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3119خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
 شنبه 8  مـــــرداد 1401

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

1

ظرفیت قانـونی بازپــرداخت 
طلب پیمانـکاران بـرق

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران میگوید : مطابق بند ب تبصره ۵ قانون بودجه 1۴۰1 به دولت مجوز داده شده تا 
۸۶ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسالمی را منتشر و مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.

و  صدا  خبرگزاری  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  در  جوال  جعفر 
سیما افزود: انتظار سندیکای صنعت برق این است که حداقل اوراقی 
توانیر  مادر تخصصی  را خود شرکت  رقم  این  به میزان 1۰ درصد 
منتشر کند و از ظرفیت انتشار در بازار سرمایه در راستای ادای طلب 

بخش خصوصی استفاده شود.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای برق تاکید کرد: مطالبات اعضای 

سندیکا به رقمی رسیده که ادامه فعالیت سخت شده است.
در  وزیر  آقای  گذشته  سال  گزارش  بر  را  بنا  اگر  حتی  گفت:  وی 
مجلس قرار دهیم، به صراحت اعالم کردند ۸۵ هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت به وزارت نیرو است. جوال با اشاره به اینکه بخشی از 
اوراق خرید  اوراق اسالمی مثل  انتشار  با  اعضای سندیکا  مشکالت 
تامین سرمایه های خوشنام در  با  دین، حل میشود گفت: سندیکا 

بازار سرمایه مذاکره کرده است تا انتشار انواع اوراق انجام شود.

همچنین در صفحات آغازین این شماره با عنوان :»وداع با مرد روزهای 
سخت سندیکا و صنعت برق« به فقدان مرحوم مهندس پارسا پرداخته 

شده است. 
در ادامه این شماره از نشریه ستبران گفتگوها و یادداشت هایی از اعضای 
هیات مدیره سندیکا و شرکت های عضو آن به ترتیب چاپ بدین شرح 
آمده است: مهدی مسائلی؛ سردبیر نشریه ستبران و دبیر سندیکا، پیام 
باقری؛ رئیس هیات مدیره سندیکا، جعفر جوال؛ نایب رئیس هیات مدیره، 
علیرضا اسدی؛ معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکا، سعید مهذب 
ترابی؛ مدیرعامل شرکت قدس نیرو، امیرحسین طاهرزاده؛ مدیرعامل 
شرکت مهندسی توان گستر دقیق، الله زمانی، رئیس هیات مدیره 
شرکت تابان نیرو شیراز؛ سیمه کاظم زاده؛ کارشناس روابط عمومی 
سندیکا، متین جنتیان؛ مدیرعامل شرکت پیما برق، حامد گرشاسبی؛ 

هشتمین شماره نشریه سراسری ستبران 
منتشر شد

هشتمین شماره نشریه سراسری ستبران )شماره 129 از سری 
متوالی( با محوریت مطالبات معوق اعضای سندیکای صنعت برق 
از وزارت نیرو و بررسی شیوه های نوین تامین مالی منتشر شد.
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انتخاب شرکت پارس ساختار به عنوان واحد نمونه صنعتی 
آذربایجان شرقی

در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و معرفی واحدهای نمونه سال 
1۴۰۰, شرکت پارس ساختار در بخش کانی غیر فلزات به عنوان واحد برتر و نمونه معرفی شد.

ـــه  ـــارت ک ـــدن و تج ـــت، مع ـــط اداره کل صنع ـــه توس ـــام یافت ـــای انج ـــیابی ه ـــا و ارزش ـــی ه ـــاس بررس براس
ـــی  ـــه صنعت ـــد نمون ـــت واح ـــاختار توانس ـــارس س ـــرکت پ ـــد، ش ـــی ش ـــامل م ـــی را ش ـــای مختلف پارامتره

ـــردد. ـــل گ ـــام نای ـــن مق ـــه ای ـــه ب ـــن رتب ـــا باالتری ـــده و ب ـــزات ش ـــر فل ـــی غی ـــش کان بخ
ـــر صمـــت، اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی، جمعـــی  ـــع وزی ـــا حضـــور معـــاون امـــور صنای ـــن مراســـم کـــه ب در ای
از نماینـــدگان مـــردم اســـتان در مجلـــس شـــورای اســـالمی و مدیـــران کشـــوری و اســـتانی و حضـــور گســـترده 
ـــز  ـــی تبری ـــن الملل ـــای بی ـــز همایش ه ـــالن مرک ـــتان در س ـــان اس ـــی و کار آفرین ـــای صنعت ـــران واحد ه مدی
ـــه نمایندگـــی از مهنـــدس  ـــارس ســـاختار ب ـــاذر نایـــب رییـــس گـــروه صنعتـــی پ ـــواده اب برگـــزار شـــد، دکتـــر ن

ـــر را دریافـــت کـــرد.  ـــوح تقدی ـــاذر تندیـــس و ل اب
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سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سندیکا اعالم 
کرد؛

نحوه دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده مواد اولیه

استرداد  و  وصول  حسابداری،  دفتر  کل  مدیر 
مالیاتی در پاسخ به نامه سندیکا با موضوع نحوه 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه را به 
صورت اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه 
تا سررسید تعیین شده)پایان سال مالی( اعالم 

کرده است.

 TUMOV در این نامه آمده است که شرکت روس
 Ecolight تجاری  نام  با   AFDD کننده  ولید  ت
درخواستی را مبنی بر اعالم آمادگی برای همکاری 
با شرکت های ایرانی در زمینه فروش محصول و یا 

ایجاد خط تولید مشترک ارسال نموده است. 
عالقمندی  مراتب  می توانند  متقاضی  رکت های  ش
 21919 تماس  شماره  با  را  همکاری  برای  ود  خ

)سازمان توسعه تجارت(اعالم کنند. 
نمابر: ۰21-66944967 

اعالم آمادگی شرکت روس 
TUMOV برای همکاری با 

شرکت های ایرانی
سازمان توسعه تجارت طی نامه ای به سندیکای 
روس  شرکت  درخواست  ایران  برق  نعت  ص
TUMOV را مبنی بر همکاری مشترک با شرکت 
های ایرانی در زمینه فروش محصول و یا ایجاد 

خط تولید اعالم کرده است.

