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3166خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
شنبه  24 دی 1401

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

در ایـــن جلســـه نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
ـــای  ـــرخ ارز و چالش ه ـــانات ن ـــه، نوس ـــواد اولی ـــن م ـــات، تامی مطالب
صـــادرات را بـــه عنـــوان مشـــکالت اصلـــی شـــرکت های عضـــو 

ـــمردند.  ـــود برش خ
تاکیـــد شـــد کـــه مطالبـــات بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 
ـــت.  ـــرده اس ـــه ک ـــی مواج ـــران نقدینگ ـــا بح ـــا را ب ـــت، آنه از دول
همچنیـــن نگرانی هایـــی کـــه در خصـــوص اختصـــاص منابـــع 
ـــت  ـــه 20 هم ـــل الیح ـــندیکا از مح ـــو س ـــرکت های عض ـــرای ش ب
ـــرکت های  ـــه ش ـــه ب ـــرورت توج ـــر ض ـــد ب ـــد. تاکی ـــرح گردی مط
ـــور،  ـــع از محـــل الیحـــه مذک کوچـــک و متوســـط در تســـهیم مناب
ـــی  ـــزء محورهای ـــا ج ـــر حواله ه ـــئله تهات ـــه و مس ـــرخ اوراق خزان ن

ـــد.  ـــرح ش ـــندیکا مط ـــدگان س ـــط نماین ـــه توس ـــود ک ب

نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران در جلسه ای که با حضور آقای دکتر آقامحمدی مشاور رهبری برگزار شد، چالش های صنعت 
برق و اعضای خود را تشریح کرده و خواستار رسیدگی به آنها شدند. در این جلسه سیدمحمد موسوی معاون صنایع ماشین آالت 
و تجهیزات وزارت صمت، مصطفی برهانی مدیرکل دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی وزارت صمت و جمعی از اساتید 
دانشگاهی، نمایندگان انجمن ها و تشکل ها و همچنین مدیران شرکت های فعال در صنعت برق، الکترونیک، مخابرات و فناوري 

اطالعات و ارتباطات حضور داشتند. 

ارائه گزارش چالش هــای صنعت برق 
به دفتــر رهبــری

اخبار منتخب واصله از رایزنان بازرگانی 
ایران در بغداد؛ هفته آخر آذر ماه

ـــث  ـــپ باع ـــرارداد تی ـــود ق ـــه نب ـــد ک ـــاره ش ـــه اش ـــه جلس در ادام
ــا  ــه بـ ــده کـ ــی شـ ــی در قراردادهایـ ــران بخـــش خصوصـ خسـ
شـــرکت توانیـــر و دولـــت منعقـــد شـــده اســـت. ایـــن موضـــوع 
علیرغـــم پیگیری هـــای چندیـــن ســـاله ســـندیکا و همچنیـــن 
ــاون اول  ــوی معـ ــال 1401 از سـ ــهریور سـ ــه شـ ــه ای کـ مصوبـ
ــه ای  ــده و نتیجـ ــی نشـ ــده، اجرایـ ــالغ شـ ــور ابـ ــس جمهـ رئیـ

حاصـــل نشـــده اســـت. 
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه توســـط 
ـــد  ـــر اســـاس ارز آزاد اســـت تاکی ـــا ب ـــدی عمدت ـــای تولی شـــرکت ه
ـــی  ـــتم بانک ـــه سیس ـــادرات ب ـــل از ص ـــت ارز حاص ـــه بازگش ـــد ک ش
ــه  ــه صرفـ ــدگان بـ ــرای صادرکننـ ــان بـ ــرخ 28500 تومـ ــا نـ بـ
نبـــوده و مشـــکالت عمـــده ای را بـــرای آنهـــا ایجـــاد می کنـــد. 

ـــواد  ـــوص م ـــر در خص ـــای توانی ـــختگیری معیاره ـــه س ـــن ب همچنی
اولیـــه اشـــاره و تاکیـــد شـــد کـــه برخـــی شـــرکت ها در تهیـــه 
ـــار  ـــت، دچ ـــده اس ـــزام ش ـــر ال ـــرف توانی ـــه از ط ـــوالد ST52 ک ف
ـــد کـــه  ـــا دارن ـــی ادع مشـــکل هســـتند چـــرا کـــه فوالدســـازان داخل
ـــی  ـــای داخل ـــم تقاض ـــه حج ـــه ب ـــا توج ـــوالد ب ـــوع ف ـــن ن ـــه ای تهی
ـــوالد از  ـــوع ف ـــن ن ـــدارد، تامیـــن ای ـــه اقتصـــادی ن ـــرای آنهـــا توجی ب
ـــوع  ـــل، ممن ـــد آن در داخ ـــکان تولی ـــه ام ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــارج نی خ
ـــدگان در مســـیر فعالیـــت خـــود  ـــذا تولیدکنن اعـــالم شـــده اســـت ل
ـــتند.  ـــه هس ـــی مواج ـــش اساس ـــا چال ـــواد ب ـــن م ـــن ای ـــرای تامی ب
ـــاالن  ـــای فع ـــوب از چالش ه ـــی مکت ـــد گزارش ـــرر ش ـــان مق در پای
ـــه  ـــت ب ـــق وزارت صم ـــه و از طری ـــندیکا تهی ـــط س ـــت توس صنع

ـــود. ـــاع داده ش ـــری ارج ـــرم رهب ـــاور محت مش
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نشست مشترک کمیسیون تخصصی سازندگان با هیات 
رئیسه کمیته تخصصی سازندگان، سیزدهم دی ماه 
سال جاری به منظور بررسی آخرین وضعیت کمیته  های 
تخصصی زیر مجموعه این کمیسیون و همچنین برنامه 
ریزی برای پیگیری موضوعات کلیدی این کمیته ها به 
ویژه مساله شاخص های تعدیل شش ماهه اول سال 
1401، در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین اقدامات صورت 
سندیکا  اعضای  مطالبات  وصول  با  ارتباط  در  گرفته 
توسط دبیر کمیته ارائه و تاکید شد که با پیگیری های 
سندیکا تخصیص 20 همت بودجه به صنعت برق کشور 
از طریق اصالح قانون بودجه سال 1401 با هدف تادیه 
مطالبات در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده 

است.
همچنین در ادامه، محدودیت تامین مواد اولیه ساخت 
سیم و کابل و دکل های مشبک انتقال و فوق توزیع، 
کارفرمایان  لیست  وندور  در  خارجی  برندهای  وجود 
دولتی علیرغم ساخت داخل، عدم پرداخت مطالبات، 
مداوم  تغییر  بانکی،  تسهیالت  دریافت  محدودیت 
از  به عنوان بخشی  الزامات فنی کنتور  و  مشخصات 

مهمترین چالش های فعاالن این حوزه مطرح شد. 
در بخش دیگری از این جلسه هم گزارشی از وضعیت 
تغییر شاخص های تعدیل شش ماهه اول سال 1401 
که توسط سازمان برنامه ابالغ شده، ارائه شد. بر اساس 
این گزارش، قیمت های مرتبط با شاخص های تعدیل 
در بازه های زمانی طوالنی اخذ شده و چنین رویه ای 
نمی تواند نوسانات کوتاه مدت را پوشش دهد و در نتیجه 
قرارداد های کوتاه مدت نظیر فروش متضرر خواهد شد. 
همچنین تاکید شد که با توجه به ماهیت فهارس بهای 
صنعت برق و تنوع باالی تجهیزات در این صنعت، وزن 
تغییرات قیمت ردیف های تجهیزات در محاسبه شاخص 
کل فهرست بها نسبت به ردیف های خدماتی، عملیاتی 

هم اندیشی اعضای کمیته و کمیسیون تخصصی سازندگان؛

بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های تعدیل شش ماهه اول 1401
نشست مشترک کمیسیون تخصصی سازندگان با هیات رئیسه کمیته تخصصی سازندگان، سیزدهم 
دی ماه سال جاری به منظور بررسی آخرین وضعیت کمیته  های تخصصی زیر مجموعه این کمیسیون 
و همچنین برنامه ریزی برای پیگیری موضوعات کلیدی این کمیته ها به ویژه مساله شاخص های 

تعدیل ششماهه اول سال 1401، در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.

