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ادامه صفحه بعد

معاون صنایع ماشین آالت و تجهیزات وزارت صمت در نامه ای به سازمان های مختلف بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت اپیل در 
صدور گواهینامه های ضدانفجار و SIL تاکید کرد.

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

تاکید وزارت صمت بر استفاده از ظرفیت شرکت 
SIL اپیل در صدور گواهینامه های ضدانفجار و

سید محمد موسوی معاون صنایع ماشین آالت و تجهیزات وزارت 
صمت در نامه هایی خطاب به مدیران عامل شرکت  توانیر، سازمان 
انرژی برق )ساتبا(، شرکت  انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
ملی گاز، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس هیات عامل سازمان توسعه 
و نوسازی معادن ایران، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران، مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب کشور 
تاکید کرده است که شرکت دانش بنیان آزمایشگاه های صنایع 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت های  با  )اپیل(  انرژی 
جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت ملی گاز برای 
اولین بار در کشور موفق به پیاده سازی تمام زیرساخت های الزم 
جهت ارائه گواهینامه های ضد انفجاری )Explosion proof( و 

ایمنی عملکرد )SIL( شده است. 

این شرکت با پیاده سازی الزامات و اخذ گواهینامه  ISO IEC 17065 از نهاد 
اعتباربخشی NABCB هندوستان )عضو شبکه جهانی IAF( و گواهینامه 
 ANALITICA و  ایران  صالحیت  تایید  مرکز  از   17025 ISO IEC
روسیه )عضو شبکه جهانی ILAC(، امکان انجام آزمون، ممیزی خط 
تولید و نهایتاً صدور گواهینامه محصول در کشور را فراهم کرده است.

در ادامه آمده است نظر به زیرساخت های ایجاد شده در حوزه انجام 
آزمون و صدور گواهی محصول توسط شرکت های دانش بنیان ایرانی 
از  جلوگیری  تولید،  شده  تمام  قیمت  کاهش  راستای  در  می توان 
پایدار و زمینه سازی صادرات  از کشور، توسعه  ارز و اطالعات  خروج 
منویات  اجرای  راستای  در  لذا  برداشت.  قدم  دانش بنیان  محصوالت 
اشتغال آفرین،  و  دانش بنیان  تولید  زمینه  در  رهبری  معظم  مقام 
کت  �ش توسط  SIL که  و   )IR-EX( ایرا�ن  انفجار  ضد  گواهینامه 
تولید  عنوان  به  )اپیل(  انرژی  صنایع  آزمایشگاه های  دانش بنیان 
قرار گیرد. تایید  و  باید مورد توجه  اول در کشور صادر می شود،  بار 

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه 
کشور در راستای انجام وظایف قانونی، دستورالعمل"نحوه محاسبه 
تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت ها و ضمان تأخیر ایفای 
تعهدات مالی کارفرما" را با همکاری برخی از دستگاه های اجرایی، 
سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها و تشکل های مهندسی، 
در  نظرخواهی  برای  که  است  کرده  تهیه  کشور  حرفه ای  و  صنفی 
ذیل این اطالعیه قرار گرفته است. خواهشمند است پیشنهادات و 
نظرات اصالحی ارزشمند خود به منظور بهبود پیش نویس یاد شده 
 nezamfanni@mporg.ir را تا 15 مهر سال جاری به رایانامه

ارسال فرمایید. 
عناوین پیوستها: 

تاخیر  از  ناشی  1- دستورالعمل نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان 
)متن  کارفرما  مالی  تعهدات  ایفای  تأخیر  ضمان  و  پرداخت ها  در 

پیشنویس بخشنامه(
2- فایل راهنما و توضیحات پیش نویس )یک فایل پاورپوینت(

۳- چک لیست دامنه کاربرد و مزایا و معایب روش پیشنهادی )یک 
برگ(

۴- فرم های پیوست )6 فرم(
5- مثال های نمونه در خصوص روش پیشنهادی )هشت مثال(

نظرخواهی در خصوص دستورالعمل نحوه 
محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از 

تاخیر در پرداخت ها و ضمان تأخیر ایفای 
تعهدات مالی کارفرما

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه 
و بودجه کشور درباره دستورالعمل نحوه محاسبه تمدید مدت 
پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت ها و ضمان تأخیر ایفای تعهدات 

مالی کارفرما به نظرخواهی پرداخته است.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0
http://services.ieis.ir/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/Setabran-7.pdf
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عملکرد  و  اقدامات  بررسی  ضمن  جلسه  این  در 
کمیته ها در دوره قبل، بر این مساله تاکید شد که 
در  را جهت طرح  پیشنهادات خود  و  نظرات  اعضا 
نیرو  وزارت  دانش بنیان  قرارگاه  با  مشترک  جلسه 
اعالم کنند. همچنین مقرر شد که در صورت امکان 

فراخوان فناورانه مجددا برای اعضا ارسال شود.
در این جلسه ثبت شرکت ها به عنوان دانش بنیان 
بدون در نظر گرفتن معیارهای دقیق و صحیح یکی 
لزوم  بر  و  معرفی  حوزه  این  اصلی  چالش های  از 
پیگیری جدی آن تاکید شد. عنوان شد در حاشیه 
نمایشگاه تجدیدپذیر نشستی در حوزه شرکت های 

دانش بنیان برگزار خواهد شد.
به  میرصدری  دکتر  انتخاب  ضمن  جلسه  این  در 
ماهانه  برگزاری  و  کمیسیون  رییس  نایب  عنوان 
که  شد  گذاشته  این  بر  قرار  کمیسیون،  جلسات 
بنیان عضو سندیکا در  دانش  فهرست شرکت های 

اختیار هیات رییسه کمیسیون قرار گیرد. 

در دستور کار کمیسیون دانش بنیان قرار گرفت:

پیگیری اصالح نحوه صدور 
گواهی دانش بنیان ها

دانش بنیان سندیکای  کمیسیون  اولین جلسه 
سال  ماه  مرداد  یکم  و  ایران، سی  برق  صنعت 

جاری به صورت برخط برگزار شد.

آلومینیوم  مدیره سندیکای صنایع  هیات  انتخابات 
ایران امروز برگزار شد و آقای مهندس آریا صادق 
نیت حقیقی رئیس کمیته سازندگان سیم و کابل 
هیات  عضو  عنوان  به  ایران  برق  سندیکای صنعت 

مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم انتخاب شد. 
شایان ذکر است مهندس صادق نیت حقیقی پیش 
بر  را  ایران  آلومینیوم  صنایع  سندیکای  دبیری  از 

عهده داشتند.

