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3123خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
دوشنبه 24 مــرداد 1401

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت باید بداند که برای داشتن بخش خصوصی سرپا و قدرتمند، باید روند بزرگ سازی دولت 
را قطع کرده و کارها را به مردم واگذار کند، این مهم هم نیاز به برنامه ریزی دارد.

 دولت به جای بزرگ کردن خود، بدهی هایش را پرداخت کند

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

در  اسالمی  انرژی مجلس شورای  عباسی عضو کمیسیون  فریدون 
خصوص  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  عمومی  روابط  با  گفتگو 
وضعیت مطالبات صنعت برق و بدهی وزارت نیرو که تا پایان سال 
1400 حدود 90 هزار میلیارد تومان )شامل بدهی وزارت نیرو به بانک 
مرکزی، تولید، انتقال و توزیع برق( است، اظهار کرد: امروز صنعت 
نیاز به سرمایه گذاری دارد، جذب سرمایه گذار در این صنعت  برق 
منوط به تامین امنیت و ارائه تسهیالت است. بخش خصوصی که بار 
بزرگی از صنعت کشور را به دوش می کشد، نباید مورد ظلم واقع شود. 
وی در ادامه ضمن انتقاد از بزرگ شدن گفت: متاسفانه هر دولتی که 
روی کار می آید به جای تمرکز بر کوچک سازی و چابک سازی دولت، 
گسترده آن را بیشتر و بزرگتر می کند، ایجاد شهرستان و استان 
جدید و برگزاری آزمون های استخدامی دولتی خالف رویکرد دولت 
الکترونیک است. دولت با دریافت مالیات از بخش خصوصی پرداخت 

به بخش خصوصی ظلم نکنید
فریدون عباسی در گفتگو با روابط عمومی سندیکا:
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سندیکا از شرکت های عضو درخواست کرده است مشکالت و چالش های مالیاتی خود را جهت جمع بندی و طرح با سازمان امور 
مالیاتی کشور، حداکثر تا تاریخ 1401/05/22 به دبیرخانه سندیکا ارسال فرمایند.

ـــت  ـــا معاون ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــدگان س ـــه نماین جلس
ـــتور  ـــا دس ـــور ب ـــی کش ـــور مالیات ـــازمان ام ـــی س ـــای مالیات درآمده
ـــا و  ـــع چالش ه ـــوه رف ـــوص نح ـــر در خص ـــادل نظ ـــث و تب کار بح
ـــاری  ـــال ج ـــرداد س ـــارم م ـــات چه ـــوزه مالی مشـــکالت اعضـــا در ح
برگـــزار و در آن ضمـــن طـــرح برخـــی از مصادیـــق مشـــکالت 

ـــد: ـــرر ش ـــوزه مق ـــن ح ـــا در ای اعض
ـــکالت  ـــع آوری مش ـــه جم ـــبت ب ـــت نس ـــرع وق ـــندیکا در اس 1. س
ـــات  ـــدی موضوع ـــه بن ـــس از طبق ـــرده و پ ـــدام ک ـــی اعضـــا اق مالیات
مشـــابه، بـــا هماهنگـــی دفتـــر حسابرســـی مالیاتـــی جلســـات 

ـــد.  ـــزار کن ـــکالت را برگ ـــل مش ـــرح و ح ط
ــرای  ــده بـ ــش آمـ ــکالت پیـ ــیاری از مشـ ــه بسـ ــا کـ 2. از آنجـ
ـــه نحـــوه  مودیـــان مالیاتـــی، ناشـــی از عـــدم آگاهـــی آنهـــا نســـبت ب

استـــعالم 
مشکالت مالیاتی اعضا

ـــا مشـــکالتی  ـــرر شـــد متناســـب ب ـــوده اســـت، مق ـــور ب ـــری ام پیگی
ـــرای  ـــی ب ـــات آموزش ـــد، جلس ـــد ش ـــی خواه ـــرح و بررس ـــه ط ک
ــه  ــراض بـ ــوه اعتـ ــا، نحـ ــنامه هـ ــن بخشـ ــانی آخریـ اطالع رسـ
شـــورای عالـــی، طـــرح موضوعـــات در دبیرخانـــه هیـــات مـــاده 
ـــی  ـــای مالیات ـــت درآمده ـــده معاون ـــط نماین ـــرر و ... توس 251 مک
ـــده  ـــت ش ـــندیکا درخواس ـــای س ـــرو از اعض ـــردد. از این ـــزار گ برگ
ـــع  ـــت جم ـــود را جه ـــی خ ـــای مالیات ـــکالت و چالش ه ـــت مش اس
ـــا  ـــر ت ـــور، حداکث ـــی کش ـــور مالیات ـــازمان ام ـــا س ـــرح ب ـــدی و ط بن
تاریـــخ 1401/05/22 بـــه دبیرخانـــه ســـندیکا ارســـال فرماینـــد.

