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 نگاهی به بهبود شاخص های بانکی
 در بانک سینا 

گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری بیانگر 
رشــد مطلوب شــاخص های مهم بانکداری در بانک 
سیناست. در شرایطی که مبلغ سپرده های بانک سینا 
طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
با رشــد 11 درصدی مواجه بوده، جذب سپرده های 
بدون هزینه این بانک حدود 28 درصد رشــد داشته 
اســت. این موضوع از آن جهت مهم است که جذب 
ســپرده بدون هزینه، نقش بسزایی در کاهش قیمت 
تمام شــده پول در بانک دارد.این بانک همچنین در 
وصول مطالبات خود از ســایر بانک ها و موسســات 
اعتباری، موفقیت چشمگیری داشته است. در حالی 
که مجموع این مطالبات در پایان ســال گذشته سه 
هزار و 961 میلیارد ریال برآورد شــده بود، این رقم 
در پایان شهریورماه سال جاری به عدد 838 میلیارد 
ریال رســیده و کاهش 79 درصــدی را تجربه کرده 
اســت که این موضوع تزریق نقدینگی به بانک و در 
نتیجه افزایش قدرت تســهیالت و خدمات دهی را به 
همراه دارد.بانک سینا طبق بودجه سال 1401 برای 
هر ســهم 295 ریال ســود پیش بینی کرده و طبق 
بودجه فصلی تا پایان شــهریورماه می بایســت 147 
ریال آن تحقــق پیدا می کرد، اما گزارش ها نشــان 
می دهد که این بانک در پایان شــهریورماه بابت هر 
سهم 150 ریال ســود محقق کرده است. به عبارت 
دیگر، حدود 51 درصد ســود پیش بینی شده ساالنه 
بانک در شــش ماهه ابتدای سال تحقق یافته است.

مجمــوع درآمدهای کارمزدی این بانک نیز نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل 99 درصد رشد داشته 
که بیانگر اهتمام بانک به افزایش ســهم درآمدهای 
غیرمشاع اســت. از مبلغ ســه هزار و 815 میلیارد 
ریــال درآمدهای کارمزدی، مبلــغ یک هزار و 184 
میلیارد ریال مربوط به صدور و تمدید ضمانتنامه ها 
بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد 
رشد داشته است و این بخش از فعالیت های بانک را 
می توان یکی از وجوه تمایز آن برشــمرد.درآمدهای 
مشــاع این بانک نیز در پایان شــهریورماه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزایش داشته است 
که 84 درصد این درآمدها را سود تسهیالت اعطایی 

تشکیل می دهد.

بازدید معاون طرح و برنامه از شعب 
استان خراسان رضوی و شمالی 

 به منظور تحلیل وضعیت و بررســی موقعیت مکانی 
استقرار شعب استان های خراسان رضوی و شمالی، 
معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین از این شــعب 
بازدید کــرد. به گزارش روابط عمومی؛ در این دیدار 
مهران باوند ســوادکوهی معاون طرح و برنامه بانک 
ضمن برگزاری جلســات با روسا و معاونین شعب، به 
بررسی وضعیت شعب پرداخت و متناسب با ظرفیت 
و پتانســیل هر منطقه، نکاتی را جهت توجه بیشتر 
مسئولین شعب بیان کرد.ســوادکوهی از ارائه طرح 
هــا و محصوالت جدید بانک خبر داد و گفت: با ارائه 
این سرویس ها به مشتریان، زمینه بازاریابی هر چه 
بیشتر شعب برای معرفی خدمات بانک فراهم خواهد 
شد.معاون طرح و برنامه از روسای شعب خواست تا 
فرصت ها و ظرفیت هــای منطقه و فرامنطقه ای را 
شناسایی کرده و پیشنهادات خود را به منظور ورود 

به بازارهای کالن با مدیر استان مطرح کنند.