و نیروی انسانی بیشتر است که این امر ناشی از عدم 
توازن در محاسبه شاخص تعدیل فهارس بهای صنعت 

برق است.
در گزارش مزبور تاکید شده بود که مالک سازمان برنامه 
و شرکت توانیر در تعیین شاخص ها اطالعاتی است که 
به صورت مستقیم از تولیدکنندگان و تامین کنندگان 
و یا به صورت غیر مستقیم از تشکل ها دریافت می شود. 
عدم توجه و یا سهل انگاری در ارائه قیمت های به روز و 
دقیق توسط مراجع مذکور، شاخص های استخراج شده 
را از واقعیت های بازار دور می کند. در همین خصوص، 
تفاوت شاخصهای منتشر شده با قیمت های استعالم 
شده توسط سندیکا  در فصولی که دارای تامین کننده 

انحصاری است، قابل تأمل و ابهام آمیز ارزیابی شد.
از  برداری  بهره  لزوم  بر  تاکید  پایان جلسه ضمن  در 
بندهای مختلف قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، مقرر شد 
نظرات اعضای کمیته های تخصصی ذیل کمیسیون 
سازندگان در خصوص ظرفیت ها و ضعف های این 
قوانین استعالم و در قالب یک گزارش تکمیلی، جمع 

بندی شود. 
همچنین قرار بر این گذاشته شد که جمع بندی نظرات 
کمیته سازندگان در خصوص رفع تعهدات ارزی جمع 
بندی و جهت ارائه به سازمان های ذی ربط به هیات 

مدیره اعالم شود.
مقرر شد عالوه بر ارسال گزارش های تهیه شده در 
خصوص شاخص های فهارس بهای شش ماهه اول سال 
1401 برای هیات رئیسه کمیته و کمیسیون، دلیل 
اختالف شاخص های منتشر شده با قیمت های استعالم 
شده توسط سندیکا در فصولی که دارای تامین کننده 
انحصاری است، از شرکت توانیر یا سازمان برنامه پیگیری 
شده و نتایج آن در قالب یک گزارش به کمیسیون ارائه 

شود.
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رویکرد بودجه 1402 در چاه   های غیرمجاز
براسـاس الیحـه بودجـه سـال 1402، نرخ برداشـت 
آب از چاه   هـای غیرمجاز 10برابر نرخ برداشـت آب از 

چاه هـای مجـاز تعیین شـده اسـت. در صـورت ادامه 
تخلـف و برداشـت آب غیرمجاز این عـدد، به 20برابر 
نـرخ برداشـت از چاه هـای مجـاز هـم  افزایـش پیدا 
می کنـد. شـرکت های آب منطقه   ای اسـتان   ها موظف 
هسـتند براسـاس دوبرابر ظرفیت پروانـه بهره   برداری 
چاه هـای مجـاز فاقد کنتـرل و دارای کنتـرل  معادل 
۳00ریـال دریافت و بـه خزانه   داری کل کشـور واریز 

کنند.
تعرفه آب پرمصرف   ها افزایش می   یابد

طبـق الیحـه بودجـه 1402، وزارت نیـرو بایـد برای 
مشـترکانی کـه بیـش از دوبرابـر الگـو آب مصـرف 
مـازاد،  مصـرف  مترمکعـب  هـر  بـه ازای  می کننـد، 
۳5 درصـد نـرخ آب   بهـای آنهـا را افزایش دهـد و این 

مبلـغ بـه خزانـه   داری کل کشـور واریـز شـود.
وزارت نیـرو از طریـق شـرکت های آب و فاضـالب 
اسـتانی سراسـر کشـور مکلـف اسـت عـالوه بـر نرخ 
آب   بهـا، بـه   ازای هـر مترمکعـب فـروش آب باالتـر از 
الگـوی مصـرف تـا دوبرابـر بیـش از الگـو 15 درصـد 
افزایـش دهـد و بـرای مشـترکانی  نـرخ آب   بهـا را 
کـه بیـش از دوبرابـر الگـو مصـرف کرده   اند، بـه ازای 
هـر مترمکعب مـازاد، ۳5 درصـد نرخ آب بهایشـان را 
افزایـش دهـد و ایـن مبلـغ را از آنـان دریافـت و بـه 
خزانـه داری کل کشـور واریـز کند. این وجوه، شـامل 
مالیـات بر درآمـد و مالیات ارزش افـزوده نخواهد بود. 
بنابرایـن تمامـی وجـوه دریافتـی از محـل مذکور به 
آبرسانی شـرب شـهرهای دارای تنش آبی، روستایی 
و عشـایری و شـهرهای زیـر 25هـزار نفـر و اصـالح 
شـبکه آن و تکمیـل فاضـالب روسـتایی اختصـاص 
می   یابـد. به طـور مشـخص، ۳0 درصـد از ایـن مبلـغ 
بـرای آبرسـانی عشـایری و باقی   مانده برای آبرسـانی 
شـهری و روسـتایی براسـاس بحـران و کمبـود آب 
توزیـع  مقاطـع سـه   ماهه  اسـتان   ها در  بیـن  سـالم 

می شـود.
حمایت از تولید برق تجدیدپذیر

دولـت در الیحـه بودجـه 1402، معـادل ۶5 درصد از 

عـوارض قانـون حمایت از صنعت برق کشـور را برای 
تولیـد بـرق تجدیدپذیر و پاک و توسـعه فناوری   های 
ایـن حـوزه اختصـاص داده اسـت. مشـترکان بـرق 
روسـتایی و عشـایری مجاز و برق چاه   های کشاورزی 

مجـاز از شـمول حکـم این بند معاف هسـتند.
از منابـع حاصـل ۳5 درصد به حسـاب شـرکت توانیر 
نـزد خزانـه   داری کل کشـور بـرای حمایت از توسـعه 
و نگهـداری شـبکه   های بـرق روسـتایی و ۶5درصـد 
مابقـی برای تولید بـرق تجدیدپذیر و پاک و توسـعه 
روسـتایی،  اولویـت  بـا  تجدیدپذیـر  فناوری   هـای 
عشـایری، خانوارهـای کم   درآمـد کمیتـه امـداد امام 