رئیس کمیته سازندگان سیم و 
کابل سندیکا عضو هیات مدیره 
سندیکای صنایع آلومینیوم شد

رئیس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای 
صنعت برق ایران عضو هیات مدیره سندیکای 

صنایع آلومینیوم ایران شد.

دولت می خواهد با درآمدهای جدید ارزی برخی از 
این  اما  برساند؛  اتمام  به  را  ناتمام  پروژ   های دولتی 
برای  ندارد.  اقتصادی  رشد  بر  چندانی  تاثیر  عمل 
در  سرمایه گذاری  تلخ  تجربه   های  از  جلوگیری 

توسعه بخش صنعت نفت و گاز شکل بگیرد.
روزنامه دنیای اقتصاد

مدت   هاست که بحث برجام و سیاست   های اجرایی 
فعاالن  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  آن،  عملیاتی  و 
اقتصادی قرار گرفته و در تداوم شکل   گیری آن در 
اظهارنظرهای  کشور،  عملیاتی  و  اجرایی  بنیادهای 
ارائه شده است. حال در شرایط  متفاوتی مطرح و 
مطرح  مهم  سوال  این  کشور،  اقتصادی  نامتعادل 
اقتصاد  با  ایران  اقتصاد  پیوند  ضرورت  که  است 
جهانی تا چه سطحی مطرح است و می   تواند پایدار 
باقی بماند؟ در این خصوص، صاحب نظران اقتصادی 
معتقدند که نزدیک به دودهه است، جایگاه ایران در 
قرار  هسته   ای  مساله  تحت تاثیر  بین المللی،  صحنه 
گرفته و این موضوع با افت و خیزهایی روبه رو بوده 
و موجب تضعیف موقعیت اقتصادی کشور و به ویژه 
عدم تحقق سیاست   های توسعه   ای در صنایع نفت و 

انرژی ایران شده است.
که  اقتصاد  شدن  جهانی  که  باشیم  داشته  توجه 
چشمگیری  شتاب  دوم  جنگ  از  پس  سال های  از 

که  است  رفته  پیش  حدی  به  امروزه  بود،  گرفته 
حاکم  روابط  از  مستقل  نمی   تواند  کشوری  دیگر 
امروزی،  مدرن  اقتصاد  به   عنوان  جهانی،  اقتصاد  بر 
به حیات خود ادامه دهد. در این صورت، ضرورت 
برای  اجتناب ناپذیر  امری  جهانی  اقتصاد  با  پیوند 
همه کشورهاست تا بتوانند ضمن حفظ موقعیت و 
جایگاه اقتصادی خود، پایداری در فرآیندها را فراهم   
را  اقتصادی  و رشد  پایگاه   ها  تداوم حفظ  و شرایط 

پایدار کنند.
در این خصوص باید بدانیم که متاسفانه نظریه   های 
و  کامل  خودکفایی  مانند  نامناسبی  و  منسوخ 
اینکه  از  غافل  دارد؛  طرفدارانی  کشور،  در  مستقل 
خود،  خاص  ایدئولوژیکی  پیام  از  جدا  مفهوم،  این 
مضمون علمی یا عملی در جهت منافع ملی ندارد. 
این حرف مورد عالقه برخی سیاستمداران که »ما 
گره  برجام  توافق  به  را  کشور  اقتصادی  سرنوشت 
انتخاباتی  یا  تبلیغاتی  شعاری  آشکارا  نمی   زنیم«، 
نمی   تواند  کشوری  امروزی  دنیای  در  زیرا  است؛ 
اقتصاد خود را از روابط اقتصاد جهانی جدا نگه دارد.
دارند  گرایش  مساله  این  به  اغلب  سیاستمداران، 
عینی  واقعیت های  به   عنوان  را  خود  آرزوهای  که 
زندگی  دست   یافتنی معرفی کنند؛ گرچه مردم در 
روزمره خود اثری از آنها مشاهده نکنند. روابط وثیق 
میان مسائل هسته   ای و اقتصاد ایران به اراده کسی 
بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو 
سخن گفت. به منظور پی بردن به این رابطه، نیازی 
اقتصادی  پیچیده  و  گسترده  داده   های  بررسی  به 
تاثیرپذیری هر  به  نگاهی  است  کافی  فقط  نیست؛ 
روزه و آشکار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و اخبار 
بیندازیم.  برجامی  مذاکرات  به  مربوط  شایعات  و 
نوسانات اقتصادی در چنین شرایطی چیزی نیست 
با  ما  پیچیده     بسیار  روابط  از  نمادی  یا  نشانه  جز 

سرمایه گذاری در بخش انرژی؛ 
اولویتی که فراموش شده

دولت می خواهد با درآمدهای جدید ارزی برخی 
از پروژ   های دولتی ناتمام را به اتمام برساند؛ اما 
این عمل تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ندارد. 
برای جلوگیری از تجربه   های تلخ سرمایه گذاری 

در توسعه بخش صنعت نفت و گاز شکل بگیرد.

متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news2/43738/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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در بخش دیگری از جلسه گزارشی از اقدامات و عملکرد کمیته توسعه صادرات در دوره قبل توسط دبیر 
کمیسیون ارائه و اعضا پبشنهادات خود را جهت تعیین اولویت ها و اهداف کمیسیون در دوره جدید عنوان 
کردند. بر این اساس موضوعاتی نظیر مشکالت مالی و بانکی، عدم حمایت دولت از شرکت های صادرکننده، 

روند نزولی صادرات و ... به عنوان مهمترین چالش های این حوزه از سوی اعضا مطرح شد.
در این جلسه همچنین موضوع تشکیل کنسرسیوم صادراتی با محوریت اعضا و قرار گرفتن موضوع تهیه 

مدل و شیوه نامه تشکیل این کنسرسیوم در دستور کار سندیکا قرار گیرد.
بر این اساس تهیه طرح نشان صادراتی به عنوان یکی از مهمترین اهداف کمیسیون مطرح شد. همچنین 
به دلیل نبود قوانین مرتبط با کنترل و ممانعت از رقابت مخرب، تدوین دستورالعمل مرتبط با این مبحث 

نیز به عنوان یکی دیگر از اهداف این کمیسیون مد نظر قرار گرفت. 
بازارهای  مسیر  کردن  هموار  در  مشاور  شرکت های  تعیین کننده  نقش  و  جایگاه  تثبیت  جهت  پیگیری 
تجربیات  انتفال  جهت  گفتگو  اتاق  تشکیل  نیز  و  ایرانی  پیمانکاران  و  شرکت ها  حضور  برای  بین المللی 
شرکت ها در بازارهای هدف با توجه به تحریم های موجود به عنوان دیگر هدفگذاری های کمیسیون صادرات 

سندیکای صنعت برق ایران به تصویب رسید.