 پرداخت 7000 فقره تسهیالت
  قرض الحسنه فرزندآوری 

در شعب بانک توسعه تعاون 
 7000 فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری در 
شعب بانک توسعه تعاون پرداخت شده است. محمد 
جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در 
جلسه کمیته اجرای مواد قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت اظهار داشــت: رشد متوازن جمعیت 
و تاکید بر حفظ نســبت جوانی کشور از ضروریات و 
مبانی رشد و توسعه فراگیر جامعه است.رییس کمیته 
حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت بانک توســعه 
تعاون افزود: توجه ویژه کشــور بــه تثبیت جمعیت 
جوان و ورود آن به بازار کار و تولید می تواند بسیاری 
از مشــکالت جامعه از جملــه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی را مرتفع سازد.ایرانی گفت: مستند به آمار و 
تقاضای مشتریان بانک متبوع، توانسته ایم در برخی 
اســتانها از جمله بوشــهر، کهگیلویه و بویر احمد و 
ایــالم بالغ بر صد در صد تســهیالت ودیعه و خرید 
مســکن و فرزندآوری مستند به جزء الف تبصره 16 
قانــون بودجه ســال 1401 را پرداخت نماییم.عضو 
هیات مدیــره همچنین گفت: بالغ بــر 7000 فقره 
تسهیالت قرض الحســنه فرزندآوری در شعب بانک 
توسعه تعاون پرداخت گردیده است که قابل توجه و 
تامل اســت و از کلیه همکاران خدوم، ساعی و فهیم 
کشــور تقدیر و تشــکر می نمایم.وی افزود: بر این 
اســاس نسبت تسهیالت پرداختی به سهمیه مصوب 
ســال جاری بالغ بر 84 درصد می باشــد که نشان 
از رشد چشمگیر این تســهیالت و سرعت واگذاری 
تسهیالت به مشتریان هدف است.ایرانی گفت: بانک 
توســعه تعاون در چارچوب سیاســت های ابالغی و 
استراتژی ســاالنه و با امعان نظر به اسناد باالدستی 
ضمنــی تاکید و توجه ویژه بر فعالیت های اقتصادی 
بخش تعاونی کشور تمامی مساعی و تالش خویش را 
در جهت بهبود اوضاع اقتصادی اتمسفر کسب و کار 
و مســئولیت های اجتماعی معطوف می دارد.در این 
جلســه محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل در امور 
مالی و پشــتیبانی، رسول ارجمند مدیر امور سرمایه 
انســانی، صیاد رحمان پور سرپرســت مدیریت امور 
استان ها و شــعب و احسان بندری رئیس اداره کل 

کارگزینی حضور داشته و به تبادل نظر پرداختند.
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سقوط طالی جهانی دنباله دار شد
طالی جهانی دیروز دوشــنبه پس از ثبت بدترین 
هفته خود در پنج هفته اخیر، تحت فشار افزایش 
ارزش دالر در حالی کاهش یافت که معامله گران 
منتظر نشانه های بیشــتر در مورد استراتژی نرخ 
بهره بانک های مرکزی بودند.بر اساس گزارش ها، 
بهای هر اونس طال تا ســاعت 6 و 41 دقیقه صبح 
به وقت شــرقی با 6.4 درصــد کاهش به 1744 
دالر و 70 ســنت رســید و قیمت طالی آمریکا 
نیــز با 0.37 درصد کاهش بــه 1745 دالر و 80 
ســنت رســید. طال در هفته منتهی به 18 نوامبر 
1.2 درصد ســقوط کــرد که بدتریــن قیمت از 
هفتــه منتهی به 14 اکتبر بــود، علیرغم اینکه از 
اواسط آگوســت در 15 نوامبر به اوج خود رسید.

مت سیمپسون، تحلیلگر سیتی ایندکس گفت: در 
حالی که هیچ خبر اقتصادی مهمی برای تحریک 
احساســات در آســیا وجود ندارد، معامله گران به 
دنبــال اظهارات تندروانه اعضــای فدرال رزرو در 
هفته گذشــته که بر طال تاثیر می گذارد، به طور 
آزمایشی نسبت به دالر صعودی هستند. شاخص 
دالر 0.2 درصد افزایش یافت و باعث شد طال برای 

