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مدیریت ناترازی انرژی در کشور 
نیازمند فرماندهی واحد

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: تا زمانی که یک فرماندهی واحد برای مدیریت ناترازی انرژی و بهینه سازی 
مصرف در سطح کشور ایجاد نشده، راهی جز صرفه جویی در مصرف نداریم.

بـه گـزارش بـرق نیـوز، فریـدون عباسـی با اشـاره بـه ناتـرازی گاز در 
سـطح کشـور درباره راهکار های مدیریت آن، بیان کرد: مشـکل اصلی 
امروز کشـور در این حوزه انسـجام مدیریت اسـت. بایسـتی در مسـائل 
مهـم کشـور فرماندهـی واحـد داشـته باشـیم، بنـده بـه این دلیـل از 
لغـت نظامـی فرماندهـی اسـتفاده می کنم چراکـه این فرد بایـد دارای 
اختیـارات ویـژه ای باشـد تـا زمانـی کـه نظـرات کارشناسـی را گرفت 
دسـتور دهـد و کار را جلو ببرد. مسـئله ناترازی در حـوزه انرژی چه در 
حـوزه بـرق و گاز و چـه حـوزه بنزین به میـزان تولید و مصـرف آن باز 
می گـردد، زمانـی کـه تولیـد بـه هر دلیلـی محدود شـده و مـا نتوانیم 
در حـوزه توسـعه ای سـرمایه گـذاری کنیـم و میزان مصرف نیز رشـد 
داشـته باشـد بـا ناترازی روبه رو خواهیم شـد. وی در ادامـه اظهار کرد: 
مـا بایـد همواره بـه دنبال منابع جدیـد جایگزین نیز باشـیم. ما در هر 
دولتـی بـه همـه خانه هـا گاز می دهیـم. در برخـی از مناطـق منطقی 

اسـت کـه گاز رسـانی انجام شـود، اما تا چـه حد باید این مسـیر ادامه 
یابـد؟ آیـا زمانـی که خانه هـا را گاز کشـی کردیم باید صرفـا از همین 
منبـع انـرژی گاز اسـتفاده کنیـم؟ سـیمان و فوالد خـود را نیـز با گاز 
آن هـم بـا قیمـت پاییـن تولید کنیم و سـپس ایـن محصـوالت را در 
بازار هـای جهانـی بفروشـیم و سـود بیشـتری را به جیب شـرکت های 

خاصـی بریزیم.
مردم باید حاصل صرفه جویی را در زندگی خود ببینند

نماینـده مـردم کازرون در مجلـس شـورای اسـامی، تصریح کـرد: در 
کوتـاه مـدت تا زمانی که یـک فرماندهی واحـد برای این حـوزه ایجاد 
نشـده، راهـی جـز صرفـه جویی بـرای مدیریـت ایـن ناتـرازی نداریم. 
بـرای ایـن امـر نیـز بایـد دسـت کمـک بـه مـردم دراز کنیم تـا مردم 
صرفـه جویـی کـرده و حاصـل ایـن صرفـه جویـی را در زندگـی خود 
ببیننـد. بـه عنـوان مثال سیاسـت های تشـویقی بـرای افـرادی که در 

شعبه  ایران-  برق  صنعت  سندیکای  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
در  الی 18   15 ساعت  مورخ 1401/09/29  روز سه شنبه  اصفهان 
محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار 

خواهد شد.
از تمامی اعضایی که دارای کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق 
بازرگانی اصفهان هستند و عضویت قطعی در سندیکای صنعت برق 
به  دعوت  مجمع  در  دارند، جهت شرکت  را  اصفهان  شعبه  ایران- 

عمل می آید.
دستور جلسه:

1 - ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس
2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400 شعبه

3-  انتخاب هیات مدیره شعبه 
4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل 

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
ساالنه سندیکای صنعت برق ایران- شعبه 

اصفهان
مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران- شعبه 
 18 الی   15 ساعت   1401/09/29 مورخ  سه شنبه  روز  اصفهان 

برگزار می شود.

ادامه در صفحه بعد 
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ادامه از صفحه قبل 
مصـرف گاز صرفـه جویـی می کننـد درنظـر گرفتـه 
شـود. از ایـن طریـق می تـوان از مردم کمـک گرفت 
ایـن عضـو  را پشـت سـرگذاریم.  ناتـرازی  ایـن  تـا 
کمیسـیون انـرژی مجلـس در ادامـه تاکیـد کـرد: ما 
بایـد راندمـان نیروگاه هـا را بـاال ببریم، منابـع جدید 
را شناسـایی کنیم، چاه هایی که افت فشـار داشـتند، 
تقویـت فشـار بـرای آنان صـورت گیرد. بدیـن طریق 
در ظـرف چند سـال آینده می توان مشـکل را در این 

حـوزه برطـرف کرد.
نیازمنـد همکاری بین دسـتگاهی بـرای بهینه 

سـازی مصرف هستیم
وی با بیان اینکه از سـوی دیگر رعایت اسـتاندارد ها در 
سـاخت سـاختمان ها نیز نقش موثری در جلوگیری از 
هـدر رفـت انرژی دارد، افزود: این خیلی مهم اسـت که 
ما از مصالح سـاختمانی عایق اسـتفاده کنیم؛  استفاده 
از پنجره هـا و درب هـای اسـتاندارد موثـر اسـت. امروز 
رنگ هایی به عنوان پوشـش اسـتفاده می شـود که اگر 
روی سـقف سـاختمان زده شـود مانع ورود حرارت به 
داخـل می شـود. اگر هـم روی دیوار ها زده شـود، اجازه 
خـروج سـرما یا گرمـا از داخل بـه بیـرون را نمی دهد، 
در حـوزه مهندسـی شـیمی وضعیت مناسـبی داریم، 
امـا هنـوز ایـن رنگ هـای عایـق را تولیـد نکرده ایـم. 
عباسـی بیـان کـرد: تـوان و تکنولـوژی کشـور ایـن 
اجـازه را می دهـد کـه در مسـیر بهینه سـازی مصرف 
گام برداریـم. مثـا سـر ریـز تکنولـوژی سـانتریفیوژ 
الکتروموتور هـای کولر هـای آبـی بـه کار گرفتـه  در 
می شـود، ما حدود 20 سـال پیش حـوزه تکنولوژی را 
حـل کردیم، اما در حوزه اجرا از آن اسـتفاده نکرده ایم. 
وی در پایـان گفـت: زمانـی کـه بنـده گفتـم نیازمند 
یـک فرماندهـی واحـد در ایـن حـوزه هسـتیم یعنـی 
مجموعـه ای از دسـتگاه ها باید با یکدیگر همراه شـوند 
و یک دسـتورالعمل نوشـته و سـپس یک مدل تامین 

مالـی نیز بـرای آن پیش بینـی کنند.

