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3169خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
شنبه  1 بهمن 1401

جلسه نمایندگان بخش خصوصی صنعت برق با "زیادعلی فاضل"وزیر برق کشور عراق برگزار و مشکالت همکاری با این کشور مطرح 
و بر ضرورت حل آنها تاکید شد.

اعالم آمــادگی وزیـر بــرق عراق
 برای همکاری با بخـش خصوصی ایــران

در این جلسه که مدیرعامل شرکت توانیر و نمایندگان هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران  حضور داشتند، بر توانمندی و تجربه حضور اعضای 
سندیکا در بازارهای هدف منطقه ای به ویژه عراق تاکید شد. 

همچنین تصریح شد که بیشترین مشکالت بخش خصوصی صنعت برق ایران در کشور عراق مربوط به نقل و انتقاالت مالی و بانکی و ضمانت نامه هاست. 
در بخش بعدی جلسه به مشکالت شرکت های حاضر در بازار عراق اشاره و بر همکاری بیشتر در پروژه های برق کشور عراق تاکید شد. همچنین عنوان 

شد که موضوع کاهش تلفات در 4 استان عراق پروژه هایی است که بخش خصوصی ایران می تواند در آنها تاثیرگذار باشد. 
در پایان جلسه وزیر برق کشور عراق برای همکاری با شرکت های ایرانی در پروژه های صنعت برق کشور خود اعالم آمادگی و استقبال کرد.

قیمت هر جلد سالنامه سال 1402 
گروهی سندیکا اعالم شد

)برای مشاهده جزئیات کلیک کنید(

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

اصفهان
مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صنعت برق ایران- شعبه 
اصفهان )نوبت دوم( روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه ساعت 15 
الی 18 عصر در سالن زاینده رود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی استان اصفهان برگزار می شود.

از تمامی اعضایی که دارای کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق بازرگانی 
اصفهان هستند و عضویت قطعی در سندیکای صنعت برق ایران- شعبه 

اصفهان را دارند، جهت شرکت در مجمع دعوت به 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
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با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله 
دستگاه های کارتخوان بانکی، تجاری نبوده و اثبات درآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است. 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند 4 
بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق 
ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی، تجاری نبوده و اثبات درآمدی بودن آن با مؤدی است، 

این مقرره پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد. 
در رای مزبور آمده است: 

اوالً بر اساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره 9909970906011511 الی 9909970906011521 
مورخ 1399/12/17 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره 
200/99/16  مورخ 1399/1/31 سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه 
درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای 11 و 18 دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی 
است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده 95 قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات الزم در خصوص احراز و تحقق درآمد 

انجام شود.  
ثانیاً استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به 
نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای 

پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است. 
ثالثاً بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند )م( تبصره 12 
قانون بودجه سال 1400 کل کشور صادر شده و بر اساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک 
به صورت پیش  فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون داللتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب 
فروش محسوب می شوند و به خودی خود اقالم آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی 
بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند 4 
بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین 
مذکور است، خالف قانون وخارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیالت و 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رای شماره های 20۷۷ و 20۷8 مورخ 1401/۹/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور:

ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص حساب های متصل 
به شبکه شاپرک

سازمان امور مالیاتی بخشنامه مربوط به پیش فرض قراردادن »حساب فروش« متصل به شبکه شاپرک 
را ابطال کرد.
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ایـن دوره بـا هـدف بـه روزرسـانی مدیـران فـروش بـا اسـتاندارد های اتحادیـه اروپـا و بـا حضـور مدیـران و 
کارشناسـان فـروش برگـزار شـد. 

منبع اصلی این دوره کتاب شرکت یک نفره بود و سر فصل های ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
ـ فروش و فروشنده در دنیای امروز

ـ آموزش کامل مدل Straight Line )جردن بلفورت معروف به گرگ وال استریت(
ـ آموزش مدل SPIN تنها مدل علمی فروش شرکتی 

ـ انگیزه و رفتارسازی در تیم فروش
ـ سلف دیسیپلین و ضرورت آن در تیم های فروش

ـ بازی گروهی

B2B Sales Expert Course

دوره تخصصی فروش شرکتی SEC برگزار شد
ـــوچ  ـــس ک ـــدی؛ بیزن ـــا اس ـــر رض ـــه دکت ـــا ارائ ـــرکتی SEC ب ـــروش ش ـــی ف دوره تخصص
بین المللـــی توســـعه کســـب و کار از کشـــور آلمـــان در تاریـــخ 2۷ دی 1401 ســـاعت 14 
ـــران  ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــل س ـــو در مح ـــای عض ـــرکت ه ـــور ش ـــا حض ـــی 18 ب ال

ـــد. ـــزار ش برگ

سرفصل های ارائه شده به شرح ذیل می باشد: 
1.حوزۀ پیمان، رسیدگی

)رسیدگی شکلی و ماهوی صورت وضعیت ها و صورتحساب های پیمانکار و ثبت و صدور حسابداری آن ها؛ خسارت 
تأخیر تأدیه؛ وضعّیت مناقصه و پیماِن فاقد بودجۀ پادار و یا فاقد تأمین اعتبار؛ رابطۀ قوانین و مقّررات مالی و 

محاسباتی با شرایط عمومی پیمان ها؛ تصفیه و تسویه  حساب ها و پیامدهای آن؛ آثار قبول و ضبط تضامین( 
2.حوزۀ استاندارد حسابداری 

)رابطۀ ادعا و دریافت های تشویقی با درآمد پیمان؛ سقف شناسایی درآمد پیمان؛ مخارج قابل اِعمال در پیمان؛ 
مدیریت ریسک های مالِی مازاد کّل مخارج به کّل درآمد پیمان؛ نحوه افشاء مازاد درآمد و مخارج پیمان در 

ترازنامه؛ حقوق پیمانکار در تغییر روش پرداخت از نقدی به اسناد خزانه( 
3.حوزه مالیات عملکرد و ارزش افزوده 

)رابطۀ مالیات بر ارزش افزوده با ادعای پیمانکار؛ رابطۀ مالیات ارزش افزوده با کار گواهی شده و خدمات ارائه شده 
و یا درآمد شناسایی شده؛ رابطۀ کار گواهی شده و درآمد شناسایی شده با گزارش های فصلی؛ جایگاه سامانۀ 