دفتر  کل  مدیر  احمدی؛  مجتی  سید  نامه  این  در 
موضوع  به  مالیاتی  استرداد  و  وصول  حسابداری، 
عدم امکان استمهال و یا تنفس مالیاتی اشاره کرده 
و در ادامه آورده است که با توجه به مصوبه مراجع 
)سازمان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  قانونی 
داده شده که  اجازه  و گمرک(  مالیاتی کشور  امور 
موانع  رفع  قانون   )3۸( ماده  )ت(  بند  استناد  به 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 
سال 1394 و ماده )6( قانون امور گمرکی مصوب 
سال 139۰، مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات 
خطوط تولید، نحوه دریافت مبالغ مالیات بر ارزش 
افزوده و عوارض متعلقه همانند حقوق ورودی، به 
صورت اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سر 
رسید تعیین شده )پایان سال مالی( صورت پذیرد.

شماره  نامه  طی  موضوع  این  است  ذکر  به  الزم 
1۸۰۵3/2۰۰/د تاریخ 14۰1/۰3/29 به ادارات کل 
امور مالیاتی اعالم شده و اعزای محترم سندیکا می 
توانند با استناد به آن به رفع مشکل خود در این 

خصوص اقدام کنند.  مشاهده نامه

نمایشـگاه دائمی مرکـز تجاری ایران در ارمنسـتان 
در فضایـی بالـغ بـر 2۰ هـزار متـر مربـع طراحـی 
و توسـعه داده شـده اسـت. ایـن مرکـز بـا هـدف 
توسـعه روابـط تجـاری و بهـره منـدی از ظرفیـت 
بخـش خصوصـی توانمنـد در جهت تحقـق اهداف 
صادراتـی کشـور در یکـی از بهتریـن موقعیت های 
تجـاری و صنعتی شـهر ایروان در ارمنسـتان ایجاد 

است.  شـده 
بـا توجه به بازار وسـیع حوزه اوراسـیا، این شـرکت 
نیـز  و  تولیـدی  واحدهـای  فعـال  حضـور  جهـت 
شـرکت های صادرکننـده خدمـات فنـی مهندسـی 
در  ایـران  تجـاری  مرکـز  و  نمـوده  اقـدام  کشـور 
ارمنسـتان بـا حضور مقامـات اقتصـادی و بازرگانی 

کشـور در آینـده نزدیـک افتتـاح می شـود. 
ویـژه  بـه  سـرمایه  بـازار  پتانسـیل های  بـه  نظـر 
و  مالـی  تامیـن  خـرد  سـرمایه های  تجمیـع  در 
شناسـاندن فرصت هـای سـرمایه گذاری در توسـعه 
اقتصـادی کشـور، از شـرکت هالی عالقمنـد جهت 
حضـور و مشـارکت در ایـن امـر مهـم دعـوت بـه 
عمـل مـی  آیـد. بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر به 
 سـایت شـرکت پـارس هـالل کاسـپین بـه آدرس
 https://phcaspian.com مراجعـه کرده و یا 
بـا شـماره تلفـن 267۰69۵4-۰21 تمـاس حاصل 

فرمایید.

 تاسیس مرکز تجاری ایرانیان 
در ارمنستان

شرکت پارس هالل کاسپین با اخذ مجوز رسمی 
از سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به ایجاد 
کرده  اقدام  ارمنستان  در  ایران  تجاری  مرکز 

است.

در  ایران  تجاری  مرکز  تاسیس  اهمیت  به  توجه  با 
کشورهای  نیجریه، غنا، ساحل عاج، الجزایر، تونس، 
آفریقای جنوبی و کنگو جهت معرفی  ظرفیت ها 
مختلف  های  عرصه  در  ایرانی  تجار  توانمندهای  و 
از کلیه متقاضیانی که سابقه حضور فعال و موفق 
همکاری  به  دعوت  دارند  را  مذکور  کشور  بازار  در 

می نماید.
عالقمندان می توانند جهت دریافت فایل مدارک، 
آدرس به  تجارت  توسعه  سازمان  سایت   به 
مراکز  و  بازرگانی  رایزنان  قسمت   www.tpo.ir
دبیرخانه  به  را  خود  مدارک  و  مراجعه  تجاری 

سازمان ارسال نمایند.

فراخوان ایجاد مراکز تجاری در 
کشورهای منتخب حوزه آفریقا

سازمان توسعه تجارت ایران از کلیه متقاضیانی 
که سابقه حضور فعال و موفق در بازار کشورهای 
نیجریه، غنا، ساحل عاج، الجزایر، تونس، آفریقای 
جنوبی و کنگو را دارند، دعوت به همکاری کرده 

است.

http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/05/08/maliat.pdf
https://phcaspian.com
http://www.tpo.ir
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اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان با همکاری شرکت دروازه طالیی شرق در نظر دارد دومین نمایشگاه 
اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کراچی پاکستان را با هدف افزایش تراز تجاری بین دو کشور طی 

روزهای 2۵ الی 2۸ آذر ماه سال جاری در مرکز نمایشگاه بین المللی کراچی برگزار کند. 
نفت گاز پتروشیمی، صنعت آب و برق، لوازم و مصالح ساختمانی، ماشین آالت و بسته بندی، شرکت های 

دانش بنیان و ... از جمله زمینه های فعالیت این نمایشگاه هستند. 
و همچنین  با شماره ۰9۰2۵31۵179  نام  ثبت  فرم  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  عالقمندان جهت کسب 

دبیرخانه اتاق مشترک به شماره ۸۸3۸132۰-۰21 تماس حاصل فرمایند. 

دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کراچی 
پاکستان برگزار می شود

دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در کراچی پاکستان طی روزهای 2۵ الی 2۸ آذر 
ماه سال جاری در مرکز نمایشگاه بین المللی کراچی برگزار می شود.