ماموریت های کمیسیون صادرات سندیکا تعیین شد؛

اعطای نشان صادراتی؛ مهمترین اولویت کمیسیون
اولین جلسه کمیسیون توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران سی و یکم مرداد ماه سال جاری 
به ریاست دکتر سعیدی بصورت مجازی برگزار و نظرات و دیدگاه های اعضا در حوزه صادرات و وظایف 

و ماموریت های کمیسیون اخذ شد.

فراخوان هفتمین دوره 
 4 Big نمایشگاه بین المللی

Show
 Show 4 Big هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی
طی روزهای 4 الی 8 آبان 1401 در دمشق سوریه 

برگزار می شود.
محورهای نمایشگاه: 

1. ماشین آالت، اتوماسیون، خطوط تولید 
2. صنعت برق و انرژی

۳. چاپ و بسته بندی و کاغذ
۴. پالستیک و الستیک

آدرس  به  می توانید  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
و  مراجعه   https://www.parsrastak.com
 88۳70918-887۳8556 تلفن های  شماره  با  یا 
حاصل  تماس   0901۳۳8869۴ همراه  شماره  و 

فرمایید. 
جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید. 

دستورالعمل پرداخت 
مشوق های صادرات غیرنفتی 

سال 1401
کلی  سیاست های   10 بند  تحقق  راستای  در 
اقتصاد مقاومتی ابالغی دفتر مقام معظم رهبری 
صادرات  از  هدفمند  و  همه جانبه  حمایت  برای 
ویژه محصوالت صادراتی  )به  و خدمات  کاالها 
دانش بنیان( و افزایش حجم و تنوع محصوالت 
تجار  هزینه های  کاهش  و  صادراتی  خدمات  و 
در فرآیند صادرات با هدف تحقق اهداف کمی 
قانون  در  غیرنفتی  صادرات  شده  پیش بینی 
صادرات  فرآیند  تسهیل  توسعه،  ششم  برنامه 
محصوالت و خدمات صادراتی کشور، کمک به 
ارتقای  و  هدف  بازارهای  در  ماندگاری  و  حفظ 
بازارهای  به  صادرات  کیفی  و  کمی  سطح 
پرداخت  اجرایی  دستورالعمل  صادراتی،  هدف 
مشوق های صادراتی سال 1401 جهت اجرا توسط 

سازمان توسعه تجارت ایران ابالغ شد.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه عراق )DBX( از تاریخ 19 لغایت 2۴ مهر برابر با 11 تا 
16 اکتبر 2022 در مرکز نمایشگاه های بین المللی آن شهر برگزار می شود. 

محورهای نمایشگاه: 
تجهیزات پزشکی و دارویی، صنعت ساختمان و تاسیسات، برق و الکترونیک، صنایع کشاورزی، تکنولوژی و 
... جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس http://www.sayaco.ir مراجعه و یا با شماره ۳66۳۳9۳9-

0۳1 و شماره واتساپ 09۳5۴806۳9۳ تماس حاصل فرمایید. 

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه عراق
مرکز  در  مهر   ۲4 لغایت   1۹ عراق  سلیمانیه  بازرگانی  بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 

نمایشگاه های بین المللی آن شهر برگزار می شود.

https://www.parsrastak.com 
https://www.parsrastak.com 
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-BIG-4.pdf
http://www.sayaco.ir
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صنعت  کمیسیون  نشست  یکمین  و  بیست  در 
هیات  اقدامات  تهران،  بازرگانی  اتاق  معدن  و 
حضور  با  کسب وکار  محیط  بهبود  و  مقررات زدایی 
محیط  بهبود  و  پایش  مطالعات،  ملی  مرکز  رئیس 
کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، علی نقیب، رئیس کمیسیون 
فعاالن  معضالت  به  تهران  اتاق  معدن  و  صنعت 
بر  مبنی  سیزدهم  دولت  وعده های  و  اقتصادی 
اقداماتی  طریق  از  کسب وکارها  مشکالت  حل 
قیمت گذاری  حذف  کسب و کار،  تسهیل  نظیر 

و جذب  اقتصاد  در  رقابتی  فضای  ایجاد  دستوری، 
تحقق  در  اقتصاد  وزارت  عزم  بر  سرمایه گذاری، 
را ه اندازی مرکز ملی مطالعات،  با  وعده های مذکور 
پایش و بهبود کسب وکار اشاره کرد و گفت: به رغم 
اینکه این اقدامات صورت گرفته، ولی تاکنون برای 
و  نداشته  پی  در  ملموسی  نتایج  اقتصادی  فعاالن 
اقتصادی  منافع  عکس  جهت  در  عملکردها  گویی 

کشور است.
این  مشاور  ولی زاده،  بابک  جلسه،  این  ادامه  در 
تحوالت  مهمترین  از  برخی  مرور  به  کمیسیون 
اقتصادی و صنعتی طی هفته های اخیر پرداخت که 

ماه  تولید فوالد در چهار  تا 2۳ درصدی  رشد 1۳ 
نخست سال جاری و موافقت وزیر اقتصاد با کاهش 
50 درصدی مالیات علی الحساب کاالهای وارداتی از 

جمله این اخبار بود.
اتحادیه  دبیر  اسعدی،  فریدون  آن،  از  پس 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
در  انرژی  درصدی   ۴0 تا   ۳5 اتالف  به  اشاره  با 
کاهش  در  باالیی  که ظرفیت  گفت  انتقال  خطوط 
قانون بهینه سازی مصرف  این میزان هدر رفت در 
نگرفته  قرار  استفاده  مورد  که  دارد  وجود  سوخت 

است.
 او همچنین با بیان اینکه تامین برق خانگی برای 
دولت سیزدهم حائز اهمیت بود و این دولت، کسری 
تامین برق را با اعمال شیفت بندی بر شهرک های 
صنعتی مدیریت کرد، افزود: پیشنهاد ما این است 
برای  را  خود  سیاست های  اکنون  هم  از  دولت  که 
مورد  نیز  موضوع  این  و  کند  مشخص  آینده  سال 
به  کسری  این  تحمیل  آثار  که  گیرد  قرار  بررسی 

