
وزير نيرو با تأكيد 
بر اينكه ضعف هاي 
دارد،  زي�ادي 
اما به هيچ وجه فش�ار مافياي نيروگاه س�ازي را 
نمي پذيرد، گفت:  ساخت نيروگاه براي جوابگويي 
به ۲۰۰ س�اعت مصرف توجيه اقتص�ادي ندارد. 
رضا اردكانيان، از همان روزهاي نخس��ت ورودش به 
وزارت نيرو، بر مديريت تقاضا تأكيد زيادي داشته و 
با توجه به رشد مصرف همواره بر اين موضوع اصرار 
دارد كه به جاي ساخت نيروگاه بايد به سمت كاهش 
مصرف و مديريت تقاضا حركت كرد و سرمايه ها را در 
جاي ديگر هزينه كرد. البته معاونان وزير وجود مافياي 
نيروگاه سازي را رد مي كنند و معتقدند اصالً چيزي به 
نام مافياي نيروگاه سازي نداريم، اما به هر حال آنها نيز 
مجبور هستند براي اينكه روي پاي خود بايستند و 
كار خود را دنبال كنند به دنبال بازار جديد بگردند.  
اردكانيان در حاشيه نشست استانداران سراسر كشور 
كه با موضوع بررسي آخرين وضعيت توليد و مشكالت 
فرآوري برگزار ش��د و در جمع خبرنگاران، در پاسخ 
به اينكه انتقادات مطرح شد، از سوي او درباره اينكه 
ساخت صرف نيروگاه توجيه اقتصادي ندارد، گفت: 
ضعف هاي زيادي دارم، اما مطلقاً اينگونه نيست كه 
اعمال فش��ار را بپذيرم. البته اگر الزم باشد نيروگاه 
احداث خواهد شد، اما اينكه صرفاً نيروگاه بسازيم نه؛ 
اين طور نيست. وی تأكيد كرد: اينكه نيروگاه بسازيم 
تا جوابگوي 200 س��اعت مصرف برق باشيم توجيه 
اقتصادي و اجتماعي ندارد و مسير پايداري نيست.  
اردكانيان با اشاره به اينكه تا پايان دولت دوازدهم بايد 
20 هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق كش��ور اضافه 
شود، افزود: ولي منطقي نيس��ت براي 200 ساعت 
زمان پيك مصرف در طول س��ال چند هزار ميليارد 
تومان براي هزاران مگاوات اضافه توليد سرمايه گذاري 
كنيم.  وي با بيان اينكه در س��ال 96 اوج مصرف به 
55 هزار مگاوات رسيد، گفت: اگر يك درصد ميزان 
مصرف را در زمان پيك كاهش دهيم، ميزان مصرف 
550 مگاوات كاهش مي يابد و اين به معني نساختن 
يك نيروگاه اس��ت و از صرف 2 هزار ميليارد تومان 

هزينه در احداث نيروگاه جلوگيري مي شود. 
  پيگي�ري ص�ادرات ب�رق توليدكنندگان 

داخلي
  وزير نيرو گف��ت: در چارچ��وب برنامه هاي دولت 

دوازدهم، عالوه ب��ر خريد ب��رق از توليدكنندگان 
داخلي، بس��ترهاي الزم را براي صادرات نيز فراهم 
مي كنيم. كش��ور ما از نظر تنوع آب هاي مشترك و 
حوزه هاي آبخيز با همس��ايگان بي نظير است. اين 
يك فرصت است و مي توانيم از آن براي توسعه روابط 
مشترك اس��تفاده كنيم. در خصوص صادرات برق 
نيز در صدد هس��تيم از طريق برخي همسايگان به 
شبكه برقي اروپا متصل شويم.  اردكانيان گفت: بنا 
داريم با خريد برق بر اساس قراردادهاي خريد عالوه 
بر تأمين نياز داخل، صادرات به كشورهاي همسايه از 