مؤدیان در خصوِص مأخذ ارزش افزوده، بدهی ارزش افزوده، جرائم و رابطۀ آن با اسناد خزانه(
4.حوزۀ بیمۀ تأمین اجتماعی 

)تعامل بخشنامۀ تنقیح و تلخیص با قوانین باالدستی؛ رابطۀ حق بیمه با ادعای پیمانکار؛ رابطۀ نقض عهد 
کارفرما در پرداخت به پیمانکار با اِعمال جرائم تأمین اجتماعی نسبت به پیمانکار؛ نحوۀ تسویۀ بدهی حق تأمین 

اجتماعی از محل اسناد خزانۀ فاقد حفظ قدرت خرید؛ مرور زمان حسابرسی در تأمین اجتماعی(

دوره آموزشی حسابداری پیشرفته پیمانکاری )با رویکرد حقوقی( 
برگزار شد

دوره آموزشی حسابداری پیشرفته پیمانکاری )با رویکرد حقوقی(، چهارشنبه 28 دی با ارائه جناب 
آقای مهندس حمید حسین زاده؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق و 
استراتژیست حقوقی/ مولف کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری )نشر دادگستر( و سرکار خانم رویا 
محمد حسنی؛ مدیر ارشد موسسه حسابداری تحلیلی و عضو انجمن حسابداران خبره و مشاور عالی 

مالی و مالیاتی در سندیکای صنعت برق برگزار شد
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هوشمندسازی صنعت برق نیاز به نقشه راه جامع دارد
ــتیم و  ــی داشـ ــته محدودیت هایـ ــال گذشـ ــتان سـ ــت: تابسـ ــر گفـ ــل توانیـ مدیرعامـ
ـــیزدهم  ـــت س ـــتقرار دول ـــا اس ـــه ب ـــد ک ـــال می ش ـــی اعم ـــش خانگ ـــی هایی در بخ خاموش

ــت. ــورت گرفـ ــی صـ ــزی خوبـ ــا، برنامه ریـ ــن محدودیت هـ ــع ایـ ــرای رفـ بـ

ـــرق  ـــرکت ب ـــل ش ـــه مدیرعام ـــع و معارف ـــن تودی ـــاه( در آیی ـــم بهمن م ـــروز )یک ـــر ام ـــش از ظه ـــردی پی آرش ُک
منطقـــه ای اســـتان زنجـــان، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صنعـــت بـــرق بـــا ثبـــت یـــک رکـــورد مناســـب، توانســـت پیـــک 
ـــت  ـــه هم ـــاد مناســـب و ب ـــاد اعتم ـــا ایج ـــرد: ب ـــار ک ـــذارد، اظه ـــر بگ ـــت پشـــت س ـــا موفقی تابســـتان امســـال را ب
ـــناخت  ـــرو ش ـــئله در گ ـــن مس ـــم و ای ـــور کردی ـــا عب ـــاه از بحران ه ـــرض 9 م ـــرق در ع ـــت ب ـــران صنع تالش گ

ـــود. ـــی ب ـــانی داخل ـــروی انس ـــی و نی ـــت درون ظرفی

ـــا  ـــه حوزه ه ـــا در هم ـــه قطع ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــود دارد  ــور وجـ ــیل هایی در کشـ ــت و پتانسـ ظرفیـ
ـــرد:  ـــان ک ـــود، اذع ـــا ش ـــایی و احص ـــد شناس ـــه بای ک
ظرفیت هـــای شـــناخته شـــده در حـــوزه صنعـــت 
بـــرق داریـــم کـــه بایـــد بـــرای آن هـــا برنامه ریـــزی 

ـــم. کنی
ــی  ــای علمـ ــت پروژه هـ ــه اهمیـ ــئول بـ ــن مسـ ایـ
و تبادل نظـــر بیـــن دانشـــگاهیان و صنعـــت بـــرق 
ـــان و  ـــتان زنج ـــد: اس ـــادآور ش ـــرد و ی ـــاره ک ـــز اش نی
ـــاظ  ـــه لح ـــوب و کارا ب ـــتان های خ ـــزو اس ـــن، ج قزوی
ــرق  ــت بـ ــانی در صنعـ ــع انسـ ــاختی و منابـ زیرسـ

هســـتند.
ـــن  ـــان اینکـــه زنجـــان و قزوی ـــا بی ـــر ب مدیرعامـــل توانی
ـــه  ـــوری ب ـــط کش ـــن متوس ـــاالی میانگی ـــا ب مجموع
ــوب  ــبکه ای محسـ ــرد شـ ــی و عملکـ ــاظ کارایـ لحـ
می شـــوند، بیـــان کـــرد: بخشـــی از ایـــن موفقیـــت 
ـــی  ـــت و بخش ـــد اس ـــانی کارآم ـــروی انس ـــون نی مره
ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــت کالن ـــه مدیری ـــوط ب ـــر مرب دیگ

ــود. ــود دارد، می شـ ــق وجـ مناطـ
ـــل  ـــی مدیرعام ـــوابق علم ـــه س ـــاره ب ـــا اش ـــردی ب ُک
ـــان  ـــان، خواه ـــه ای زنج ـــرق منطق ـــرکت ب ـــد ش جدی
ـــد و  ـــگاه ش ـــا دانش ـــرق ب ـــت ب ـــتر صنع ـــاط بیش ارتب
ـــاوری  ـــزات وفن ـــوژی را در ســـاخت تجهی نقـــش تکنول
ایـــن صنعـــت حائـــز اهمیـــت دانســـت و تشـــریح کـــرد: 
ـــه دارد  ـــی ک ـــه ظرفیت ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــان می توان زنج
ـــد. ـــی باش ـــای تحقیقات ـــام پروژه ه ـــرای انج ـــوت ب پایل

ـــری  ـــرل و کنترل پذی ـــت کنت ـــه اهمی ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــه  ـــرد: در زمین ـــوان ک ـــدف، عن ـــع ه ـــبکه های توزی ش
ـــرق(  ـــت ب ـــازی )صنع ـــی و هوشمندس ـــوش مصنوع ه
ـــن  ـــد در ای ـــه بای ـــی نرســـیده ایم ک ـــه نقشـــه راه جامع ب

ـــود. ـــش کار ش بخ
در ادامـــه مدیرعامـــل ســـابق شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
ـــان  ـــارد توم ـــاالی 370 میلی ـــت: ب ـــان گف ـــتان زنج اس