مشکالت  و  چالش ها  بررسی  و  طرح  دنبال  به 
شرکت های دانش بنیان در هشتاد و ششمین جلسه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان 
طی  تیرماه،  اواسط  در  تهران  اتاق  رئیس  تهران، 
اول رئیس جمهور، پنج چالش  با معاون  نامه نگاری 
عمده شرکت های دانش بنیان را برشمرده و خواستار 
رفع این مشکالت با همفکری بخش خصوصی شد.

معاون  پاداش،  حمید  مکاتبه،  این  از  پس 
معاون  زیربنایی  و  اقتصادی  نظارت  و  هماهنگی 
به سورنا ستاری،  نامه ای  در  نیز  رئیس جمهور  اول 
تکالیف  رئیس جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاون 
پنج گانه ای را برای این معاونت تعیین کرده و طی 
اجتماعی،  تامین  سازمان های  روسای  به  رونوشت 
رفع مشکالت شرکت های  و گمرک،  بانک مرکزی 
دانش بنیان در موارد ذکر شده توسط اتاق تهران را 
خواستار شده است. به گزارش روابط عمومی اتاق 
تهران در نشست هشتاد و ششم شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی استان تهران که خردادماه 
برگزار شد، سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق تهران و تعدادی از نمایندگان 
تشکل های دانش بنیان به ارائه مشکالت عمده این 
شرکت ها در سالی که با عنوان دانش بنیان نامگذاری 
شده است پرداختند و برای رفع این مشکالت نیز 

راهکارهایی پیشنهاد کردند.
نامه ای  تهران طی  اتاق  رئیس  این نشست،  از  بعد 
در  را  مشکالت  این  رئیس جمهور  اول  معاون 
کارکنان  بیمه  برای  تسهیالت  »ارائه  محور  پنج 
»استفاده  یک«،  نوع  دانش بنیان  شرکت های 
ارزیابی  برای  تخصصی  تشکل های  ظرفیت  از 
شرکت های دانش بنیان که توسط معاونت علمی و 
»ایجاد  می گیرد«،  صورت  رئیس جمهوری  فناوری 
شرکت های  اولیه  مواد  برای  واردات  سبز  کریدور 
فناوری  و  علمی  معاونت  تایید  از  پس  دانش بنیان 
تایید  فرآیند  زمان  کردن  »کوتاه  رئیس جمهور«، 
استفاده  و  مرکزی  بانک  در  آماری  ثبت  گواهی 
 3۵ سپرده  جای  به  گمرکی   7 ماده  ابزارهای  از 
بخش  نظرات  از  »استفاده  نهایت  در  و  درصدی« 
مشخص  طور  به  و  تصمیم گیری ها  در  خصوصی 
تولید  جهش  قانون  آیین نامه های  تدوین  در 

دانش بنیان« مطرح کرد.
تا  خواست  مخبر  محمد  از  خوانساری  مسعود 
سال  عنوان  به   14۰1 سال  نامگذاری  به  توجه  با 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« این مشکالت 
و چالش ها که به نوعی گریبان گیر اکثر شرکت های 
مورد  دولت  توسط  است  کشور  در  بنیان  دانش 
فضای کسب وکار  آن  با حل  تا  گیرد  قرار  پیگیری 

دانش بنیان وضعیت بهتری پیدا کند.
اقتصادی و  از آن، معاون هماهنگی و نظارت  پس 
به  پاسخ  نیز در  اول رئیس جمهور  زیربنایی معاون 
متن کامل خبر

 با نامه نگاری اتاق بازرگانی تهران با دفتر معاون اول 
رئیس جمهور مورد پیگیری قرار گرفت

پنج مطالبه دانش بنیان ها برای 
رفع چالش های پیش رو

پس از ارسال نامه ای از سوی مسعود خوانساری، 
اول  به محمد مخبر، معاون  اتاق تهران،  رئیس 
مشخص  مشکل  پنج  درباره  رئیس جمهور، 
معاون  آنها،  رفع  مطالبه  و  دانش بنیان ها 
هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون 
نهادهای  به  نامه  ارجاع  با  رئیس جمهور،  اول 
مرتبط از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانک 
فناوری  و  علمی  معاونت  از  گمرک،  و  مرکزی 
درخواست ها  این  به  که  خواست  رئیس جمهور 

رسیدگی و نتیجه آن اعالم شود.

https://news.tccim.ir/story?nid=73902&title=%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88
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برق  صنعت  سندیکای  عمومی  روابط  گزارش  به 
شروع  از  سالی  یک  حدود  بازار،  از  نقل  به  ایران 
وعده  که  دولتی  می شود.  سپری  سیزدهم  دولت 
به  مگاوات  هزار   4۰ سال   4 مدت  ظرف  داده 
ظرفیت تولید برق کشور اضافه می کند. اما فعالین 
بخش خصوصی مدعی اند که اشتباهات دولت های 
گذشته در صنعت برق در این دولت هم ادامه پیدا 
کمیسیون  رییس  صالحی  حمیدرضا  است.  کرده 
انرژی پارلمان بخش خصوصی می گوید: در ابتدای 
دیدیم.  نیرو  وزارت  رویکرد  در  را  تغییراتی  دولت 
اما مشکل اینجاست که برخی مخالف این تغییرات 
به  می کنند.  مقاومت  آن  برابر  در  همچنان  و  بوده 
همین دلیل همچنان شاهد دستکاری قیمت ها در 
مقررات  تنظیم  هیات  همچنان  هستیم.  برق  بازار 
بدون نظر اهالی سرمایه و صاحبان نیروگاه ها خود 
قیمت ها را تعیین می کنند و هنوز که هنوز است در 

اقتصاد برق را در صنعت آزاد 
کنیم

انرژی پارلمان بخش  صالحی رییس کمیسیون 
تغییر  مانع  برخی  اینکه  بیان  با  خصوصی 
رویکرد های اشتباه وزارت نیرو می شوند، گفت: با 
عرضه برق صنایع در بورس انرژی ظرف مدت 2 

الی ۳ سال مشکل خاموشی ها برطرف می شود.