خمینـی و سـازمان بهزیسـتی واریـز می شـود.
جزئیات عوارض و مالیات مشترکان برق

در متـن الیحـه بودجه همچنیـن، جزئیـات دریافت 
وجـه از مشـترکان خانگـی و تجـاری گاز و بـرق و 
واریـز ایـن وجـوه بـه حسـاب خزانـه از سـوی دولت 
در بودجـه 1402 تشـریح شـده اسـت. بـه هریک از 
وزارتخانه   هـای نفـت و نیـرو از طریـق شـرکت های 
تابعـه ذی ربـط، اجـازه داده می شـود ماهانـه از هـر 
واحـد مسـکونی مشـترکان گاز مبلـغ ۳هـزار ریـال، 
از هـر واحـد مسـکونی مشـترکان بـرق مبلـغ 2هزار 
ریـال و از هریـک از واحدهای تجاری مشـترکان گاز 
و بـرق مبلـغ 20 هـزار ریـال اخـذ و به عنـوان منابع 
داخلـی نـزد خزانـه   داری کل کشـور واریـز کننـد. 
مبالغ فوق  یادشـده برای مشـترکان روسـتایی معادل 

اسـت. 50 درصد 
عوارض صادراتی محصوالت کشاورزی آب   بر

در الیحـه بودجـه 1402 بـرای صـادرات محصوالت 
کشـاورزی آب بر ۳ درصد عوارض تعیین شـده اسـت. 
در ایـن الیحـه پیش بینی شـده اسـت کـه به منظور 
حفـظ منابـع آبـی کشـور، وزارت امـور اقتصـادی و 
دارایـی موظف اسـت نسـبت بـه افزایش تـا ۳ درصد 
عـوارض صـادرات محصـوالت کشـاورزی و غذایـی 
آب   بـر، مـازاد بـر عـوارض محصـوالت مشـمول ایـن 
بنـد در سـال 1402 اقـدام کنـد. درآمـد حاصلـه در 

بررسی الیحه بودجه 140۲ نشان می دهد

سند یک ساله صرفه جویی 
مصرف آب و برق

مجلس شورای اسالمی کرده است؛ الیحه ای که 
رویکردهای جدیدی در بخش صنعت آب و برق 
دارد. در این الیحه تدابیری برای مصرف کمتر 
آب و برق اندیشیده شده است. یکی از راه   های 
کنترل مصرف آب و برق شهروندان، مدیریت 
عرضه و تقاضای این منابع است، به طوری که 
را  پرهزینه  مشترکان  آب  یا  برق  زیاد  مصرف 
کنترل کنند تا مانع سوءمصرف شوند. پیش از 
که  بودند  کرده  اعالم  مقامات مختلف  این هم 
دولت از تمام ابزار   ها و راهکار   ها برای تامین آب 
و برق کشور استفاده خواهد کرد. در عین حال 
دولت در الیحه بودجه سال140۲، مصرف بیش 
از الگو را برای مشترکان گران کرده و آن طور 
قرار است  ادعا شده،  این سند یکساله  که در 
درآمدهایی را که از این محل به دست می   آورد 
صرف توسعه شبکه    برق و همچنین آبرسانی به 

مناطق کم آب کشور کند.

سـقف ردیف مربوطـه به منظور اجرای الگوی کشـت 
در اختیـار وزارت کشـاورزی قـرار می گیـرد.

تامین نیاز آب صنایع
براسـاس بودجـه، بازتخصیـص منابـع آب موردنیـاز 
صنایـع از محـل آب   هـای نامتعارف پیش بینی شـده 
اسـت. وزارت نیـرو هـم مکلـف اسـت بـرای کاهـش 
هدررفـت آب در شـبکه   های توزیع و خطـوط انتقال 
آب شـرب، رفـع تنـش و همچنیـن رفـع انشـعابات 
غیرمجـاز، از کمـک و مشـارکت بخـش غیردولتـی 
اسـتفاده کنـد. ایـن کمـک قـرار اسـت بـا اسـتفاده 
از سـازوکار بیع   متقابـل یـا سـایر روش هـا در قالـب 
قراردادهـای منعقـده بـرای تامیـن منابـع آبـی، این 
از طریـق اصـالح  را  یـا پسـاب  از آب  اعـم  منابـع 
شـبکه   های توزیـع، به منظـور اسـتفاده در مصـارف 

صنعـت در اختیـار سـرمایه گذار قـرار دهـد.
تعرفه سوخت نیروگاه   های خودتامین

در الیحـه بودجـه 1402 تعرفه سـوخت نیروگاه   های 
خودتامیـن براسـاس متوسـط بازدهـی نیروگاه   هـای 
حرارتـی سـال 1۳۹۹ تعییـن شـده اسـت. براسـاس 
الیحـه بودجـه 1402، تعرفـه سـوخت نیروگاه   هـای 
خودتامیـن بایـد بـا تاییـد شـرکت های تابعـه وزارت 
غیر ایـن  در  باشـند؛  جداگانـه  کنتـور  دارای  نفـت 
صـورت، بایـد بنـا بـه اعـالم وزارت نیـرو نسـبت بـه 
تحویـل تمـام یـا بخشـی از بـرق تولیـدی خـود بـه 
شـبکه سراسـری اقـدام کننـد آنـان بایـد بـه میزان 
سـوخت مصرفـی بـرای برق تحویل شـده به شـبکه، 
معـادل تعرفه سـوخت نیروگاهی براسـاس متوسـط 
بازدهـی نیروگاه   هـای حرارتـی سـال 1۳۹۹ اقـدام 
کننـد. نقل و انتقـال اموال و دارایی   ها از شـرکت های 
توزیـع نیـروی بـرق به شـرکت مادرتخصصـی توانیر 
و بالعکـس از سـال 1۳۹۶ بـه بعـد مشـروط به ثبت 
اطالعـات امـوال غیرمنقـول شـرکت های مذکـور در 
سـامانه سـادای وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی از 
پرداخت هرگونه مالیات و سـود سـهام ابـرازی معاف 

است.
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اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 140۲ مشخص شدند
اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس برای حضور در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 140۲ مشخص 

شدند.
اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 140۲ مشخص شدند

اعضای کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1402 مشخص شدندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، دولت 
براساس آیین نامه داخلی مجلس، موظف به ارائه الیحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسالمی در 15 آذر ماه هر 
سال است و امسال دولت در تاریخ چهارشنبه )21 دی ماه( الیحه بودجه سال 1402 کل کشور را تقدیم پارلمان کرد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی بعد از تقدیم سند مالی کشور توسط دولت، کمیسیون های تخصصی 
مجلس اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را براساس رای گیری انتخاب می کنند که در این میان از هر کمیسیون ۳ نماینده 

و از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ۹ نماینده مشخص می شوند.
 براین اساس بعد از تحویل الیحه بودجه سال 1402 به قوه مقننه، کمیسیون های تخصصی مجلس اعضای خود را برای 

حضور در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده انتخاب کردند که اسامی اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است:
 کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات؛ حمیدرضا حاجی بابایی، سمیه محمودی، رجب رحمانی، محمدرضا میرتاج الدینی، 

سید احسان ارکانی، رحیم زارع، سید مهدی فرشادان، آرش زره تن لهونی، سید شمس الدین حسینی 
 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ محمدرضا صباغیان بافقی، جالل رشیدی کوچی، محمد صفری ملک

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ محمود عباس زاده مشکینی، حسین نوش آبادی، ابراهیم رضائی
 کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی؛ پرویز اوسطی، امان اله حسین پور، عبداله ایزدپناه

 کمیسیون بهداشت و درمان؛ رضا آریان پور، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، علی اصغر باقرزاده
کمیسیون فرهنگی؛ مجید نصیرائی، سیداحسان قاضی زاده هاشمی، امیرحسین بانکی پورفرد 