که  شده  مطرح  زمانی  در  مهم،  اظهارنظر  این 
سرمایه گذاری در صنعت برق، جذابیتی برای فعاالن 
از پس هزینه سنگین  اقتصادی ندارد و دولت هم 
برنمی   آید.  برق  انتقال  شبکه  و  نیروگاه   ها  تاسیس 
کند،  سرمایه گذاری  این صنعت  در  بتواند  هم  اگر 
تازه به سد فرتوت شبکه انتقال برق خواهد رسید. 
در واقع، آهن ربای سرمایه گذاری در صنعت برق با 
اقتصاد  بخش  در  سیاستگذار  اشتباه  سیاست   های 
انرژی از کار افتاده است. شاهد رسمی وزارت نیرو 
که  می دهد  گواهی  هم  مجلس  پژوهشی  بازوی  و 
میزان سرمایه گذاری در صنعت برق در بازه زمانی 

10   سال اخیر، افت چشمگیری داشته است. حجم 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از 2/ 
۶میلیارد دالر در سال 1390 به ۶00میلیون دالر 

در سال 1400 کاهش یافته است.
کارشناسان در این باره با تاکید بر ضرورت احیای 
تعیین   تکلیف  لزوم  از  برق،  صنعت  اقتصادی  نظام 
که  می کنند  عنوان  و  می   گویند  برق سخن  قیمت 
بدون حل و فصل این موضوع، صنعت برق جاذبه         ای 
سوی  از  داشت.  نخواهد  سرمایه گذاران  برای 
برق،  صنعت  به  مالی  منابع  عدم تزریق  هم  دیگر 
در  کرد.  خواهد  تیره وتار  را  برق  عرضه  چشم         انداز 
تحمل  به  مجبور  تولیدکنندگان،  و  مردم  بین  این 
زیاد  مصرف  به  و  هستند  خاموشی  برنامه   های 
کشور  در  برق  مصرف  البته  می   شوند.  متهم  برق 
اما  دارد.  زیادی  فاصله  بین المللی  استانداردهای  با 
مصرف کننده  به  مختص  تنها  برق  صنعت  مشکل 
باعث  نیز  نادرست  سیاستگذاری   های  بلکه  نیست، 
شده است تا سرمایه گذاری و تولید برق در کشور 
در  دیگر  سوی  از  شود.  عدیده   ای  مشکات  دچار 
شبکه  برق،  نیروگاه   های  ظرفیت  افزایش  صورت 
قدیمی و کم   توان توزیع برق اجازه انتقال این برق 
قدیمی  شبکه  داد.  نخواهد  را  مصرف کنندگان  به 
انتقال برق همچنین موجب هدررفت برق می شود.

توزیع  برق شبکه   های  اتاف  برای  متنوعی  تعاریف 
ارائه شده است که جامع   ترین آنها اتاف را تفاضل 
بین انرژی الکتریکی ورودی از مبادی و روش های 
مختلف به سیستم، اعم از پست   های فوق توزیع و 
منابع تولید در سطح توزیع و انرژی الکتریکی که 
هزینه آن از مصرف کنندگان گرفته می شود تعریف 
و  غیرفنی  و  فنی  اتاف  هم  تعریف،  این  می کند. 
در کشورهای  را شامل می شود.  تجاری  اتاف  هم 
پیشرفته و توسعه   یافته هدررفت شبکه   های انتقال و 

توزیع در دهه   های گذشته به   طور برنامه   ریزی   شده   ای 
کشورهای  از  بسیاری  در  و  بوده  کاهش  حال  در 
انتقال به حداکثر 5/ 1 درصد  صنعتی اتاف بخش 

محدود شده است.
همچنین مجموع اتاف در شبکه در اکثر کشورها 
به زیر 5 درصد رسیده است و پتانسیل زیادی برای 
کاهش هدررفت شبکه وجود دارد. از طرفی کاهش 
اهمیت  از  بار  اوج  زمانی  دوره  در  به   ویژه  اتاف، 
زمانی  دوره  این  در  چراکه  است،  برخوردار  زیادی 
اتاف سیستم انتقال و توزیع در باالترین حد خود 
قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه اهمیت 
می کند.  دوچندان  را  مصرف کنندگان  نیاز  تامین 
اتاف انرژی در این دوره زمانی سیستم های قدرت 
را ناچار به توسعه شبکه برق کرده و هزینه خرید 
واقعیت  این  نشانگر  که  می دهد  افزایش  را  برق 
انرژی  اتاف  واحد  ارزش  که  است  اقتصادی  مهم 
در  کرده،  میل  انرژی  تمام   شده  قیمت  به  ساالنه 
با  بار متناسب  حالی که ارزش اتاف در دوره اوج 
هزینه توسعه زنجیره تامین برق است. سال گذشته 
را  تابستانه، مردم  بود که خاموشی   های غیر مترقبه 

غافلگیر کرد.
اواخر  از  درست  خانگی  مشترکان  برق  قطع 
خردادماه سال گذشته آغاز شد و وزارت نیرو پس 
از چند بار تکذیب این قطعی   ها، باالخره مسوولیت 
ضمن  نیرو  وزارت  گرفت.  برعهده  را  خاموشی   ها 
نشانه   گیری انگشت اتهام مصرف باالی برق به سوی 
توان  برق  شبکه  که  کرد  اعام  خانگی،  مشترکان 
تامین تقاضای مشترکان را ندارد. به همین دلیل، 
جدول  و  شده  برق  توزیع  جریان  قطع  به  مجبور 