بورس انرژی برق به صورت واقعی عرضه نمی شود.
او که معتقد است باید تامین و توزیع برق مصرفی 
صنایع در بورس انرژی صورت گیرد می گوید: دولت 
نگران است که با عرضه برق در بورس درآمد آن ها 
اما  شود،  کمتر  قدرتشان  نوعی  به  و  یافته  کاهش 
هیچ  بدون  اساس  همین  بر  نیست.  اینطور  اصال 
از  را  خود  برق  صنایع  که  داد  اجازه  باید  نگرانی 

بورس انرژی تامین کنند.
اعمال  همچنین  خصوصی  بخش  فعال  این 
محدودیت در تامین برق صنایع را مورد انتقاد قرار 
به  از کشور ها برق صنایع  داد و گفت: در بسیاری 
از  حتی  می کنند،  ایجاد  که  افزوده ای  ارزش  دلیل 
را  صنایع  برق  ما  اما  است،  ارزان  هم  خانگی  برق 
قطع کرده و بعد می گوییم از طریق مدیریت مصرف 
جلوی خاموشی ها را گرفتیم. این در حالی است که 

این کار همان اعمال خاموشی است.
رییس  صالحی«  »حمیدرضا  با  گفتگو  متن 

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی:
سپری  سیزدهم  دولت  شروع  از  سال  یک  حدود 
در  دولت  این  رویکرد  چقدر  شما  نظر  به  می شود. 
مواجه با بحران خاموشی ها در صنعت برق متفاوت 

بوده است؟
و  تولید  بین  ناترازی  و  برق  کمبود  اصلی  علت 
بوده  گذشته  سال های  طی  سرمایه  عدم  مصرف 
به  نیرو  وزارت  رویکرد  که  بودیم  امیدوار  است. 
عنوان دستگاه سیاست گذار تغییر کند. این تغییر 
رویکرد را در برنامه های وزیر نیرو به خوبی معلوم 
بود. ما انتظار داشتیم که این تغییر نهادینه شود. اما 
چیزی که ما امروز با آن مواجه هستیم، مقاومت ها 
با  است.  تغییرات  این  با  برخی  مخالفت های  و 
داشتیم  گذشته  در  که  تجربه هایی  همه  به  توجه 
برق  بازار  در  قیمت  دستکاری  شاهد  همچنان 

نظر  بدون  مقررات  تنظیم  هستیم. همچنان هیات 
خود  همچنان  نیروگاه ها  صاحبان  و  سرمایه  اهالی 
انرژی  بورس  تعیین می کنند. هنوز در  را  قیمت ها 
برق به صورت واقعی عرضه نمی شود. هنوز خبری از 
قرارداد های دو جانبه بین صنعت و بخش خصوصی 
این ها  نیست.  انرژی  بورس  در  نیروگاه  صاحبان  و 
اقتصادی  امنیت  که  شده  باعث  که  است  عواملی 
که  است  طبیعی  برود.  بین  از  گذار  سرمایه  برای 
وقتی امنیت نباشد، سرمایه گذار هم از این حوزه 
موجب  که  است  دلیلی  همان  این  می شود.  خارج 
سال   1۵ این صنعت طی  در  گذاری  سرمایه  افت 
گذشته شده است. به طوری که سرمایه گذاری در 
به  سال  در  دالر  میلیارد   7 حدود  از  برق  صنعت 
الی یک میلیارد دالر رسیده و کلید  ۵۰۰ میلیون 

خاموشی ها در کشور روشن شده است.
چطور می توان به سمت اقتصاد آزاد در صنعت برق 
رفت. آیا قیمت برق باید برای همه مشترکین آزاد 

شود؟
براساس آمار موجود حدود 3۵ الی 4۰ درصد برق 
 4۰ طرفی  از  می شود.  مصرف  صنایع  در  کشور 
درصد نیروگاه ها دولتی و 6۰ درصد دیگر خصوصی 
در  بازی  فضای  باید  شرایطی  چنین  در  هستند. 
بورس انرژی به سمت رقابتی شدن عرضه و تقاضا 
حرکت کند. اگر اقتصاد برق در صنعت را آزاد کنیم، 
واحد های  و  شده  نیروگاه سازی  وارد  زیادی  منابع 
هم  بهره وری  مقدار  و  رسیده  اتمام  به  نیمه تمام 
افزایش خواهد یافت. در این حالت در مدت 2 الی 
3 سال خاموشی ها در کشور پایان می یابد. اما اگر 
این رویکرد اشتباه دولت در قیمت گذاری دستوری 
هم  بعد  سال های  در  خاموشی ها  کند،  پیدا  ادامه 

ادامه پیدا می کند.
اما امسال دولت توانست با مدیریت مصرف تا حد 

زیادی مانع بروز خاموشی در بخش خانگی شود. با 
این وجود شما معتقد هستید که خطر خاموشی ها 

همچنان اقتصاد ایران تهدید می کند؟
را  محدودیت هایی  خاموشی ها  از  فرار  برای  دولت 
گذاشته  هم  را  آن  اسم  و  کرده  اعمال  تقاضا  در 
مدیریت مصرف؛ در حالیکه این روش، همان اعمال 
خاموشی است. باید بحران خاموشی ها ظرف 2 الی 
3 سال آینده رفع شود، در غیر این صورت با مشکل 
حادی در اقتصاد کشور مواجه خواهیم شد. چرا که 
حال  در  که  اقتصاد  مولد  بخش  عنوان  به  صنعت 
نباید  است،  صادراتی  درآمد  و  افزوده  ارزش  ایجاد 
خاموش شود. نگاه به تامین برق صنعت در بیشتر 
کشور ها کامال متفاوت با نگاهی است که ما داریم. 
جالب است که بدانید قیمت برق صنایع در بسیاری 
از کشور های دنیا حتی ارزان تر از برق خانگی است. 
به  و  می کند  ایجاد  افزوده  ارزش  صنعت  که  چرا 
نوعی موتور و پیشران کشور ها محسوب می شوند. 
و  کرده  قطع  را  صنایع  برق  سال  هر  ایران  در  ما 
GDP خود را کاهش می دهیم. این تصمیم اشتباه 
رقابت  قدرت  دادن  دست  از  همچون  مخربی  آثار 

پذیری و بازار های صادراتی را در پی دارد.
در  برق  عرضه  برابر  در  دولت ها  مقاومت  دلیل 
که  تاکیداتی  وجود  با  چرا  چیست؟  انرژی  بورس 
کارشناسان و فعالین حوزه صنعت برق روی مساله 
دارند، همچنان دولت سعی به عرضه برق در یک 