بدیهـــی اســـت اقدامـــات الزم در خصـــوص طـــرح مشـــکالت اعضـــا 
ـــط  ـــی توس ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــن برگ ـــات و همچنی در جلس
ســـندیکا برنامه ریـــزی و متعاقبـــا اطالع رســـانی خواهـــد شـــد.  
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حقوق پرسنل بدنه بزرگ خو را تامین می کند در 
به  و  بدهی صنایع  می توان  منابع  این  با  که  حالی 
بداند  دولت  پرداخت کرد.  را  برق  خصوص صنعت 
قدرتمند  و  سرپا  بخش خصوصی  داشتن  برای  که 
باید روند بزرگ سازی دولت را قطع کرده و کارها را 
به مردم واگذار کند، این مهم هم نیاز به برنامه ریزی 
برنامه ریزی بدهی بخش  با  بتواند  باید  دارد، دولت 
پرداخت  آینده  سال   10 الی   5 طی  را  خصوصی 
بردارد.  دولتی  بدنه  گسترده سازی  از  و دست  کند 
اینکه  به  اشاره  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
محیط  مستمر  بهبود  قانون   3 ماده   ( قانون  در 
اجرائی  کسب و کار( تصریح شده که دستگاه های 
مکلفند هنگام تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها 
اقتصادی  تشکل های  نظر  اجرایی،  رویه های  و 
ذی ربط را استعالم کنند و مورد توجه قرار دهند، 
تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس در سال اول 
مجلس یازدهم این رویه را پیش گرفت و از نظرات 
و  فکر  اتاق های  خصوصی،  بخش  بازرگانی،  اتاق 
استفاده  برق  صنعت  در  خصوص  به  اندیشکده ها 
کرد و ثمرات خوبی حاصل شد. ما به دولت توصیه 
می کنیم این روش مجلس را که دستاورد خوبی در 
اصالح قوانین مربوط به صنعت برق داشته و خود 
وزارت نیرو هم از آن منتفع شده است، پیش بگیرد 
و از نظرات بخش خصوصی استفاده کند اگر چنین 
نکند مجلس می تواند قانونی وضع کند که دولت را 
از نظرات بخش خصوصی بکند.  ایران، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی مکلف به استفاده  به گزارش سندیکای صنعت برق 

مصطفی برهانی را به عنوان مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی وزارت صمت منصوب کرد.
گفتنی است برهانی پیش از این سرپرستی دفتر هوشمندسازی و داده کاوی راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران را عهده دار بوده و قبل از آن به عنوان معاون کل راهبری اپراتورهای سازمان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی ایران مشغول فعالیت بوده است.
شایان ذکر است پیش از این کیوان گردان مدیریت اداره کل مذکور را برعهده داشت.

با حکم وزیر صمت؛

مصطفی برهانی مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی 
وزارت صمت شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی »مصطفی برهانی« را به عنوان مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات 
برقی و الکترونیکی وزارت صمت منصوب کرد.

در مراسم روز ملی تشکل ها صورت گرفت؛

تقدیر از سندیکای صنعت برق 
شعبه اصفهان

و  تشکل ها  روز  گرامیداشت  مراسم  در 
مشارکت های اجتماعی که روز 23 مرداد ماه در 
محل اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی 
برق  صنعت  سندیکای  از  شد،  برگزار  اصفهان 
شعبه اصفهان با اهدای لوح و تندیس تقدیر به 

عمل آمد.  

آغاز پیش ثبت نام بیست و 
دومین نمایشگاه بین المللی 

صنعت برق از فردا 
برق  صنعت  بین المللی  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
محل  در   1401 ماه  آذر   2 الی  آبان   29 ایران  
برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
از  نمایشگاه  این  ثبت نام  پیش  فرایند  می شود. 
می شود.  آغاز   )1401 مرداد   25 )سه شنبه،   فردا 
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر و پیش ثبت 

نام در این نمایشگاه به آدرس
http://elecshow.com مراجعه کنند.

http://elecshow.com
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محمد دهقان با ارسال بخشنامه 4 بندی بر مبنای 
اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر فضای کسب 
شرکت های  موسسات،  وزارتخانه ها،  تمامی  کار،  و 
را  اجرایی  دستگاه های  سایر  و  استانداری ها  دولتی، 
مکلف کرد تا از تغییر ناگهانی و بدون اطالع رسانی 

قبلی مقررات و رویه های اقتصادی بپرهیزند.
براساس این گزارش هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات 
و رویه های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا باید 
بصورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکل های 

اقتصادی ذیربط به اطالع عموم رسیده شود.
دستورالعمل  ها،  نامه  آیین  نویس  پیش  همچنین 
طریق  از  صدور  از  قبل  هفته  یک  باید  بخشنامه  یا 
بارگذاری در سایت به اطالع عموم و فعاالن اقتصادی 
رسیده شود تا فرصت الزم برای اعالم نظرات عموم و 

فعاالن اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.
هر گونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره 
مرتبط با محیط کسب و کار باید بالفاصله در پایگاه 
اطالعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار 
معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت شود و به اطالع 
عمومی برسد. با توجه به ذیل ماده 30 قانون فوق الذکر 
که در تاریخ 2۸ اردیبهشت سال 1401 الزم االجرا 
شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس 
از یکسال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه 

موضوع این ماده نافذ است.