جمله افغانستان را از طريق شبكه هاي متصل فراهم 
كنيم. اردكانيان با تأكيد بر لزوم سرمايه گذاري در 
زمينه انرژي هاي نو گفت: در چارچوب برنامه هاي 
دولت دوازدهم، امكان جذب سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي بيشتري در حوزه انرژي هاي نو ايجاد شده 
است و به دنبال اين هستيم كه عالوه بر خريد برق 
از توليدكنن��دگان داخلي، بس��ترهاي الزم را براي 

صادرات نيز فراهم كنيم. 
  استقبال از بارورسازي ابرها به دست سپاه

وزير نيرو از طرح بارورس��ازي ابرها به دس��ت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي اس��تقبال كرد و در عين 
حال گفت: براي توس��عه انرژي هاي تجديدپذير و 

خريد برق از بخش خصوصي برنامه داريم. 
وزير نيرو با اش��اره به اينكه طرح بارورس��ازي ابرها 
20 سال است در دس��تور كار قرار دارد، افزود: اين 
تجهيزات مس��تعمل ش��ده و نياز به نوسازي دارد؛ 
از اين رو در تالش��يم تا تجهيزات ب��اروري ابرها را 

به روزرساني كنيم. 
وي درباره اس��تفاده از آب هاي مرزي گفت: از نظر 
تنوع آب هاي مشترك و همچنين حوضه هاي آبريز 
مشترك بي نظير يا كم نظيريم، زيرا در حوضه هاي 
آبريز با همس��ايگان هم پايين دست و هم باالدست 
هستيم ضمن اينكه رودخانه هاي مرزي هم داريم. 

وزير نيرو با بيان اينكه از تن��وع در حوضه هاي آبي 
بايد به عنوان ي��ك فرصت اس��تفاده كنيم، گفت: 
عالوه بر همكاري ها در س��اير حوزه ها، با استفاده از 
آب هم مي توانيم براي توس��عه روابط و همكاري ها 
با همسايگان به ويژه افغانس��تان و تركيه نيز اقدام 
كنيم، البته در اين ب��اره مذاك��رات مفصلي انجام 
شده كه به زودي جزئيات گفت وگوهاي مشترك را 

اطالع رساني خواهيم كرد. 
اردكانيان همچنين گفت: در موضوع تبادل برق با 
كشورهاي پاكستان، ارمنستان، آذربايجان، تركيه و 
عراق به ش��كل تبادل انرژي همكاري داريم، ضمن 
اينكه بنا داريم براي تبادل ان��رژي از طريق برخي 
همسايگان به ش��بكه برق اروپا وصل شويم كه اين 
امر ظرفيت وسيعي براي ش��بكه برق كشور ايجاد 
مي كند.  وزير نيرو در پاسخ به اينكه طرح هاي انتقال 
آب مشكالتي را براي برخي اس��تان ها ايجاد كرده 
اس��ت، گفت: وزارت نيرو متص��دي همه طرح هاي 
تأمين و عرضه آب اس��ت، البته در مصرف آب همه 
دستگاه ها وظيفه مشترك دارند، ضمن اينكه بايد 
بدانيم طرح ه��اي انتقال آب به تنهايي مش��كالت 
مناطق دريافت كننده و توقف آن به تنهايي مشكالت 
مناطق عرضه كنن��ده آب را حل نمي كن��د، بلكه با 
توجه به كم آبي در كشور بايد براي استفاده بهينه از 
آب هاي موجود برنامه ريزي كنيم؛ يعني طرح هاي 
انتقال آب و استفاده از آب رودخانه ها، سدها، منابع 
آب هاي زيرزميني يا آب هاي تصفيه شده در صورتي 
راه حل بحران كم آب��ي خواهد بود كه همزمان با آن 

شيوه هاي مصرف آب را آموخته باشيم.
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تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