اقتصاد کامال دستوری دارد؟
فروش  از  حاصل  منابع  که  می خواهند  دولت ها 
جیب  از  منابع  بعد  و  شده  آن ها  جیب  وارد  برق 
این پروسه و  آن ها توزیع شود. آن ها نگران حذف 
این  هستند.  خود  قدرت  دادن  دست  از  نوعی  به 
در حالی است که اگر عرضه برق در بورس انرژی 
قابل  عدد  ترانزیت  هزینه های  محل  از  افتد،  اتفاق 
متن کامل خبر

http://www.ieis.ir/fa/news/7262/?l
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دستاورد های مهم بازنگری 
قانون مانع زدایی در صنعت برق

بهینه سازی  از  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
در  زدایی  مانع  رفع  قانون  بازنگری  در  مصرف 
صنعت برق خبر داد و گفت: شکوفایی و خود 
اتکایی در صنعت ، اصالح نظام یارانه های انرژی 
و مدیریت منابع برق از دستاورد های این قانون 

است.

بـه گـزارش خبرگزاری صداوسـیما مالک  شـریعتی 
نیاسـر  در مصاحبـه اختصاصـی بـا خبرنگار رسـانه 
ملـی گفـت: ب اتوجـه به نامگذاری سـال گذشـته به 
نـام رفـع موانـع تولید، خاموشـی هایی که در سـال 
گذشـته اتفـاق افتـاد قابـل قبـول نبـود در نتیجـه 
کمیسـیون اجرایی بـا مجموعه وزارت نیـرو  ، مرکز 
پژوهش هـا و کارشناسـان ایـن حـوزه  برگزار شـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه  بایـد نسـبت بـه بازتوزیـع 
نظـام یارانـه ای در حـوزه انـرژی بخصـوص صنعت 
بـرق اصالح صـورت پذیـرد و مقدمات ایـن کار  نیز 
در بودجه هـای سـنواتی 14۰۰ و 14۰1 دیده شـد 
و بصـورت قانـون در امـد کـه    براسـاس آن یارانـه 
صنعـت بـرق بـه  مصـرف کننـدگان بیـش از الگـو 

نگیرد .   تعلـق 
آقـای  شـریعتی نیاسـر با اشـاره به مشـکالت حوزه 

صنعـت از جملـه خدشـه در تولیـد،  موقـع قطعـی 
بـرق  و  مصـرف بـاالی انـرژی که آسـیب جـدی به 
جریـان  اقتصادی کشـور وارد میکننـد  افزود :   طبق 
سیاسـت های کلـی ابالغیـه رهبـری و برنامه هـای 
توسـعه پنجـم و ششـم  ، طـی 1۰ سـال شـدت 
مصـرف انـرژی را به یک دوم کاهش داده شـود که 

ایـن امـر رخ نداد .
نماینـده تهـران تصـرح کـرد: نتیجه اصـالح تعرفه 
بـرق صنایـع   موجـب شـد ایـن موضـوع   واقعـی تر  
و اقـدام بـه خـود تامینـی نیـروگاه  شـود. و درایـن 
راسـتا تفاهـم نامـه سـال گذشـته بیـن وزارت نیرو 
و وزارت سـمت  بـرای  ده  هـزار و ۵۰۰ مگاوات  برق 
خـود تامینـی به امضا رسـید و  مسـیر را تا حدودی 
تعییـن کـرد  کـه  منجـر به دسـتاوردهای  زیر شـد. 
بحـث امـکان صـادرات بـرق بخصـوص بـا منابـع 
تجدیدپذیـر بـرای اولین بـار در این قانـون تصویب 
و دولـت مکلـف شـد کـه مجـوز صـادرات بدهـد. 
کـه  هوشـمند   گر هـای  دیگر شـمارش   موضـوع 
ازسـال ۸9 در قانـون اصـالح الگوی مصـرف تکلیف 
شـده بـود که طی ۵ سـال ایـن شمارشـگر ها نصب 
شـود  کـه توفیـق چندانی نداشـت،  در ایـن قانون 
منابـع خوبی برایـش پیش بینی شـد و مردم بدون 
اینکـه رقمـی را پرداخت کننـد شمارشگرهایشـان 
هوشـمند میشـود  کـه ایـن امـر کمکـی نیـز بـه 

مدیریـت شـبکه بـرق میکند.   
زمانـی  بـازه  در خصـوص  مالـک شـریعتی  آقـای 
نصـب کنتـور های هوشـمند هم  افزود: ایـن فرایند 
در اختیـار توانیـر هسـت  و تا سـقف 2 میلیون عدد 
در بخـش خانگـی  بـدون اینکـه هزینه ای بـر مردم  
تحمیـل گردد  نصـب میشـود  و  تـا 1۵۰۰ میلیـارد 
تومـان منابعـش نیـز از محل پیش بینی شـده  دیده 
شـده اسـت.  از دیگـر نـکات تقویـت بـازار بـورس 

متن کامل خبر

انـرژی ، گواهی هـای صرفـه جویـی و گواهی هـای 
ظرفیـت بـرق در بـورس قابل عرضه  اسـت  که  این 
امـکان را  بـرای مـردم و فعـاالن صنعـت فراهـم  
میکنـد  کـه در صـورت انجـام  ایـن مـوارد ، موجب 
میشـود  هـم شـبکه هوشـمند داشـته باشـیم و  هم  
بـازار انـرژی فعال شـود در کنار منابـع خوبی برای 
توسـعه صنعـت برق  و اتمـام طرح های نیمـه تمام  ، 
اصالح  شـبکه فرسـوده صنعت برق  و بویژه حمایت 
از شـرکت های کـه در زمینـه الگـوی  اصـالح  بـرق 
فعالیـت میکننـد منجر  بـه بهینه سـازی مصرف و 

مدیریـت صنعـت  بـرق خواهد شـد.