تغییر ناگهانی و بدون اطالع 
قبلی مقررات و رویه های 

اقتصادی ممنوع شد
و  ناگهانی  تغییر  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
رویه های  و  مقررات  قبلی  اطالع رسانی  بدون 

اقتصادی را ممنوع اعالم کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به همکاری وزارت نیرو، 
شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  و  توانیر  شرکت 
محصوالت  تولید  از  حمایت  برای  ویژه ای  برنامه 
)کاال و خدمت( دانش بنیان فعال در حوزه صنعت 
برق و اصالح الگوی مصرف تدوین شده است. در 
با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  ویژه ،  برنامه  این 
همکاری وزارت نیرو و شرکت توانیر برای حمایت 
دانش بنیان  خدمت(  و  )کاال  محصوالت  تولید  از 
و  تکمیل  نظیر  سرفصل هایی  شرکت ها،  گروه  این 
زیرساخت  توسعه  دانش بنیان،  محصوالت  ارتقاء 
محصوالت  تولید  دانش بنیان،  محصوالت  تولید 
توسعه   و  تقاضا  تحریک  دانش بنیان،  خدمات  و 
فعالیت های  توسعه  و  دانش بنیان  محصوالت  بازار 
است. کرده  تدوین  را  نوآوری  فضای  و  شتابدهی 
از  یکی  دانش بنیان  محصوالت  ارتقاء  و  تکمیل 
این  در  فعال  شرکت های  به  شده  ارائه  خدمات 
نمونه سازی  قصد  که  شرکت هایی  است.  حوزه 
دارای  اساسی محصول  ارتقای  یا  )تکمیل  صنعتی 
ورود  برای  ظرفیت سازی  یا  دانش بنیان(  تاییدیه 
محصول دانش بنیان به بازار از طریق تولید تعداد 
تامین  جهت  می توانند  دارند،  را  آن  از  محدودی 
محدود  مقیاس  در  تولید  یا  تحقیقاتی  هزینه های 
برون سپاری  اولیه،  مواد  انسانی،  نیروی  شامل 
محدود(  مقیاس  )در  ضروری  تجهیزات  و 
شوند. بهره  مند  نمونه سازی«  »تسهیالت  از 
و  تنفس  زمان  حداکثر  و  درصد   4 کارمزد 
صورت  به  پرداخت  سال،  سه  بازپرداخت 
الزام  و  طرح  پیشرفت  با  متناسب  و  مرحله ای 
تکمیل  با  مالی(  و  بازار  )فنی،  طرح  ارائه  به 
نمونه سازی«  »تسهیالت  درخواست  کاربرگ 
است. خدمت  این  اعطای  شرایط  جمله  از 
توسعه  برنامه،  این  در  ارائه شده  دیگر خدمات  از 

است.  دانش بنیان  محصوالت  تولید  زیرساخت 
جدید،  ظرفیت های  ایجاد  جهت  که  شرکت هایی 
تولید  کیفی سازی  یا  تولید  ظرفیت  افزایش 
سرمایه گذاری های  به  نیاز  دانش بنیان  محصوالت 
احداث  هزینه های  تامین  دارند، جهت  زیرساختی 
)در مقیاس محدود(، خرید تجهیزات  تولید  محل 
و ماشین آالت، تاسیسات، تجهیزات آزمایشگاهی، 
تولید،  کمکی  تجهیزات  و  کیفی  کنترل 
»تسهیالت  قالب  در  را  خود  درخواست  می توانند 
کنند. ثبت  غزال  سامانه  در  صنعتی«  تولید 
نرخ سود این تسهیالت 11 درصد تعیین شده است

به نقل از روابط عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی، 
دانش بنیان  خدمات  و  محصوالت  تولید  تسهیالت 
بازار  توسعه   و  تقاضا  تحریک  درصد،   11 نرخ  با 
محصوالت دانش بنیان با نرخ سود 10درصد برای 
و  تومان  میلیارد   10 از  کمتر  که شرکت  مواردی 
نرخ سود 14 درصد برای مواردی که شرکت بین 
10 تا 20 میلیارد تومان از این تسهیالت استفاده 
کرده باشد، توسعه فعالیت های شتابدهی و فضای 
نوآوری با نرخ 4 درصد و سرمایه بذری شتابدهنده ها 
می رود. شمار  به  برنامه  این  خدمات  دیگر  از 
شرکت های دانش بنیانی که متقاضی این تسهیالت 
»غزال«  سامانه  به  می توانند  هستند،  خدمات  و 
صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه کرده و هر یک 
از خدماتی را که متقاضیان آن هستند، ثبت کنند.