بخش تولید چه بوده است.
تالش برای جلوگیری از غافلگیری فعاالن اقتصادی
در ادامه این جلسه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش 
و  اقتصادی  امور  وزارت  محیط کسب وکار  بهبود  و 
از  مرکز  این  به  محوله  تکالیف  به  اشاره  با  دارایی 
جمله بهبود کیفی و کمی فرآیندهای صدور مجوز، 
توسعه  قانونی  و  نهادی، ساختاری  موانع  شناسایی 
بخش خصوصی با کمک فعاالن اقتصادی در جهت 
کار  و  کسب  محیط  بهبود  و  رقابت پذیری  افزایش 
موانع  انعکاس  در  بخش خصوصی  مشارکت  گفت: 
و تنگناهای موجود در جهت مقررات زدایی اهمیت 
بر  مرکز  تمرکز  اخیر  ماه های  در  و  داشته  بسزایی 
آن  عمده  خوشبختانه  که  بوده  مجوزها  موضوع 
انجام شده و به زودی سیستم جدید سامانه مجوزها 

نیز  نظارت  امکان  و  شده  قبلی  سیستم  جایگزین 
فراهم خواهدشد.

ماده 2۴  پیرامون  توضیحاتی  ادامه،  در  امیر سیاح 
فهرست  و  کسب وکار  محیط  مستمر  بهبود  قانون 
مقتضی  زمان  در  تغییراتشان  که  سیاست هایی 
ارائه کرد  برسد،  اطالع عموم  به  باید  اجرا،  از  قبل 
وقت  اسرع  در  که  کرد  درخواست  کمیسیون  از  و 
دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد این موضوع اعالم 
کند. او همچنین توضیح داد که طرحی تدوین شده 
و  دولت  گفت وگوی  شورای  در  ابتدا  است  قرار  و 
به  نیز  وزیران  هیات  در  سپس  و  خصوصی  بخش 
تصویب برسد که به موجب آن دستگاه های دولتی، 

فعاالن اقتصادی را غافلگیر نکنند.
سیاست هایی که به عدم شفافیت فضای کسب وکار 

 می انجامد
سخنان  به  اشاره  با  جلسه  این  ادامه  در  نقیب 
واگذاری  بر  مبنی  صنعت،  روز  در  رئیس جمهوری 
به تشکل های بخش خصوصی گفت: شایسته  امور 
که  به دست کسانی سپرده شود  کارها  که  نیست 
قابل  امور  برخی  طرفی  از  هستند؛  مجری  خود 
واگذاری به تشکل ها نیست. از این رو الزم است که 
در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی، ستادی 
فراسازمانی برای مقررات زدایی ایجاد شود که سایر 

نهادها نیز از این ستاد تمکین کنند.
او در ادامه به قطعی برق در بخش صنعت و آسیبی 
می شود،  وارد  صنعت گران  به  ناحیه  این  از  که 
اروپایی  مقایسه عملکرد دولت های  با  و  اشاره کرد 
تولید،  زیرساخت های حوزه  از  در خصوص صیانت 
اروپایی  گفت: به موجب چالشی که در کشورهای 
برای تامین انرژی ایجاد شده، مشاهده می کنیم که 
دولت ها صرفه جویی در بخش خانگی را در اولویت 
قرار داده اند اما در کشور ما به محض کمبود انرژی، 

 در بیست و یکمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

تصمیمات خالف قانون همراه با مستندات به هیات مقررات زدایی 
ارائه شود

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در تازه ترین گردهمایی خود، مشکالت مرتبط با 
مقررات دست وپاگیر و مخل کسب وکار را با رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشتند. امیر سیاح در این جلسه عنوان کرد که هر مقرره  و 
تصمیمی که از سوی دستگاه های اجرایی اتخاذ شده و خالف قانون باشد، هیات مقررات زدایی قادر به 

ابطال آن است، مشروط بر اینکه، درخواست فعاالن اقتصادی مستند باشد.

متن کامل

https://news.tccim.ir/story?nid=74424&title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی رقابت، 
شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد 
رقابتی است و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق از 
مصادیق موضوع ماده 59 قانون اجرای سیاستهای 
کلی اصل ۴۴ و انحصاری است، از سالهای پیشین 
اقدام به آغاز و ادامه فرآیند »تأسیس نهاد تنظیم گر 

بخشی رقابت برق« کرده است؛ اما در حال حاضر 
با  طرحی  و  شده  مسترد  شورا  مصوب  اساس نامه 
بخش  تنظیم گر  مستقل  نهاد  تأسیس  عنوان طرح 
برق در مجلس اعالم وصول شده است که محتوای 
حداکثری  شباهت  شورا  مصوب  اساسنامه  با  آن 
دارد. در صورتی که مسیر پیش بینی شده در متن 
ماده 59، برای تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی برق 
نهایتاً  و  دولت  در  آن  ادامه  آغاز،  رقابت  از شورای 

تصویب در مجلس است.
وضعیت صنعت برق کشور از دیدگاه اقتصاد رقابتی

تفضیلی  آمارهای  اساس  بر  و  گزارش  این  به  بنا 
مالکیت  نیرو(،  وزارت  )سایت  برق  صنعت  بخش 
درصد   8 دولتی،  درصد   ۴۳ برق،  تولید  بخش  در 
صنایع بزرگ و ۴8 درصد متعلق به بخش خصوصی 
برابر  )دو  نیرو  وزارت  ممتاز  دلیل سهم  به  و  است 
سهام  مالکیت  در  تصمیم  اجازه  و  رأی  شدن حق 
نهایت  برق بخش خصوصی( در  نیروگاه های  داری 

خروجی تولید برق در کشور، انحصاری است.
انحصار در بخش انتقال بازار برق نیز به طور قطعی 
منطقه ای  برق  شرکت   16 است.  صدی  در  صد  و 
انتقال  تجهیزات  مالک  عنوان  به  که  دارد  وجود 
حدود   98 سال  آمارهای  طبق  و  بوده  کشور  برق 
هستند.  دارا  را  انتقال  خطوط  کیلومتر  هزار   10
این شرکت ها به طور کلی زیرمجموعه وزارت نیرو 
هستند و بنابراین انتقال برق دارای انحصار طبیعی 
است. در بخش توزیع برق، ۳9 شرکت توزیع وجود 
دارد که حدود 60 درصد آن خصوصی و ۴0 درصد 
آن دولتی است. این ترکیب نیز موجب انحصار در 