کمیسیون اجتماعی؛ علی اکبر بسطامی، علی بابائی کارنامی، خلیل بهروزی فر 
کمیسیون آموزش و تحقیقات؛ امان قلیچ شادمهر، محمد وحیدی، حسین حق وردی 

کمیسیون قضایی و حقوقی؛ محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدکاظم دلخوش اباتری 
کمیسیون صنایع و معادن؛ عبدالناصر درخشان، حجت اله فیروزی، سیدمحسن دهنوی

کمیسیون انرژی؛ هادی بیگی نژاد، کیوان مرادیان کوچکسرائی، مصطفی نخعی
کمیسیون اقتصادی؛ سیدکاظم موسوی، مهدی طغیانی، علیرضا زندیان

 کمیسیون عمران؛ احمد دنیامالی، غالمعلی کوهساری، اسماعیل حسین زهی
 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره زمان شروع به کار کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1402 گفت: کمیسیون 

تلفیق الیحه بودجه 1402 از روز شنبه هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد.
 حاجی بابایی تاکید کرد: پیش بینی می شود کمیسیون تلفیق الیحه بودجه، تا پایان هفته آینده کلیات بودجه سال 
1402 را مورد بررسی قرار دهد، همچنین تا پایان هفته آینده ما الیحه بودجه را به صحن علنی ارسال می کنیم تا آن ها 

هم بررسی کلیات الیحه بودجه را در یکشنبه هفته بعد از آن در دستور صحن علنی مجلس قرار دهند.
متن کامل

صبح امروز انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 برگزار شد. بر این اساس، سید شمس الدین 
حسینی با 24 رأی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد. حمیدرضا حاجی بابایی هم دیگر گزینه ریاست کمیسیون 

تلفیق بودجه سال 1402 بود که توانست 18 رأی کسب کند.
سیدمحسن دهنوی و احمد دنیامالی به ترتیب نایب رئیس اول و دوم و رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 

1402 شدند.
همچنین علی اصغر باقرزاده به عنوان دبیر اول و مجید نصیرایی به عنوان دبیر دوم کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 

1402 انتخاب شدند.

شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 140۲ شد
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال 140۲ برگزار و سید شمس الدین حسینی به عنوان 

رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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مطابق با مصوبه هیات وزیران و وزارت نیرو در مهر و آذر سال ۹۹ مقرر شد که مشترکان صنعتی با قدرت بیش از 
پنج مگاوات از ابتدای اردیبهشت 1400 از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه با عرضه کنندگان برق یا سایر روش های 
متداول در بورس انرژی نسبت به تامین انرژی برق مصرفی خود اقدام کنند که در غیر این صورت می بایست بهای 
حداکثر قیمت برق در بازار عمده یا بورس انرژی به همراه نیم درصد حق العمل را به شرکت توزیع نیروی برق 

پرداخت کنند.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در آبان ماه اظهار کرده بود که در سال 1400 حدود 12 درصد از 
معامالت برق در بورس انرژی و معامالت دو جانبه صورت گرفت. او همچنین در خصوص آمار امسال اعالم کرد که 
تا اواخر مهر سهم معامالت دوجانبه و بورس میان نیروگاه های خصوصی و صنایع بزرگ کشور از کل معامالت 11 

درصد بوده است.
حمیدرضا باقری معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیش تر گفته بود: وزارت نیرو برقی که توسط 

صنایع از بورس انرژی خریداری شده است را در اولویت تامین قرار داده و بر اساس شرایط شبکه سراسری، برق آن 
صنعت را تامین می کند و هیچ منعی از سوی وزارت نیرو برای معامله برق در بورس انرژی وجود ندارد.

او ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات دولت مشترکان باالی 5 مگاوات، می بایست برق خود را در بورس انرژی یا 
معامالت دوجانبه بخرند همچنین طبق آن مصوبه از مهرماه امسال مشترکان یک مگاوات و بیشتر نیز برق خود را 

باید از طریق بورس انرژی خریداری کنند.
اخیرا اعالم شد در پی تسهیل گری صورت گرفته در الکترونیکی شدن فرآیند ثبت و ضبط قرارداد های دوجانبه و 
رونق بخشی به فعالیت شرکت های خرده فروشی برق، حجم قرارداد های دوجانبه بین عرضه کنندگان برق اعم از 
نیروگاه ها و شرکت های خرده فروش با صنایع باالی 5 مگاوات در آذر امسال با ۳42 قرارداد ثبت شده، به بیش از 

4500 مگاوات در هر ساعت رسید که از ابتدای راه اندازی این نوع معامالت بی سابقه است.
سیاست وزارت نیرو کاهش تصدی گری در حوزه برق است

رجبی مشهدی در خصوص این موضوع به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در ابتدا باید خاطر نشان کرد که سیاست 
دولت و وزارت نیرو در حوزه تجارت برق، خروج از تصدی گری و حرکت به سمت سیاست گذاری در این حوزه 
است. به همین منظور ضمن حفظ حمایت های مورد نیاز از مصرف کنندگان خانگی و کم مصرف، تالش می شود با 
انتقال معامالت صنایع بزرگ و انرژی بر به فضای معامالت دو جانبه و بورس انرژی نسبت به توسعه ابزار های مالی 

در خرید و فروش برق اقدام شود.
او ادامه داد: در همین راستا قرارداد های دوجانبه بر اساس قوانین باالدستی از جمله مصوبه شورای اقتصاد در سال 
۹۷، تصویب نامه هیات وزیران در سال های ۹4 و ۹۹ و همچنین مصوبات متعدد وزیر نیرو در سال های ۹5 تا 1400 
و ابالغیه های شرکت توانیر و دستورالعمل های اجرایی آن راه اندازی و در حال اجرا است. در این نوع از معامالت، 
مصرف کننده و نیروگاه نسبت به مبادله مقدار مشخصی از برق در زمان معین توافق کرده و با پرداخت هزینه 

ترانزیت به مالک شبکه برق، برق تولیدی نیروگاه به مصرف کننده تحویل داده می شود.
این مقام مسئول می گوید: همانطور که مشخص است در این نوع از معامالت، وزارت نیرو و توانیر نقشی نداشته و 
صرفاً شرکت های برق منطقه ای و یا توزیع نیروی برق به عنوان مالک شبکه برق، موظف به انتقال برق از مبادی 

تولید به مبادی مصرف هستند.
او گفت: حجم معامالت قرارداد های دوجانبه در آذر ماه امسال بیش از 4500 مگاوات در هر ساعت بوده که طی 
۳42 قرارداد به ثبت رسیده است. تعداد قرارداد های دوجانبه در آذر ماه سال گذشته 240 قرارداد با ظرفیت ۳1۷4 
مگاوات در هر ساعت بوده که نشانگر رشد 42 درصدی حجم قرارداد های دوجانبه در سال 1401 نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته است. بیش از 4۷ درصد از حجم معامالت دوجانبه مذکور توسط شرکت های خرده فروشی برق 
انجام شده است. به این ترتیب که 22 شرکت خرده فروشی فعال طی 242 قرارداد دوجانبه، بیش از 2100 مگاوات 

برق در هر ساعت را معامله نموده اند.
کاهش بدهی های صنعت برق از مزیت قرارداد های دوجانبه

سخنگوی صنعت برق در خصوص مزیت های این قرارداد ها برای صنعت برق و سایر صنایع گفت: بزرگترین مزیت 
این قرارداد ها خروج وزارت نیرو و توانیر از فرآیند تجارت برق و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در این حوزه 
است. از دیگر مزایای قرارداد های دوجانبه برای صنعت برق می توان به حذف تدریجی تعرفه های ابالغی برای صنایع 
انرژی بر توسط وزارت نیرو و کاهش روند رو به رشد بدهی های صنعت برق به نیروگاه های بخش خصوصی اشاره 

کرد.