روزنامه ایران: واقعیت این است که بعد از انتخاب 
از  یکی  که  برگزار شد  وی  با  یرو، جلساتی  ن ر  ی ز و
موضوعاتی که در این سلسله نشست ها مورد تأکید 
انرژی  بورس  در  برق  مبادالت  توسعه  ر گرفت  را ق
بود. در راستای این پیشنهادات، تالش شد تا این 
نظرات به یکدیگرنزدیک تر شده و در نهایت با تأیید 
وزارت نیرو جنبه اجرا یابد. یکی از این موارد اجرای 
مصوبه سال 99 هیأت وزیران بود. طبق مصوبه آبان 
ماه سال 99 هیأت وزیران، مصرف کنندگان با قدرت 
کنندگان  مصرف  و  اول  درسال  مگاوات   ۵ الی  ا ب

باالی یک مگاوات در سال دوم که مصادف با مهرماه 
سال 14۰1 هم شده برق را باید مستقیم از بورس 

خریداری کنند.
در این چهارچوب، صنایع برق را به صورت مستقیم 
از نیروگاه ها خریداری خواهند کرد و مبالغ حاصل 
از فروش برق هم به حساب نیروگاه ها واریز می شود. 
شرکت توانیر نیز هزینه نقل و انتقال و توزیع برق را 

برحسب مورد دریافت خواهد کرد.
درحال حاضر مباحثی درحال طرح بوده که هزینه 
نتقال و توزیع برق از طریق مکانیزم بازار سرمایه  ا
دریافت وبه حساب توانیر واریز شود. در این شرایط، 
یک موضوع مهم در مورد وضعیت سوخت نیروگاه ها 
وجود دارد که به دو دیدگاه متفاوت منتهی شده 
نرخ  که  بوده  این  بر  دایر  نخست،  دیدگاه   . ت س ا
سوخت نیروگاه ها برای تولید برق صنایع آزاد شود؛ 
راندمان  دارای  که  نیروگاه هایی  سازوکار،  این  ر  د
باالیی هستند بهای برق کمتری می پردازند که در 
این صورت، رقابت بیشتری شکل گرفته و راندمان 
نیروگاه ها هم افزایش جدی خواهد داشت. دیدگاه 
نیروگاه ها  سوخت  نرخ  که  است  براین  مبنی  م  دو
بدون  سوخت  نرخ  سازوکار،  این  در  نکند.  ییر  غ ت
تغییر بوده و برق به صورت مستقیم در بورس خرید 
و فروش می شود و دولت هم نقش خود را کمرنگ تر 
نیروگاه ها هم در  از سوخت  می کند. منابع حاصل 
یک حساب حمایتی نگهداری شده و صرف توسعه 
بین  این  بسیار مهمی که در  زار می شود. مسأله  ا ب
توزیع  شرکت های  توسط  برق  خرید  دارد،  ود  ج و
است. این موضوع، سال ها مغفول ماند چون شرکت 
برای  وانیر در سال های گذشته منابع نقدی الزم  ت
اختصاص  بموقع  را  توزیع  شرکت های  برق  ید  ر خ
نداد و در نتیجه، این بازار به خوبی شکل نگرفت و 
حتی نتوانست جایگاه واقعی خود را بدست بیاورد، 

گام مهم دولت برای توسعه 
صنعت برق در بورس

علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی
       وزیر نیرو به تازگی اعالم کرده است که در حال 
یک  در  که  هستیم  موضوع  قدمات  م ل  ی ه س ت
فرایند عرضه و تقاضا، هر چه سریع تر فروش 
برق توسط نیروگاه ها از طریق بورس انجام شود 
که این کار ضمن تقویت فروش برق در بورس، 

باعث شفاف سازی هر چه بیشتر می شود.

https://www.ion.ir/news/787911/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
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»دنیای  اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

واگرایی عملکرد هفتگی بورس 
با بازارها

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

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.
بازار سهام

هفته نزولی بورس
نزولی سپری  را  بازار سهام معامالت هفته گذشته 
کرد. به طوری که نماگر اصلی تاالر شیشه  ای فاصله 
خود را از سطح ۵/ 1 میلیون تومان افزایش داد. بر 
این اساس شاخص کل هفته اخیر را با افت 92/ 1 
درصدی پشت سر گذاشت و در سطح یک میلیون 
و 443 هزار واحد به کار خود پایان بخشید. عالوه 
کلی  وضعیت  بیانگر  که  هموزن  شاخص  این  بر 
بورس اوراق بهادار تهران است، افتی معادل 71/ 3 
درصد را تجربه کرد. همچنین ارزش معامالت خرد 
بورس )سهام و حق تقدم( نیز در طول هفته افت 
و خیزهایی را شاهد بود و در آخرین روز معامالتی 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

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

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

افت قابل توجهی را به ثبت رساند. به عقیده کارشناسان انتظار می  رود به دلیل افزایش ترس و نگرانی سرمایه گذاران خرد، خروج پول حقیقی در هفته جاری نیز 
تا حدودی ادامه داشته باشد و بر تمایالت نزولی بازار بیفزاید.

بازار سکه
همبستگی باالی سکه و دالر

بازار طال و سکه نیز همسو با دالر در بازار آزاد نوسانات محدودی را شاهد بود. به طوری که سکه طرح جدید طی معامالت هفته اخیر در زیر مرز مهم 1۵ میلیون 
تومان داد و ستد شد. بهای این سکه به دلیل افت وخیز قیمت دالر و رفت و برگشت قیمت طال در بازار جهانی سعی در شکست مرز یاد شده داشت. اما تالش  های 
این مسکوک ناکام ماند و کار خود را در قیمت 14 میلیون و ۸6۰ هزار تومان به پایان رساند.به این ترتیب سکه امامی عملکرد مثبت 41/ ۰درصدی را در کارنامه 
هفتگی خود به ثبت رساند. گفتنی است که حباب این فلز گرانبهای داخلی همچنان در محدوده 2 میلیون تومان قرار دارد و همین امر ریسک سرمایه  گذاری را 

افزایش و تقاضای خرید سکه را کاهش داده است. همچنین انتظار می  رود در هفته جاری سکه تحرکاتی را برای عبور از مرز 1۵ میلیون تومان داشته باشد.
بازار طالی جهانی