خاموشی   ها را منتشر کرد.
جزئیات ساخت نیروگاه   های جدید

تولید  مادرتخصصی  اعام مدیرعامل شرکت  بر  بنا 

»دنیای اقتصاد« بررسی کرد

حلقه مفقوده تحلیل خاموشی 
برق

جلوگیری  برای  نیرو  وزارت   : دنیای اقتصاد 
۷ هزار  آینده  سال  تابستان  در  برق  کمبود  از 
اضافه  کشور  برق  تولید  ظرفیت  به  مگاوات 
خواهد کرد. براساس برنامه عبور از خاموشی در 
سال جدید، مقرر شده است که تا پیک تابستان 
ظرفیت  به  889مگاوات  و  ۷ هزار  آینده  سال 
شود.  افزوده  مختلف  روش های  از  برق  تولید 
نمایندگان  هیات  عضو  که  است  حالی  در  این 
در  خبر  این  با  همزمان  تهران  بازرگانی  اتاق 
صفحه شخصی خود هشدار داد: »در شرایطی 
تولید  ظرفیت  افزایش  روی  تمرکزها  همه  که 
و  انتقال  شبکه  که  می   دهم  اخطار  است،  برق 
توزیع کشور لب مرز قرار گرفته است. توسعه و 
ارتقای شبکه نیز به دوعامل مهم نیاز دارد؛ پول 
و زمان. موضوع، بسیار جدی است و در صورت 
عدم سرمایه گذاری، دچار بحران جدی خواهیم 

شد؛ جهت ثبت در تاریخ.«

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3923434-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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در کمیته تخصصی سازندگان مقره و بوشینگ مصوب شد؛

پیگیری جدی برای جلوگیری از واردات بی رویه مقره های رزینی
جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی سازندگان مقره و بوشینگ، ششم آذر ماه سال جاری در محل 
سندیکای صنعت برق ایران برگزار و آشنایی با خدمات و امتیازات سامانه کسب و کار برای شرکت های 

عضو، به عنوان یکی از محور های آن مطرح شد.

برهمین اساس در ابتدای این جلسه گزارشی از خدمات و 
امکانات سامانه کسب و کار سندیکا ارائه و نحوه استفاده از 
این سامانه و مزایای جانبی نظیر پوشش بیمه ای خدمات 

و نیز تعرفه های مناسب این سامانه شرح داده شد. 
در این گزارش به مشاوره دعاوی و حل اختاف، وکالت 
دعاوی مالی، غیر مالی و کیفری، تنظیم لوایح، اظهارنامه و 
دادخواست و شکایت، وکالت دعاوی کار و بیمه و گمرکی 
و نیز انجام امور قرارداد های شرکت ها شامل مذاکرات 
و تنظیم قرارداد های داخلی و بین المللی با تخصص در 
صنعت برق و پیمانکاری، تنظیم قرارداد های موردی و 
تیپ و اصاح و ترجمه قرارداد های خارجی، مستندسازی 
و تعدیل و تدوین دستورالعمل و آیین نامه برای شرکت ها 
و سازمان ها به عنوان بخشی از خدمات سامانه کسب و 
کار اشاره شد. همچنین انجام امور ثبتی از جمله ثبت 
اسناد و اماک و شرکت ها، تغییرات و انحال آن ها و 
موسسات، ثبت اختراعات و عائم و کلیه مالکیت های 
فکری و وکالت و مشاوره در دعاوی آن، پیگیری امور 
مالیات و بیمه از جمله تشکیل پرونده مالیاتی و مشاوره 
و حسابرسی و حسابداری، استرداد ارزش افزوده، وکالت 
در دعاوی دادگاه ها و کمیسیون های مالیاتی، تحریر دفاتر 
و تهیه گزارش ها و ترازنامه ها، بخشودگی، تقسیط و ... و 
نیز پیگیری امور تجاری بین المللی و داخلی شرکت ها 
و  بانکی  و  بورسی  وکالت در دعاوی  و  شامل مشاوره 
ارزی، پرداخت های بین المللی، ثبت سفارش و ترخیص 
تخصیص ارز و حمل و نقل و بیع و بیمه بین المللی، 
سئو،  و  بازاریابی  استراتژی  بازرگانی،  فرآیند  مدیریت 

تحلیل رقبا و مطالعات بازار، بازاریابی دیجیتالی، طراحی 
سایت، سامانه و اپلیکیشن و تولید محتوا و انجام امور 
تبلیغاتی به عنوان دیگر خدمات این سامانه معرفی شد. 
انجام امور حقوقی بین المللی به صورت گروهی یا انفرادی 
در موضوعات ثبت شرکت ها و عامت، تنظیم و رایزنی 
قرارداد های بین المللی، وصول مطالبات خدمات گمرکی 
و لجستیک، داوری و سرمایه گذاری خارجی با همکاران 
بین المللی در کشور های مختلف و اخذ انواع مجوز های 
قانونی برای فعالیت های مختلف مثل جواز کسب و کارت 
بازرگانی و نماد اعتماد الکترونیکی هم از جمله دیگر 

خدماتی بود که در گزارش مذکور به آن اشاره شد.
در بخش دیگری از جلسه میزان مشارکت فعاالن صنعت 
برق و کیفیت برگزاری نمایشگاه بین المللی برق بررسی و 
اذعان شد که علیرغم عدم حضور برخی از شرکت های 
مقره ساز در نمایشگاه، این رویداد اثربخشی مثبتی داشته 
است. یکی دیگر از موضوعات مطروحه در جلسه هیات 
رییسه کمیته تخصصی سازندگان مقره و بوشینگ، واردات 
بی رویه مقره های رزینی بود که در همین راستا مقرر شد 
مستندات این موضوع شامل اطاعات مشخصات فنی، 
حجم تولید داخل و ... از طریق شرکت های عضو کمیته 
به صورت مکتوب به دبیرخانه ارسال شود تا پیگیری آن 
در دستور کار سندیکا قرار گیرد. همچنین قرار بر این 
گذاشته شد که پس از دریافت اطاعات مرتبط با ساخت 
مقره رزینی از شرکت ها، گزارشی جهت پیگیری استعام 
ساخت داخل این تجهیز از سوی سندیکا به وزارت صمت 

ارسال شود.

در این نامه آمده است که عدم اباغ به موقع و واقعی کردن شاخص های تعدیل سال جاری که بعد از گذشت 
هشت ماه و نیم از سال انجام نشده و عدم جبران ضرر و زیان وارده به پیمانکاران و مهندسان مشاور در 
اثر واگذاری اسناد خزانه اسامی، مشکات شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای را تشدید و غیرقابل تحمل 

کرده است. 
همچنین تاکید شده است که شاخص های تعدیل اعام شده برای نیمه دوم و سوم سال 1400 کماکان 
مورد اعتراض جامعه فنی و مهندسی است. اصاح بخشنامه حق الزحمه مهندسین مشاور در سال 1401 

نیز عملی نشده است. 
در ادامه تصریح شده است که اکثر شرکت های پیمانکار و مهندسین مشاور و کارگاه های آنها علیرغم تاش 
مدیران در حفظ اشتغال حرفه به دلیل عدم دریافت وجهی بابت مطالبات معوقه در سال جاری، در وضعیت 

نابسامانی به سر برده و کارگاه ها در معرض اعتصاب کارگری و اغتشاش کارگاهی قرار دارند. 
در این نامه همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر امور نظام فنی و تشکل های تخصصی در تدوین و تنظیم 

فهارس بهای سالیانه و شاخص های تعدیل تاکید شده است.