بخش توزیع است.
ضرورت تنظیم گری فنی و رقابتی در بازار برق

وهله  در  ایران  در  برق  بخش  فنی  تنظیم گری 
نخست توسط وزارت نیرو انجام می گیرد و سازمان 

تعیین  در  که  نقشی  دلیل  به  نیز  بودجه  و  برنامه 
الیحه  تنظیم  واسطه  )به  برق  شده  تمام  بهای 
بودجه( دارد، در نقش تنظیم گری این حوزه نقش 
نیز  بخش  این  در  رقابتی  تنظیم گری  می کند.  ایفا 
مانند سایر بخش ها در حوزه وظایف شورای رقابت 
است و به موجب ماده 62 قانون، این شورا که تنها 
مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است، برخی 
شکایت های مطرح شده در این زمینه را رسیدگی 

نموده است.
نبود تنظیم گری رقابتی چه آسیب هایی دارد

کارایی  رقابت،  ملی  مرکز  آسیب شناسی  اساس  بر 
برق  بازار  انحصاری  فضای  در  بهینه  تخصیص  و 
بهینه  تخصیص  که  زمانی  فلذا  نمی افتد.  اتفاق 
واسطه  به  است  ممکن  نهایت  در  نپذیرد،  صورت 
ناصحیح  نحوه  یا  و  شده  ایجاد  هزینه های  افزایش 
سوق  انحصارگر  نفع  به  بازار  شرایط  قیمت گذاری، 
حقوق  سو  یک  از  آن،  نتیجه  در  و  کرده  پیدا 
بازیگران کوچک تر بازار ضایع شود و از سوی دیگر 
گردد. همچنین  آسیب  دچار  رفاه مصرف کنندگان 
چالش ها و محدودیت های مختلف مانند محدودیت 
شبکه انتقال و یا وجود قرارداد خرید تضمینی میان 
محدودیت های  نیز  و  نیرو  وزارت  و  خاص  نیروگاه 
قانون بودجه و … منجر به عملکرد تبعیض آمیز و 
در نهایت تشدید فضای انحصاری در بازار می گردد.
انحصاری  بازار  با  مقابله  در  رقابت  اقدامات شورای 

برق
در  طبیعی  انحصار  مصداق  وجود  دلیل  به 
در  شورا  اقدام  نخستین  برق،  بازار  از  قسمت هایی 
تصویب  و  تهیه  موجود،  انحصار  با  مقابله  زمینه 
برای  تنظیم گر  نهاد  برای  پیشنهادی  اساس نامه 
و  نفت  بخش  و  برق  بخش  رقابت  تنظیم گر  نهاد 
گاز و صنایع مرتبط بود که در در سال 1۳95 به 

دولت ارائه گردید. این پیشنهاد پس از بررسی در 
کمیسیون اقتصادی دولت به جلسه هیئت وزیران 
با اصالح  اما  با آن مخالفت شد.  نهایت  در  و  رفت 
در  اسالمی  شورای  مجلس  توسط  قانون   59 ماده 
سال 1۳97، سرانجام دولت به انجام فرآیند تأسیس 

نهادهای تنظیم گر بخشی، مکلف شد.
که  آنجایی  از  ماده 59،  اصالح  از  و پس  ادامه  در 
در اصالحیه دامنه گسترده تری برای نهاد تنظیم گر 
بخشی رقابت در نظر گرفته شده بود، شورای رقابت 
مجدداً اقدام به تهیه و تصویب اساسنامه تنظیم گر 
رقابت بخش برق نمود و طی جلسات ۳52 تا ۳56 
و جهت  پیشنهادی جدید مصوب  اساسنامه  شورا، 

طی ادامه فرایند به دولت ارسال گردید.
علیرغم وجود قید زمانی سه ماهه، دولت با تأخیر 
با  نهایتاً  و  بررسی  را  موضوع  سال  یک  به  نزدیک 
تغییرات  این  از  برخی  که  بسیار  تغییرات  اعمال 
مغایر با متن ماده 59 بود، آن را در قالب الیحه ای 
به مجلس فرستاد و سرانجام موضوع در دستور کار 
مجلس قرار گرفت، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم، 

وزارت نیرو اقدام به استرداد الیحه به دولت نمود.
پس از این اقدام دولت، مجلس اقدام به طی مسیر 
موازی نمود و در فروردین ماه سال جاری، طرحی با 
عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش 
محتوای  که  گردید  وصول  اعالم  مجلس  در  برق" 
حداکثری  شباهت  شورا  مصوب  اساسنامه  با  آن 
دارد. این موضوع هرچند قدمی رو به جلو در این 
مسیر است اما با عنایت به اینکه موضوع ایجاد یک 
نهاد جدید مطرح است و مسائلی همچون بار مالی 
این  برای  است  ضروری  دارد،  وجود  دولت  برای 
که  چرا  شود؛  استفاده  "الیحه"  ظرفیت  از  منظور 
خواهد  ایجاد  را  مشکالتی  "طرح"  محدودیت های 

نمود.

مرکز ملی رقابت:

صنعت برق انحصاری است/ 
ایجاد تنظیم گر رقابتی برق

با وجود انحصار در بازار برق، تصویب اساس نامه 
شورای  توسط  برق  بخشی  تنظیم گر  تشکیل 
رقابت در سال 1۳۹1 و پیشنهاد آن به دولت در 
سال 1۳۹۷، هنوز تنظیم گر بخشی رقابتی برق 

تأسیس نشده است.
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ادامه در صفحه بعد

بازار سهام
واگرایی شاخص   های بورس

قبل  روزهای  مانند  به  سه شنبه  روز  در  سهام  بازار 
معامالت بی رمقی داشت. به طوری که شاخص کل در 
این روز بیش از ۳ هزار واحد معادل27/ 0درصد افت 
کرد و کار خود را در سطح یک میلیون و ۴۴1 واحد به 
پایان رساند. ضمنا شاخص کل با معیار هموزن در روز 
گذشته برخالف نماگر اصلی بورس، عملکرد مثبتی 
داشته است و به میزان 0۳/ 0درصد رشد کرد. عالوه 
بر این حقیقی   های بازار مجددا پس از یک روز ورود 
پول، خالص خریدی منفی معادل 110 میلیارد تومان 
رقم زدند. با توجه به خروج پول مداوم از بورس تهران 
ارزش معامالت خرد )سهام و حق تقدم( در روز یادشده 
پایین   ترین سطح خود در نیمه مرداد سال جاری  به 
بازگشته است. به عقیده کارشناسان، با توجه به برآیند 
منفی ورود و خروج پول انتظار می رود که بازار حداقل 