پـــروژه آمـــاده بهره بـــرداری بـــرای دهـــه مبـــارک 
ـــم. ـــر داری فج

ـــان از  ـــتان زنج ـــه اس ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــی خلج عل
ـــی  ـــگاه مطلوب ـــرق در جای ـــبکه ب ـــت ش ـــاظ وضعی لح
ــار  ــر بـ ــا 2.5 برابـ ــرد: تقریبـ ــار کـ ــرار دارد، اظهـ قـ
ـــت  ـــن، ظرفی ـــان و قزوی ـــتان زنج ـــان در اس مصرفی م
شـــبکه داریـــم و بـــاالی 10 هـــزار مگاولـــت آمپـــر 
ـــبکه های مان  ـــع ش ـــوق توزی ـــت های ف ـــت پس ظرفی

ـــت. اس
ـــزان  ـــدار می ـــر م ـــزار کیلومت ـــه 5 ه ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــتان،  ـــبکه در اس ـــد ش ـــوق تولی ـــال و ف ـــوط انتق خط
ـــدازی نیـــروگاه آریـــن  ـــا راه ان ادامـــه داد: خوشـــبختانه ب
ـــان  ـــتان زنج ـــا در اس ـــی م ـــت نیروگاه ـــزان ظرفی می
ـــت  ـــاالی 1000 مگابای ـــه ب ـــزرگ( ب ـــای ب )نیروگاه ه

ـــت. ـــیده اس رس
ـــرق  ـــرکت ب ـــد ش ـــل جدی ـــه مدیرعام ـــه جلس در ادام
ـــن  ـــدار و مطمئ ـــرق پای ـــن ب ـــت: تامی ـــه ای گف منطق
ــود  ــه خـ ــن وظیفـ ــترکان را مهم تریـ ــرای مشـ بـ

می دانیـــم.
ـــه فعالیـــت ده ســـاله در  ـــا اشـــاره ب ـــی ب منصـــور اوجاق
ـــای  ـــرای ارتق ـــی ب ـــکان را محل ـــن م ـــرق، ای شـــرکت ب
فـــن و آمـــوزش دانســـت و افـــزود: بـــا نـــگاه علمـــی بـــه 
ـــرق  ـــع ب ـــه توزی ـــر ک ـــئولیت خطی ـــن مس ـــائل، ای مس
ـــه نحـــوه  ـــن و زنجـــان اســـت را ب ـــه قزوی ـــه دو منطق ب
ـــرداری  ـــن رو بهره ب ـــم داد؛ از ای ـــام خواهی احســـنت انج
ـــع را  ـــوق توزی ـــال ف ـــاژ و اتص ـــط ولت ـــبکه در خ از ش
در راســـتای تامیـــن انـــرژی بـــرق مطمئـــن مســـئولیت 
ـــا همیـــاری و همـــکاری عزیـــزان  مهمـــی اســـت کـــه ب

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــق انج در شـــرکت محق
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــن مراســـم منصـــور اوجاق ـــان ای در پای
مدیرعامـــل جدیـــد شـــرکت بـــرق منطقـــه ای زنجـــان 
معرفـــی و از خدمـــات علـــی خلجـــی مدیرعامـــل 

ـــد. ـــی ش ـــرکت قدردان ـــن ش ـــی ای قبل
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رئیس مرکز پژوهش های مجلس بر اساس مطالعات 
با تاکید بر لزوم اجرای مجموعه ای از  صورت گرفته 
اقدامات برای حل موضوع ناترازی گاز در کشور، توسعه 
ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور، جلوگیری از تشدید 
ناترازی گاز در بخش های مختلف، حذف یارانه انرژی 
از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور 
تخصیص بهینه یارانه انرژی، اولویت دهی به بحث بهینه 
سازی مصرف از طریق اصالح و تقویت ساختار مربوطه، 
اولویت دهی به تسویه گواهی صرفه جویی انرژی مبتنی 
بر ماده )12( و بازار بهینه سازی، خودتامینی گاز صنایع 
عمده از طریق ورود به حوزه باالدستی گاز با اولویت 
گازهای مشعل، تأمین مالی توسعه میادین باالدستی 
گاز  مصرف  مستمر  پایش  و  رصد  محل صادرات،  از 
در بخش های مختلف، کارآمدسازی تعرفه گذاری گاز 

بهینه  برای مصرف  فرهنگ سازی عمومی  و  طبیعی 
انرژی را پیشنهاد داد.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با 
بیان اینکه حل مسئله ناترازی گاز به اقداماتی چندگانه 
و چندوجهی نیاز دارد، 10 اقدام راهبردی را پیشنهاد 

داد.
توسعه ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور: در مواجهه با 
مساله ناترازی گاز، بایستی دو مفهوم ناترازی فصلی 
از یکدیگر تفکیک  را  ناترازی ساالنه  )اوج مصرف( و 
مواجه  با چالش  را  در حال حاضر کشور  آنچه  کرد. 
کرده است، ناترازی فصلی است. راه حل اصلی تمام 
کشورهایی که گاز سهم جدی در سبد مصرفی آنها 
دارد برای حل مساله ناترازی فصلی، ذخیره سازی گاز 
طبیعی است. ایران نیز به عنوان سومین تولیدکننده 

توصیه های مرکز پژوهش های مجلس برای حل مسئله گاز
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در تشریح 10 توصیه راهبردی برای حل مسئله ناترازی گاز، گفت: حل 

ناترازی گاز به اقداماتی چندگانه و چندوجهی نیاز دارد.

متن کامل

و چهارمین مصرف کننده گاز، بایستی در گام اول به 
سهم 10 درصدی ظرفیت ذخیره سازی به کل مصرف 
و درگام بعد به سهم 20 درصد دست یابد. در این میان 
تابعه وزارت نفت،  حل اختالفات داخلی شرکت های 

حائز اهمیت است.
جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخش های مختلف: 
گاز،  سالیانه  ناترازی  مساله  حل  برای  نخست  گام 
جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. از آنجا 
که بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده 
و توسعه صنایع انرژی بر مبتنی بر سوخت و خوراک 
گاز نیز تاکنون به میزان باالیی انجام شده است، از این 
بایستی اصالح  پس رویکرد کشور در سمت مصرف 
رشد  نرخ  کاهش  و  تثبیت  هدف  با  مصرف  الگوی 
مثال  عنوان  به  باشد.  مختلف  بخش های  در  مصرف 
در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع 
تکمیلی  واحدهای  توسعه  به  مقیاس  بزرگ  انرژی بر 
در زنجیره ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت 
تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد 
تولید انرژی )زغال سنگ و تجدیدپذیر( و در بخش 
ملی  مقررات   19 مبحث  واقعی  اعمال  ساختمان، 