پیگیری عدم ابالغ به موقع شاخص های تعدیل توسط شورای 
هماهنگی تشکل ها

شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور که هجده سندیکا و انجمن از جمله 
سندیکای صنعت برق ایران را در عضویت خود دارد، با پیگیری های پیام باقری، رئیس سندیکا که 
نایب رئیسی شورای مذکور را نیز بر عهده دارد، در نامه ای به معاون امور زیربنایی و تولیدی سازمان 

برنامه و بودجه کشور در خصوص عدم ابالغ به موقع شاخص های تعدیل هشدار داده است.



4

شماره  3154 21 آذر1401

استان  و حرفه ای  فنی  آموزش  مدیرکل  رستمی  مهندس حمیدرضا  با حضور  مرکز  این  افتتاحیه  مراسم 
مرکزی، دکتر حامد گرشاسبی مدیرعامل این شرکت و جمعی از مهمانان برگزار شد. 

شرکت رهشاد موفق به اخذ گواهی آموزش بین کارگاهی از 
سازمان فنی و حرفه ای شد

شرکت رهشاد الکتریک موفق به اخذ گواهی آموزش بین کارگاهی از سازمان فنی و حرفه ای استان 
مرکزی شد.

اعالم نظر در خصوص 
مصوبه هیأت وزیران مبنی 
بر ساماندهی بخشنامه ها و 

دستورالعمل های گمرکی
کرده  درخواست  خود  اعضای  از  سندیکا 
مصوبه  خصوص  در  را  خود  نظرات  نقطه  است 
بخشنامه ها  ساماندهی  بر  مبنی  وزیران  هیأت 

ودستورالعمل های گمرکی اعالم کنند.

پیرو نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران 
مبنی بر اعام نظر درخصوص مصوبه هیأت وزیران 
در خصوص ساماندهی بخشنامه ها و دستورالعمل های 
همچنین  و  صادرات  و  واردات  با  مرتبط  گمرکی 
بازنگری و اصاح روند آن، سندیکای صنعت برق ایران 
از اعضای خود درخواست کرده است نقطه نظرات خود 
را در این خصوص تا تاریخ 1401/09/23 به دبیرخانه 

سندیکا اعام فرمایند. 

مشاهده پیوست

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%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C/
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سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور، تامین کننده 
بخشی کلیدی از پروژه های زیرساختی و توسعه ای 
پایدار  تامین  نهایت  در  که  هستند،  صنعت  این 
این  برق را برای جامعه تسهیل و تضمین می کند 
از  با مشکات متعددی  فعلی  شرکت ها در شرایط 
جمله انباشت مطالبات از کارفرمایان دولتی، تحریم 
شدید  نوسانات  از  ناشی  خسارات  جبران  عدم  ها، 
قرارداد های یکسویه و دشواری در  ها، عقد  قیمت 
تامین مواد اولیه مواجهند. این در حالیست که این 
می توانند  خود  توانمندی های  به  اتکا  با  سازندگان 
و در صادرات کشور  توسعه  در  توجهی  قابل  سهم 

ایفا کنند.

بی توجهی وزارت صمت به 
صنعت مقره سازی

الله زمانی؛ رئیس هیات مدیره شرکت تابان نیرو 
ردیف  یک  نبود  نوشت:  یادداشتی  در  شیراز 
پایین  درصد  و  مقره  برای  مشخص  تعرفه ای 
حقوق گمرکی یکی از مهمترین مشکالت فعاالن 
این حوزه است که البته راه را برای واردات کاالی 

مشابه تولیدات داخل باز هموار کرده است.

آنقدر  مشکات  فشار  کنونی  شرایط  در  متاسفانه 
شدت گرفته که به نظر می رسد نجات این صنعت 
تدبیر و توجهی جدی و منسجم از سوی دولت به 
در  می طلبد.  را  صمت  و  نیرو  وزارتخانه های  ویژه 
از  یکی  تامین  که  مقره  انواع  سازندگان  میان  این 
تجهیزات حیاتی در ساخت خطوط توزیع و انتقال 
اندازی پست های فشار قوی را بر عهده  برق و راه 
دارند، قربانیان تدوین تعرفه های گمرکی پایین برای 
اند. در  واردات کاال های مشابه ساخت داخل شده 
همین راستا جا دارد وزارت صمت با افزایش تعرفه 
واردات کاال های خارجی که مشابه آن ها در کشور 
از تولید کنندگان داخلی حمایت  ساخته می شود، 
ظرفیت شرکت های  توسعه  برای  را  زمینه  و  کرده 

سازنده فراهم آورد.
در این میان نوسانات قیمت ها به ویژه نرخ ارز هم 
است.  کرده  ایجاد  برای سازندگان  مشکات جدی 
در  که  بگیرید  نظر  در  را  شرکتی  مثال  عنوان  به 
با  و  یافته  مناقصه ای حضور  در  سال 1400  پایان 
احتساب نرخ ارز 42000 ریالی برای ترخیص مواد 
اولیه پیشنهاد قیمت ارائه داده و از بخت بد حادثه 
اواخر  برنده مناقصه شده و طبق روال معمول، در 
اباغ قرارداد شده است.  فروردین ماه سال 1401 
در خرداد ماه با اباغ بخشنامه اعمال نرخ ارز برای 
ترخیص کاال از سوی هیات وزیران، هزینه ترخیص 
در  هم  آن  یافته،  افزایش  برابر  تا شش  اولیه  مواد 
ابزار  برق هیچ  قرارداد های صنعت  شرایطی که در 
و امکانی برای بران این خسارت پیش بینی نشده 
است. همین مساله به ظاهر ساده منجر به ضرر و 

زیان سازنده و شاید ورشکستگی او شده است.
و  ارز  نرخ  رویه  بی  افزایش  این موضوع  موازات  به 
دستمزد کارکنان و سایر هزینه ها به گونه ای است 
به  تعدیل(  تعدیل )درصورت داشتن  با ضرایب  که 

