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رکوردشکنی تازه بازار سهام در ارتفاع  201هزار واحدی

افزایش تعرفههای برق از اردیبهشت

پرمصرف ها جریمه می شوند
عطیه لباف
خبرنگار

سیاوش رضایی

مسألهای که باید ملی شود

افزایــش  16درصدی تعرفــه پرمصرفها با هدف اصالح مصرف
و ســوق دادن آن به ســمت الگوی مصرف وضع شــده اســت .این
یادداشت مصوبه هیــأت وزیران اگرچه  7درصــد افزایش تعرفه برای تمام
مشترکان را نیز در بر میگیرد اما تأثیر چندانی بر اصالح تعرفهها
و نزدیــک کــردن قیمت فروش به قیمت تمام شــده بــرق ندارد.
مهمترین نکته آن تشویق کم مصرفها و تنبیه پر مصرفها برای
رعایت الگوی مصرف است .هرچند که افزایش  16درصدی ناچیز
مجتبی خدرزاده
استاد دانشگاه اســت .فرض کنید که اگر هزینه قبض پرمصرفها  60هزار تومان
شهیدبهشتی باشد با  16درصد افزایش ،حدود  70هزار تومان میشود .مشخص
نیســت که این هزینه چقدر از ســبد هزینه خانوار را در برمیگیرد و
به احتمال زیاد این ســهم اندک اســت .لذا برای اثربخشــی آن ،نوع طرح مسأله خیلی
اهمیت دارد .اگر این افزایش تعرفه بتواند جو روانی ایجاد کند و به پرمصرفها گوشزد
کند که این نوع استفاده از برق اشتباه است ،گام مؤثری در جهت بهبود شرایط برداشته
خواهد شــد .گرچه تا زمانی که قیمت برق واقعی نشــده و ارزش خودش را پیدا نکرده،
همچنان با مشــترکان پرمصرف مواجه هســتیم .فراموش نکنیم که در فرهنگســازی
مباحث اجتماعی نیز از اهمیت زیادی برخوردار هستند .مانند سیلهای اخیر که بخشی
از مباحث آن اجتماعی بود و مردم آن را یک پدیده ملی میدانستند.
تعرفه مشترکین خانگی که زیر الگو مصرف کردهاند از تاریخ 1398/3/1
تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر
متوسط انرژی مصرفی ماهانه قیمت پایه هر
(کیلووات ساعت در ماه) کیلووات ساعت (ریال)
524
 0تا 100
611
مازاد بر  100تا 200
1310
مازاد بر  200تا 300

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 1

متوسط انرژی مصرفی
ماهانه (کیلووات ساعت
در ماه)
 0تا 1000

مازاد بر  1000تا 2000

قیمت پایه هر
کیلووات ساعت
(ریال)
175
194

تعرفه مشترکین خانگی که بیش از الگو مصرف کردهاند از تاریخ 1398/3/1
تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم
مناطق گرمسیر
متوسط انرژی
قیمت پایه هر
کیلووات ساعت
مصرفی ماهانه
(ریال)
(کیلووات ساعت در ماه)
603
 0تا 100
702
مازاد بر  100تا 200
1506
مازاد بر  200تا 300
2710
مازاد بر  300تا 400
3113
مازاد بر  400تا 500
3916
مازاد بر  500تا 600
4319
مازاد بر 600