با تدوین برنامه ویژه محقق شد

جزئیات اعطای تسهیالت ارزان 
به شرکت های دانش بنیان 

صنعت برق
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت 
تولیدات  از  حمایت  برای  ویژه ای  برنامه  نیرو 
با  برق  شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت 
هدف اعطای تسهیالت ارزان قیمت تدوین شد.
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در  پولی  بخش  بر  مالی  بخش  سلطه  درحالی که 
محسوب  شناخته شده  عارضه  ای  ایران  اقتصاد 
می  شود، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی تازه 
از تاثیر تکالیف بودجه  ای بر نظام بانکی کشور،   اثرات 
بانکی  غیرمستقیم این دسته از تسهیالت بر نظام 
این اساس درحالی که  بر  را مورد بررسی قرار داد. 
ارزان قیمت  تکلیفی  تسهیالت  مستقیم  اثرات 
نظر  است،   به  مشخص  و  محرز  بانک  ها  منابع  بر 
می  رسد بودجه از مکانیسم  های دیگری نیز بر نظام 
بانکی سایه افکنده است. الزام شبکه بانکی کشور به 
خرید اوراق قرضه دولتی باعث تشدید سلطه مالی 
درجه  کاهش  و  بانک  ها  نقد  جریان  کسری  نیز  و 

آزادی آنها در تسهیالت دهی شده است.
موجب  اوراق  بازار  بودن  عمق  کم  دیگر  سوی  از 
شده تا افزایش عرضه اوراق قرضه از سوی دولت به 
کاهش ارزش آنها منجر شود؛ اتفاقی که بانک  های 
دارنده اوراق را متحمل زیان ساخته است. مجموع 
این شرایط با ایجاد ناترازی در شبکه بانکی، تامین 

مالی بانک  ها از بازار کوتاه مدت بین بانکی و برداشت 
این  است.  داده  افزایش  را  مرکزی  بانک  از  شبانه 
اتفاق از یکسو با افزایش ریسک اعتباری بانک  ها و از 
سوی دیگر با انبساط پیوسته پایه پولی و نقدینگی 
انتظارات تورمی تبدیل  افزایش  به یک موتور مهم 

شده است.
سلطه مالی در یک نگاه

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی تازه عالوه بر 
توضیح مکانیسم  های مستقیم سلطه بخش مالی بر 
غیرمستقیم  نسخه  سازوکار  کشور،  پولی  سیاست 
واکاوی  با  گزارش  این  داد.  توضیح  را  سلطه  این 
بخش  بر  مالی  سلطه  مستقیم  کانال  های  تاثیرات 
به  تکلیف  بانک مرکزی،  بر  تکلیف  از جمله  پولی، 
خرید اوراق از سوی بانک  ها و تسهیالت تکلیفی، به 
سلطه غیرمستقیم بر بخش پولی می  پردازد و اثرات 
بانک  ها  منابع  نابهینه  تخصیص  بر  را  آن  مخرب 
تشریح می  کند. بر این اساس با کاهش منابع نقدی 
افزایش  بین  بانکی  بازار  از  آنها  استفاده  بانک  ها، 

می  یابد و نرخ بهره این بازار را افزایش می  دهد. به طور 
کلی سلطه مالی به معنای همسوسازی جهت  گیری 
سیاست  های پولی با سیاست  های مالی است. تعریف 
جزئی  تر این پدیده تامین   مالی   کسری بودجه دولت 
از طریق استقراض از بانک مرکزی و گسترش پایه 
پولی است که موجب کاهش هزینه های استقراض 
و رشد انتظارات تورمی کوتاه  مدت در عرصه اقتصاد 