خریداران خارجی جذابیت کمتری داشته باشد.
سیمپســون افزود: طال می تواند سطوح حمایتی 
1735 و 1729 دالری را پیش از آخرین نشســت 
فــدرال رزرو آمریکا در روز چهارشــنبه آزمایش 
کند و اگر در آســتانه روز شکرگزاری )تعطیالت( 
ایاالت متحــده در روز پنجشــنبه، تندروتر از حد 
انتظار باشــد، پتانســیل برای ادامه روند صعودی 
دالر وجــود دارد.انتظــار می رود بانــک مرکزی 
همچنان نرخ هــا را نیم درصــد افزایش دهد که 
اخیراً توسط ســایر مقامات فدرال رزرو نیز تأیید 
شده است. نرخ های بهره باال مانع از سرمایه گذاری 
در طالی بدون بازده می شــود.بر اســاس گزارش 
پیامدهای  همچنیــن  ســرمایه گذاران  رویتــرز، 
اقتصادی ناشــی از محدودیت های جدید کووید- 
19 در چین را که بزرگ ترین مصرف کننده شمش 
اســت، بررســی کردند و به نظر می رسید که این 
احساسات بازارهای آسیایی گسترده تر را تضعیف 
کند. قیمت طالی فیزیکی چین در هفته گذشته 

به دلیل کاهش خرید به شدت کاهش یافت.
بر اساس بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس 
نقره با 0.8 درصد کاهش به 20.74 دالر رســید، 
پالتین 0.9 درصد کاهش یافت و به 968.62 دالر 
رســید و پاالدیوم با 0.7 درصد کاهش به 1924 

دالر و 34 سنت رسید.

مجلس باعث افزایش کسری بودجه 
شده است

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مجلس عملکرد 
خوبی روی بودجه نداشــته است، گفت: مجلس با 
تصمیمات وقت و بی وقت باعث افزایش کســری 
بودجه شده اســت.»علی قنبری« در گفت وگو با 
ایرنــا درباره پیامدهای تغییرات مجلس در بودجه 
اظهار داشــت: این کســر بودجه باعــث افزایش 
نقدینگی شده و این مساله تورم را منجر می شود.

وی افــزود: این تورم اثــر افزایش حقوق کارکنان 
دولــت را هم از بین می برد و کارکنان دولت قطعاً 
آماده اند که حقوق شان افزایش پیدا نکند اما تورم 
ثابت بماند چون تورم 40 درصد است در صورتی 
که می خواهند حقــوق کارکنان دولت را 5 تا 10 
درصد افزایش دهند.وی اظهار داشت: الزم است از 
سیاست های حالت این چنینی در بودجه که منجر 
به کسر بودجه و تورم می شود پرهیز شود. مجلس 
با تغییرات خود نباید منجر به کسری بودجه شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی الیحه بودجه 
را تنظیــم کردند مجلس بایــد تغییراتی که الزم 
می داند کم و کسری ها را بر اساس منابع و مصارف 
بودجــه ببیند و منابع واقعی را ببیند و کاری کند 
که شکاف بودجه ای و کسر ایجاد نشود.وی افزود: 
مجلس با تصمیمات اخیری که گرفته بدون منابع 
واقعی و در نظر گرفتن درآمدهای واقعی، ســقف 
بودجه را افزایش می دهد و این افزایش هزینه های 
دولت که بیشتر جاری است منجر به تورم شده و 

تأثیر زیادی روی درآمدهای افراد و جامعه دارد.
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همدلــی| زمزمه هــای افزایــش یکی از 
مهم ترین مصالح ساختمانی بار دیگر مطرح 
شده. در روزهای گذشته انجمن سیمان به 
بهانه افزایــش هزینه های تولید، در نامه ای 
رســمی به بورس کاال درخواست افزایش تا 
35 درصدی قیمت ســیمان را اعالم کرد. 
بر این اســاس قیمت هر پاکت سیمان 50 
کیلویی تیــپ 2 در بورس کاال به 58 هزار 
و 570  تومــان و ســیمان تیــپ 5 به 59 
هزار و 710 هزار تومان افزایش یافت. حاال 
تاثیر این رشــد در خرده فروشی ها به شکل 
بی نظمی و قیمت های دلبخــواه بروز پیدا 
کرده اســت. افزایش چراغ خاموش سیمان 
در حالی اســت که تابســتان سال گذشته 
قیمت هر پاکت از این مصالح ســاختمانی 
بــه 100 هزار تومــان رســید و تاثیر این 
افزایــش قیمت هر متر مربع مســکن را به 
طرز عجیبی باال برد. یکی از ســواالتی که 
اذهان عمومی را درگیر کرده تاثیر افزایش 
بهای سیمان بر هزینه ساخت هر متر مربع 
واحد مســکونی ساخته شده از سوی دولت 
اســت. همان مسکن ملی که یکسال بعد از 
روی کار آمدن دولت سیزدهم، همچنان در 
هاله ای از ابهام قرار گرفته و معلوم نیست از 