19720بانك انصار
3050699مهندسي نصيرماشين 

15613سيمان سپاهان 
9317561نفت سپاهان

1015سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
117656سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

223701065سازه پويش 
223701065سازه پويش 

17942854شركتارتباطاتسيارايران
2967141توليدي كاشي تكسرام 

148469آلومينيوم ايران 
142866سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

2315102تراكتورسازي ايران 
167071لبنيات پاك 

204787ايران ياساتايرورابر
5319225كشت وصنعت پياذر

3055120الكتريك خودروشرق 
3256126حمل ونقل بين المللي خليج فارس

3628133معادن منگنزايران 
4077137پاكسان 

203063فوالدكاوه جنوب كيش
205563شكرشاهرود

164948فوالدآلياژيايران
222762 پگاه آذربايجان غربي 

4351114دوده صنعتي پارس 
133933سيمان شاهرود
6768159مس شهيدباهنر

294067پتروشيمي آبادان 
265456توريستيورفاهيآبادگرانايران

326167فراورده هاي نسوزايران 
101920سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

239947سرمايه گذاري آتيه دماوند
459587داده گسترعصرنوين- هايوب

489292نوردوقطعات فوالدي 
342361شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

213738كاشي الوند
236037فوالدمباركه اصفهان

374456ايران تاير
384056شيشه وگاز

201228قندثابت خراسان 
251434كابل البرز
380348نيروكلر

778793پارس سويچ 
632075پااليش نفت تبريز

702179لوله وماشين سازي ايران 
248225شهدايران 

14567143آسان پرداخت پرشين
26466258قندشيرين خراسان 

123512ليزينگرايان سايپا
8458كمباين سازي ايران 
250323توليديچدنسازان

140612نوردآلومينيوم 
8337پالسكوكار

262222تكنوتار
366029پااليش نفت تهران

218817صنايع شيميايي فارس 
959673كنترل خوردگي تكين كو

297922بيمه دانا
848762پارس خزر

276920سرمايه گذاري صنعت بيمه 
465232قندمرودشت 

17202114شركتارتباطاتسيارايران
728040داروسازي ابوريحان 

298016رادياتورايران 
305216توليدي گرانيت بهسرام 

841343سيمان خاش 
11255سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

13626ماشين سازي نيرومحركه 
18338سرمايه گذاريگروه توسعه ملي

417918كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
238410ملي سرب وروي ايران 

1579766پتروشيمي خارك 
421617همكاران سيستم
8833سيمان كردستان
390813پتروشيمي مبين

573517شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
368410گروه صنعتي بوتان 

25887صنايع پتروشيمي كرمانشاه
11943واسپاريملت

465110صنايع پتروشيمي خليج فارس
33857پااليش نفت اصفهان

14653ليزينگ صنعت ومعدن 
24675سرمايه گذاري ساختمان ايران

547511سبحان دارو
21924بانك خاورميانه
28505فروسيليس ايران 

17223محورسازان ايران خودرو
19953كارخانجات توليدي شهيدقندي

20903گسترش نفتوگازپارسيان
10001ايركاپارتصنعت

10311سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ( 
1611615داروسازي اسوه 

21502مخابراتايران
12891سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

14631سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
17591گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

54153ايران ترانسفو
19631سيمان كرمان 
41822بهنوش ايران 

48432المپ پارس شهاب 
219697پتروشيميفناوران
39511فوالدخوزستان

64491توليدمواداوليه داروپخش 
15800داروسازي امين 

15520بيمه آسيا
11730بيمه البرز

16010معدني وصنعتي چادرملو
10620سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

80390شهد
45080دادهگسترعصرنوين-هايوب

17180بيمهپارسيان
14920گروهپتروشيميس.ايرانيان

57790كاشي پارس 
18670نيرومحركه 

ساخت نيروگاه براي ۲۰۰ ساعت مصرف توجيه  اقتصادی ندارد
از طرح بارورسازی ابرها باتجهيزات سپاه استقبال می كنم
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شرکت توزیع نیروي برق تبریز    

