کردند  ساختمانی 
کارگران ساختمانی خارج شده و به عنوان کارفرما 
شناسایی می شوند و باید ۲۰ درصد سهم کارفرمایی 

خود را پرداخت کنند.
 ۵ ماده  تا  را  موضوع  مجلس  در  قبل  سال  دو  از 
و اصالح شود  بازنگری شود  اجتماعی  تامین  قانون 
در مراحل نهایی است. فردی که دارای پروانه کسب 
است نباید از ۲۰ درصد سهم کارفرمایی معاف شوند 

و تنها ۷ درصد سهم مارگری را بپردازند.
تامین  سازمان  نماینده  اظهارات  طبق  نهایت  در 
اجتماعی ضرورت دارد برای حل این مشکل تا اصالح 
ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی که 
به زودی نهایی می شود، منتظر بمانند و تا آن زمان 
می توانند تفاهم انجام شده بین شش دستگاه فوق را 

مورد بازنگری قرار دهند.
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انرژی مجلس گفت:  رئیسه کمیسیون  عضو هیات 
تابستان  در  صنایع  برق  مصرف  مدیریت  برای 
آن  اجرای  که  است  شده  پیش بینی  مشوق هایی 
از  و  کرده  کمک  خانگی  بخش  در  برق  تامین  به 
واردشدن خسارت به صنایع نیز جلوگیری می کند.

کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  محمدنژاد،  پرویز 
انرژی مجلس شورای اسالمی درباره تمهیداتی که 
برای جلوگیری از خاموشی های بی برنامه اندیشیده 
شده است، افزود: به صنایع اعالم شده اگر تعطیالت 
معادل  کنند،  منتقل  تابستان  به  را  خود  ساالنه 
میزان مصرفی را که در این فصل کاهش داده اند به 
آنها پول داده می شود. این نوعی خرید برق از خود 
که  میزانی  به هر  یعنی هر صنعت  است،  مشترک 

کم تر مصرف کند، پول آن را دریافت خواهد کرد.
وی ادامه داد: این ها مشوق هایی است که در سال 
جاری دیده شده و تالش ما این است که خاموشی ها 
کاهش یافته و با مدیریت صحیح از این مقطع عبور 

کنیم.
انرژی مجلس گفت:  رئیسه کمیسیون  عضو هیات 
هزار   ۱۴ حدود  که  کردیم  اعالم  گذشته  سال 
مگاوات کسری در تولید برق داریم و دولت توانست 

۴ هزار مگاوات آن را جبران کند.
بر  عالوه  نیز  جاری  سال  در  داد:  ادامه  محمدنژاد 
برق  رشد مصرف  با  مگاوات کسری،  هزار  این ۱۴ 
نیز مواجه هستیم و جبران این کسری کار سختی 

است.
برخورد قانونی با دستگاه های پرمصرف

بخش  در  تکالیفی  امسال  کرد:  خاطرنشان  وی 
سازمان ها،  همه  است.  شده  ابالغ  مصرف  مدیریت 
نهادها، ادارات، بانک ها و مجامعی که از برق استفاده 
از  قابل مالحظه ای  درصد  هستند  موظف  می کنند، 
مصرف خود را کاهش دهند به طوری که ۳۰ درصد 

ساعت  از  خارج  در  درصد   ۶۰ و  اداری  ساعت  در 
اداری باید مصرف برق خود را کاهش یابد؛ در غیر 
قانونی  برخورد  دستگاه ها  این  با  حتماً  این صورت 

خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: همچنین تمام شرکت ها 
و صنایع بزرگ که مصرف باالیی داشته و مجهز به 
نیروگاه هستند، باید نیروگاه خود را وارد مدار تولید 
کرده و بخشی از برق موردنیاز خود را تولید کنند.

به گفته محمدنژاد، تعیین ساعت کاری صنایع نیز 
در  زیرا  است،  اهمیت  حائز  موضوع های  دیگر  از 
حدود ۲۴  ساعت شبانه روز به جز پیک ظهر و شب 
تولید  میزان  یعنی  نداریم،  برق  تامین  در  مشکلی 
بیش از مصرف است، اما در برخی ساعات با مشکل 
در  را  میزان مصرف  بتوانیم  باید  که  روبرو هستیم 

این زمان ها مدیریت کنیم.
تمرکز ما باید روی مدیریت مصرف باشد

به  نیازی  صورت  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری های جدید برای تولید برق نخواهیم 
کاری  ساعت  بحث  در  کرد:  خاطرنشان  داشت، 
اجرای  که  شده  پیش بینی  مشوق هایی  نیز  صنایع 
خانگی  بخش  در  برق  نیاز  تامین  به  کمکی  آن 
بوده و هم از واردشدن خسارت گسترده به صنایع 