کجا سردرآورد. 
در شرایطی  انجمن ســیمان  درخواســت 
بــه بورس کاال ارایه شــده که طی شــش 
ماه گذشــته هر پاکت ســیمان از 28 هزار 
تومان به حدود 50 هزار تومان رسیده بود. 
سازندگان می گویند که قیمت فوالد و مس 
و یونولیت هم اخیرا دچار نوسان شده است. 
در این شرایط عضو شــورای عالی مسکن 
گفت که قیمت هر متر از واحدهای نهضت 
ملی مســکن به 8 میلیون تومان رســید. 
آنطور کــه رصد گزارش ها نشــان می دهد 
قیمت ســیمان برای ســومین بار در سال 
جاری رشد داشته است. سیمان در ماه های 
اردیبهشــت و خرداد، همزمــان با ورود به 
بورس با رشــد غیررســمی قیمت مواجه 
شــد و به حدود 28 هزار تومان به ازای هر 
پاکت رسید، سپس با طی نوساناتی حدود 

50 هزار تومان شــد. در روزهای گذشــته 
نیز انجمن ســیمان درخواست افزایش 35 
درصــدی قیمت ســیمان را به  بورس کاال 

اعالم و از هفته جاری اعمال کرد. 
قیمت ســیمان معموال ســالیانه دو بار به 
شکل رســمی و غیررسمی افزایش می یابد. 
این رشــدها در کنار افزایش قیمت فوالد و 
دیگر نهاده های ساختمانی هزینه ی ساخت 
مســکن را باال برده و در ســه ســال اخیر 
از قیمــت واحدهای نهضت ملی  برآوردها 
مســکن را مرتبا تغییر داده اســت. مصالح 
ساختمانی در شرایطی روند صعودی داشته 
که ساخت و ساز در رکود قرار دارد و حتی 
برخی شــرکت ها طــرح فروش اقســاطی 
گذاشــته اند. بنابرایــن با توجــه به بحث 
اقتصاد بازار نباید قیمــت آن افزایش پیدا 
می کرد. تا پیش از این هر پاکت سیمان در 
مصالح فروشی ها حدود 50 هزار تومان بود 
که احتماال با نرخ های جدید به حدود 67 تا 
68 هزار تومان می رسد. البته سیمان تیپ 
5 در بســیاری از مناطق تا 58 هزار تومان 
معامله می شد که با این اوصاف باید منتظر 
قیمت 78 هزار تومانی برای این کاال باشیم. 
اواســط ســال 1399 که قیمت هر پاکت 

ســیمان 17 هزار و 500 تومان بود، هزینه 
هــر متر مربــع از واحدهــای نهضت ملی 
مسکن 2.7 میلیون تومان برآورد شده بود. 
فروردین ســال 1400 قیمت ســیمان 35 
درصد و ســپس در خردادماه همان ســال 
40 درصد رشــد کرد. اوایل امســال نیز با 
بورسی شدن ســیمان شاهد رشد قیمت و 
رســیدن هر پاکت به حدود 50 هزار تومان 
بودیم. حاال با ســیمان 78 هزار تومانی که 
ظاهرا نرخ آن به شکل رسمی و غیررسمی 
پذیرفته شــده برآوردها از قیمت ســاخت 
واحدهــای نهضت ملی مســکن نیز دچار 