به معنای  امر  این  و  نیست  قابل جبران  هیچ وجه 
آن  هاست.  شرکت  برای  سربار  هزینه های  افزایش 
به  ناگزیر  نهایت  در  سازنده  که  شرایطی  در  هم 
صورت  در  و  بوده  خود  قراردادی  تعهدات  اجرای 
قصور در تحویل بموقع کاال مشمول عواقب حقوقی 

و مالی جدی خواهد بود.
به طور خاصه باید گفت نبود یک ردیف تعرفه ای 
پایین حقوق گمرکی  مشخص برای مقره و درصد 
یکی از مهمترین مشکات فعاالن این حوزه است 
که البته راه را برای واردات کاالی مشابه تولیدات 
داخل باز هموار کرده است. این واردات معموال تحت 
این  و  می شود  انجام  متفاوت  تعرفه ای  ردیف های 
موضوع به دلیل عدم تخصص و اشراف کارشناسان 
مربوط به موضوع، از چشم وزارت صمت دور مانده 
اینجاست که وزارت صمت چه زمانی  است. سوال 
قرار است از سازندگان داخلی مقره های برق حمایت 

کند؟
عمدتا  که  مقره  سازندگان  نکنیم  فراموش 
اشتغال  سطح  با  متوسطی  و  کوچک  شرکت های 
دهه  دو  از  بیش  طول  در  هستند  مناسب  زایی 
گذشته بخشی از حرکتی بوده اند که به خودکفایی 
این  با  است،  شده  منجر  کشور  برق  صنعت  ملی 
وجود امروز علیرغم نیاز قابل توجه کشور، بخشی از 
ظرفیت های تولیدی این شرکت ها خالی است، آن 
هم در شرایطی که برخی از کارفرمایان با قرار دادن 
شرکت های خارجی در وندور لیست خود، نسبت به 
اقدام می کنند که مشابه داخلی  واردات مقره هایی 

آن در حال ساخت است.
به عنوان مثال در طول یکی دو سال اخیر، وقتی 
ناگزیر  انرژی  بزرگ  صنایع  خاموشی ها،  بروز  با 
ایجاد  شدند،  نیازشان  مورد  برق  تامینی  خود  به 
زیرساخت های برقی در این صنایع که عمدتا تحت 

اما  شد.  آغاز  می کنند،  فعالیت  صمت  وزارت  نظر 
مکاتبات گسترده  و  پیگیری ها  علیرغم  و  متاسفانه 
که  بودند  تجهیزاتی  جزو  مقره ها  گرفته،  صورت 
استفاده  حداکثر  قانون  مشمولیت  از  سادگی  به 
این  اندک  سهم  ماندند.  جا  داخل  ساخت  توان  از 
تجهیز کلیدی و حیاتی در هزینه پروژه های بزرگ 
برقی گاهی دست کارفرما را برای عدول از قوانین 
حمایتی موجود باز می گذارد تا به سادگی واردات را 

جایگزین بهره گیری از مقره های داخلی کند.
اندازی  راه  برای  شده  صرف  گزاف  سرمایه های 
مقابل  در  تولید  خالی  ظرفیت های  و  کارخانجات 
و  خارجی  مشابه  نوع  واردات  برابری  چند  هزینه 
با  نامتناسب  گمرکی  تعرفه های  تدوین  همچنین 
موجبات  که  هستند  عواملی  صنعت،  این  شرایط 
کرده  فراهم  تدریج  به  را  مقره  سازندگان  تضعیف 

است.
حوزه  این  فعاالن  عدیده  چالش های  از  دیگر  یکی 
صمت  وزارت  سوی  از  برداری  بهره  پروانه  صدور 
توان  گرفتن  نظر  در  بدون  تولید  ظرفیت  ایجاد  و 
به عاوه  اظهار متقاضی است.  تولید و صرفا طبق 
در برخی موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی از وزارت 
متاسفانه  و  کرده  اخذ  برداری  بهره  پروانه  صمت 
که  می کنند  استفاده  واردات  برای  مجوز  این  از 
وزارت صمت  با  بسیاری  مکاتبات  راستا  همین  در 
انجام و تاکید شده که در حال حاضر این نوع مقره 
این  میزان  و  است  تولید  در حال  داخل کشور  در 
تولیدات نه تنها نیاز بازار های داخلی را تامین، بلکه 
که  نیست  دارد. مشخص  فرصت های صادراتی هم 
با وجود این ظرفیت در داخل کشور، چرا همچنان 
برخی  به  خارجی  مشابه  محصوالت  واردات  اجازه 

شرکت ها داده می شود.
مجموعه  زیر  فوالدی  شرکت های  حاضر  حال  در 
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%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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آمارهای هشت ماه  ایران در  تجاری  تعمیق کسری 
کسری  این  چرایی  شد.  منعکس  آبان  به  منتهی 
تجاری با توجه به آمارهایی که از داده های گمرک 
قرار  بررسی  مورد  گزارش  این  در  شده،  استخراج 
ارزش  افزایش   میزان  به  توجه  با  است.   گرفته 
وارداتی  کاالهای  ارزشی  رشد  واردات،  و  صادرات 

بیشترین سهم را در تعمیق کسری تجاری دارد.
آمار تجارت غیرنفتی هشت ماهه که از سوی گمرک 
این  در  که  می دهد  نشان  است  منتشر شده  ایران 
مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مجموع 
حجم مبادالت تجاری ایران با دیگر کشورهای جهان 
از ۶3میلیارد و  و  را تجربه کرده  رشد 10درصدی 
به ۶9میلیارد  در هشت ماه 1400  54میلیون دالر 
و 291میلیون دالر در هشت ماه سال جاری رسیده 
افزایش  به واسطه  10درصدی  رشد  عمده  است. 
حجم واردات صورت گرفته و صادرات رشد و نقش 
بسیار کمتری را تجربه کرده است. تراز تجاری در 
ناترازی  و  کسری  در  همچنان   1401 هشت ماهه 
به سر برده و بررسی روند آن گویای آن است که 
کسری تجاری رشد فزاینده      ای به خود گرفته است.