جلوگیری می کند.
باید  گفت:  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
تمرکز ما بر روی مدیریت مصرف باشد. برای تشویق 
مردم به منظور کاهش مصرف نیز بسته های تشویقی 
دیده شده است. همان گونه که اعالم شده است هر 
مشترک خانگی که پایین تر از الگوی مصرف، از برق 
استفاده کند به هر میزانی که صرفه جویی کرد تا ۵ 

برابر برق مجانی دریافت خواهد کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد

تعیین مشوق های برقی برای صنعت
تابستان  برق صنایع در  برای مدیریت مصرف  انرژی مجلس گفت:  عضو هیات رئیسه کمیسیون 
از  و  برق در بخش خانگی کمک کرده  تامین  به  اجرای آن  مشوق هایی پیش بینی شده است که 

واردشدن خسارت به صنایع نیز جلوگیری می کند.
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بازار سهام
محرک   های بورس تهران

بازار سهام با وجود برخی فراز و نشیب   ها، هفته گذشته 
را با عملکرد مثبت ۹/ ۲ درصدی پشت سر گذاشت. 
تکنیکالی پیش                           روی شاخص   کل، عقب                           نشینی  موانع 
نرخ دالر و شناسایی سریع سود از اصلی   ترین دالیل 
نخست  روزهای  در  که  دالر  بود.  محتاطانه  رفتار 
هفته موفق به شکستن سقف تاریخی خود شده بود، 
مسیر کاهشی را پیش گرفت و تاثیر اندکی بر رفتار 
سهامداران داشت. در این میان نیز تقویت انتظارات 
بازار را برای ماندن در مسیر  تورمی عاملی بود که 
صعودی تحریک کرد. اما ترس معامله                           گران از جلسه 
فدرال   رزرو و اثری که می تواند بر قیمت برخی کاالها 
بر  موثر  عوامل  دیگر  از  نیز  بگذارد  جهانی  بازار  در 
جریان دادوستدهای بورس تهران به    ویژه کاالیی                           ها 
به  بازار  وضعیت  کارشناسان  عقیده  به  حال  بود. 
مردد  همچنان  سهامداران  که  است  شده  گونه   ای 
بوده و نمی توانند درخصوص ماندن یا ترک این بازار 
تصمیم گیری کنند. بنابراین انتظار می رود بعد از یک 
رشد پرشتاب شاهد افزایش تعداد فروشندگان باشیم.

بازار سکه
مسیر یکسان دالر و سکه

بازار طال و سکه طی معامالت هفته گذشته افت و 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

تاثیر تورم جهانی بر 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.

خیزهای محدودی را شاهد بود. به طوری که سکه امامی پس از انتشار اخباری از سوی بانک مرکزی مبنی بر اعمال سیاست هایی برای کنترل نرخ صعودی دالر، از تب 
وتاب رشد قیمت افتاد. به این ترتیب فلز گرانبهای داخلی همزمان با افت نرخ دالر در بازار آزاد از سطوح باالی قیمتی خود عقب نشینی کرد. بر این اساس سکه یاد شده 
توانست با وجود افت   های محدود هفته اخیر و ایستادن در سطح ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان عملکرد مثبت ۲/ ۱درصدی را در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. 
عالوه بر این الزم به ذکر است که ریزش شدید بهای طال در بازار جهانی عامل دیگری بود که تمایالت صعود را برای سکه تضعیف کرد؛ که در نهایت فاصله بین ارزش 

ذاتی و بازاری این صکوک نیز کاهش یافت و به زیر ۵/ ۱میلیون تومان رسید.
بازار طالی جهانی

مقاومت   های طالی جهانی
قیمت طال روز جمعه در ابتدای معامالت اندکی کاهش یافت. اما طولی نکشید که طال به دلیل باقی ماندن هیجانات افزایشی از روز پنج شنبه آن هم به خاطر افت بازده 
شاخص دالر و اوراق خزانه داری آمریکا رشد قیمت را تجربه کرد که در نیمه بازار مجددا تمایالت نزولی تقویت شد. به این ترتیب این فلز گرانبها ساعت ۲۰ دیروز در 
قیمت ۱۸۴۳ دالر مورد معامله قرار گرفت. به عقیده برخی از کارشناسان این حوزه انتظار می رود که طال برای هفته   ها به    طور قابل مالحظه   ای نوسانات محدود آن هم 
به دلیل رکود ناگریز به همراه داشته باشد. همین امر در حال حاضر برای معامله   گران به یک چالش تحلیلی تبدیل شده، چرا که آنها دقیقا نمی دانند چه چیزی طال را از 
این محدوده خارج می کند. عالوه بر این گفتنی است که تمایالت صعودی کلی شاخص دالر چشم انداز محتاطانه   ای را برای طالی جهانی نشان می دهد. بنابراین انتظار 

ادامه در صفحه بعد
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می رود که برای کوتاه مدت تغییرات بزرگ صعودی و 
کاهشی نداشته باشد.