ساختمان در ساختمان های جدیداالحداث می باشد.
حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای 
به  انرژی:  یارانه  بهینه  تخصیص  منظور  به  زنجیره 
برای  واقعی تصمیم گیری دولت  ایجاد زمینه  منظور 
مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز 
برای بهینه سازی مصرف گاز در حوزه پاالیش، انتقال و 
توزیع، و همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینه سازی 
مصرف در مصرف کنندگان نهایی گاز، پیشنهاد می شود 
کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در 
اختیار دولت قرار گرفته، یارانه از طول زنجیره حذف 
شده و مستقیماً توسط دولت به مصرف کننده نهایی 
)بخش خانگی، صنعت و نیروگاه( تخصیص یابد. در 
اینجا هیچ گونه افزایش قیمتی متوجه مصرف کننده 

نهایی نخواهد بود.
از طریق  بهینه سازی مصرف  به بحث  اولویت دهی 

حاضر  حال  در  مربوطه:  ساختار  تقویت  و  اصالح 
وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و 
افزایش  دارند  تالش  همواره  و  می دانند  کشور  برق 
مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند؛ لذا مساله بهینه 
سازی مصرف انرژی هیچ گاه به عنوان اولویت این دو 
وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از این رو 
الزم است تمهیداتی در سطح دولت و به ویژه در این 
دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینه سازی مصرف 

انرژی لحاظ شود.
اولویت دهی به تسویه گواهی صرفه جویی انرژی مبتنی 
بر ماده )12( و بازار بهینه سازی: مشکل عمده در عدم 
اجرای پروژه های بهینه سازی مبتنی بر ماده )12( و بازار 
بهینه سازی انرژی، عدم تسویه گواهی های صرفه جویی 
انرژی توسط دولت است. در حال حاضر منابع حاصل 
برای این ماده در قالب مصارف تبصره )14( دیده شده 
است که هیچگاه محقق نمی شود. لذا دولت بایستی 
به منظور عملیاتی شدن پروژه های بهینه سازی انرژی 
در ابعاد گسترده، تسویه اوراق صرفه جویی انرژی را از 
طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهی های 
مالیاتی دارنده گواهی، تخصیص بخشی از منابع تبصره 
مصرف،  بهینه سازی  طرح های  بازپرداخت  برای   )1(
امکان تبدیل گواهی صرفه جویی به سایر اوراق مالی و 

… در اولویت قرار دهد.
خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه 
به  توجه  با  مشعل:  گازهای  اولویت  با  گاز  باالدستی 
ذخایر باالی گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه 
بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و 
نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت 
و از سوی دیگر سهم بیش از 20 درصدی از مصرف گاز 
طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد می شود همانند 
نیروگاه های خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع 
طریق  از  خودتامین  صورت  به  خوراک(  و  )سوخت 
سرمایه گذاری صنایع عمده در حوزه باالدستی گاز ابتدا 
در طرح های جمع آوری گازهای مشعل و در گام بعد، 

توسعه میادین کوچک گازی انجام گردد.

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
https://otaghiranonline.ir/news/55333/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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تفاهم نامه گسـترش همکاری های تجـاری میان ایران 
و پاکسـتان با هدف افزایش مبادالت تجـاری میان دو 
کشـور از طریق تبادل اطالعات، شرکت در رویدادهای 
تجـاری یکدیگر، تبـادل هیأت های تجـاری و برگزاری 
برنامه هـای آموزشـی و تبـادل کارشـناس بـه امضای 
علیرضـا پیمان پـاک، رئیـس سـازمان توسـعه تجارت 
جمهوری اسـالمی ایـران و محمـد زبیـر موتـی واال، 

مدیرعامل سـازمان توسـعه تجارت پاکسـتان رسید.
بـر اسـاس ایـن تفاهم نامـه کـه در حاشـیه افتتـاح 
نمایشـگاه بـزرگ اختصاصـی جمهوری اسـالمی ایران 
در کراچـی پاکسـتان بـه امضا رسـید، طرفین متعهد 
شـدند ضمن تبادل اطالعات تجاری، شـرایط و زمینه 
را بـرای حضـور هیأت های تجـاری در کشـور مقابل و 

پذیـرش هیأت هـای تجـاری یکدیگر مهیـا کنند.
همچنیـن مقرر شـد تـا هـر زمانی که یکـی از طرفین 
توافق نمایشـگاهی را در کشـور مقابل برگزار می کند، 
کشـور میزبـان از طریـق انتشـار اطالعـات و تشـویق 
شـرکت های عالقه منـد، از ایـن نمایشـگاه ها حمایـت 

کنـد. این سـند حوزه های مختلف همـکاری تجاری و 
اقتصادی میان دو کشـور را تسـهیل و تسـریع می کند.
در جریـان مراسـم امضـای ایـن تفاهم نامـه علیرضـا 
پیمان پـاک معـاون وزیـر صمـت و رئیـس سـازمان 
توسـعه تجارت ایـران بـه تشـریح عملکرد تجـاری دو 
کشـور پرداختـه و از هدف گـذاری صـادرات 5 میلیارد 

دالری طـی زمـان کوتـاه پیـش رو خبـر داد.
تبـادل  و  اختصاصـی  نمایشـگاه های  برگـزاری  وی 
واحدهـای  در  و سـرمایه گذاری  تجـاری  هیأت هـای 
تولیدی مشـترک را زمینه سـاز ایجاد شناخت دوطرفه 
از ظرفیت هـا و نیازمندی هـای طرف مقابل دانسـت و 
ابـراز امیـدواری کـرد که این قبیـل رویدادها اسـتمرار 

یابد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود برخـی موانـع و مشـکالت 
زیرسـاختی از جملـه روابط بانکی- مالـی، حمل ونقل 
دریایی و لجسـتیک و موضوع تعرفه ها، بـر اراده دولت 
ایـران بـرای رفـع ایـن مشـکالت در سـایه تعامـل بـا 

دولت پاکسـتان خبـر داد.

تفاهم نامه همکار ی های تجاری میان ایران و پاکستان امضا شد
تفاهم نامه گسترش همکاری های تجاری میان ایران و پاکستان با هدف افزایش مبادالت تجاری میان 

دو کشور امضا شد.

ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  نشست  در 
دو  بین  آزاد  تجارت  سند  اوراسیا،  تجارت  وزیر  و 
طرف نهایی شده و بر این اساس 90 درصد کاال در 
قرار گرفتند که  کاالهایی  موردنظر جزو  توافق نامه 

تعرفه آنها صفر خواهد بود.
اتحادیه  و  ایران  بین  ترجیحی  تجارت  موافقت نامه 
این  شد.  اجرایی   1398 سال  آبان   5 از  اورسیا 
موافق نامه در راستای رسیدن به تجارت آزاد بین دو 
طرف به اجرا درآمد. اعضای این اتحادیه پنج کشور 
روسیه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان 
زمینه ای  موافقت نامه  این  امضای  با  که  هستند 
فراهم شده تا ایران بتواند طی شرایط آسان تری به 

بازار این کشورها دسترسی پیدا کند.
اتحادیه  و  ایران  ترجیحی  تجارت  موافقت نامه 
قلم  که 502  می شد  کاال  قلم  شامل 862  اوراسیا 
بود و 360  ایران  به  اوراسیا  اعطایی  آن ترجیحات 
ایران  اعطایی  ترجیحات  به  مربوط  آن  دیگر  قلم 
بین  بود  تمرینی  فرایند،  این  و  می شد  اوراسیا  به 
سطح  آزاد  تجارت  شرایط  در  بتوانند  تا  طرف  دو 

مبادالت خود را با یکدیگر افزایش دهند.
حال بعد از بیش از سه سال اجرای این موافق نامه، 
آزاد  تجارت  شدن  نهایی  برای  طرف  دو  مذاکرات 
در دست پیگیری است و در همین رابطه علیرضا 
پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت از نهای 
و  داده  اوراسیا خبر  با  آزاد  تجارت  مذاکرات  شدن 
بخشی از جزئیات آن را مطرح کرده است. بر اساس 
اظهارات او طبق موافقت نامه صورت گرفته، تقریبا 

تعرفه ۹0 درصد کاالها در تجارت با اتحادیه اورآسیا صفر می شود

سند تجارت آزاد ایران و اوراسیا نهایی شد
در جریان دیدار رئیس سازمان توسعه تجارت و وزیر تجارت اوراسیا، متن سند تجارت آزاد بین دو 

طرف نهایی شد و تا چند ماه آینده اجرایی می شود.

و 90  بوده  قرمز  الین  در  کاالها  درصد  حدود 10 
درصد از کاالها در توافق نامه منعقد شده با اتحادیه 
سبز  لیست  وارد  که  است  کاالهایی  جزو  اوراسیا، 

شده و تعرفه آنها صفر می شود.
خاطرنشان  مذاکرات  این  دیگر  ابعاد  تشریح  در  او 
که  کاالها  از  تعدادی  سهمیه  تعیین  درباره  کرد: 
بیشتر مرتبط به حوزه کشاورزی هستند در مرحله 
آخر مورد مذاکره قرار می گیرند و تا یک ماه آینده 
مذاکرات و اسناد برای تصویب در دولت ها و مجالس 
انجام  برنامه ریزی  طبق  طرفی  از  می شود.  نهایی 
شده تا اواسط سال 1402 این موافقت نامه عملیاتی 

خواهد شد.
در  جهش  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  پیمان پاک 
اقتصادی  اتحادهی  و  ایران  بین  مبادالت  سطح 
اوراسیاف دو طرف را از نظر تولید، مکمل یکدیگر 
در  ایران  در  که  کاالهایی  افزود:  و  کرد  توصیف 
حوزه های کشاورزی، صنعتی و محصوالت عمومی 
تولید می شود، به طور عمومی مورد نیاز کشورهای 
کشاورزی،  نهاده های  و  بوده  اوراسیا  اتحادیه  عضو 
مواد اولیه معدنی و محصوالت مختلفی که در این 
از  است.  ایران  نیاز  مورد  می شود،  تولید  کشورها 
طرف دیگر طبق برآورد مراکز مطالعاتی و پژوهشی، 
آثار و بازخوردها، طی سه سال و در دوران اجرای 
موافقت نامه ترجیجی، نشان می دهد که این توافق 
اتحادیه  به  افزایش صادرات  در  ویژه ای  نقش  تازه، 
اوراسیا و تامین مواد اولیه  ایران از طریق این بازار 

دارد.
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در حال حاضر ایران سومین کشور تولید کننده گاز 
در جهان و دومین کشور از حیث ذخایر این ماده 
اثرگذار در دنیاست و بر اساس آخرین اطالعات و 
آمار موسسات تحقیقاتی انرژی مصرف گاز در ایران 

به اندازه 2 برابر اتحادیه اروپاست.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان این گزاره، 
عنوان کرد که بر پایه آخرین اطالعات و آمار مربوط 
متر  میلیون  تولید 870  از مجموع  گاز،  به مصرف 
مکعبی گاز در فصل سرد سال، بیش از 80 درصد از 
کل تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاری مورد 
این  در  مهم  بسیار  نکته  و  می گیرد  قرار  استفاده 
زمینه مصرف بسیار باالی مشترکان خانگی خارج از 
الگوی بهینه مصرف است که با وجود اینکه تنها 11 
تا 12 درصد مشترکان پرمصرف به شمار می آیند، 
یارانه ها  اخذ حداکثری  بر  این مشترکان عالوه  اما 
حدود 4 تا 5 برابر مشترکان عادی نیز مصرف دارند 
که همین موضوع سبب شده است بخش بزرگی از 
پرمصرف  اما  کم  عده  همین  دوش  بر  گاز  ناترازی 

جامعه باشد.
پدیدار  رضا  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
در گفت وگو با روزنامه تعادل، با بیان اینکه بهترین 
از  استفاده  مشترکان  این  با  مقابله  در  سیاست 
 89 به  فشار  بدون  قیمتی  اصالحات  و  مکانیسم 
تعرفه گذاری  سیاست  گفت:  است،  مردم  درصد 
پلکانی موثر مشترکان پرمصرف به طور دقیق همان 

مدلی است که موجب خواهد شد که این افراد به 
سمت اصالح رویه های موجود خود بروند و الزم به 
توضیح است که در فاز اول این مدل تعرفه گذاری 
کار  روی  از  بعد  ماه 1400  آذر  در  پلکانی  و  موثر 
آمدن دولت سیزدهم اجرایی شد که نتیجه آن تنها 
پایانی  ماهه   4 در  فوق  کنترلی  سیستم  اجرای  با 
سال به کاهش روزانه 25 میلیون متر مکعبی میزان 
مصرف مشترکان پر مصرف به نسبت مدت مشابه 