تجاری  کسری  که  است  جهت  آن  از  ادعا  این 
و  4میلیارد  میزان  به  سال جاری  هشت ماه  در 
هشت ماه  با  مقایسه  در  که  بوده  دالر  8۷۷میلیون 
رسانده  ثبت  به  را  2۷3درصدی  رشد  قبل  سال 
است. عمده سهم کسری تجاری به ترتیب متعلق به 
امارات متحده عربی به میزان ۷میلیارد و 205میلیون 
دالر، آلمان به میزان یک میلیارد و 38میلیون دالر، 
سوییس به میزان ۷3۷میلیون دالر، هند به میزان 
۶۶۷میلیون دالر و انگلستان به میزان 594میلیون 
کسری  عمده  آنکه  توجه  جالب  نکته  است.  دالر 
و  است  اروپایی  کشورهای  به  متعلق  ایران  تجاری 
رتبه های  ترکیه. در  و  مالزی  ایتالیا،  روسیه، هلند، 

بعدی قرار دارند. بی   شک تداوم روند فزاینده کسری 
تجاری به خصوص در کنار رشد صفر اقتصادی ایران 
در دهه اخیر، بسیار نگران   کننده و به عبارتی بیانگر 
تغییرات ناخوشایند در فضای اقتصادی و به تبع آن 

سیاسی است.
تبعات اقتصادی

اقتصادی رخ دادن همزمان کسری  تبعات  از جمله 
می توان  صفر  اقتصادی  رشد  و  فزاینده  تجاری 
شدن  کم   توان  و  صنایع  در  رکود  همه گیری  به 
شدن  واردات   گراتر  نیز  و  صادرات   محور  بنگاه   های 
اخیر  رشد  از دالیل  یکی  کرد.  اشاره  ایران  اقتصاد 
ارزش دالر را می توان در افزایش واردات جست وجو 
می دهد؛  نشان  آمار  در  را  خود  به خوبی  که  کرد 
می دهد.  افزایش  را  ارز  مصرف  برای  تقاضا  چراکه 
کاهش حجم صادرات و به طور کلی کاهش تجارت 
ایران در جهان نیز تبعات دیگر اقتصادی این تعمیق 

کسری تجاری است.
تبعات سیاسی

دنبال  به  دارد.  نیز  سیاسی  تبعات  اتفاقات  این 
صادرات،  کاهش  و  جهان  در  ایران  تجارت  کاهش 
شد.  خواهد  اتفاق  اقتصاد  شدن  تحریم   پذیرتر 
تجارت  کیک  کل  در  کوچکی  نقش  که  اقتصادی 
شده  تحریم  راحت   تر  طبیعتا  می کند،  ایفا  جهانی 
ضربه  کشور  این  تحریم  از  کمتری  کشورهای  و 
نرخ  پیاپی  جهش   های  دیگر  سوی  از  می   خورند. 
پیامدهای  اقتصادی،  تبعات  بر  عاوه  می   تواند  ارز، 
نمونه  به عنوان  باشد.  داشته  همراه  به  نیز  سیاسی 
در  ارز  نرخ  باالی  فوق   العاده  اهمیت  به  توجه  با 
قیمت های  تغییرات  در  آن  نقش  و  ایران  اقتصاد 
یا  ارز  نرخ  افزایش  مصرفی،  کاالهای  و  دارایی   ها 
به  می   تواند  کاالها  عموم  شدن  گران   تر  عبارتی  به 
نارضایتی   های اقتصادی و سیاسی منجر شده و به 

آنها دامن بزند. از سوی دیگر با افزایش نارضایتی   ها 
و کاهش حمایت مردم از سیاست   های دولتی، دولت 
نیز امکان کمتری برای چانه   زنی و مذاکرات خواهد 
داشت. در مجموع افزایش کسری تجاری می   تواند 

موجب فروش دارایی   ها نیز شود.
صادرات کل

براساس داده های گمرک، صادرات ایران در هشت ماه 
امسال رشد ارزش و کاهش وزن را تجربه کرده است. 
این موضوع، بیانگر رشد اسمی و نه حقیقی صادرات 
در  صادرات  وزنی  کاهش  است.  اخیر  یک سال  در 
یک سال اخیر زمانی قابل توجه می شود که شاخص 
نرخ جهانی حمل کانتینر در مدت مذکور از 9 هزار 
و 18۶دالر در نوامبر 2021 به 2 هزار و 404دالر در 
نوامبر 2022 رسیده است. کاهش وزنی صادرات در 
این  گویای  دریایی  هزینه حمل  کاهش  با  مقایسه 
برخاف  دریایی  است که کاهش هزینه   های حمل 
انتظار سبب افزایش وزن صادرات نشده است. از این 
رو کاهش وزنی و همچنین رشد بسیار پایین دالری 
صادرات را باید در شدت   گرفتن تحریم   ها و افزایش 
بخشنامه   های  نیز  و  ایرانی  تجار  با  مبادله  ریسک 
سوی  از  کرد.  جست وجو  صادرات  محدودکننده 
سرمایه   ای  کاالهای  استهاک  نرخ  افزایش  دیگر 
بنگاه   ها بیانگر آن است که تولید کاالهای تجاری به 
میزان کمتر و با کیفیت پایین   تر صورت می گیرد که 

این نیز خود موجب کاهش صادرات می شود.
ایران  صادراتی  کاالهای  عمده  که  کرد  توجه  باید 
و  گاز  نفتی،  مشتقات  از  متشکل  نفت،  از  پس 
این  مشتقات گازی و محصوالت پتروشیمی است. 
واقعیت از آن جهت شایان توجه است که با توجه به 
عدم تنوع محصوالت صادراتی، پس از وضع کمترین 
بخش  یک باره  به  تعرفه،  و  تحریم  از جنس  مانعی 
اعظم اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از 

»دنیای اقتصاد« جایگاه شرکای تجاری در نقشه 
صادرات و واردات ایران را بررسی کرد

پشت پرده کسری تجاری
دنیای اقتصاد - کیوان حسین وند : منشأ تعمیق 
آبان  به  منتهی  هشت ماه  در  تجاری  کسری 
امسال، افزایش واردات است. آمارهای گمرکی 
نیز این ادعا را تایید می کنند. اما اهرم های این 
رخداد در دستان امارات، آلمان، سوئیس، هند 
کشورهای  با  تجاری  کسری  است.  انگلیس  و 
تجاری  ناترازی  بر  را  تاثیر  بیشترین  نامبرده 
کسری  این  افزایش  است.  گذاشته  هشت ماهه 
تبعات اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارد. در 
بعد اقتصادی همزمانی ناترازی فزاینده تجارت و 
رشد اقتصادی پایین، همه گیری رکود و کم توان 
واردات گراتر  صادرات محور،  بنگاه های  شدن 
تجارت  در  ایران  سهم  کاهش  و  اقتصاد  شدن 
بعد  در  اما  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  جهان 
سیاسی، با توجه به کمرنگ شدن نقش کشور در 
تجارت دنیا، تحریم ها راحت تر وضع می شوند؛ 
محدودیت،  این  از  کمتری  کشورهای  چراکه 
آسیب خواهند دید. ضمن آنکه افزایش پی درپی 
واردات،  برای  تقاضا  افزایش  دنبال  به  ارز  نرخ 
در  و  موجب می شود  را  داخلی  کاالهای  گرانی 
این صورت به نارضایتی اقتصادی جامعه منتج 
با  تجارت  رو  پیش  گزارش  در  شد.  خواهد 
10مقصد نخست صادراتی و 10مبدأ اول وارداتی 
قرار  بررسی  مورد  شده  مبادله  کاالهای  نیز  و 