بازار اوراق مسکن
ابهامات گرانی بازار مسکن

فرابورس  بازار  در  که  مسکن  بانک  تسهیالت  اوراق 
و  افت  با  را  اخیر  هفته  می گیرد،  قرار  معامله  مورد 
برآیند  که  طوری  به  گذاشت.  سر  پشت  خیزهایی 
بر  بود.  بانکی صعودی  تسهیالت  اوراق  این  حرکت 
این اساس اوراق تسهیالت اسفند ۹۹ هفته گذشته با 
عملکرد مثبت ۹۸/ ۳ درصدی توانست در باالی سطح 
۱۴۰ هزار تومان قرار بگیرد. برخی از کارشناسان بر 
این باور هستند که قیمت مسکن در کشور در مقایسه 
با سطح درآمد خانوارها از یک مساله اقتصادی به یک 
بحران فراگیر تبدیل شده است. تولید مسکن توسط 
در  تورم  وضعیت  به  توجه  با  خصوصی  سازندگان 
نهاده   های تولید، در بخش قیمت تمام شده با عالمت 
چنانچه  اساس  این  بر  است.  روبه   رو  بزرگی  سوال 
آن  آرام  تورم  یا  مسکن  قیمت  ثبات  برای  شرایط 
در ماه   های پیش رو وجود نداشته باشد این موضوع 
می تواند مجددا باعث کاهش عرضه مسکن، افزایش 

کسری ساخت و در نهایت افزایش قیمت شود.
بازار نفت

تاثیر محدودیت عرضه بر قیمت    نفت
بهای نفت روز جمعه در ابتدای بازار کاهش یافت. زیرا 
نگرانی های مربوط به تقاضا به دنبال افزایش نرخ بهره 
جهانی باعث شد تا نفت اندکی افت را تجربه کند. به 
طوری که نفت برنت و وست تگزاس اینترمدییت در 
بازارها  زیرا  بودند،  طول روز شاهد فروش سنگینی 
و  مرکزی  بانک  در  قیمت  افزایش  برای  تالش  در 
آرامش  بازگشت  با  اما  بودند.  احتمالی  رکودهای 
نسبی در بازار قیمت ها سبزپوش شدند. تغییر جهت 
به دلیل غلبه محدودیت عرضه جهانی  بازار عمدتا 
به نگرانی های یاد شده بود. بر این اساس هر بشکه 

ادامه از صفحه قبل

نفت خام برنت در آخرین روز معامالتی هفته خود به قیمت ۱۲۰ دالر و ۳۸ سنت معامله شد. نفت WTI نیز در سطح ۱۱۸ دالر قرار گرفت. با این حال، پس از اعالم 
تحریم های جدید ایاالت متحده علیه ایران، سرمایه گذاران همچنان روی عرضه محدود تمرکز کردند. بر این اساس انتظار می رود که طی معامالت هفته آتی نیز تمایالت 

صعودی در بازار باقی بماند.
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 تا پایان اردیبهشت تا پایان اردیبهشت تا پایان اردیبهشت
1401سال  1400سال  1401سال 

26/4 27/2 32/4 42914 305959 کل فروش
7/7 8/0 8/5 11337 99228 خانگي
14/9 15/2 14/5 3320 26013 عمومي
42/8 41/4 35/7 6386 44502 کشاورزي
6/7 6/7 7/3 18369 109188 صنعتي
1/4 1/5 1/5 2882 22348 (تجاري)سایر مصارف 

620 4680 روشنایي معابر
 تا پایان اردیبهشت

1401سال  1401 1400
38828 209 191 38618 جمع کل
31007 121 97 30886 خانگي
1886 43 40 1843 عمومي
506 3 3 503 کشاورزي
267 0 2 267 صنعتي
5162 42 49 5120 (تجاري)سایر مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد   تا پایان فروردین
5/0 2028 1401سال  1401 1400
13/5 5524 هزار  451 1 1 450 طول شبکه فشار متوسط
11/7 4776 کيلومتر 387 0 0 387 طول شبکه فشار ضعيف
45/5 18640 هزار دستگاه 798 2 2 796 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 134799 324 300 134475 ظرفيت ترانسفورماتورها
100 40952  تا پایان فروردین

1401سال  1401 1400
روستا 58005 0 0 58005 کل روستاهاي برقدار شده

4510206 خانوار 0 0 4510206 تعدادخانوار روستایي برقدار
147251 0 0 147251 طول شبکه فشار متوسط روستایي
100604 0 0 100604 طول شبکه فشار ضعيف روستایي