کالن می  شود.
سلطه مالی در ایران

تامین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی 
سلطه  نوع  شناخته شده ترین  پولی  پایه  افزایش  و 
بخش مالی بر بخش پولی است که مستقیما قابل 
تاثیر سیاست  های  ایران،  اقتصاد  مشاهده است. در 
عدم  انتقال  قالب  در  تنها  پولی  سیاست  بر  مالی 
تعادل های پیوسته مالی و تامین  مالی   کسری بودجه 
دولت از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی 
غالب  واسطه سهم  به    بلکه  نمی  کند،  پیدا  انعکاس 
گسترده  تاثیرگذاری  و  قرضه  اوراق  بازار  در  دولت 
فرآیند تامین   مالی مذکور در متوسط بازدهی بازار 
اوراق بر جهت  گیری نرخ  های بهره در اقتصاد کالن 
در  می  گذارد.  مستقیم  تاثیر  سیاستی  بهره  نرخ  و 
مبادالت حاصل  پیوسته  تاثیرگذاری  راستا،  همین 
دارایی  های  موجب شکل  گیری  واگذاری،  از خالص 
مالی دولت به  ترتیب در متوسط بازدهی بازار اوراق 
قرضه و نیز شکاف نرخ  های بهره سیاستی و تجاری 
سلطه دوگانه مالی دولت بر ترازنامه بانک مرکزی 
خالص  و  دولت  بدهی  خالص  مولفه  دو  قالب  در 

بدهی بانک  ها شده است.
عالوه بر این سلطه دوگانه، سلطه سومی نیز از سوی 
این  می  شود.  تحمیل  پولی  بخش  به  مالی  بخش 
تحمیل در قالب تسهیالت تکلیفی در متن قوانین 
برنامه های پنج  ساله توسعه و همچنین قوانین بودجه 

از  این تکالیف  عمومی ساالنه گنجانده شده است. 
مالی  و نسبت  های سالمت  نقدی  یک  طرف جریان 
بازار پول را کاهش می  دهد و از  نهادهای اعتباری 
سوی دیگر امکان نظارت مقامات بر کل  های پولی 
این  می  کند.  اختالل  دچار  را  پول  بازار  تعادل  و 
تسهیالت تکلیفی در قالب های مختلفی به تصویب 
تسهیالت  تعیین  درمی  آیند؛  اجرا  به  و  می  رسند 
با سقف  افراد خاص  یا  اقتصادی  فعالیت  های  برای 
مشخص و نرخ سود ترجیحی شناخته  شده  ترین نوع 

این تسهیالت تکلیفی به شمار می  رود.
سلطه غیرمستقیم بر بخش پولی

اثرگذاری سیاست  های  است  آن  از   شواهد حاکی 
از  صرفا  ایران  اقتصاد  در  پولی  سیاست  در  مالی 
طریق تسهیالت تکلیفی، نرخ  های سود ترجیحی و 
نیز استقراض مستقیم بخش دولتی از نظام بانکی 
از طریق اخذ تسهیالت و فروش اوراق قرضه صورت 
نمی  گیرد، بلکه سیاست  های مالی در کنار تاثیر بر 
کانال  های نرخ سود و بازار دارایی  ها، در مکانیزم  های 
انتقال پولی و همچنین جهت  گیری سیاست پولی 
اثرگذارند. زنجیره افزایش فروش اوراق قرضه دولتی 
تجاری،  بهره  نرخ  های  رشد  باعث  ترتیب  به  که 
و  سیاستی  بهره  نرخ  های  میان  شکاف  گسترش 
تجاری، افزایش ریسک سبد اعتباری بانک  ها، کسری 
اضافه  برداشت شبانه  بانک  ها،  ادواری  نقدی  جریان 
آنها از بانک مرکزی، رشد خالص بدهی بانک  ها به 
بانک مرکزی و در نتیجه انبساط پایه پولی می  شود. 
در واقع این افزایش در پایه  پولی و نقدینگی به   علت 
تاثیرات انتقالی غیرمستقیم این زنجیره در کسری 
جریان نقدی منابع و مصارف بانک  ها رخ می  دهد.  
به زبان ساده با افزایش فروش اوراق قرضه از سوی 
دولت به بانک  ها، منابع نقد بانک  ها کاهش می  یابد 
و نرخ بهره در بازار بین بانکی رشد می  کند. از سوی 

مدل غیرتورمی تامین کسری بودجه چگونه منحرف شد؟

نتیجه وارونه از اوراق بدهی
دنیای اقتصاد : پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به تاثیر غیرمستقیم تامین مالی دولت از طریق 
فروش دارایی های مالی و تداوم سلطه مالی بر سیاست پولی پرداخت. بر این اساس درحالی که پیش 
از این بودجه دولت از کانال تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تسهیالت تکلیفی مصوب در بودجه 
و برنامه های پنج ساله توسعه خود را بر سیاست پولی تحمیل می کرد، اکنون شیوه جدید تامین مالی 
دولت از طریق اوراق به شکل مستقیم و غیرمستقیم کانال های تازه ای را برای سلطه بخش مالی بر 
سیاست پولی فراهم کرده است. طبق این گزارش، الزام دولت به بانک ها برای خرید اوراق قرضه 
دولتی و رشد شکاف میان نرخ بهره بازار بین بانکی و بازدهی اوراق موجب شده است بانک ها با 
کسری منابع مواجه شوند و مجددا به اضافه برداشت از بانک مرکزی رو بیاورند. درحالی که تامین مالی 
از طریق اوراق قرضه یکی از شیوه های سالمت تامین مالی دولت است، اما الزام شبکه بانکی به خرید 
اوراق قرضه دولتی و تعیین محدودیت بر آنها موجب شده است این شیوه تامین مالی وارد مسیر 