وزارت نیرو با معامالت دوجانبه برق به دنبال کاهش تصدی گری 
است

سخنگوی صنعت برق گفت: هدف وزارت نیرو این است که سهم معامالت برق از طریق بورس انرژی و 
قرارداد های دوجانبه را به ۶0 درصد برساند و حجم باالی برق معامله شده در قرارداد ها نشان دهنده 

استقبال صنایع است.

متن کامل

https://www.yjc.ir/fa/news/8329855/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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به گزارش برق نیوز، سه شنبه )1۳ دی( دومین نشست 
انرژی و بهینه سازی مصرف  ارتقاء دانش بهره وری 
برق در صنایع کشور به صورت حضوری و مجازی و 
با مشارکت گسترده صنایع بزرگ منطقه خراسان و به 

میزبانی شرکت برق منطقه ای خراسان برگزار شد.
سید محمدمهدی پیغمبرزاده، معاون بهره وری انرژی 
ساتبا با اشاره به بد مصرفی موجود در بخش های مختلف 
مصرف کننده انرژی و ناترازی تولید و مصرف برق و گاز 
در کشور، اولین راهکار رفع مشکل صنایع جهت تامین 
برق پایدار خود را احداث نیروگاه های خود تامین اعم 
از نیروگاه های حرارتی، مقیاس کوچک و نیروگاه های 
تجدیدپذیر دانست و همچنین با توجه به شدت باالی 
مصرف انرژی در صنایع کشور نسبت به صنایع مشابه 
در دنیا، دومین راهکار را اجرای اقدامات بهینه سازی و 
منطقی کردن مصرف انرژی برق در صنعت بیان نمود.

وی ضمن اشاره به ابالغ قانون مانع زدایی از توسعه 
صنعت برق، تاکید قانون بر واقعی شدن قیمت برق 
صنایع را منتج به مقرون به صرفه شدن اجرای اقدامات 

دومین نشست منطقه ای ارتقاء بهره وری انرژی و بهینه سازی 
مصرف برق در صنایع

دومین نشست ارتقاء دانش بهره وری انرژی و بهینه سازی مصرف برق در صنایع کشور با همکاری 
ساتبا، توانیر، شرکت مدیریت شبکه، سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و شرکت برق 

منطقه ای خراسان در مشهد برگزار شد.

بهینه سازی دانست و در این زمینه، بهره گیری صنایع 
ارتقاء  جهت  انرژی  خدمات  شرکت های  مشاوره  از 
امری  را  بر  انرژی  تجهیزات  و  فرآیند ها  در  کارایی 
ضروری عنوان کرد. پیغمبرزاده افزود: صنایع انرژی بر 
باید بصورت پیوسته و مستمر نسبت به ممیزی وضعیت 
مصرف انرژی و بهبود عملکرد خود اقدام نماید که در 
این خصوص نیز مدل های حمایتی و سرمایه گذاری 
الزم از جمله بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست 
توسعه یافته و ساتبا آماده هرگونه همکاری با صنایع در 
این زمینه می باشد. حسین محمودی مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خراسان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت 
تولید، تامین و مصارف برق صنایع بزرگ در منطقه 
خراسان، بیان کرد: قیمت های تکلیفی در صنعت برق 
سبب گردیده که برخی از طرح های توسعه ای مورد نیاز 
اتفاق نیفتد و در نتیجه در میزان تولید و مصرف برق 
و گاز در کشور ایجاد ناترازی شود، ولیکن میتوان با 
مدیریت صحیح مصرف انرژی این تهدید را به فرصت 

تبدیل و بخش زیادی از این ناترازی را جبران نمود.
مشهدی"  رجبی  "مصطفی  نیوز،  برق  گزارش  به 
ایران گفت:  مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق 

امروز  از  بینی سازمان هوا شناسی  بر اساس پیش 
قابل  دمای  کاهش  شاهد  آینده  هفته  اواخر  تا 
مالحظه ای در کل کشور به ویژه استان های شمالی 
هستیم و با توجه به استمرار برودت هوا و در پی 
خانگی،  بخش  در  ویژه  به  گاز  مصرف  افزایش  آن 
سوخت رسانی به نیروگاه ها و تامین برق هموطنان 

دشوار خواهد شد.
رجبی مشهدی افزود: بیش از ۹0 درصد تولید برق 
توسط نیروگاه های حرارتی است که از سوخت گاز 
استفاده می کنند و با توجه به رکورد مصرف گاز در 
بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده کشور 
تامین  اینکه  برای  ضروری ست  اخیر،  روز های  در 
پایدار  و  مطمئن  برق  تامین  و  نیروگاه ها  سوخت 
هموطنان  کلیه  نشود  مواجه  مشکل  با  مردم  برای 

در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.
ایشان اظهار داشت: هم اکنون شبکه سراسری برق 
پایدار است و مشکلی درتامین برق مشترکان وجود 
ندارد. همچنین وزارت نیرو با توجه به کاهش ذخیره 
مصرف  مدیریت  برای  اقداماتی  نیروگاه ها  سوخت 
مدیریت  و  معابر  روشنایی  کنترل  جمله  از  انرژی 
اعمال  اداری  و  صنعتی  مختلف  بخش های  مصرف 
کرده، اما همچنان نیازمند صرفه جویی هموطنان 

در مصرف گاز و برق به میزان 10 درصد هستیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در انتها 
گفت: همکاران شرکت پخش و پاالیش فرآورده های 
برای  را  تالش خود  تمام  گاز  ملی  و شرکت  نفتی 
تامین سوخت نیروگاه ها انجام می دهند، اما با توجه 
به برودت هوا و افزایش مصرف انرژی از هموطنان 
مصرف  الگوی  رعایت  با  می کنیم  درخواست  عزیر 
تا  و تنظیم دمای وسایل گرمایشی منزل بین 18 
پایدار  گاز  و  برق  تامین  به  گراد  21 درجه سانتی 

هموطنان کشور عزیز مان کمک کنند.

کاهش چشمگیر دمای هوا در 
کشور و لزوم مصرف بهینه 

انرژی
سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به کاهش 
در  ویژه  به  کشور  در  هوا  دمای  چشمگیر 
مصرف  رعایت  لزوم  شمالی،  نیمه  استان های 
بهینه انرژی در کشور جهت تامین برق مطمئن 

و پایدارضروری است.