برای کوتاه مدت رشد چشمگیری نداشته باشد
بازار سکه

 نوسان سکه در میانه کانال
8شهریور  به  منتهی  سه شنبه  روز  در  امامی  سکه 
سال جاری، در ابتدا اندکی کاهش را تجربه کرد. ولی 
در میانه روز قیمت سکه حرکت به سمت میانه کانال 
1۳میلیونی را متوقف کرده و در قیمت 1۳میلیون و 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

امواج سیاست بر ساحل قیمت ها
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 
شده اند. پیش بینی  موجود  شواهد  براساس 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

660 هزار تومان معامله شد. یکی از مهم ترین عوامل افزایش تقاضا برای سکه، مربوط به چشم انداز تورمی در کشور و اقتصاد جهانی است. در ماه گذشته با انتشار اخبار مربوط 
به احیای مذاکرات، دالر و در پی آن سکه کاهش قیمت را تجربه کردند. اما با به قطعیت نرسیدن این موضوع، سکه نزدیک به 1۴ میلیون تومان معامله شد. در روزهای 
گذشته هیجانات بازار اندکی متعادل شده و قیمت این سکه به میانه کانال 1۳ میلیون تومان رسیده است. عالوه بر موارد ذکرشده روند کاهشی در طالی جهانی نیز موجب 

کاهش تمایالت سکه برای جهش به قیمت 1۴ میلیون تومان شده است.
بازار طالی جهانی

طالی جهانی در کنترل ترس ها
قیمت هر اونس طالی جهانی در روز سه شنبه با کاهش مواجه شد و ساعت 19:۳0در قیمت 1722دالر معامله شد. این فلز گرانبها پس از ریزش شدید از سطح نزدیک به 
2000دالری خود در سه ماهه اول سال 2022 تا نزدیکی 1700دالر در هر اونس رسید. در روزهای اخیر روند شاخص دالر صعودی بود و در مقابل طال کاهش را تجربه کرد. 
با نگاه تکنیکالی به نمودار قیمت جهانی طال، در حال حاضر قیمت 1700دالر کف حمایتی معتبری به حساب می آید. با وجود تنش های بین المللی بین روسیه و اوکراین 
در کنار امکان ایجاد محدودیت جدید برای کنترل بیماری همه گیر کرونا و همچنین احتمال رکود و سایر دالیل، سایه نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران اثر 

گذاشته است. بنابراین به عقیده برخی از کارشناسان انتظار می رود که بازار طال با ترس و احتیاط بیشتری نسبت به قبل روزهای آتی را سپری کند
بازار اوراق مسکن
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 تیک صعودی در اوراق مسکن اسفند 99
معدود  از  سه شنبه  معامالتی  روز  در   9912 تسه 
اوراق مثبت معامله شده در میان سایر اوراق حق تقدم 
تسهیالت مسکن بود. در روز معامالتی اخیر بیشتر 
تقاضای  و  شدند  معامله  منفی  محدوده  در  اوراق 
در  یادشده  اوراق  معامالت  اما  نداشتند.  چشمگیری 
از قیمت 115 هزار تومان آغاز شده و تا  ابتدای روز 
محدوده 122 هزارتومان پر تقاضا بوده است. در نهایت 
معامالت این روز، اوراق مذکور در قیمت 118 هزار و 
۴20 تومان به کار خود پایان داد. در سال های اخیر 
افزایش قیمت مسکن کاهش تقاضا و توانایی خرید 
را  این حوزه  معامالت  و  برداشته  در  را  آحاد جامعه 
تقاضا،  با کاهش میزان  به شدت کاهش داده است. 
افزایش هزینه های ساخت مسکن و نامشخص بودن 
آینده اقتصادی کشور، تولیدکنندگان تمایل جدی به 
ارتقای سطح عرضه ندارند. در نهایت حتی با وجود 
رکود در معامالت مسکن، کاهش قیمت چشمگیری 

در انتظار این بازار به نظر نمی   رسد.
بازار نفت

 نفت در بحبوحه قیمت گذاری
روز  در  تقاضا  کاهش  احتمال  با  نفتی  شاخص   های 
هر  قیمت  به طوری که  کردند.  عقب نشینی  سه شنبه 
بشکه نفت خام برنت در قیمت 101دالر و 52سنت 
معامله شد. همچنین نفت WTI به قیمت 9۴دالر و 
۳1سنت تغییر کرد. قیمت طالی سیاه در روز معامالتی 
اخیر به دلیل ترس از تضعیف اقتصادهای جهانی ناشی 
از تورم که ممکن است تقاضای سوخت را کاهش دهد، 
افت کرد. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر ایجاد 
اختالل در عرضه نفت کم اثر   تر شده و صادرات نفت 
خام عراق تحت تاثیر درگیری   ها قرار نگرفته است. نرخ 
تورم در برخی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان تقریبا 
نیم قرن  به  نزدیک  دو رقمی است؛ سطحی که در 

گذشته بی   سابقه بود. این موضوع می تواند بانک های مرکزی اروپا و فدرال رزرو را وادار کند که به افزایش نرخ بهره متوسل شوند و رشد اقتصادی افت کند و بر تقاضای سوخت 
تاثیر بگذارد.
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 تا پایان تیر تا پایان تیر تا پایان تیر
1401سال  1400سال  1401سال 

30/6 31/4 32/4 97943 305959 کل فروش
8/2 8/4 8/5 29991 99228 خانگي
15/8 15/9 14/5 7993 26013 عمومي
37/2 35/8 35/7 15432 44502 کشاورزي
7/0 7/1 7/3 36396 109188 صنعتي
1/3 1/3 1/5 6847 22348 (تجاري)سایر مصارف 

1284 4680 روشنایي معابر
 تا پایان تیر

1401سال  1401 1400
38951 332 347 38618 جمع کل
31110 224 210 30886 خانگي
1902 59 49 1843 عمومي
509 6 9 503 کشاورزي
267 0 0 267 صنعتي
5163 43 79 5120 (تجاري)سایر مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد   تا پایان تیر
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 ضعیف
45/5 18640 هزار دستگاه 801 3 4 798 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 135473 583 338 134890 ظرفیت ترانسفورماتورها
100 40952  تا پایان مرداد

1401سال  1401 1400
روستا 58054 49 60 58005 کل روستاهاي برقدار شده

4511067 خانوار 861 959 4510206 تعدادخانوار روستایي برقدار
147401 150 144 147251 طول شبکه فشار متوسط روستایي
100635 31 28 100604 طول شبکه فشار ضعیف روستایي