انحرافی شود و نتیجه وارونه دهد.
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)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
"علی اکبر محرابیان" در ادامه نشست خبری خود 
خبرنگار  روز  گرامیداشت  با  هم زمان  و  امروز  که 

برگزار شد، به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت.
بازنگری در طرح احیای دریاچه ارومیه

می توان  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  محرابیان 
گفت طرح های به اجرا درآمده برای احیای دریاچه 
ارومیه شکست خورده است، اظهار کرد: نمی توانیم 
بگوییم این طرح ها شکست خورده، چه بسا اگراین 
طرح ها اجرایی نمی شد، کسری منابع آب بیش از 
این بود، در عین حال معتقدیم طرح احیا و تعادل 
از مهم ترین  یکی  و  دارد  نیاز  اصالحاتی  به  بخشی 

ضرورت های آن مردمی سازی طرح است.
وزیر نیرو تاکید کرد: محور موفقیت هر طرح مردم 
هستند و اگر بتوانیم آگاهی مردم را در این باره باال 
ببریم، می توانیم امیدوار باشیم طرح های مورد نظر 

به موفقیت برسد.
و  کشاورزی  چاه های  آب  مدیریت  به  اشاره  با  وی 

کرد:  خاطرنشان  هوشمند  کنتورهای  نصب  نیز 
ارتقای  و  محور  چند  این  به  توجه  با  امیدواریم 
و  منابع  بر  بهتری  مدیریت  بتوانیم  آب  حکمرانی 

مصارف آب اعمال کنیم.
ویژگی طرح عظیم آبرسانی غدیر

وزیر نیرو همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
درباره اجرای طرح عظیم آبرسانی غدیر در استان 
خوزستان خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب سالم و 
تنش  دچار  که  مناطقی  برای  به خصوص  مطمئن 
آبی هستند، در اولویت کاری ما قرار دارد، در استان 
آب  کیفیت  و  کمیت  در  مشکل  دو  با  خوزستان 
خوزستان  استان  جنوبی  مناطق  به  بودیم،  مواجه 
آب کافی نمی رسید و یا آب از سد کرخه و کارون 
مانند  مشکالت  برخی  دلیل  به  که  می شد  تأمین 
برخوردار  مناسب  کیفیت  از  شهری  آالینده های 
استانی  اشاره به حضور نخستین سفر  با  نبود. وی 
دولت که به استان خوزستان صورت گرفت، اضافه 
کرد: در این سفر طرحی به رئیس جمهوری ارائه شد 
که سه ویژگی داشت، اول این که کمیت آب منطقه 
برای 25 سال تضمین می شد، دوم کیفیت آب به 
باالترین سطح کیفیت آب کشور که نمونه آن آب 
سد دز است، می رسید و سوم طرح در حداقل زمان 

ممکن اجرایی شده و به بهره برداری می رسید.
محرابیان با اشاره به این که عالوه بر پروژه آبرسانی 
غدیر طرح های دیگری نیز برای آبرسانی به شهرها 
و روستاهای استان خوزستان در برنامه و در دست 

اجرا قرار دارند، ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از 
این طرح ها، وضعیت پایداری آب خوزستان به حد 

مطلوب برسد.
آئین نامه نحوه تعیین تعرفه مشترکان  بازنگری در 

برق
وزیر نیرو در این نشست خبری، همچنین بازنگری 
را مورد  تعرفه مشترکان پرمصرف  تعیین  نحوه  در 
بودجه  قانون  اساس  بر  گفت:  و  داد  قرار  اشاره 
دارای  سال1400 پیش بینی کردیم مشترکانی که 
مصارف باالی الگو هستند، بابت مصارف مازاد خود 

از یارانه انرژی برخوردار نباشند.
وی تدابیر بازدارنده اعمال شده را در جهت تعدیل 
مصارف بی رویه انرژی در کشور آنهم از سوی اقلیتی 
این  کلی  برنامه  افزود:  و  کرد  عنوان  مشترکان  از 
مشترکان  جیب  در  پرمصرف ها  دستان  که  است 

کم مصرف نباشد.
عموم  دانش  و  فرهنگ  ارتقای  همچنین  محرابیان 
از  را  مصرف  صحیح  نحوه  و  الگو  به  نسبت  مردم 
دیگر اقداماتی دانست که در این رابطه مورد توجه 
ارتقای  شاهد  امروز  کرد:  تأکید  و  است  قرارداشته 
مدیریت  به  نسبت  مردم  آگاهی  سطح  در  ویژه ای 