تعرفه ماههای گرم در مناطق گرمسیر 1

متوسط انرژی مصرفی
ماهانه (کیلووات ساعت
در ماه)
 0تا 1000

قیمت پایه هر
کیلووات ساعت
(ریال)
202

مازاد بر  1000تا 2000

223

مازاد بر  3000تا 3500

1004

مازاد بر  2000تا 3000
مازاد بر  3500تا 4500
مازاد بر  4500تا 6000
مازاد بر 6000

241

1808
2310
2710

خبرنگار

روز گذشــته بازار ســهام ایران شــگفتی دیگری
رقــم زد و تاریخیتریــن شــاخص بــورس را به
ثبــت رســاند .درحالــی که شــش ماه قبــل و در
مهر ماه سال گذشته شــاخص بورس به رکورد
تاریخــی  195هزارواحــدی دســت یافتــه بــود،
درنخســتین روزهای ســال جدید ایــن رکورد را
هم پشت سرگذاشت و دیروز به سقف تاریخی
خود یعنی ارتفاع  201هزار و  805واحد رســید
کــه نشــان دهنــده رشــد  5هــزار و  721واحدی
شــاخص معادل  2.92درصد در چهار ســاعت
دارد .بدین ترتیب روزگذشــته شــاخص بهطور
متوســط در هــر ســاعت هــزار و  430واحــد باال
رفت .با رکوردشــکنی تازه بــورس ،بازدهی این
بــازار تنها در  13روز کاری ســالجاری به 12.95
درصد رســید بازدهی که گویای رشد  23هزار و
 146واحدی شاخص کل دارد.
درحالــی کــه در روزهــای اولیــه ســالجاری
ســرمایهگذاری در بازارهایی همچون طال ،ارز و
مسکن به دلیل رشــد باالی قیمتی و دورنمای
نامشــخص جذابیــت خــود را از دســت داده
اســت ،بخشــی از صاحبــان ســرمایه ترجیــح
دادهانــد تا پول خود را وارد بازاری کنند که در12
روز اول کاری خود  10درصد سود داده است.
طی روزهای اخیر انتشــار صورتهای مالی
 ۱۲ماهــه شــرکتهای بورســی بــر روی کــدال و
رشــد ( EPSدرآمد به ازای هر سهم) شرکتها
نســبت بــه ســال گذشــته بویــژه شــرکتهایی
کــه صــادرات محــور تقاضــای خریــد ســهام را
کــه بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان قیمــت
بســیار مناســبی دارد افزایش داد .روز دوشــنبه
معاملهگــران بــورس اوراق بهــادار تهــران در
یک رقم بیســابقه بیــش از  ۷.۵میلیارد اوراق
بهادار ،ســهام و حقتقدم بــه ارزش یکهزار و
 ۴۷۶میلیارد تومان داد و ستد کردند .همچنین
تمام شاخصهای بورس به رنگ سبز درآمد.
برهمیــن اســاس دیــروزدر صــدر نمادهای
تأثیرگذار بر بازار ســهام نمــاد معامالتی بانک
تجــارت بــود .ایــن نمــاد بــه تنهایــی  ۶۰۱واحد
شــاخص کل را تقویــت کــرد .دیگــر نمادهــای

عکس :مهــر

تعرفههای بــرق از ابتدای اردیبهشــت برای
تمام مشــترکان برق کشــور  7درصــد اضافه
خواهــد شــد .ایــن افزایــش تعرفههــا ماننــد
ســال گذشــته مطابق با قانون مصوبه هیأت
وزیــران و بــا اســتناد به مواد یک و ســه قانون
هدفمنــد کــردن یارانههــا مصــوب ۱۳۸۸
اســت .اما امسال بخش جدید مصوبه هیأت
وزیــران بــه موضــوع جریمــه پرمصرفهــا
بازمی گردد .در این مصوبه آمده اســت که از
ابتدای خردادماه و با شــروع فصل گرم سال
تعرفه مشــترکانی که مصرفی باالتر از الگوی
مصرف داشــته باشند 16 ،درصد و به صورت
پلکانی افزایش خواهد داشت.
دربــاره ایــن تصمیــم جدیــد دولــت که با
هــدف اصــاح تعرفههــای بــرق و همینطور
ســوق دادن پــر مصرفهــا بــه ســمت الگوی
مصرف گرفته شده است ،سخنگوی صنعت
برق و معاون توزیع شرکت توانیر به «ایران»
توضیــح داد« :طرحــی را بــرای اصــاح
تعرفههــا بــه منظــور تغییــر ذائقــه مصرفی
مشــترکان تنظیــم کــرده بودیــم کــه اســفند
مــاه در هیــأت دولــت تصویــب و ابــاغ آن از
ابتدای سالجاری آغاز شد .هفته گذشته این
مصوبه به دست شرکتهای توزیع نیز رسید
تــا اجــرای آن از ابتدای اردیبهشــت ماه کلید
بخــورد .در مرحله نخســت  7درصد افزایش
تعرفه برای تمام مشترکان از ماه اردیبهشت
خواهیم داشــت و از خرداد ماه نیز  16درصد
افزایــش تعرفــه برای مشــترکان پــر مصرف
اجــرا خواهــد شــد .ایــن تغییــرات بــا رعایت
الگــوی مصــرف در هــر منطقه اســت .الگوی
مصــرف تعرفهها در «مناطق گرمســیر یک»
که مشــترکان بیشتری را در برمی گیرد به نفع
مصرف کنندگان طراحی شده است».
تعرفههــای در نظــر گرفته شــده برای دو
منطقه با بیشترین تعداد مشترک در جداول
آمــده اســت .بر اســاس ایــن مصوبــه هیأت
وزیــران  ،حداقــل تعرفــه هــر کیلــو وات برق
مصرفــی  175ریال و حداکثــر آن  4319ریال