تغییر خواهد شد.
روز گذشــته احمد دنیامالی ـ عضو شورای 
عالی مســکن، قیمت ســاخت هــر متر از 
واحدهای نهضت ملی مســکن را 8 میلیون 
تومــان اعالم کرد. این در حالی اســت که 
وزارت راه و شهرسازی هنوز نرخ 4 میلیون 
و 750 هزار تومان خــود را به روز نکرده و 
طبق بررسی ها برخی ســازندگان در حال 

کنار کشیدن از این پروژه هستند.
نهاده های ساختمانی  قیمت  نوســان  البته 
فقط مختص سیمان نیست. قیمت میلگرد 
هم از کیلویی 15 هــزار تومان در روزهای 

گذشــته به 17 هزار تومــان افزایش یافته 
اســت؛ در حالی که دو سال قبل و در آغاز 
پروژه نهضت ملی مســکن قیمت هر کیلو 

میلگرد حدود 4000 تومان بود. 
بنا به گفتــه ی فرشــید پورحاجت ـ عضو 
هیات مدیره کانون انبوه سازان، یونولیت نیز 
که برای سقف اســتفاده می شود به یکباره 
در هفته های گذشته از 110 هزار تومان به 
430 هزار تومان رســیده است. قیمت مس 
هم که یکی از کاالهای مهم در ســاختمان 
محسوب می شــود قرار است  افزایش پیدا 

کند.
پورحاجــت تاکید کرد:» از یــک ماه قبل 
موضوع نوسان قیمت نهاده های ساختمانی 
را به نماینــدگان مجلس اعالم کردیم و در 
نهایت به یک تذکر به وزیر صمت بســنده 

کردند«. 
عضو هیات مدیــره کانون انبوه ســازان به 
ایســنا تاکید کرد: »بارها به مســئوالن و 
افزایش  درخصــوص  مجلس  نماینــدگان 
هزینه های ســاخت و رکود بخش مســکن 
هشدار داده ایم. از حدود سه سال قبل قرار 
بود کارت مصالح ســاختمانی به سازندگان 
پروژه های نهضت ملی مســکن بدهند اما تا 

کنون خبری در این خصوص نشده است. 
اصال ما کارت مصالح نخواستیم؛ دست کم 
شــرایط صدور پروانه، خدمات دستگاه های 
خدمات رســان، نظــام مهندســی، بیمــه 
کارگران و غیره را تســهیل کنید«. هر چه 
هست، ســیمان یکی از صنایع اصلی کشور 
در بخش مسکن است که بدون شک نقش 
آن در توســعه بخش های عمرانی غیرقابل 
انکار اســت. شــواهد آماری نشان می دهد 
این صنعت در کشــورمان همواره در مسیر 
توسعه و افزایش ظرفیت بوده است و حدود 
دو ســال پیش ظرفیت تولیــد این بخش 
88 میلیون تن بوده اســت. به نظر می رسد 
تاثیــر افزایش قیمت ســیمان بــر قیمت 
ساخت، باعث مشــکل کمبود و گرانی این 
محصول، در بازار اجرای پروژه  های عمرانی 

و ساختمانی خواهد شد. 

در پی نامه رسمی انجمن سیمان به بورس کاال، مسکن بار دیگر رکورد خواهد زد 

مصایبگرانیخاموشسیمانبرایمردمومسکنسازان

یک کارشناس حوزه انرژی های تجدیدپذیر با اشاره به ابالغیه  
اخیر وزارت نیرو مبنی بر افزایش 20 تا 60 درصدی تعرفه های 
خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدیدپذیر انشــعابی، گفت: 
انرژی هــای تجدیدپذیر گرفتار سیاســت قیمتی هســتند، 

موضوعی که می بایست مورد توجه قرار بگیرد.
محمدرضا طالیی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه ابزارهای 
گوناگونی در بحث حکمرانــی ازجمله حکمرانی انرژی وجود 
دارد که می توان به اســتفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی 
در تعیین خط مشی ها و سیاســتگذاری ها اشاره کرد، اظهار 
کرد: ابزارهــای قیمتی به آن دســته از ابزارها می گویند که 
شامل قیمتگذاری و پرداخت یارانه بوده و ابزارهای غیرقیمتی، 
مولفه هایی مانند استانداردها و الزامات قانونی، توسعه فناوری 