بر اس�اس گزارش مرك�ز پژوهش هاي مجلس، 
رشد ارزش افزوده بخش مس�كن و ساختمان 
در س�ال ۹۶ منف�ي ۲/4درص�د خواه�د بود. 
به گزارش تسنيم، بررسي هاي مركز پژوهش هاي 
مجلس حكايت از آن دارد كه رشد بخش مسكن در 
سال 96 نيز همانند سال هاي گذشته منفي خواهد 

ماند. بر اين اساس رشد منفي 
بخش مسكن از سال 88 آغاز 
ش��ده و در دو س��ال گذشته 
نيز تش��ديد ش��ده است. در 
سال 94 رشد بخش مسكن 
منفي 17 و در سال 95 منفي 
13 درصد بوده است. اين در 
حالي اس��ت ك��ه پيش بيني 
مي شود رش��د ارزش افزوده 
بخش ساختمان در سال 96 
نيز منفي 2/4 باقي بماند. اين 

وضعيت ريش��ه در كاه��ش هزينه ه��اي عمراني 
بودجه و همچنين كاهش سرمايه گذاري در ساير 
بخش هاي اقتصادي دارد.  ب��راي تحليل دقيق از 
وضعيت بخش ساختمان در سال جاري بايد ميزان 
رشد س��اختمان هاي دولتي كه متكي به بودجه 
عمومي است و همچنين رشد بخش ساختمان در 
بخش غيردولتي كه بس��تگي به تعداد پروانه هاي 
صادره دارد را مورد بررسي قرار داد.  در پايان سال 

96 حدود 42 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه 
عمراني محقق خواهد شد كه رشد صفر درصدي 
نسبت به سال 95 خواهد داش��ت. به اين ترتيب 
با در نظر گرفتن پيش بيني ها از رش��د ش��اخص 
ضمني مرتبط، رشد حقيقي ساختمان هاي دولتي 
منفي 11 درصد خواهد بود.  از س��وي ديگر رشد 

پروانه هاي صادراتي در س��ال 95 نسبت به سال 
94 حدود 15 درصد بوده است. اين رشد در سال 
قبلش منفي 14 درصد ب��ود. به طور كلي مي توان 
گفت رش��د س��اختمان هاي بخش خصوصي در 
پايان سال 96 مثبت و حدود 1/4درصد پيش بيني 
مي شود.  به اين ترتيب رش��د ارزش افزوده بخش 
مسكن و س��اختمان دولتي و غيردولتي در پايان 

سال 96 منفي 2/4 درصد خواهد بود. 

رشد مسكن سال ۹۶ هم منفي خواهد ماند

مصرفگندموسيبزمينیبهجایبرنج
بخشیازمشکالتآبیکشورراحلمیکند

مجري ط�رح گن�دم گفت: ب�ا جايگزين�ي گندم و س�يب زميني 
به جاي برن�ج كه در تولي�د آنها مزيت نس�بي داري�م، مي توانيم 
مص�رف اين محص�ول آب ب�ر را در كش�ور كاهش دهي�م و نقش 
مؤث�ري در كاه�ش مص�رف منابع آبي كش�ور داش�ته باش�يم. 
سرانه مصرف برنج از دهه 50 در كشورمان با تغيير الگوي مصرف افزايش 
يافت، به طوري كه سرانه مصرف آن از 13 كيلوگرم، امروز به 36كيلوگرم 
رس��يده؛ اين در حالي اس��ت كه توليد اين محصول به غير از دو استان 
شمالي كشور ممنوع است و مجبور هستيم بيش از 30 درصد نياز خود را 
از محل واردات تأمين كنيم. در اين خصوص اسماعيل اسفندياري پور در 
گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه در زمينه توليد برنج در كشورمان مزيت 
نداريم، اظهار كرد: در گذشته نوع غذاي مناطق مختلف كشور با توجه به 
اكوسيستم همان منطقه تعيين مي شد و آبگوشت غذاي اصلي ايراني ها 
بود.  وي افزود: در حال حاضر نيز در تولي��د گندم دروم مزيت داريم و از 
آن مي توانيم براي توليد ماكاروني اس��تفاده كنيم و همچنين در توليد 
س��يب زميني مزيت نس��بي داريم و چهار فصل مي توانيم توليد كنيم و 
با جايگزيني اين دو به جاي برنج، مصرف آن را در كش��ور كاهش دهيم.  
مجري طرح گندم با بيان اينكه رسانه ها مي توانند نقش مؤثري در زمينه 
فرهنگ سازي براي جايگزيني مصرف گندم و سيب زميني با برنج داشته 
باشند، گفت: اين كار در ژاپن نيز انجام مي شود و اين شعار را از كودكستان 