خواهد بود .البته خانوارهایی که مصرف برق
ماهانه آنها زیر الگوی مصرف است و در بازه
اول خرداد تا پایان شهریور بازهم مصرفشان
را در مقایســه با ســال قبل کاهــش میدهند،
مشــمول تخفیف بهای برق به میزان کاهش
یافتــه معــادل نــرخ اولیــن پلــه مصرفــی در
منطقه خود خواهند شــد .جزئیات کامل این
تعرفــه ها را نیز می توان در نشــانی اینترنتی
/http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir
مشاهده کرد.
در همیــن حــال محمودرضــا حقیفــام
میگویــد« :بــا نــرم افــزاری کــه تهیه شــده و
بــزودی در دســترس عمــوم قــرار خواهــد
گرفــت ،مشــترکان میتواننــد هزینههــا را
برآورد و با انتقال مصرف به ساعات خارج از
پیک آن را کاهش دهند ».او تعداد مشترکان
پرمصــرف را حــدود  3میلیون عنــوان کرد و
توضیح داد« :تعداد کل مشترکان برق کشور
حدود  29میلیون اســت کــه اگر مصرف خود
را نســبت به مدت مشــابه ســال قبل کاهش
ندهنــد و الگــوی مصــرف را رعایــت نکننــد،
مشمول جریمه خواهند شد».
بر اساس برآوردهای شرکت توانیر امسال
پیک مصرف برق به  61هزار مگاوات خواهد
رسید که رقم بسیار باالیی است .سال گذشته
پیــک (بیشــترین میزان مصــرف) حدود 57
هــزار مگاوات بود کــه به علت کمبــود منابع
آبی و از مدار خارج شــدن برخی نیروگاههای
برقآبــی با خاموشــی مواجه شــدیم .به گفته
حقیفــام امســال حدود  5هــزار مــگاوات از
محــل ورود نیروگاههــای حرارتــی جدیــد و
 4500تــا  5000مــگاوات از محل نیروگاههای
برقآبی به تولید برق کشــور اضافه میشــود،
امــا بازهــم دولــت بــرای مدیریــت مصــرف
 3500مگاواتــی برنامهریزی کرده اســت تا از
این طریق رزرو تولید ایجاد و امکان صادرات
برق حتی در ساعات پیک فراهم شود.
عــاوه بــر ایــن وزارت نیــرو بــا اســتناد به
مصوبه هیأت وزیران بزودی برای بخش آب
کشور نیز تعرفهها را به گونهای تغییر خواهد
داد که پرمصرفها مشمول جریمه و مجبور
به رعایت الگوی مصرف شوند.