78304 دستگاه 73 80 78231 تعداد ترانسفورماتور روستایي
مگاولت آمپر 7750 3 3 7747 ظرفیت ترانسفورماتور روستایي

واحد 1400 1399
وات 1033 1017

4235 4074
3629 3461
3213 3059

(درصد)سهم مصارف مختلف در کشور   وضعیت فروش، مشترکین، شبکه توزیع و برق روستایي

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان تیر
1400

1400سال شرح
شرکت توانیر جمهوري اسالمي ایران خانگي

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

97310

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار 1283

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور صنعتي 15516
(تجاري)سایر مصارف  34884

معاونت تحقیقات و منابع انساني روشنایي معابر 6863

وزارت نیرو عمومي 30573
کشاورزي 8191

1401/06/04اطالعات تا پایان مشترکین 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال 

واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

لیسانس
فوق لیسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان مرداد 1400سال 

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات ساعت
تولید سرانه  
مصرف سرانه 

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

بخاري
18%

گازي
24%

يچرخه تركيب
39%

برق آبي
14%

اتمي
1%

انرژي هاي 
تجدیدپذیر، 

ده و توليد پراكن
دیزلي

4%

ورسهم انواع نیروگاه ها در ظرفیت نصب شده نیروگاهي کش

-1/9 -2/4 -0/5

4/3

-0/2
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 مرداد پایان
1401 1401سال  1400
22155 0 22155 کيلوولت400     36305 -5/0 گاز 17/8 15829
33118 14 33104 کيلوولت230     3458 95/5 گازوئيل 24/4 21651
55273 14 55259 جمع انتقال 2033 42/3 نفت کوره 38/9 34585
24805 0 24805 کيلوولت132     0/97 جمع 13/6 12087
50963 5 50958 کيلوولت66و63     1/1 1020
75768 5 75763 جمع فوق توزیع جمع ظرفيت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2253
131041 19 131022 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 970
81103 900 80203 کيلوولت400     0/5 407
95048 335 94713 کيلوولت230     28/78 تجدید پذیر 1401 100 88803
176151 1235 174916 جمع انتقال 72 توليد پراکنده 1401
38611 250 38361 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
82606 633 81973 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 77/3 1559
121217 883 120334 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 17/7 356
297368 2118 295250 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
97933 2385 95548 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
395301 4503 390798 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 3/6 72

196 1 چرخه ترکيبي  1401/04/06 غرب کارون 1/4 28/78
162 5 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/04/14 100 2016
162 2 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/04/25
183 3 گازي (شهيد باکري)قدس 1401/05/15
42 10 گازي زاهدان 1401/06/04 6/3 56744 حرارتي و اتمي قدرت عملي شبکه سراسري
2016 5/0 11200 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 

6/1 67944 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
2/9 51176 حرارتي و اتمي توليد همزمان شبکه سراسري

78 توليد پراکنده 62/8 8220 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پيک 
171 تجدیدپذیر 8/5 59396 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 13/8 371
84 گازي زاهدان 8/5 59767
42 گازي جاسک 3/6 69457 (15:11 ،ساعت 1401/05/25)پيک روز 1401پيک تقاضا سال
42 گازي درود 5/2 66059 (21:08 ،ساعت 1401/05/25)پيک شب  (مگاوات)
100 گازي دهلران  2/7 167736 حرارتي و اتمي
183 گازي برق و بخار مکران 2/19 8689 برقابي و بادي
307 چرخه ترکيبي دوکوهه 2/7 176425 جمع
160 چرخه ترکيبي 1خرم آباد 36/6 1763
293 چرخه ترکيبي داالهو -35/1 1700
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبزوار
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)تربت حيدریه
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)اروميه
320 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبالن
345 چرخه ترکيبي (واحد بخاري)رودشور
160 چرخه ترکيبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي
160 چرخه ترکيبي عسلویه
180 چرخه ترکيبي (واحد بخاري )آریان
160 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي
310 چرخه ترکيبي فوالد بوتياي ایرانيان
4045
6061

شرکت مديريت شبکه، شرکت توليد نيروي برق حرارتي، شرکت توسعه منابع آب و نيرو،ساتبا: ماخذ 

جمع پيش بيني تا پایان سال

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

پيش بيني 
1401پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

جمع عملکرد از ابتداي سال

عت
تسا

ووا
کيل

ون 
ميلي

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

رشد نسبت به مدت 

(%)مشابه سال قبل  ميزان

(10MWشامل برقابي کمتر از )ان رژي هاي تجدیدپذیر

(درصد)سهمميزان

دیزلي
کل ظرفيت نصب شده

1401افزایش ظرفيت طي سال 
گازي

1401کل ظرفيت نصب شده 

چرخه ترکيبي
برق آبي

اتمي
(DG , CHP)توليد پراکنده 

ان رژي هاي تجدیدپذیر

توليد ناویژه برق کشور از 
1401ابتداي سال 

شرح

اتمي
(خودتامين245MWشامل )توليد پراکنده

واحد ميزان

ميليون متر مکعب

واحد(درصد)سهمميزان

ات
گاو

م

*ظرفيت نصب شده نيروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکيبي
برق آبي

جمع کل پست هاي بالفصل

ت ها
 پس

ت
رفي

ظ
 (

مپر
ت آ

اول
مگ

)
(شامل بالفصل)جمع کل پست ها

شرح

وط
خط

ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

1401/06/04سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

1401 تا پایان تير شرح

وط
خط

ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

364
1147

کيلوولت132     

124
514

1401/06/04ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

638
783

کيلوولت400     
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دنیای اقتصاد : نشریه »اکونومیست« در گزارشی تازه به این نکته پرداخته 
است که به  رغم سیاست های انقباضی در پیش گرفته شده از سوی بانک های 
مرکزی در جهان، ممکن است این  سیاست ها به کنترل تورم منجر نشوند 
و عصر تازه  ای از تورم های باال را پیش  رو داشته باشیم. این اتفاق در حالی 
می افتد که تنها دو سال از اظهارات قبلی جرمی پاول، رئیس بانک فدرال رزرو 
افزایش چشمگیر  بدون  انبساطی  از سیاست های  استفاده  بر »امکان  مبنی 
قیمت ها« می گذرد؛ اما شرایط بر وفق مراد او پیش نرفته است. این مساله 
مقام  این  اظهارات  آخرین  و سوی  و سمت  منعکس شده  پاول  ادبیات  در 
اعالم  اخیر جکسون هول  او در کنفرانس  است.  تغییر کرده  مسوول کامال 
کرد: »بدون ثبات قیمت ها، اقتصاد برای هیچ کس کار نمی کند.« با این حال 
برخی کارشناسان و سیاستگذاران نگرانند با وجود این عزم محکم بانک های 
مرکزی برای کنترل تورم از طریق سیاست های پولی انقباضی، این ابزار ها 