در سال 1399 منجر شد.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 
خاطرنشان کرد: الزم به توضیح است که این مهم 
مورد  ساالنه  مالی  تامین  که  شد  انجام  حالی  در 
نیاز برای افزایش این میزان گاز در سال برابر با 3 
میلیارد دالر خواهد بود و بنابراین سیاست مدیریت 
موثر  پلکانی  تعرفه گذاری  اعمال  طریق  از  مصرف 
بهینه  تولید  پرمصرف ها در کنار سرمایه گذاری در 
گاز  ناترازی  از  تنها  نه  که  گاز، موجب خواهد شد 
در  گاز  صادر کنندگان  از  یکی  به  بلکه  کنیم  عبور 
منطقه نیز تبدیل شویم و درآمد ارزی باالیی نیز از 

این محل به دست آوریم.
اگر  که  نماند  ناگفته  البته  داشت:  بیان  وی 
برنامه های  و  پیش بینی ها  طبق  سرمایه گذاری ها 
اقتصادی هدف گذاری می شد بالطبع تولید،  نفت و 
گاز کشور افزایش چشمگیری پیدا می کرد و صادرات 
انرژی نیز مسیر مناسب تری را در پیش می گرفت. 

سرمایه گذاری ها  خأل  که  گفت  باید  زمینه  این  در 
موجب درجازدن تولیدات محصوالت انرژی به ویژه 
آنچه  از  روز  به  روز  و  شده  کشور  گازی  تولیدات 

انتظار می رفت فاصله گرفته است.
پدیدار عنوان داشت: این موضوع اخیرا از سوی وزیر 
نفت در مجلس شورای اسالمی به آن پرداخته شد 
برنامه ششم  اینکه در  با وجود  تاکید گردید که  و 
توسعه مقرر شده بود روزانه معادل یک میلیارد و 
باشیم  داشته  گاز  تولید  مکعب  متر  میلیون   300
متر  میلیون   860 حداکثر  ما  روزانه  تولید  اکنون 
مکعب است و عدم سرمایه گذاری در توسعه میادین 
گازی سبب این عقب ماندگی در تحقق برنامه ششم 

توسعه شده است.
آن  برای  باید  که  بعدی  موضوع  کرد:  مطرح  وی 
ایران سومین کشور  برنامه ریزی کرد این است که 
تولید کننده گاز در جهان و نیز دومین کشور از حیث 
ذخایر بوده و مصرف گاز طبیعی در ایران به اندازه 
و  تولید  حجم  تقاوت  و  اروپاست  اتحادیه  برابر   2
مصرف بسیار نزدیک به یکدیگر بوده و فقط ضریب 

 رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هشدار داد

در سال های آینده با ناترازی شدید گازی مواجه می شویم
رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در گفت وگو با روزنامه تعادل، با ارائه 
آمار و اطالعاتی از میزان تولید و مصرف گاز در کشور، تاکید کرد با توجه به اینکه بار تامین ۷0 درصد 
گاز مصرفی کشور بر دوش میدان گازی پارس جنوبی است، ادامه روند کنونی و عدم سرمایه گذاری ما 

در سال های آینده با ناترازی شدید گازی مواجه خواهد کرد.

ناچیزی را در این زمینه در برمی گیرد و از این رو 
بهینه سازی مصرف گاز بسیار مهم و حیاتی است تا 
از این طریق بتوانیم ناترازی را به نحو موثری کنترل 
بهینه سازی  انجمن  براساس اظهارات رییس  کنیم. 
مصرف انرژی، متولی بهینه سازی مصرف انرژی یک 
نهاد یا سازمان نیست، بلکه مجموعه ای از ارگان ها و 
سازمان های مربوطه باید بر این موضوع برنامه ریزی 

کنند تا از مصرف بی رویه جلوگیری شود.
تنهایی  به  این موضوعات  اینکه  به  اشاره  با  پدیدار 
سایر  باید  بلکه  برنمی آید،  نفت  وزارت  عهده  از 
سازمان ها برای بهینه سازی مصرف انرژی به میدان 
بهینه سازی  که  باشیم  داشته  توجه  گفت:  بیایند، 
مصرف انرژی بر همه جنبه های زندگی انسان تاثیر 
منابع  تا  گرفته  طبیعی  منابع  از  و  دارد  مستقیم 
انرژی های تجدیدپذیر و فرآیند گرمایش  انسانی و 
که  دست  این  از  مواردی  و  هوا  آلودگی  و  زمین 

به طور مستقیم دستخوش تغییرات می شوند.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 
اظهار داشت: در کالن شهری مانند تهران بهینه سازی 

متن کامل

https://news.tccim.ir/story?nid=75606&title=%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85
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کیوان محمدزاده کارشناس اقتصاد برق در گفتگو 
بیان  با  آنا  خبرگزاری  اقتصاد  گروه  خبرنگار  با 
عمومی  طور  به  ایران  اقلیم  که  آنجایی  از  اینکه 
نمی تواند  جوی  بارش های  و  بوده  خشک  و  گرم 
باشد،  برق  تامین  منبع  برای  اتکایی  قابل  محل 
گفت: طی سال های اخیر ایران نیز مانند بسیاری 
الگوی  تغییر  جدی  چالش  با  دیگر،  کشور های  از 
آب و هوایی رو به رو شده است، به این معنا که 
بینی دقیق  قابل پیش  باران  و  برف  بارش  شرایط 
ممکن  سال ها  برخی  در  بنابراین  نیست؛  منظم  و 
است شاهد خشک سالی و بعضی دیگر از سال ها،  

تر سالی هایی را تجربه کنیم.
محل  از  برق  تامین  منبع  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نیروگاه های برق آبی کشور قابل اتکا نیست، افزود: 

سهم نیروگاه های برقآبی کشور در سبد تولید برق، 
حدود 5 هزار مگاوات است. این در حالی است که 
در برخی روز های گرم سال، پیک مصرف به 65 تا 
68 هزار مگاوات در روز می رسد. سال هایی که در 
زمستان بارش های مناسبی را تجربه کرده باشیم، 
ظرفیت  به  می توان  آن  از  بعد  سال  تابستان  در 
کننده،  کمک  یک  عنوان  به  برقآبی  نیروگاه های 
ذخایر  که  است  شرایطی  در  این  اما  بود.  دلگرم 
حالی  در  این  باشد.  مطلوبی  رقم  کشور  سدهای 
آبی سدهای کشور  ذخیره  اوضاع  اکنون  که  است 