78231 دستگاه 0 0 78231 تعداد ترانسفورماتور روستایي
مگاولت آمپر 7747 0 0 7747 ظرفيت ترانسفورماتور روستایي

واحد 1400 1399
وات 1042 1017

4263 4074
3629 3461
3213 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 فروردین 1400سال 

ليسانس
فوق ليسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

واحد عملکرد تا پایان فروردین 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

1401/03/20اطالعات تا پایان مشترکين 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان اردیبهشت 1400سال 

شرکت توانير جمهوري اسالمي ایران خانگي

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

42633

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار 642

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور صنعتي 6467
(تجاري)سایر مصارف  17640

معاونت تحقيقات و منابع انساني روشنایي معابر 2874

وزارت نيرو عمومي 11580
کشاورزي 3430

(درصد)سهم مصارف مختلف در کشور   وضعيت فروش، مشترکين، شبکه توزیع و برق روستایي

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان اردیبهشت
1400

1400سال شرح

بخاري
18%

گازي
24%

يچرخه تركيب
39%

برق آبي
14% اتمي

1%

انرژي هاي 
تجدیدپذیر، 

ده و توليد پراكن
دیزلي

4%

ورسهم انواع نيروگاه ها در ظرفيت نصب شده نيروگاهي کش

-2/1 -3/2
-1/3

4/1
0/3 0/7

خانگي عمومي کشاورزي صنعتي ساير مصارف کل 

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
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افزایش طي  تا پایان اردیبهشت  پایان
1401 1401سال  1400
22155 0 22155 کيلوولت400     16100 -12/4 گاز 17/9 15829
33104 0 33104 کيلوولت230     2019 300/6 گازوئيل 24/1 21284
55259 0 55259 جمع انتقال 916 83/6 نفت کوره 38/8 34246
24805 0 24805 کيلوولت132     -1/80 جمع 14/1 12442
50958 0 50958 کيلوولت66و63     1/2 1020
75763 0 75763 جمع فوق توزیع جمع ظرفيت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2189
131022 0 131022 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 942
80203 0 80203 کيلوولت400     0/5 407
94748 35 94713 کيلوولت230     8/66 تجدید پذیر 1401 100 88359
174951 35 174916 جمع انتقال 21 توليد پراکنده 1401
38471 110 38361 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
82121 148 81973 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 84/2 1010
120592 258 120334 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 13/3 160
295543 293 295250 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
97048 1500 95548 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
392591 1793 390798 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 1/7 21

1199 0/7 8/66
100 1199

129 توليد پراکنده
491 تجدیدپذیر 6/3 57696 حرارتي و اتمي قدرت عملي شبکه سراسري
162 چرخه ترکيبي (زرند کرمان)مهتاب کویر 0/4 11430 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 
307 چرخه ترکيبي دوکوهه 5/3 69126 جمع (1401/03/17 ، 14:22ساعت  )
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 6/6 49480 حرارتي و اتمي توليد همزمان شبکه سراسري
126 گازي زاهدان -23/3 5021 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پيک 
42 گازي جاسک 2/9 54501 جمع (1401/03/17 ، 14:22ساعت  )
42 گازي درود 55/3 500
160 چرخه ترکيبي 1خرم آباد 3/2 55001
293 چرخه ترکيبي داالهو 2/4 59977 (14:22  1401/03/17)پيک روز 1401پيک تقاضا سال
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبزوار 3/5 58079 (21:37  1401/03/17)پيک شب  (مگاوات)
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)تربت حيدریه 0/4 76191 حرارتي و اتمي
162 چرخه ترکيبي (LNG)نيروگاه پتروشيمي ایران -21/4 3070 برقابي و بادي
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)اروميه -0/7 79262 جمع
320 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبالن 91/4 917
340 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)رودشور -72/3 577
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي
320 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)عسلویه
170 برقابي تلمبه ذخيره اي آزاد
160 برقابي گتوند

4335
5534

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

کيلوولت132     

(14:22 ،ساعت 1401/03/17)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 

2195
4440 جمع کل ظرفيت پست ها

1055
1140

ت ها
 پس

ت
رفي

ظ

800
1445

کيلوولت400     
کيلوولت230     

2245

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع انتقال

1401/03/20ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

906
1011

کيلوولت400     
کيلوولت230     

ميليون ليتر

19035

شرح
رشد نسبت به مدت مشابه 

(%)سال قبل 

جمع انتقال

 درصد پيشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بيش از 

شرکت هاي برق منطقه اي: ماخذ 

2390

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع  1401/03/20سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

1401 تا پایان اردیبهشت شرح

وط
خط

ل 
طو

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

473
1484

کيلوولت132     

404
502

جمع کل پست هاي بالفصل
ت ها

 پس
ت

رفي
ظ

(شامل بالفصل)جمع کل پست ها

شرح

وط
خط

ل 
طو
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