مصرف هستیم.
وزیر نیرو در عین حال از تصویب و اعمال اصالحاتی 
در  برق  مشترکان  تعرفه  تعیین  نحوه  آئین نامه  در 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  مربوطه  کمیسیون های 
آئین نامه جدید نیز به زودی به تصویب هیئت دولت 

خواهد رسید.
برخی  انرژی  مصارف  داد:  توضیح  باره  این  در  وی 
خارجی  های  سفارتخانه  برخی  مانند  مشترکان 
تمایل  نیز  اساساً  شاید  و  است  وغریب  عجیب 
بر  باشد،  مردم  جیب  در  دستشان  باشند  نداشته 
همین اساس نیاز است اصالحاتی در آئین نامه مورد 

توجه قرار گیرد.
سرمایه گذاری در برق سودآور می شود

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره سرمایه گذاری 
در صنعت برق، خاطرنشان کرد: در سال 1400 با 
ناترازی حداقل به میزان 15 هزار مگاوات روبه به 
رو بودیم که این ناترازی سال به سال رو به افزایش 
است، بر همین اساس نیز افزایش ظرفیت 35 هزار 
مگاواتی نیروگاهی در دستور کار قرار گرفته که 10 
نیروگاه های اختصاصی  به احداث  هزار مگاوات آن 
نیروگاه های  توسعه  مگاوات  هزار   10 صنایع، 
تجدید پذیر و 10 هزار مگاوات به افزایش ظرفیت 

نیروگاه های دولتی اختصاص دارد.
محرابیان با اشاره به این که این پروژه ها در مراحل 
اولیه پیشرفت خود قرار دارند، خاطرنشان کرد: در 
بخش نیروگاه های دولتی تا کنون 4200 مگاوات به 
بهره برداری رسیده است و امیدواریم تا پایان نیمه 
نخست سال 1200 مگاوات دیگر هم به بهره برداری 
بهره برداری سایر طرح ها  زمان  رابطه  برسد. دراین 

نیز مشخص است.
وی ادامه داد: احداث ۶000 مگاوات از نیروگاه های 
نیروگاه  رابطه  این  در  که  شده  شروع  نیز  صنایع 
سمنان هم اکنون با شبکه سنکرون شده و امیدواریم 
تا پایان سال دو نیروگاه کالس F فوالد مبارکه نیز 

به بهره برداری برسد.
پیگیری تامین مالی صنعت برق از صندوق توسعه 

ملی
سودآور  صنایع  برای  را  نیروگاه  احداث  نیرو  وزیر 
بزرگ  برای صنایع  برق  تولید  افزود:  و  عنوان کرد 
می تواند حتی سودآورتر از تولید محصوالت آن ها 
باشد، ما تجربه موفق بورسی کردن صنعت سیمان 
را در صنعت برق اجرایی خواهیم کرد و با اطمینان 
پرسود  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری  می گویم 

سرمایه گذاری در صنعت برق سودآور می شود/ پیگیری تامین مالی 
صنعت برق از صندوق توسعه ملی

وزیر نیرو از سودآور شدن سرمایه گذاری در صنعت برق خبر داد و گفت: در این راستا تامین منابع 
مالی از طریق صندوق توسعه ملی را با حمایت دولت پیگیری می کنیم.

متن کامل

https://dolat.ir/detail/393591
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بازار سهام
تداوم جدال بورس با افت

روند  سهام،  بازار  هفته   معامالتی  روز  دومین  در 
و  نکرد  تکرار  را  شنبه  روز  امیدبخش  و  صعودی 
بیش  با  سهام  بازار  اصلی  نماگر  کرد.  افت  اندکی 
از3 هزار واحد کاهش معادل24/ 0درصد،کار خود 
پایان  به  واحد  و 4۶3  میلیون  یک  محدوده  در  را 
رساند. شاخص هموزن نیز روز گذشته 11/ 0 درصد 
عقب نشینی کرد. در این روز خالص تغییر مالکیت 
12۷ میلیارد تومانی از سوی حقیقی به حقوقی  به 
نسبت  بازارسهام  فعاالن  مثبت اندیشی  رسید.  ثبت 
یافته  افزایش  اخیر  روزهای  در  مذاکرات  روند  به 
در  معامالت  کاهش  کارشناسان  از  برخی  و  است 
قیمت ها  کاهش  می  دانند.  ناپایدار  را  فعلی  مقطع 
در اغلب صنایع باعث ارزندگی بازار شده است. به 
قیمت های  تکنیکالی،   کارشناسان  برخی  عقیده 
برخی از این نماد ها به کف حمایتی رسیده اند که 
سرمایه  بازار  کارشناسان  نظر  از  مهمی  عامل  این 

برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص است.
بازار سکه

چشم انتظاری سکه برای اخبار جدید
کاهشی  با  یکشنبه  معامالتی  روز  در  سکه  قیمت 
حدود 3 درصد نسبت به روز معامالتی قبل مواجه 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

افت همزمان 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.