7

شماره 3166 24 دی 1401

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
"محمد علی فرحناکیان"، مشاور وزیر نیرو در امور 
هماهنگی  و  بین المللی  مرکز  رییس  و  بین الملل 
سمینار  در  نیرو  وزارت  برق  و  آب  دیپلماسی 
مرکز  همکاری  با  آب  منابع  مدیریت  آموزشی 
از  که   )JCCME( خاورمیانه  و  ژاپن  همکاری های 
صبح امروز در شرکت مدیریت منابع آب ایران آغاز 
بکار کرد، افزود: اشتراک گذاری دانش و تجربیات 

بین کشور های مختلف، پایه هر نوع توسعه است.
از  یکی  آب  حوزه  در  گفت:  ادامه  در  فرحناکیان 
مهم ترین رویداد هایی که در سال گذشته اتفاق افتاد 
رویداد بین المللی با موضوع دهه بین المللی آب برای 
توسعه پایدار )که به میزبانی کشور تاجیکستان و در 
شهر دوشنبه برگزار شد( است؛ رویدادی که در آن 
مقامات عالی رتبه کشور های مختلف جهان از جمله 
بین المللی  نمایندگان سازمان های  نیز  و  نیرو  وزیر 
به آب در سطح  مربوط  تا مشکالت  یافتند  حضور 

جهان را در راستای برنامه های جامع توسعه پایدار، 
پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، تامین امنیت محیط 
زیست و تغییر اقلیم برای مدیریت بهینه این منبع 

محیط زیستی حیاتی بررسی کنند.
به  اشاره  با  بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  مشاور 
وزیر  این جلسه  در  کرد:  اضافه  اشاره  مورد  جلسه 
ایشان  و  داشتند  موثری  و  قوی  بسیار  نیرو حضور 
حکام  شورای  اجالسیه  سیزدهمین  برگزاری  برای 
تهران  در  شهری  آب  منطقه ای  مدیریت  مرکز 
ابراز آمادگی کردند و ما امیدواریم از آن جایی که 
تحت  و  ایران  عهده  به   RCUWM مرکز  میزبانی 
اشراف یونسکو است، این مرکز ظرفیت خوبی برای 
به اشتراک گذاشتن دانش بین کشور های مختلف، 
فراهم  را  آب  حوزه  در  افزون  روز  توسعه  موجبات 

آورد.
در  آب  سراسری  بحران  به  اشاره  با  فرحناکیان 
جهان گفت: بر اساس گزارش ساالنه مجمع جهانی 

اقتصاد، بحران آب همواره بیشترین ریسک را پیش 
کشور های  لذا  است؛  داده  قرار  جهان  اقتصاد  روی 
منطقه  در  ایران که  مثل  ویژه کشور هایی  به  دنیا، 
نیمه خشک و خشک قرار دارند الزم است به دنبال 
استقرار حکمرانی مطلوب آب، کاهش مصرف آب و 
بهره وری بیشتر آن، بازچرخانی و تعادل بخشی در 

عرضه و تقاضای آب باشند.
فرحناکیان در ادامه با اشاره به طرح جهاد آبرسانی 
و تالش دولت سیزدهم برای تأمین آب شرب پایدار 
برای بیش از 10 هزار روستا اضافه کرد: در دولت 
روستای  هزار   10 به  آبرسانی  جهاد  طرح  جدید 
طرح  این  اجرای  با  امیدواریم  و  شده  آغاز  محروم 
برای بیش از ۹0 درصد روستا های محروم و ساکنان 

آن ها آب سالم و پایدار تأمین کنیم.
با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح  وی همچنین 
منابع آب گفت: تاکنون تالش های خوبی در صنعت 
و  آموزش ها  این  با  باید  ما  و  انجام شده  ایران  آب 
آب  سهم  و  نقش  بتوانیم  بین المللی  همکاری های 
تولید  را در  استحصال  قابل  و  محدود در دسترس 

ناخالص داخلی کشور افزایش دهیم.
مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل در بخش پایانی 
حاضر  ژاپنی  مقامات  از  تشکر  خود ضمن  سخنان 
امیدواریم  افزود:  کارشناسان  سایر  و  سمینار  در 
کشور  آب  متخصصان  و  کارشناسان  تالش  نتیجه 
به بهبود شرایط زندگی برای نسل فعلی و نسل های 
آتی منجر شود و همکاری های وزارت نیرو با مرکز 
همکاری های ژاپن و خاورمیانه در حوزه صنعت آب 

و فاضالب و برق بیش از پیش گسترش یابد.
همکاری  با  آب  منابع  مدیریت  آموزشی  سمینار 
در  امروز  از  خاورمیانه  و  ژاپن  همکاری های  مرکز 
شرکت مدیریت منابع آب ایران آغاز شده و تا 21 

دی ماه ادامه دارد.

مشاور امور بین الملل وزیر نیرو در سمینار آموزشی مدیریت منابع آب مطرح کرد:

سهم آب را باید در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم/ گسترش 
همکاری های ایران و ژاپن در حوزه آب

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل با استقبال از توسعه همکاری های ایران و ژاپن در صنعت آب و برق 
گفت: الزم است از طریق آموزش و همکاری های بین المللی، نقش و سهم آب محدود در دسترس و 

قابل استحصال را در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری برنا از گیالن ؛ روابط عمومی 
گیالن  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  کل  اداره 
درپی انتشار پیامی مبنی بر قطعی کامل برق و گاز 
منتشره؛  تکذیب خبر  با  واحد های صنعتی گیالن، 
اعالم کرد: در راستای الگوی مصرف انرژی در فصول 
سرد سال، محدودیت مصرف برق فقط با ۳0 درصد 
صرفه جویی در صنایع پرمصرف در نظر گرفته شده 
بود و  نخواهد  برق واحد های صنعتی قطع  و  است 
ذکر  قابل  کارخانجات؛  گاز  در خصوص مصرف  اما 
است کارخانجات بزرگ فوالدی در حد گرم کردن 
کوره گاز خواهند داشت ولی برای تولید کامل؛  الزم 

است از سوخت جایگزین استفاده کنند.
کلیه  همراهی  و  صبوری  از  قدردانی  ضمن  لذا 
به  زودتر  هستیم  تالش  در  ارجمند،  صنعتگران 
تصمیم  از  پس  که  برسیم  بهینه  و  مناسب  نتیجه 
به  نتایج  استان،  گاز  جهادی  قرارگاه  در  گیری 

سریعترین زمان ممکن اعالم خواهد شد.

برق واحد های صنعتی قطع 
نیست / فقط ۳0 درصد مصرف 

بهینه انرژی برق مصوب است
روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان گیالن درپی انتشار پیامی مبنی بر قطعی 
با  گیالن،  صنعتی  واحد های  گاز  و  برق  کامل 

تکذیب خبر منتشره اطالعیه صادر کرد.
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متن کامل
متن کامل

از   ،2022 سال  در  کار  آمار  اداره  گزارش  آخرین 
نزول تورم به زیر ۷درصد و خشنودی سرمایه گذاران 
و سیاستگذاران این منطقه حکایت دارد. طبق این 
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در ماه اخیر از 
1/ ۷ درصد در ماه نوامبر به سطح 5/ ۶ درصد تنزل 
یافت. این امر که در نتیجه کاهش هزینه های انرژی 
و مواد غذایی صورت گرفته است، دالر جهانی را با 
افت 1/ 1 واحدی رو به رو کرد و آن را در کف 8 ماهه 
قرار داد. بنابراین این شاخص در ساعت 14 به وقت 
تهران توانست رقم ۹/ 101 واحد را به ثبت رساند.