اکونومیست بررسی کرد
بازگشت به عصر تورم های ماندگار

جهان  اقتصاد  و  بگذارند  نمایش  به  را  خود  سابق  کارآیی  نتوانند 
وارد عصر تورمی تازه ای شود. این صاحب نظران برای نگرانی خود 
سه دلیل عمده دارند؛ اول از همه، نحوه تامین مالی دولت ها در 
سال های اخیر دستخوش تحوالتی شده و بار بدهی عمومی رشد 
مالی دوران  از سوی دیگر محرک های  قابل توجهی داشته است. 
پاندمی نشان داد که دست دولت ها برای افزایش مخارج تا چه حد 
باز است؛ این موضوع می تواند میزان اعتماد به عملکرد بانک های 
مرکزی مبنی بر تامین مالی نکردن مستقیم دولت ها را کاهش دهد 
و به افزایش شدید انتظارات تورمی بینجامد. دومین دلیل افزایش 
قیمت نیروی کار است؛ در غیاب ظرفیت خالی چین و هند که در 
دستمزدها  رشد  کرد،  شایانی  کمک  تورم  کنترل  به  هشتاد  دهه 
به عدم  نیز  دلیل  تبدیل خواهد شد. سومین  تورم  دوم  موتور  به 
امکان اصالحات گسترده اقتصادی در کشورهای جهان، مانند آنچه 
برد،  باال  به شدت  را  بهره وری  و  داد  رخ  میالدی  هشتاد  دهه  در 
اشاره دارد. بازگشت به عصر تورم های ماندگار درحالی که بانک های 
مرکزی جهان برای مقابله با موج تورمی اخیر سیاست های انقباضی 
به دالیلی  باورند  این  بر  کارشناسان  برخی  گرفته اند،   پیش  در  را 
ممکن است تورم ماندگار باشد. این گروه معتقدند شرایط اقتصاد 
جهان با وضعیت چهار دهه گذشته که هدف گذاری تورمی در آن 
کار می کرد متفاوت است و می تواند به شکست تالش های جدید 
بانک های مرکزی برای کنترل تورم منجر شود. برای این پیش بینی 
سه دلیل عمده مطرح می شود؛ تغییر الگوی مخارج دولت و افزایش 
شدید بار بدهی عمومی اولین مورد از دالیل یادشده است. دومین 
رو  روند  برمی گردد.  جهان  اقتصاد  در  عمده  تغییرات  به  مساله 
ارزان  کار  نیروی  تا 2000،  در دهه 1980  به رشد جهانی سازی 
کشورهای آسیایی را به اقتصاد جهانی متصل کرد و از سوی دیگر 
این  داد.  بهبود  به شدت  را  آن ها  تولید  توان  تکنولوژی،   رشد  با 
کاهش قیمت گسترده در نیروی کار و افزایش بهره وری دو موتور 
دیگری هستند که این روزها دیگر در دسترس نیست. از این رو 

گمانه زنی ها از بازگشت عصر تورم حکایت دارد.
آغاز عصر جدید

پاول،  جرمی  کرونا،  بحران  بحبوحه  در  و   2020 سال  اوت  در 

این  تازه  سیاست های  چارچوب  سخنانی  در  رزرو،  فدرال  رئیس 
نهاد را تشریح کرد. او در این سخنرانی با اشاره به اینکه »اقتصاد 
همیشه در حال متحول شدن است« گفت: »بیانیه تجدیدنظر شده 
را  قوی  کار  بازار  است که یک  این  از  ما  برداشت  نشان دهنده  ما 
می توان بدون ایجاد افزایش ناخواسته تورم همچنان حفظ کرد.« 
فدرال  سیاست های  در  تازه ای  چرخش  نشان دهنده  سخنان  این 
شاخصه اش  مهم ترین  که  دوره ای  به  که  چرخشی  بود؛  رزرو 
پایان  بود  دو درصدی هدف گذاری شده  تورم  از  پایین تر  تورم هایی 

می داد.
کامال  شرایط  با  رزرو  فدرال  این سخنان،  از  بعد  سال  دو  درست 
متفاوتی روبه روست و اوضاع بر وفق مراد پاول پیش نرفته است؛ 
بیکاری بسیار پایین است، دستمزدها رشد شدیدی را تجربه کرده 
و نرخ تورم نیز بسیار باالتر از نرخ تورم هدف گذاری شده به ثبات 
بعدی  گردهمایی  در  باعث شد  موارد  است. همین  رسیده  نسبی 
متفاوتی  رنگ و بوی  پاول  وایومینگ، سخنان  در  »جکسون هول« 
داشته باشد. گردهمایی جکسون هول که اولین بار در سال 1978 
در  مرکزی  بانک  کنفرانس های  قدیمی ترین  از  یکی  شد،  برگزار 
جهان است و در آن نمایندگان 1۴0 بانک مرکزی و اقتصاددانان 
برجسته شرکت می کنند. در این کنفرانس جرمی پاول در سخنانی 
کار  هیچ کس  برای  اقتصاد  قیمت ها،  ثبات  »بدون  کرد:  اعالم 
نمی کند«. او افزود: »فدرال رزرو آماده است برای برگرداندن تورم 
به سطح هدف گذاری شده هزینه های اقتصادی را تقبل کند.« حال 
اینکه این هزینه می خواهد چقدر باشد در حد گمانه زنی باقی مانده 

است.
ابزارها از کار می افتند؟

با وجود اظهارات پاول مبنی بر عزم فدرال رزرو برای کنترل تورم، 
تتون گرد هم  و سیاستگذارانی که در کنار کوه های  اقتصاددانان 
زمانی  برهه   در  معتقدند  آن ها  دارند.  دیگری  نگرانی  بودند  آمده 
فعلی در شرایطی قرار داریم که همان نیرو هایی که در دهه های 
اخیر به پایین ماندن سطح تورم کمک بسزایی می کردند، ممکن 
است تضعیف شوند و حتی روندی معکوس به خود بگیرند. در واقع 

ابزارهایی که بانک های مرکزی برای کنترل تقاضا و جلوگیری...
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