شد و به مبلغ 14 میلیون و 150 هزار تومان رسید. این کاهش قیمت به طوری بوده است که قیمت سکه پس از گذشت چند ماه به محدوده قیمتی در اردیبهشت 
ماه سال جاری رسیده است. با وجود این حباب سکه هنوز مبلغی باالتر از یک میلیون و 200 هزارتومان است. چشم انداز دالر با وجود انتظارات مثبت مبتنی بر 
مذاکرات کاهشی است و همین عامل نیز بر قیمت گذاری سکه اثرگذار است. به همین جهت با فرض وجود ثبات در طالی جهانی و ادامه روند نزولی دالر، احتمال 
تغییرات افزایشی در روند سکه امامی کمتر به نظر می  رسد. سکه امامی که به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های سنتی سرمایه گذاری همواره مورد استقبال بوده و 

به نظر می  رسد حبابی بیش از یک میلیون را تثبیت کرده است.
بازار طالی جهانی

احتمال ضدونقیض افزایش طال
با وجود ادامه دار بودن درگیری های بین المللی بین برخی کشورها از جمله روسیه با اوکراین و همین طور چین با تایوان و سایر بحران های ژئوپلیتیک مطرح در 
جهان، افزایش در میزان طالی جهانی بعید به نظر نمی  رسد. بنابراین با توجه به انتشار اخبار مساعد در رابطه با نرخ بیکاری و افزایش در ایجاد اشتغال آمریکا و 
همچنین اخبار مطلوب در رابطه با شاخص تورم آمریکا که کمتر از حد پیش بینی ها بوده است ادامه سیاست انقباضی فدرال رزرو مالیم تر به نظر می  رسد. از این 
رو کاهش در نرخ بهره ایاالت متحده فضا را برای رشد طال فراهم خواهد کرد و جهش از محدوده 1۸00 دالری طی روزهای معامالتی آتی با توجه به شرایط ایجاد 

شده اندکی آ رام تر خواهد بود. به طوری که گفته می شود این سطح قیمتی می تواند باعث برگشت قیمت ها به دلیل عملکرد مقاومتی آن باشد.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
تسه در مسیر افت احتمالی

اندکی  با  یکشنبه  معامالتی  روز  در   9912 تسه 
افزایش نسبت به روز شنبه مواجه شد. اوراق ذکر 
شده با رشدی معادل 45/ 1 درصد به مبلغی حدود 
عرضه  در  اختالل  وجود  با  رسید.  هزارتومان   130
خانه دار  برای  جامعه  در  روزافزون  نیاز  و  مسکن 
این  انتظار  در  توجهی  قابل  قیمت  کاهش  شدن، 
بازار همواره صعودی در دهه اخیر به نظر نمی  رسد. 
به نحوی  اخیر  افزایش قیمت مسکن در سال های 
جامعه  از  زیادی  بخش  خرید  توان  که  است  بوده 
روند  شدن  کند  وجود  با  است.  کرده  محدود  را 
ساخت و ساز پس از جهش قیمت زمین و مواد اولیه، 
نوسانات در  به موقع،  عدم سیاستگذاری صحیح و 
خانه دار  محدودیت  این  به  نیز  مسکن  اوراق  بازار 
است  ممکن  به طوری که  است؛  شده  افزوده  شدن 
با  را  مسکن  وام  دریافت  برای  اقتصادی  صرفه 

مشکالتی جدی مواجه کند.
بازار نفت

نفت جایگزینی برای کاهش مصرف  گاز
نفت  بشکه  میلیون  چند  تولید  افزایش  احتمال  با 
بیشتر توسط اوپک پالس و فشار ایاالت متحده برای 
افزایش عرضه این سیال سیاه پرکاربرد در داخل و 
همین طور احتمال از سرگیری مذاکرات بین ایران 
و آمریکا، ممکن است فشار قوی بر افزایش قیمت 
ادامه دار  وجود  با  اما  نشود.  ایجاد  نفت  بشکه  هر 
چین  بین  تنش  در  افزایش  و  انرژی  بحران  شدن 
که یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های نفت جهان 
است با آمریکا بر سر تایوان ممکن است بهای نفت 
حرکت  دالر   100 باالی  سطوح  سمت  به  مجددا 
کند. بنابراین این احتمال وجود دارد که در ماه های 
آتی شاهد افزایش درقیمت جهانی گاز باشیم؛ زیرا 

رقابت در بازار LNG به دلیل تالش ژاپن برای تامین گاز خود، قیمت گاز طبیعی آسیا را نیز افزایش می دهد. نفت به عنوان جایگزینی برای تامین انرژی به جای 
گاز در چنین شرایطی از وضعیت بازار متاثر می شود.
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