گرفته است.
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 تا پایان آبان تا پایان آبان تا پایان آبان
1401سال  1400سال  1401سال 

33/9 34/9 32/1 223081 306612 جمع کل
8/2 8/2 8/6 75628 98464 خانگي
15/1 15/2 14/3 18268 26515 عمومي
34/2 33/2 35/9 33626 43990 کشاورزي
7/4 7/2 7/3 76253 110212 صنعتي
1/3 1/3 1/6 16482 22382 (تجاري)سایر مصارف 

2824 5049 روشنایي معابر
 تا پایان آبان

1401سال  1401 1400
39263 644 695 38618 جمع کل
31337 452 475 30885 خانگي
1917 73 46 1844 عمومي
516 14 14 502 کشاورزي
266 0 4 266 صنعتي
5227 105 156 5122 (تجاري)سایر مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد   تا پایان مهر
5/0 2028 1401سال  1401 1400
13/5 5524 هزار  455 5 3 450 طول شبکه فشار متوسط
11/7 4776 کيلومتر 387 1 3 386 طول شبکه فشار ضعيف
45/5 18640 هزار دستگاه 809 11 12 798 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 136735 1980 1574 134755 ظرفيت ترانسفورماتورها
100 40952  تا پایان آبان

1401سال  1401 1400
روستا 58029 24 93 58005 کل روستاهاي برقدار شده

4510549 خانوار 343 1310 4510206 تعدادخانوار روستایي برقدار
147291 40 189 147251 طول شبکه فشار متوسط روستایي
100612 8 43 100604 طول شبکه فشار ضعيف روستایي

78256 دستگاه 25 191 78231 تعداد ترانسفورماتور روستایي
مگاولت آمپر 7748 0/79 5 7747 ظرفيت ترانسفورماتور روستایي

واحد 1400 1399
وات 1033 1017

4235 4074
3648 3461
3188 3059

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

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان آبان
1400

1400سال فروش
شرکت توانير جمهوري اسالمي ایران خانگي

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

215883

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار 2814

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور صنعتي 32848
(تجاري)سایر مصارف  71598

معاونت تحقيقات و منابع انساني روشنایي معابر 15596

وزارت نيرو عمومي 75315
کشاورزي 17712

1401/09/11اطالعات تا پایان مشترکين 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان آبان 1400سال 

واحد عملکرد تا پایان مهر 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

ليسانس
فوق ليسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان آبان 1400سال 

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات ساعت
توليد سرانه  
مصرف سرانه 

.، نسبت به گزارش هفته قبل به روز رسانی شده استصورتیموارد با رنگ  متوسط مصرف مشترکين خانگي

بخاري
18%

گازي
25%

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

0/4
3/1 2/4

6/5 5/7
3/3

خانگي عمومي کشاورزي صنعتي ساير مصارف کل 

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
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افزایش طي  تا پایان آبان پایان
1401 1401سال  1400*
22102 0 22102 کيلوولت400     57647 0/6 گاز 17/6 15829
33384 311 33073 کيلوولت230     5166 18/3 گازوئيل 24/7 22188
55486 311 55175 جمع انتقال 3631 13/8 نفت کوره 38/9 34905
24746 0 24746 کيلوولت132     2/4 جمع 13/5 12087
51116 34 51082 کيلوولت66و63     1/1 1020
75862 34 75828 جمع فوق توزیع جمع ظرفيت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2258
131348 345 131003 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 1001
81103 900 80203 کيلوولت400     0/5 407
94778 460 94318 کيلوولت230     59/65 تجدید پذیر 1401 100 89696
175881 1360 174521 جمع انتقال 77/4 توليد پراکنده 1401
38610 250 38360 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
84009 1248 82761 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 72/1 2096
122619 1498 121121 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 23/2 676
298500 2858 295642 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
100308/7 3390 96919 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
398808 6248 392561 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 2/7 77/4

196 1 چرخه ترکيبي  1401/04/06 غرب کارون 2/1 59/65
162 5 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/04/14 100 2909
162 2 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/04/25
183 3 گازي (شهيد باکري)قدس 1401/05/15
42 10 گازي زاهدان 1401/06/04 6/3 56744 حرارتي و اتمي قدرت عملي شبکه سراسري
160 2 چرخه ترکيبي  عسلویه 1401/06/13 5/0 11200 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 
42 11 گازي زاهدان 1401/06/14 6/1 67944 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
183 1 گازي تربت حيدریه 1401/06/17 2/9 51176 حرارتي و اتمي توليد همزمان شبکه سراسري
160 2 چرخه ترکيبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي 1401/06/28 62/8 8220 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پيک 
312 1 چرخه ترکيبي (واحد گازي)فوالد بوتياي ایرانيان 1401/09/01 8/5 59396 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
2909 13/8 371

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

73 توليد پراکنده 5/2 66059 (21:08 ،ساعت 1401/05/25)پيک شب  (مگاوات)
140 تجدیدپذیر 3/4 265566 حرارتي و اتمي
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 11/3 11151 برقابي و بادي
42 گازي زاهدان 3/7 276717 جمع
42 گازي جاسک 48/6 2865/9
42 گازي درود -5/2 3379
100 گازي دهلران 
183 گازي برق و بخار مکران
307 چرخه ترکيبي دوکوهه
160 چرخه ترکيبي 1خرم آباد
293 چرخه ترکيبي داالهو
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبزوار
183 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي1)تربت حيدریه
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)اروميه
320 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبالن
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بازار سهام
ورق بازار سرمایه برگشت