به هیچ عنوان مطلوب نیست. 
کمتر  روز ها  این  که  نکته ای  محمدزاده،  گفته  به 
در بخش صنعت برق به آن توجه می شود، سالمت 
اوضاع  هرچند  است.  تلفات  و  برق  توزیع  سیستم 

تلفات برق در پایتخت تک رقمی و حدود 6 درصد 
است، اما شبکه توزیع برق تهران و به طور گسترده 
که  است  حالی  در  این  است.  فرسوده  کشور  تر، 
مگاوات  هزار   5 ساله  هر  هستند  موظف  دولت ها 
کلی  طور  به  کنند.  اضافه  کشور  برق  ظرفیت  به 
می توان گفت اصالح شبکه و تالش برای کاهش 
تلفات برق، بی شک از سرمایه گذاری جدید برای 
تولید از نظر مالی و البته مصرف گاز، به صرفه تر 
است. برای ایجاد هزار مگاوات ظرفیت تولید برق 
نیازمند حدود 500 تا 600 میلیون یورو هستیم. 
این کارشناس اقتصاد برق با اشاره به اینکه با اصالح 
بی شک  آن  هزینه  که  نوسازی  و  شبکه  تعمیر  و 
از سرمایه گذاری برای تولید، کمتر است، می توان 
مدیریت  را  آینده  تابستان  در  کشور  برق  اوضاع 
قدیمی  نیروگاه های  نوسازی  داشت:  اظهار  کنیم، 
برای افزایش راندمان یکی از اقدامات الزامی برای 
به عنوان مثال  به شرایط برق کشور است.  کمک 
به  نیروگاه  تبدیل واحد های گازی یک  در صورت 
حدود  به   30 از  نیروگاه  راندمان  ترکیبی،  سیکل 
60 درصد افزایش یافته و تقریبا 2 برابر می شود. به 
همین دلیل عمده نیروگاه هایی که در حال احداث 
بوده یا در طول سال های اخیر راه اندازی شده اند، 
از  دست  این  که  چرا  هستند،  ترکیبی  سیکل 
نیروگاه ها راندمان باالتر و مصرف انرژی پایین تری 

دارند و با محیط زیست هم سازگارتر هستند.
بخش  می توانند  اخیر  بارش های  داد:  توضیح  وی 
اندکی از چالش آب کشور را مدیریت کنند و بی 
شک امسال نیز از ظرفیت تولید برق نیروگاه های 
برقآبی بی بهره هستیم. چرا که بررسی ذخایر آبی 
سد هایی که امکان تولید برق دارند نشان می دهد 
که  نیست  نحوی  به  ذخایر  و  بارش ها  شرایط  که 

بتوان از این ظرفیت استفاده کنیم.

فعال صنعت برق:

بارش ها کم بود؛ تابستان آینده مشکل ناترازی برق داریم
کارشناس اقتصاد برق گفت: با توجه به اینکه بارش ها در زمستان امسال کم بود و ذخیره پشت سد ها 

کاهش یافته، تابستان آینده از ظرفیت نیروگاه های برق آبی بی بهره خواهیم بود.

سخنگوی صنعت برق:

 اختالل اخیر در شبکه اینترنت 
کشور به دلیل قطعی های مکرر 

برق صحت ندارد
شبکه  گفت:  کشور،  برق  صنعت  سخنگوی 
در  و هیچ مشکلی  است  پایدار  برق  سراسری 
ما  به  گزارشی  همچنین  نداریم،  برق  تامین 
اعالم نشده که طی روزهای اخیر قطعی مکرر 
برق تاثیرگذار در شبکه اینترنت کشور رخ داده 

است.

در پـی اختـالل روزهـای اخیـر در شـبکه اینترنت 
کشـور کـه بخشـی از آن بـه دلیـل قطعـی مکـرر 
پایـداری شـبکه  عـدم  و  بـرق  بسـیار طوالنـی  و 
بـرق مناطـق و در نتیجـه از مـدار خـارج شـدن 
دیتاسـنتر اعـالم شـد، مصطفـی رجبی مشـهدی، 
سـخنگوی صنعـت برق بـه خبرنگار سـیتنا، گفت: 
شـبکه سراسـری بـرق پایـدار اسـت و مـا هیـچ 
مشـکلی در تامیـن بـرق نداریـم و گزارشـی بـه ما 
اعـالم نشـده که قطعـی مکرر بـرق تاثیـر گذار در 

شـبکه اینترنـت کشـور رخ داده اسـت.
خدمات رسـان  هـای  شـرکت  کـرد:  اظهـار  وی، 
و  دارنـد  بـرق  اضطـراری  اینترنـت، سیسـتم های 
پیش بینـی کـرده انـد کـه اگـر زمانـی بـرق حتی 
لحظـه ای قطـع شـود، از سیسـتم های پشـتیبان 
اسـتفاده کننـد و مـوردی پیرامون ایـن موضوع به 

بنـده گزارش نشـده اسـت.
رجبـی مشـهدی، تاکیـد کـرد: مـا هیـچ اختـالل 
برقـی طی روزهـای اخیر نداشـتیم و اختالل اخیر 
در شـبکه اینترنـت کشـور بـه دلیـل قطعی هـای 

بـرق صحت نـدارد.

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
تالش بازار سهام برای ثبات

بـورس اوراق بهـادار تهران هفته گذشـته را با افت آغاز 
کـرد و اصـالح 51/ 0 درصدی را برای شـاخص کل به 
همـراه داشـت. امـا در ادامـه روزهـای معامالتی هفته 
نماگـر اصلی تاالر شیشـه   ای بر مدار صعـود قرار گرفت 
و توانسـت تا ارتفاع یک میلیون و 689 هزار واحد رشـد 
داشـته باشـد. به این ترتیب عملکرد هفتگی دماسـنج 
اصلـی بـورس طی هفتـه اخیـر 24/ 2 درصـد به ثبت 
رسـید. ماه دی برای بازار سـهام ماهی با رونق بیشـتر 
نسـبت بـه چنـد مـاه اخیر بـود. به طـوری کـه بورس 
تهـران بازدهـی 9/ 12 درصـد را در مـاه گذشـته از آن 
خـود کـرد. عـالوه بـر ایـن تغییـر مالکیت عمدتـا در 
زمیـن حقیقی   ها بـا خالص خریدی مثبت همـراه بود. 
بـا توجه به عملکرد بـازار از ابتدای سـال جاری تاکنون 
سـهامداران 54/ 23 درصـد بازدهی را کسـب کرده   اند. 
گفتـه می شـود کـه بـا نزدیک شـدن شـاخص کل به 
ابر کانـال 7/ 1 میلیـون واحـد، انتظـار مـی رود کـه در 
ایـن محدوده بـازار اندکی با نوسـانات زیاد همراه باشـد.