کرد؟  افت  تورم  کاهش  پی  در  دالر  شاخص  چرا 
باید گفت که هرچند روند  این سوال  به  پاسخ  در 
خانوارها  و  سیاستگذاران  رضایتمندی  تورم  نزولی 
را به دنبال داشت، اما داده های تورمی به آنها این 

بهره  نرخ  افزایش  سرعت  که  می دهد  را  سیگنال 
که  آمریکا  ارز  شاخص  رو  این  از  دهند.  کاهش  را 
رزرو  فدرال  انقباضی  پولی  سیاست های  نتیجه  در 
و  می گیرد  قرار  نزولی  مسیر  در  شده بود،  تقویت 
قدرت خود را از دست خواهد داد. اما در مقابل این 
امر، طال و بازار رمزارزها که بر خالف روند شاخص 
دالر حرکت می کنند، در حال صعود به کانال های 
حمایت  طال  اساس  این  بر  هستند.  جدید  قیمتی 
کانال 1۹00 دالر را کسب کرد و روز گذشته رقم 
1۹04 دالر را به ثبت رساند. بازار رمزارزها از جمله 
بیت کوین نیز با صعود از کانال 1۶ هزار دالری در 
حوالی کانال 1۹ هزار دالری در حال نوسان است. 
همچنین اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال مهم 
در سطح جهان با رشد 8/ ۳واحد درصدی به کانال 

در  رمزارز  این  نتیجه  در  کرد.  صعود  دالر   1400
به  کریپتو  بازار  در  را  قیمت 1414  مذکور  ساعت 

ثبت رساند.
اولویت اصلی سیاستگذار؛ مهار تورم

آمریکا  مرکزی  بانک  می دهد  نشان  بررسی ها 
زمان  در  پولی  سیاست  از  گیری  بهره  با  توانست 
مناسب، از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. اگر چه 
آمریکا  مرکزی   بانک  تاکید می کردند،  نیز  بسیاری 
اما در  آغاز کرد؛  را  انقباضی  تاخیر سیاست های  با 
بهره مچ  نرخ  افزایش  با  توانست  فدرال رزرو  نهایت 
سیاستگذاران  رویترز،  گزارش  به  بخواباند.  را  تورم 
روند کاهشی  ادامه  از  پنج شنبه  روز  فدرال رزرو در 
این موضوع  ابراز رضایت کردند.  نرخ تورم دسامبر 
آینده  جلسات  در  مالیم تر  نرخ  افزایش  برای  راه 
فدرال رزو را فراهم کرده است. البته پیش از این نیز 
بانک مرکزی آمریکا اعالم کرده بود تا حصول تورم 
سیاست های  2درصد  نرخ  یعنی  آمریکا  در  هدف 
نرخ  کاهشی  روند  اما  یافت.  خواهد  ادامه  انقباضی 
تورم در پایان2022 باعث می شود که احتماال این 
ادامه  از قبل  بهره کمی مالیم تر  نرخ  افزایش  روند 
داده شود. بنابراین در سال202۳ یک حیاط خلوت 

برای جوالن بازارها ایجاد شده است.
و  شد  نزولی  دالر  جهانی  شاخص  دلیل  همین  به 
جهانی  طالی  و  رمزارزها  دنیا،  سهام  بازارهای 
توانستند یک روند افزایشی به خود بگیرند. پیش از 
این نیز مسووالن بانک مرکزی اعالم کرده بودند که 
مهار تورم برای اقتصاد آمریکا اولویت اصلی است؛ 
هرچند که ممکن است این رویه باعث کسادی بازار 
سهام، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری 
آمارهای  که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما  شود. 
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نیز در ماه های اخیر 
امیدوارکننده بوده و به نظر می رسد که در سایه مهار 

نیز در مسیر رونق  بازارها  و  اقتصاد  به مرور  تورم، 
قدم خواهند گذاشت. بنابراین درس سیاستگذاران 
پولی که مهار تورم باید اولویت قرار گیرد و پس از 
فراهم  اقتصادی  رونق  برای  را  شرایط  می توان  آن 

کرد، می تواند مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.
اثر تورمی آمریکا

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار کار 
ماه  در  منطقه  این  در  کل  تورم  ایاالت متحده،  در 
اخیر با افت ۶/ 0 واحد درصدی از 1/ ۷ درصد در 
ماه نوامبر به 5/ ۶ درصد در ماه دسامبر رسید. طبق 
این گزارش تورم برای ششمین ماه متوالی در سال 
2022 روند نزولی به خود گرفت و از باالترین سطح 
تورم در سال مذکور 1/ ۹ درصد در ماه ژوئن به 5/ 
۶ درصد در آخرین ماه سال گذشته رسید. بر این 
خدمات  و  کاال  بخش  در  هزینه ها  نوسانات  اساس 
آمریکا در ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفت. طبق 
این  اقتصادی  حوزه  در  آمده  به عمل  بررسی های 
منطقه، هزینه انرژی و مواد خوراکی در ماه گذشته 
با افت بسیاری همراه بوده است و دو محرک اصلی 

روند کاهشی تورم را ادامه دادند.
بر این اساس هزینه های انرژی از 1/ 1۳ درصد در 
رسید.  دسامبر  ماه  در  درصد   ۷  /۳ به  نوامبر  ماه 
از کاهش 5/ 1 درصدی  ناشی  را می توان  امر  این 
هزینه های بنزین دانست. در این میان مواد غذایی 
نیز از ۶/ 10 درصد در ماه گذشته به 4/ 10 درصد 
در ماه اخیر رسید. اما هزینه مسکن شاهد افزایش 
ماه  در  درصد   ۷  /1 از  و  بود  درصدی  واحد   0  /4
تورم  از  نباید  البته  رسید.  درصد   ۷  /5 به  گذشته 
ماه  در  درصدی  واحد   0  /۳ افت  شاهد  که  هسته 
اخیر بوده است، غافل شد. تورم هسته از ۶ درصد 
سال  ماه  آخرین  در  درصد   5  /۷ به  نوامبر  ماه  در 
روند  که  است  آن  از  حاکی  آمارها  رسید.   2022

تحرک بازارهای جهانی با مهار رشد قیمت ها در اقتصاد آمریکا

تورم با بهره مات شد
دنیاي اقتصاد- فائزه پوزش : نرخ تورم آمریکا در پایان سال۲0۲۲، ششمین کاهش را ثبت کرد و 
در ماه دسامبر به ۵/ ۶درصد رسید. نکته قابل توجه اینکه نرخ تورم هسته )تورم بدون گروه های 
نوسان ساز( نیز در این ماه کاهشی بوده و به رقم ۷/ ۵درصد رسیده است. پس از افزایش نرخ تورم 
در آمریکا، سیاستگذاران پولی این کشور نرخ بهره را در مقاطع مختلف زمانی افزایش دادند و نرخ 
سیاستی از زیر یک درصد تا سطح باالی 4درصد افزایش یافت. این رویکرد انقباضی، اثر خود را 
در مهار قیمت ها گذاشت، به رغم اینکه برخی اقتصاددانان معتقد بودند که امکان دارد بهره گیری از 
سیاست پولی، به زودی نتواند نرخ تورم را کاهش دهد. بانک مرکزی آمریکا در ماه های اخیر تاکید 
کرده که اولویت اصلی اقتصاد، مهار تورم است. حال در شرایطی که آمارها نشان می دهد حرکت تورم 
در مسیر کاهشی تداوم داشته است و احتماال از شدت سیاست های انقباضی کاسته می شود، شرایط 
برای رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری و در امتداد آن حرکت بخش واقعی اقتصاد فراهم خواهد شد.

https://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/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3935015-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
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بازار سهام
هفته سبز بورس