بازار سرمایه دومین روز معاماتی هفته را برخاف چهار 
روز معاماتی قبل بر مدار مثبت پشت سر گذاشت. 
بر این اساس نماگر اصلی بازار با رشد 41/ 0 درصدی 
همراه بود و در سطح یک میلیون و 389 هزار واحد قرار 
گرفت. در این میان ارزش معامات خرد به میزان2هزار 
و 29۶میلیارد تومان رقم خورد. این در حالی است که 
در جریان معامات یکشنبه به میزان 2۷میلیارد تومان 
داده  به حقوقی رخ  از جانب حقیقی  مالکیت  تغییر 
است. بر این اساس کارشناسان این حوزه بر این باور 
هستند که اگر ریسک های کسری بودجه و عدم توافق 
در مذاکرات برجام در کوتاه مدت باقی بماند، دولت به 
فروش بیشتر اوراق روی خواهد آورد. بر همین مبنا 
برای کنترل نرخ تورم و عمق بخشیدن به بازار بدهی، 
نرخ بهره بانکی مستلزم افزایش است که این امر موجب 
افت بازار سرمایه خواهد شد. اگرچه در چند هفته اخیر 
نرخ بهره عموما بدون تغییر چشمگیر باقی مانده   ، اما 
با توجه به کسری عظیم بودجه احتمال افزایش آن 

وجود دارد.
بازار سکه

تداوم صعود سکه
سکه طا روز معاماتی یکشنبه را در مدار مثبت پشت 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

واگرایی نفت با دیگر 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.

ادامه در صفحه بعد
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سر گذاشت. این در حالی است که سکه امامی روز 
مورد  تومان  و 1۷هزار  قیمت 18میلیون  گذشته در 
داد و ستد قرار گرفت. به عقیده بسیاری از کارشناسان 
این حوزه با توجه به رابطه مستقیمی که میان سکه 
و نرخ ارز و اونس وجود دارد، در حال حاضر به دلیل 
افزایش سطح معامات سکه و رشد قیمت اونس طا، 
سکه در مدار صعودی قرار گرفته است. بر این اساس 
در هفته های اخیر با ایجاد برخی انتظارات تورمی در 
فضای بازار افراد زیادی با هدف حفظ ارزش دارایی های 
خود در برابر تورم اقدام به خرید و نگهداری سکه طا 
کرده اند. این مهم با افزایش تقاضا با برهم زدن قیمت 
تعادلی بازار سبب افزایش قیمت سکه شد. از طرف دیگر 
در هفته گذشته با کاهش نرخ رشد بهره در کشور های 

اروپا و آمریکا ورق معامات اونس طا که در هفته های 
گذشته در مسیر کاهشی قرار داشت، برگشت. این امر 

باعث رشد نرخ سکه شده است.
بازار طای جهانی

چشم انداز مثبت طای جهانی
طای جهانی هفته معاماتی گذشته را با تغییرات مثبت 
پشت سر گذاشت. بر این اساس فلز گرانبها آخرین روز 
معاماتی را در قیمت 1۷9۷دالر و 32سنت به ازای هر 
اونس به پایان رساند. بررسی   ها نشان می دهد طای 
جهانی در هفته گذشته بازدهی مثبت ۶5/ 2درصدی 
را ثبت کرده است. اگرچه ابهامات زیادی در بازار وجود 
دارد، اما تنها عاملی که کارشناسان بر آن توافق دارند 
این است که تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو در روز 

چهارشنبه تاثیر قابل توجهی بر حرکت فلزات گرانبها در 
پایان سال خواهد داشت. بر این اساس انتظار می رود 
فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره خود را تا 50 واحد 
کاهش دهد. این اقدامات کمتر تهاجمی بانک مرکزی 
آمریکا می تواند به سود طا باشد. از طرفی با وجود 
اینکه فشار تورم عمده فروشی در ماه نوامبر بیش از حد 
انتظار افزایش یافت اما بازار طا حمایت خود را باالی 
1800دالر حفظ کرده است. با توجه به این عامل گفته 
می شود حتی اگر فدرال رزرو نرخ بهره نهایی را افزایش 
دهد طا همچنان عملکرد خوبی خواهد داشت چون 

خطر رکود عمیق تر نیز افزایش می   یابد.
بازار اوراق مسکن

روزهای نوسانی تسه

اوراق تسهیات مسکن مورد معامله در فرابورس دومین 
معاماتی  روز  چهار  برخاف  را  هفته  معاماتی  روز 
گذشته عمدتا نزولی پشت سر گذاشت. در این میان 
تسه9912 افتی معادل 94/ 1درصدی داشت. بر این 
اساس در پایان معامات روز یکشنبه اوراق یاد شده در 
سطح 108هزار و 9۶3تومان به معامات خود خاتمه 
تاثیرات  رکود،  حوزه  این  کارشناسان  عقیده  به  داد. 
مخربی بر عدم تعادل در بازار مسکن خواهد داشت. زیرا 
این عامل فاصله   بین عرضه و تقاضا را بیشتر و جبران 
آن را با وقفه طوالنی روبه رو خواهد کرد. در این میان 
در دوران رکود عده ای سازندگان و فروشندگان به دلیل 
دارند محصول  مالی  تامین  برای  اینکه ضرورت   هایی 
پایین   تر عرضه می کنند. در چنین  با قیمت  را  خود 
وضعیتی تنها تعداد اندکی از دارندگان مسکن که نیاز به 
تامین مالی دارند فروشنده خواهند بود. در این شرایط 
عده بسیار کمی ممکن است از رکود منتفع شوند، اما 
افت ساخت وساز و کاهش معامات، در بلندمدت میزان 

عرضه و تقاضا را به هم نزدیک تر می کند.
بازار نفت

سقوط آزاد نفت
قیمت نفت هفته معاماتی گذشته را بر مدار منفی 
و  برنت  خام  نفت  میان  این  در  گذاشت.  سر  پشت 
نفت وست تگزاس اینترمدییت به ترتیب آخرین روز 
معاماتی هفته را در قیمت های ۷۶دالر و 10 سنت 
و ۷1دالر و 2سنت به پایان رساندند. بررسی   ها نشان 
می دهد در این هفته هر دو نوع نفت خام یاد شده به 
ترتیب افت 1۶/ 35درصد و 53/ 35درصدی را تجربه 
محدودیت های  تمدید  کارشناسان  عقیده  به  کردند. 
تاثیر  نفت  قیمت  بر  چین  در  کووید-19  مسافرتی 
گذاشته، زیرا چند شهر چین محدودیت های جدیدی از 
تعطیلی مشاغل گرفته تا قرنطینه   های گسترده   تر را در 
تاش برای مهار این بیماری در دستور کار قرار داده اند. 

ادامه از صفحه قبل