به كودكان مي آموزند كه »من عاشق برنج هستم«.   

پيشبينيبازگشتتوليدصنعت
بهسطحسال۹۰

در صورت بازگش�ت به س�طح تولي�د س�ال 1۳۹۰ در واحدهاي 
صنعت�ي )فع�اِل زيرظرفي�ت تولي�د(، پيش بين�ي مي ش�ود 
رش�د اقتص�ادي صنع�ت در پاي�ان س�ال 4/۶ درص�د باش�د. 
به گزارش تسنيم، مقايسه ش��اخص مقدار توليد در بخش صنعت نشان 
مي دهد اين ش��اخص در پايان سال 95 به رقم ش��اخص در سال 1390 
رسيده است. به اين ترتيب توليد بخش صنعتي بعد از پشت سر گذاشتن 
ركود پنج ساله به سطح سال 90 بازگشته است. اين در حالي است كه با 
توجه به رشد منفي سرمايه گذاري در سال هاي اخير و با توجه به پر شدن 
ظرفيت هاي خالي در بخش صنعت، رش��د قابل توجهي از اين بخش در 
س��ال هاي آتي مورد انتظار نخواهد بود.  از طرفي مقايسه زيربخش هاي 
حوزه صنعت نش��ان مي دهد تنها 10 زيربخش از 24 بخش اين گروه به 
سطح توليد سال 90 رسيده اند كه بيش��ترين رشد مربوط به بخش هاي 
دارو، توليد آش��اميدني ها و مواد غذايي بوده است. از 14 بخشي كه رشد 
منفي داشته اند هفت بخش بيش از 20 درصد رشد منفي را شاهد بوده اند.  
بيشترين تأثير مثبت بر كارگاه هاي بزرگ صنعتي، مربوط به زيربخش هاي 
محصوالت شيميايي، مواد غذايي و فلزات اساسي بوده است. بيشترين رشد 
منفي هم مربوط به وسايل نقليه موتوري و كاني هاي غيرفلزي )شيشه، 
سراميك و كاشي( بوده اس��ت.  به عبارت ديگر تعدادي از زيربخش هاي 
صنعت بيش از ميانگين رشد كرده اند و عقب افتادگي 14 گروه ديگر كه 
رش��د منفي داشته اند را براي رس��يدن به سطح توليد س��ال 90 جبران 
كرده اند.  برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد در صورت 
بازگشت به سطح توليد س��ال 1390 در همه واحدهاي صنعتي كه زير 
ظرفيت خود فعاليت مي كنند، رشد ارزش افزوده گروه صنعت به 6 درصد 
افزايش خواهد يافت. با توجه به رش��د اقتصادي اعالمي صنعت در شش 
ماهه نخست سال جاري از س��وي مركز آمار با 4 درصد و بانك مركزي با 
4/8 درصد، پيش بيني مي شود در پايان سال جاري رشد اقتصادي بخش 

صنعت 4/6 درصد باشد. 

  مسکن