و آگاهی بخشی است.
به گفته وی، چندین سال است که سیاست ورزان و حکم رانان 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و مدیران نهادهای مربوطه این 
حوزه ابزارهای قیمت گذاری را به عنوان فصل الخطاب مرجعیتی 
سیاست گذاری های خود قرار داده اند و نتیجه ای که از این مهم 
حاصل کشور شــده حاکی از آن است که متاسفانه وضعیت 
استفاده از این گونه انرژی ها عطف به مصادیق قانونی ماده 50 
قانون برنامه پنج ساله ششم و ماده 19 قانون هوای پاک )ایجاد 
4841 مگاوات ظرفیت نصب شــده نیروگاه های خورشیدی( 
باتوجه به 960 مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه خورشیدی 

تاکنون از اختالفی حدود 3881 مگاواتی برخوردار است.
این کارشــناس حوزه انرژی های تجدیدپذیر اظهار کرد: این 
میزان ظرفیت نصب شــده نیروگاه خورشــیدی در قیاس با 
کشــورهای همسایه مانند ترکیه با رســیدن به توان تولید 7 

گیگاوات تا ســال 2020 و امارات متحده عربی با توان تولید 
2500 مگاوات نیروگاه خورشیدی به ترتیب از اختالفی حدود 

6000 مگاوات و 2000 مگاوات برخوردار است.
طالیی ادامه داد: از ســوی دیگر و در قیاس با کشــورهای 
مطرح دنیا در این حوزه ازجمله استرالیا دارای اختالف 18 
گیگاواتی، فرانســه 13 گیگاوات، انگلیس 14.2 گیگاوات، 
ایتالیــا 22.6 گیــگاوات، آلمــان 57 گیــگاوات، هند 40 
گیــگاوات، ژاپن 69 گیگاوات، آمریــکا 78 گیگاوات، چین 
250 گیــگاوات و بــا ویتنام بالغ بر 16 گیگاوات اســت که 
به طور میانگین براساس آمارهای برگرفته از وبسایت انجمن 
اختالفی   ،)IRENA( تجدیدپذیــر  انرژی هــا  بین المللی 

حدود 57 گیگاوات را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: این اختالف مهم حکایت از وجود مســاله ای 
از نــوع بقا و توســعه در وضعیت بحرانی این حــوزه دارد و 
موید این اســت که اینکه انرژی هــای تجدیدپذیر گرفتار در 
تله سیاســتگذاری های قیمتی بوده و لزوم بازنگری، تحلیل و 
پی گیری های بایسته در بازمهندســی استفاده و بهره برداری 
از این گونــه منابع انــرژی، امری الزم االجــرا و مهم در ارکان 

تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور در سطوح قانونی است.
به گفته این کارشــناس حوزه انرژی های تجدیدپذیر، در این 
میان یکی از راه کارهای برون رفت از مسائل و مشکالت کشور و 
رسیدن به پیشرفت پایدار اسالمی براساس اسناد مرجع کشور 
ازجمله قانون اساســی، سیاست های کالن ابالغی مقام معظم 
رهبری در حوزه انرژی، سند چشم انداز بیست ساله، گام دوم 
انقالب اسالمی و الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت، برقراری و 
ایجاد توازن در طراحی، تبیین و بکارگیری سیاست هایی ست 

که ضمن بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های خدادادی با 
داشــتن 300 روز آفتابی و تنوع انرژی های تجدیدپذیر  یعنی 
خورشید، زمین گرمایی، باد و دریا در سبد منابع انرژی کشور 
به عنوان پیشــران در حوزه تولید، براساس رویکردی علمی و 
چندســاحتی و مبتنی بر تفکر جانبی و نه فقط تفکر عمودی 
مبتنی بر هزینه و فایده بهره جوید و عالوه بر این با بکارگیری 
ابزارهای حکم رانی نرم )مشارکتی، تشویقی و اقناعی( در کنار 
ابزارهای سخت و سنتی )قانون، الزامات قضایی، استاندارها و 