مسیر سخت طالی جهانی
طالی جهانی روز جمعه افزایش قیمت را تجربه کرد. زیرا اظهارات رئیس فدرال رزرو درباره افزایش نرخ بهره در آینده، کمتر از آنچه انتظار می رفت تهاجمی به 
نظر می رسید. بنابراین فلز گرانبها با رسیدن به سطح 1762 دالر در هر اونس، در مسیر ثبت دومین رشد متوالی هفتگی قرار گرفت. به عقیده برخی از کارشناسان 
این بازار اکنون که اوج بازدهی اوراق خزانه داری ایاالت متحده است، تمایالت نزولی طال در حال تقویت شدن است. عالوه بر این رکود تورمی باقی مانده و این 

ادامه در صفحه بعد
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موضوع خبر خوبی برای قیمت طال است. الزم به 
ذکر است که اقتصاد ایاالت متحده به سمت رکود 
پیش می  رود و تا زمانی که وال استریت معتقد باشد 
فدرال رزرو با سرعت کمتری از انقباضات رو به رو 
خواهد شد، طال باید مجددا شاهد جریان  های امن 

و حتی صعودی باشد.
بازار اوراق مسکن

افت نسبی تقاضای مسکن
 14۰ مرز  نزدیکی  در  که  بود  مدتی   9912 تسه 
یاد شده  تسه  این حال  با  قرار داشت.  تومان  هزار 
در نیمه اول هفته معامالت گذشته فاصله خود را 
از این مرز بیشتر کرد. اما در روزهای پایانی مجددا 
روند صعودی را پیش گرفت و کار خود را در باالی 
14۰ هزار تومان به پایان رساند. به این ترتیب تسه 
9912 هفته را با عملکرد مثبت 7/ ۰ درصد پشت 
سر گذاشت. برخی از کارشناسان این حوزه بر این 
عوامل  تاثیر  تحت  مسکن  قیمت  که  هستند  باور 
مختلف تعیین می شود که این عوامل شامل تولید، 
سرمایه  گذاران  رفتار  تقاضا،  و  عرضه  میان  رابطه 
گفتنی  ترتیب  این  به  است.  مشابه  موارد  و  ملکی 
است که در شرایط گرانی و کاهش ساخت و سازها 
و افزایش خانه های خالی، متقاضیان مصرفی از بازار 
کاهش  زیادی  تا حد  تقاضا  و  کرده  اند  کناره  گیری 

یافته است.
بازار نفت

نفت در مسیر جبران زیاد
شاخص  های نفتی روز جمعه در بازار جهانی افزایش 
دومین  در  برنت  خام  نفت  که  به طوری  یافتند. 
 WTI افزایش هفتگی متوالی خود قرار دارد و نفت
در مسیر رشد نزدیک به 4 درصدی در هفته قرار 
دارد و ضررهای هفته قبل را جبران می کند. بر این 
اساس هر بشکه برنت روز گذشته در قیمت 1۰9 

ادامه از صفحه قبل

دالر و نفت وست تگزاس اینترمدییت در قیمت 9۸ دالر و 32 سنت معامله شد. گفتنی است سرمایه گذاران اکنون روی نشست هفته آینده سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت و متحدان )اوپک پالس( تمرکز می کنند، جایی که درباره تولید نفت تصمیم گیری می شود. عالوه بر این به گفته کارشناسان قیمت نفت به دلیل 
کاهش ارزش دالر آمریکا و ادامه رکود عرضه، شانس کمی برای افت زیاد دارد. زیرا دالر ضعیف تر، نفت خام را برای خریداران دارای ارزهای دیگر ارزان تر می کند. 
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 تا پایان اردیبهشت تا پایان اردیبهشت تا پایان اردیبهشت
1401سال  1400سال  1401سال 

26/4 27/2 32/4 42914 305959 کل فروش
7/7 8/0 8/5 11337 99228 خانگي
14/9 15/2 14/5 3320 26013 عمومي
42/8 41/4 35/7 6386 44502 کشاورزي
6/7 6/7 7/3 18369 109188 صنعتي
1/4 1/5 1/5 2882 22348 (تجاري)سایر مصارف 

620 4680 روشنایي معابر
 تا پایان اردیبهشت

1401سال  1401 1400
38828 209 191 38618 جمع کل
31007 121 97 30886 خانگي
1886 43 40 1843 عمومي
506 3 3 503 کشاورزي
267 0 2 267 صنعتي
5162 42 49 5120 (تجاري)سایر مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد   تا پایان خرداد
5/0 2028 1401سال  1401 1400
13/5 5524 هزار  452 2 6 450 طول شبکه فشار متوسط
11/7 4776 کيلومتر 387 0 2 387 طول شبکه فشار ضعيف
45/5 18640 هزار دستگاه 800 2 4 798 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 135250 360 338 134890 ظرفيت ترانسفورماتورها
100 40952  تا پایان خرداد

1401سال  1401 1400
روستا 58005 0 0 58005 کل روستاهاي برقدار شده

4510206 خانوار 0 0 4510206 تعدادخانوار روستایي برقدار
147251 0 0 147251 طول شبکه فشار متوسط روستایي
100604 0 0 100604 طول شبکه فشار ضعيف روستایي

78231 دستگاه 0 0 78231 تعداد ترانسفورماتور روستایي
مگاولت آمپر 7747 0 0 7747 ظرفيت ترانسفورماتور روستایي

واحد 1400 1399
وات 1042 1017

4263 4074
3629 3461
3213 3059

(درصد)سهم مصارف مختلف در کشور   وضعيت فروش، مشترکين، شبکه توزیع و برق روستایي

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان اردیبهشت
1400

1400سال شرح
شرکت توانير جمهوري اسالمي ایران خانگي

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

42633

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار 642

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور صنعتي 6467
(تجاري)سایر مصارف  17640

معاونت تحقيقات و منابع انساني روشنایي معابر 2874

وزارت نيرو عمومي 11580
کشاورزي 3430

1401/04/31اطالعات تا پایان مشترکين 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان اردیبهشت 1400سال 

واحد عملکرد تا پایان خرداد 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

ليسانس
فوق ليسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان خرداد 1400سال 