بازار سکه
رتبه نخست سکه در عملکرد

بازار طال و سـکه هفته گذشـته را با روند صعودی آرام 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

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

موجود پیش بینی شده اند.

بـه پایـان رسـاند. بـه طوری که سـکه امامی طی معامالت هفته اخیر با رشـدهای پلکانی خود از قیمت 21 میلیـون و 250 هزار تومان به 23 میلیون و 650 هزار تومان رشـد 
کـرد. بـه ایـن ترتیب هر قطعه مسـکوک یاد شـده هفته را با عملکرد 29/ 11 درصد پشـت سـر گذاشـت. بـا توجه به تغییرات مثبت نـرخ دالر در بـازار آزاد و بهـای هر اونس 
طـالی جهانـی سـکه مذکـور رشـدهای تند و تیـزی را از ابتدای سـال 1401 تاکنون تجربه کرده اسـت. به طـوری که این فلـز زرد گرانبهای داخلی توانسـته 75/ 92 درصد 
بازدهـی طـی 10 مـاه اخیـر در کارنامـه خـود به ثبت برسـاند. عـالوه بر این سـکه امامی به صورت ماهانـه عمدتا با رونـد صعودی همراه بـود. به این ترتیـب عملکرد ماهانه 

این کاال در دی ماه سـال جاری 47/ 26 درصد به ثبت رسـیده اسـت.
بازار طالی جهانی

رشد طال به   دنبال ترس از آینده
قیمـت طـالی جهانـی آخریـن روز معامالتـی هفته را با تغییرات مثبت همراه بود. به   طوری که این فلز گرانبها روز گذشـته )تا سـاعت 16( در قیمت 1929 دالر معامله شـد. 
به عقیده کارشناسـان نگرانی ها میان سـرمایه گذاران در بازارهای جهانی به دلیل افزایش    سیاسـت   ها توسـط فدرال رزرو و در نتیجه رکود اقتصادی، در حال افزایش اسـت. 
بـر ایـن اسـاس گفتـه می شـود فـدرال رزرو در دو اجـالس آینده نرخ بهـره را 25واحـد افزایش می دهـد و بعد تا پایان سـال جاری میالدی ثابـت نگه خواهد داشـت. این امر 
موجب تقویت فلز گرانبهای جهانی شـده و انتظار رسـیدن آن به باالی سـطح 2هزار دالر را افزایش داده اسـت. با این حال آمار مدعیان بیکاری که در روز گذشـته منتشـر 
شـد، به   طـور غیر منتظـره   ای بـه 190هـزار مـورد کاهـش یافـت که کمتـر از پیش بینی   ها بـود. این موضـوع موجب افزایـش نگرانی ها شـد، زیرا بـازار کار همچنـان می تواند 

ادامه در صفحه بعد
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فـدرال رزرو را متقاعـد کنـد کـه بـه افزایـش نرخ های 
تهاجمی خـود ادامه دهد.

بازار اوراق مسکن
مسیر پرنوسان تسه

اوراق تسـهیالت بانک مسـکن که در فرابورس معامله 
می شـود هفته گذشـته را در محدوده کانـال 120 هزار 
تومـان سـپری کـرد. امـا در ایـن میـان تسـه 9912 
طـی معامـالت هفته بـا تمایـالت نزولـی همـراه بود. 
بـه طـوری که تسـه 9912 بـا جابه جایـی از 125 هزار 
تومـان و رسـیدن به سـطح 121 هزار تومـان، عملکرد 
منفـی 26/ 3 درصـدی را در کارنامـه هفتگـی به ثبت 
رسـاند. امـا در مقابـل تغییـرات ماهانه اوراق یاد شـده 
در دی مـاه سـال جاری مثبـت بـوده و بازدهـی 40/ 
11 درصـد را از آن خـود کـرد. بـه ایـن ترتیـب تسـه 
مذکـور از ابتـدای سـال 1401 تاکنـون بـه مـدت 10 
مـاه نوسـانات زیـادی را شـاهد بـود. به طـوری که در 
ماه   هایـی در زیـر سـطح 100 هزار تومان مـورد معامله 
قـرار می   گرفـت. بـا وجـود ایـن اوراق تسـهیالت بانک 
مسـکن برای اسـفند 99 توانسـت عملکرد مثبت 40/ 
11 درصـدی را بـرای بـازه زمانـی یـاد شـده بـه ثبت 

برساند.ظ
بازار نفت 

شیب مالیم افزایش قیمت نفت
قیمـت نفـت آخریـن روز معامالتی هفته را در مسـیر 
افزایشـی پشـت سـر گذاشـت. در این میان نفت خام 
برنت و نفت وسـت تگزاس اینترمدییت در قیمت های 
86دالر و82 سـنت و 81دالر و4سـنت )تا ساعت 16( 
معامله شـد. به عقیـده کارشناسـان این حـوزه آمار   ها 
حاکـی از آن اسـت کـه تقاضـای چیـن بـرای نفت در 
نوامبـر، بـه باالترین میزان از فوریه رسـیده اسـت. این 
عامـل در کنـار امیـدواری بـه پایـان سـیکل تحکیـم 

سیاسـت پولـی فـدرال رزرو، موجـب افزایـش قیمـت نفت شـد. در این میان آمـار اداره اطالعات انرژی آمریکا نشـان داد ذخایر نفـت آمریکا در هفته منتهی بـه 13ژانویه، به 
میزان 8میلیون و 400هزار بشـکه افزایش یافته که باالترین میزان از ژوئن سـال 2021 بوده اسـت. از طرفی افت شـاخص دالر آمریکا که به سـوی دومین کاهش هفتگی 

متوالـی پیـش مـی رود، عامـل دیگـری بـود کـه از روند افزایشـی قیمت طالی سـیاه حمایت کـرده و آن را به   سـوی ثبـت دومین رشـد هفتگی متوالی پیـش برد.
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