بازار سـهام هفته گذشـته را صعـودی آغاز کـرد و این 
رونـد افزایشـی خـود را تا روزهـای پایانی هفتـه ادامه 
داد. بـه طوری که تنها در روز چهارشـنبه نماگر اصلی 
تاالر شیشـه   ای بـا افـت ۹۶/ 0 درصدی همـراه بود. به 
ایـن ترتیب شـاخص کل بـا میانگین رشـد روزانه ۹2/ 
0 درصد توانسـت عملکرد مثبتی معـادل ۶2/ 4 درصد 
در کارنامـه هفتگـی خـود بـه ثبـت برسـاند. بـر ایـن 
اسـاس دماسـنج بازار در سطح یک میلیون و ۶52 هزار 
واحـد بـه کار خـود پایـان داد. امـا در مقابل شـاخص 
هـم   وزن، طـی معامـالت هفتـه گذشـته به طـور کلی 
بـر مـدار صعود قـرار داشـت و رشـد 55/ ۶ درصدی را 
از آن خـود کـرد. عـالوه بـر این خالـص تغییر مالکیت 
سـرمایه گذاران بـازار سـهام بـه طـور میانگین بـا ورود 
پـول حقیقی   هـای بازار همـراه بود. با توجه به رشـدها 
و همچنیـن سقف شـکنی   های چندماهـه شـاخص، 
برخـی از کارشناسـان معتقدنـد، بـورس تهـران هفته 
جـاری را متعادل   تـر و بعضـا بـا تمایـالت نزولی جهت 

استراحت سـپری کند.
بازار سکه

بازی سکه در مه

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

رتبه اول بازار سهام در عملکرد 
هفتگی

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

موجود پیش بینی شده اند.

بـازار طـال و سـکه پـس از اینکـه دومیـن هفته دی ماه را با عملکرد منفی سـپری کرده بود، هفته گذشـته را با نوسـانات مثبت به پایان رسـاند. به نحوی که سـکه امامی در 
سـطوح بـاالی کانـال 21 میلیـون تومـان مـورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب هر قطعه از مسـکوک یادشـده با ایسـتادن در قیمت 21 میلیون و 250 هزار تومان توانسـت 
بازدهـی مثبـت 5۹/ 4 درصـدی را در کارنامـه هفتگـی خود به ثبت برسـاند.این اتفـاق در حالی رخ داد که نرخ دالر در بازار آزاد با تغییرات نسـبتا مثبتی همـراه بود. عالوه بر 
ایـن افزایـش بهـای طـال در بـازار جهانی منجر شـد تا تمایالت صعودی در سـکه محفوظ بمانـد. به این ترتیب فاصله ارزش ذاتی و بازار سـکه مذکور نیز نوسـانات کاهشـی 
داشـت و از حبـاب ۳ میلیـون تومانـی خـارج شـد و بـه رقـم بیش از 2 میلیـون و 800 هزار تومان رسـید.با توجه به شـرایط حاکم بـر بازارها برخی کارشناسـان معتقدند که 

تغییـرات سـکه نسـبت به هفته های گذشـته مالیم تر ولی بـا تمایالت صعودی همراه باشـد.
بازار طالی جهانی

چشم   انداز کوتاه مثبت طال
قیمـت طـال در روز جمعـه بـه رونـد افزایشـی خـود ادامه داد و با رسـیدن بـه 1۹0۶دالر در مسـیر ثبت چهارمین هفتـه متوالی با عملکرد مثبت قـرار گرفت. ایـن اتفاق در 
حالـی رخ داد کـه داده   هـای تـورم مصرف کننـده در ایاالت متحده نشـان داد فشـارهای قیمتی همان طور که انتظار می   رفت در دسـامبر 2022 کاهش یافتـه و زمینه را برای 
کـم کـردن سـرعت افزایـش نـرخ بهره توسـط فدرال رزرو فراهـم کرد. اما معامله گران برای کاهش فشـار شـاخص دالر و بازدهی خزانـه داری در ماه   های آتی تا حـدود زیادی 
احتیـاط را پیـش گرفتنـد و تمایـل بـه خریـد طال را افزایـش دادند. به طوری که قیمت آن به باالترین حد هشـت ماه اخیر رسـید. انتظار می رود که رشـد اقتصادی چین در 
سـال جاری بهبـود یابـد و بـا افزایـش هزینه   های زیرسـاختی این کشـور، تقاضای جهانی برای کاالهای اساسـی و طال تقویت شـود. امـا با توجه به اینکه چین با کرونا دسـت 

ادامه در صفحه بعد
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و پنجـه نرم می کنـد، چشـم انداز کوتاه مدت همچنان 
است. نامشخص 
بازار اوراق مسکن

ناتوانی دولت در ساخت مسکن
تسـه ۹۹12 هفته گذشـته از سـطح 121 هـزار تومان 
بـه ازای هـر بـرگ تـا قیمـت 125 هـزار و ۹40 تومان 
رشـد کـرد و توانسـت عملکـرد مثبـت هفتگـی 2۳/ 
2 درصـدی رقـم بزنـد. بـا توجـه بـه این موضـوع که 
سـاخت مسـکن در کشـور بـا همـکاری بخش   هـای 
بایـد  مختلـف جـزو برنامه   هـای مهمـی اسـت کـه 
تقویـت و افزایـش یابـد، دولت فعلی تاکنون نتوانسـته 
وعده   هایـی را کـه بـرای سـاخت سـاالنه یـک میلیون 
واحـد مسـکونی داده اسـت محقق کند. نبود مسـکن 
مناسب از نظر کیفیت ساخت، موقعیت و دسترسی   ها 
و همچنین  قیمت مناسـب یا به عبارتی نرخی که در 
تـوان خرید متقاضیان باشـد، از مهم تریـن عامل برای 
خانـه   دار شـدن اسـت. بنابرایـن بـا عرضه کـم و خالی 
مانـدن بسـیاری از خانه   هـا به دالیلـی همچون قیمت 
بـاال و تکمیـل نشـدن فرآینـد ساخت وسـاز آن هم به 
دلیـل نگاه سـرمایه   ای به مسـکن توسـط سـازندگان، 
تقاضـا همچنـان باالسـت و نه تنها بهبـود نیافته بلکه 
با فشـار تورم و افزایش هزینه خانوار کیفیت سـکونت 

نیز بسـیار افـت کرده اسـت.
بازار نفت

احساسات خوش بینانه در نفت
قیمـت نفـت در روز جمعـه بـا تحرکات مثبـت همراه 
بـود. اما به دلیل نشـانه   هایی از کاهش تـورم در ایاالت 
متحـده، انتظارات بر روی رشـد شـدید قیمت هاسـت. 
در ایـن بیـن نیـز خوش بینـی نسـبت بـه بازگشـایی 
اقتصـاد چیـن نـگاه سـرمایه گذاران را بـرای بهبـود 
تقاضـا در سـال 202۳ بـه افزایـش تقاضـا بـرای نفت 
و در نهایـت رشـد قیمت هـا معطـوف کـرده اسـت. به 
ایـن ترتیب هر بشـکه نفـت خام برنت روز گذشـته در 

قیمـت 84 دالر و 80 سـنت و نفـت وسـت تگـزاس اینترمدییـت نیـز در قیمت ۷۹ دالر و 21 سـنت مورد دادوسـتد قرار گرفت. به گفتـه برخی از تحلیلگران ایـن حوزه، در 
صورتـی کـه تـورم ایـاالت متحـده کمتـر از حد انتظار باشـد، شـاخص دالر را پاییـن خواهد آورد. زیـرا دالر ضعیف   تـر می تواند تقاضای نفت را به نسـبت افزایـش دهد و این 

کاال را بـرای خریدارانـی کـه ارزهـای دیگـر دارنـد ارزان   تـر می کند
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