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات ساعت
توليد سرانه  
مصرف سرانه 

.، نسبت به گزارش هفته قبل به روز رسانی شده استصورتیموارد با رنگ  متوسط مصرف مشترکين خانگي

بخاري
18%

گازي
24%

يچرخه تركيب
39%

برق آبي
14% اتمي

1%

انرژي هاي 
تجدیدپذیر، 

ده و توليد پراكن
دیزلي

4%

ورسهم انواع نيروگاه ها در ظرفيت نصب شده نيروگاهي کش

-2/1 -3/2
-1/3

4/1
0/3 0/7

خانگي عمومي کشاورزي صنعتي ساير مصارف کل 

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
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افزایش طي  تا پایان تیر پایان
1401 1401سال  1400
22155 0 22155 کیلوولت400     27037 -6/8 گاز 17/8 15829
33104 0 33104 کیلوولت230     2757 108/1 گازوئیل 24/4 21608
55259 0 55259 جمع انتقال 1548 54/6 نفت کوره 38/6 34246
24805 0 24805 کیلوولت132     -0/03 جمع 14/0 12442
50963 5 50958 کیلوولت66و63     1/1 1020
75768 5 75763 جمع فوق توزیع جمع ظرفیت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2196
131027 5 131022 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نیروگاه بهره برداري 1/1 962
81103 900 80203 کیلوولت400     0/5 407
94908 195 94713 کیلوولت230     28/78 تجدید پذیر 1401 100 88711
176011 1095 174916 جمع انتقال 28 تولید پراکنده 1401
38471 110 38361 کیلوولت132     160 1 چرخه ترکیبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
82431 458 81973 کیلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 76/4 1334
120902 568 120334 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشیمي ایران 1401/02/31 20/4 356
296913 1663 295250 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
97478 1930 95548 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
394391 3593 390798 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 1/6 28

196 1 چرخه ترکیبي  1401/04/06 غرب کارون 1/6 28/78
162 5 گازي (LNG) پتروشیمي ایران 1401/04/14 100 1747
162 2 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/04/25
1747

8/4 57866 حرارتي و اتمي قدرت عملي شبکه سراسري
4/9 11305 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 

122 تولید پراکنده 7/8 69171 جمع (1401/04/29 ، 15:18ساعت  )
471 تجدیدپذیر 3/9 51180 حرارتي و اتمي تولید همزمان شبکه سراسري
307 چرخه ترکیبي دوکوهه 190/9 7554 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پیک 
58 گازي (واحد نیروگاهي2)طرشت 13/3 58734 جمع (1401/04/29 ، 15:18ساعت  )
126 گازي زاهدان 63/0 450
42 گازي جاسک 13/6 59184
42 گازي درود 4/5 69277 (15:18 ،ساعت 1401/04/29)پیک روز 1401پیک تقاضا سال
160 چرخه ترکیبي 1خرم آباد 4/1 65385 (21:20 ،ساعت 1401/04/28)پیک شب  (مگاوات)
293 چرخه ترکیبي داالهو 2/2 125962 حرارتي و اتمي
366 چرخه ترکیبي ( واحد نیروگاهي2)سبزوار -15/6 5841 برقابي و بادي
366 چرخه ترکیبي ( واحد نیروگاهي2)تربت حیدریه 1/2 131803 جمع
160 چرخه ترکیبي (واحد بخاري)ارومیه 51/4 1434
320 چرخه ترکیبي ( واحد نیروگاهي2)سبالن -60/0 987
340 چرخه ترکیبي (واحد بخاري)رودشور
160 چرخه ترکیبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي
320 چرخه ترکیبي ( واحد نیروگاهي2)عسلویه
170 برقابي تلمبه ذخیره اي آزاد
160 برقابي گتوند

3983
5730

جمع پیش بیني تا پایان سال

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

پيش بيني 
1401پیش بیني بهره برداري از واحدهاي نیروگاهي سال 

جمع عملکرد از ابتداي سال

کل ظرفیت نصب شده
1401افزایش ظرفیت طي سال 

گازي

عت
تسا

ووا
کيل

ون 
ميلي

1401کل ظرفیت نصب شده 

چرخه ترکیبي
برق آبي

اتمي
(DG , CHP)تولید پراکنده 

ان رژي هاي تجدیدپذیر

1401انرژي دریافت شده برون مرزي 
1401انرژي ارسال شده برون مرزي 

رشد نسبت به مدت 

(%)مشابه سال قبل  میزان

تولید ناویژه برق کشور از 
1401ابتداي سال 

شرح

(10MWشامل برقابي کمتر از )ان رژي هاي تجدیدپذیر

(درصد)سهممیزان

دیزلي

ظرفیت نصب شده نیروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکیبي
برق آبي

اتمي
(خودتامین245MWشامل )تولید پراکنده

واحد میزان

ميليون متر مكعب

واحد(درصد)سهممیزان

ات
گاو

جمع کل پست هاي بالفصلم
ت ها

 پس
ت

رفی
ظ

(شامل بالفصل)جمع کل پست ها

شرح

وط
خط

ل 
طو

2271

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع  1401/04/31سوخت مصرفي نیروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

1401 تا پایان خرداد شرح

وط
خط

ل 
طو

کیلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

394
1353

کیلوولت132     

402
516

2717

کیلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع انتقال

1401/04/31ظرفیت نامي، عملي، تولید و نیاز مصرف تا 

918
959

کیلوولت400     
کیلوولت230     

ميليون ليتر

31342

شرح
رشد نسبت به مدت مشابه 

(%)سال قبل 

جمع انتقال

 درصد پیشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بیش از 

شرکت هاي برق منطقه اي: ماخذ 

کیلوولت132     

(15:18 ،ساعت 1401/04/29)دریافت برون مرزي در پیک 
(تاکنون)1401قدرت تامین شده در لحظه پیک سال 

جمع عملکرد و پیش بیني  سال 

شرکت هاي برق منطقه اي : ماخذ 

2200
4917 جمع کل ظرفیت پست ها

1085
1115

ت ها
 پس

ت
رفی

ظ

785
1932

کیلوولت400     
کیلوولت230     
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