شاخص بورس هر ساعت  1430واحد رشد کرد

بانکــی نیــز بــا رشــد یکدســت مواجه شــدند و
در میــان آنهــا بانک ملــت  ۱۰۸واحد در رشــد
شاخصهای بازار اثر داشت.
همچنیــن معدنــی و صنعتــی گلگهــر
توانســت  ۵۴۸واحــد به افزایش شــاخصهای
بــازار ســرمایه کمک کنــد .پــس از آن نیز فوالد
مبارکه اصفهان و پتروشیمی پارس هر کدام به
ترتیب  ۴۴۴و  ۲۴۵واحد روی شاخصهای بازار
تأثیرگــذار بودنــد .آیفکــس نیز با رشــد ۴۴.۷۷
واحدی روبهرو شــد و به رقم  ۲۴۹۶واحد رسید.
ارزش معامالت فرابورس تهــران تا رقم ۶۵۵
میلیارد تومان باال رفت.
ëëدالیل رکوردشکنی بورس
مدیرعامــل شــرکت ســپردهگذاری مرکــزی
توگو
اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) درگف 
با «ایران» با اشاره به دورنمای مثبت بازار سهام
در ســالجاری گفت :بازار در ســالجاری تحت
تأثیر مؤلفههای مثبت مختلفی قرار دارد .یکی
از این مؤلفههای مثبت برای رشــد بازار ســهام
نرخ ارز اســت کــه در کنــار قیمــت کامودیتیها
یــا مــواد پایــه نظیــر ســنگ آهــن ،فلــزات و...
باعــث رشــد بــاالی ارزش ســهام شــرکتهای
صــادرات محــور در بورس تهران شــده اســت.
حســین فهیمی افزود :همچنین مؤلفه بعدی
که صنعــت بانکــداری را دربــورس تحت تأثیر
مثبت قرار داده بخشــنامه جدید بانک مرکزی
اســت که بــه صادرکننــدگان اجــازه داده اســت
بــدون انتقــال ارز ،ارز حاصــل از صــادرات خود
را بــه واردکنندگان بدهند .عــاوه براین نزدیک
شــدن نــرخ ارز نیمایــی با بــازار آزاد نیــز یکی از

دالیلی اســت که به رشد بازار سهام کمک کرده
است .وی اضافه کرد :سابقه تاریخی بازار نشان
میدهــد که همواره رشــد نــرخ ارز بــا یک وقفه
زمانــی بــر روی ارزش ســهام شــرکتهایی کــه
داراییهای ارزی دارند تأثیر میگذارد.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه تأکید کــرد :با
توجــه بــه مؤلفههــای مثبتی که اشــاره شــد دو
دســته از شــرکتهای بورســی یعنی صــادرات
محورهــا و بانکیها بیش از ســایر شــرکتها با
رشد ارزش ســهام مواجه شدهاند این درحالی
است که وزن این شرکتها دربازار باالست.
به گفتــه وی جایگزینــی ارزش دالر ،تجدید
ارزیابی داراییها و تسعیر نرخ ارز نیز به تقویت
رشــد بــورس اوراق بهــادار کمک خواهــد کرد.
عالوه براین رشــد نرخ تورم نیز از محل تأثیر بر
روی داراییهــای غیرپولی شــرکتها میتواند
روی ارزش ســهم مؤثر باشــد .برهمین اساس
طــی روزهــای اخیــر بــه خصــوص روز گذشــته
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی بــرای خریــد
ســهام وارد بــازار شــدند .فهیمــی اظهارکرد :با
محاســبه صندوقهای ســرمایهگذاری بازدهی
بازار ســهام در سال گذشته به حدود  97درصد
میرســد که براساس پیشبینیها این ظرفیت
برای ســالجاری نیز وجــود دارد .اما نکته مهم
این اســت که این رشــد مــداوم و در یک فرایند
بلندمــدت باشــد .وی ادامــه داد :درصورتی که
بازار با همین سرعت افزایش یابد بهطور قطع
در آینده نزدیک شــکننده خواهد بــود .درواقع
بازار نباید درگیر یک جو هیجانی شود که در آن
سهمهای خوب و بد با هم رشد میکند.