آیین نامه ها(، استفاده ای متوازن و عادالنه داشته باشد.
طالیی با بیان اینکه بدیهی است چنانچه خواهان بهره گیری از 
سیاست های تطبیقی و انتقالی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
از دیگر کشــورها هســتیم باید این بهره برداری طبق الگوی 
اســتعاره و اســتحاله، تبیین و نه فقط الگوی استعاره تدوین 
شــود، افزود:  باید از این طریق نه تنها برای جبران ضعف ها و 
کمبودهای بهره برداری در حوزه منابع انرژی های تجدیدپذیر 
کشور و رفع نظام مسائل حاصل از آن اقدام شود بلکه در تحقق 
اهداف و سیاست های کالن تنظیمی و تجویزی در کشور درباره 
رشــد و توســعه این صنعت در قیاس با بهره برداری از منابع 

انرژی های فسیلی به صورت رشدی متوازن صورت پذیرد.
به گفتــه وی، به طور قطع با اســتفاده از این الگو می توان به 
رشــد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی 
و فناوری مطرح شــده و مدنظر تمدن نوین اسالمی- ایرانی با 
بهره برداری از تمامی منابع انرژی قابل دســترس و خدادای با 
ایجاد سبد منابع انرژی متنوع در کشور دست پیدا کرد تا بتوان 
در مسیر توسعه پایدار و آینده استفاده از انرژی بر مولفه هایی 

چون امنیت و دیپلماسی انرژی، گام های اساسی برداشت.

انرژی های تجدیدپذیر، گرفتار سیاست قیمتی

طی ۷ ماهه امسال صورت گرفت
رشد میانگین ۱۵ درصدی تولید در صنعت فوالد

طبق آمار، در هفت ماهه امســال، روند افزایش تولید فوالدی ها طی ماه های اخیر تا مهر ماه هم 
ادامه پیدا کرد و در نهایت تولید صعودی 12 تا 19 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
تجربه کرده و بدین ترتیب میانگین 15 درصد افزایش تولید را ثبت کرده است.طبق  آمار ارائه شده 
توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به ایسنا، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، تولید آهن 
اسفنجی بیشترین افزایش تولید را معادل 19 درصد داشته  و در مقابل کمترین میزان افزایش را 
مجموع مقاطع تخت فوالدی آن هم به میزان 12 درصد به خود اختصاص داده  است.در مجموع 
طی این مدت مقاطع تخت فوالدی تولید شده معادل پنج میلیون و 314 هزار تن ثبت شده که 
نسبت به چهار میلیون و 774 هزار تن تولیدی طی نیمه نخست 1400، رشد 12 درصدی داشته 
اســت.پس از آن 12 میلیون و 670 هزار تن محصوالت فــوالدی و 18 میلیون و 268 هزار تن 
شمش فوالد تولید شده که به  ترتیب تولید محصوالت فوالدی 15 درصد و تولید شمش فوالد، 16 
درصد بیشتر از میزان تولید آن ها در هفت ماهه ابتدایی 1400 است. در مجموع هفت ماه نخست 
سال گذشته به ترتیب 11 میلیون و 29 هزار تن محصوالت فوالدی و 15 میلیون و 769 هزار تن 
فوالد میانی )شمش فوالد( به تولید رسیده بود.تولید مجموع مقاطع طویل فوالدی نیز با افزایش 
17 درصدی تولید از شش میلیون و 285 هزار تن در مدت هفت ماهه ابتدایی سال گذشته، به 
هفت میلیون و 356 هزار تن در مدت مشــابه سال جاری رسیده است.در نهایت نیز تولید آهن 
اسفنجی با بیشــترین میزان افزایش تولید از 17 میلیون و 378 هزار تن طی مجموع هفت ماه 
نخست 1400 به 20 میلیون و 737 هزار تن در هفت ماهه 1401 رسیده است که نشان از رشد 
19 درصدی تولید این محصول معدنی/ فوالدی دارد.همانطور که پیش از این نیز اعالم شده است، 
مدیریت توزیع و محدودیت برق صنایع طی تابستان سال جاری موجب شد تا همچون تابستان 
سال گذشــته، قطعی برق صنایع بزرگ همچون فوالدی ها و سیمانی ها بر روند تولید تاثیرگذار 

نباشد و خللی از این حیث ایجاد نکند. علت این موضوع مدیریت برق این صنایع بوده است.


