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252 اُمین شماره خبرنامه برق کشورهای هم جوار 
منتشر شد

معاون امور بین الملل و دبیر کمیسیون توسعه صادرات سندیکا گفت: سندیکا تالش کرده با تشکیل معاونت بین الملل، زمینه ای 
مساعدتر و موثرتر برای گسترش تعامالت بین المللی و تقویت جایگاه اعضا در بازار های جهانی و منطقه ای فراهم کند.

مشاهده برگزیده 
قیمت های زنجیره معدن، 

صنایع معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

معاون امور بین الملل سندیکا مطرح کرد؛

توسعه تعامالت با بازیگران و 
سیاستگذاران اصلی حوزه صادرات

ابتدای  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  کمیته های  ساختار  تغییر 
فعالیت هشتمین دوره هیات مدیره، شاید یکی از مهمترین تحوالت 
این تشکل در طول سال های اخیر بوده است. به این ترتیب ارتباط 
با شرکت های عضو در قالب کمیته های تخصصی و در سطحی باالتر 
می شود.  دنبال  و  برنامه ریزی  عمومی  و  تخصصی  کمیسیون های 
به  پس  این  از  نیز  صادرات  توسعه  کمیته  تغییرات  این  اساس  بر 
شرکت های  به  سندیکا  عمومی  کمیسیون های  از  یکی  عنوان 
مرادیان،  ظفر  محمد  مهندس  کرد.  خواهد  رسانی  خدمات  عضو 
این  در  صادرات  توسعه  کمیسیون  دبیر  و  بین الملل  امور  معاون 
اولویت های  و  برنامه ها  اقدامات،  خصوص  در  را  توضیحاتی  گفتگو 
ذیال می خوانید: را  آن  که مشروح  داده  ارائه  این کمیسیون  اصلی 

برق  صنعت  سندیکای  کمیته های  ساختار  تغییر  به  توجه  با 
برنامه های  تخصصی،  و  عمومی  کمیسیون های  ایجاد  و  ایران 
می شود؟  دنبال  شکلی  چه  به  سندیکا  در  صادرات  توسعه  حوزه 

به  صادرات  توسعه  کمیته  سندیکا،  جدید  ساختار  اساس  بر 
کمیسیون تبدیل شد و به عنوان کمیسیون عمومی خدمات را برای 
تالش  سندیکا  حقیقت  در  داد.  خواهد  ارائه  سندیکا  اعضای  کلیه 
کرده با تشکیل معاونت بین الملل، زمینه ای مساعدتر و موثرتر برای 
بازار های  در  اعضا  جایگاه  تقویت  و  بین المللی  تعامالت  گسترش 
جهانی و منطقه ای فراهم کند. البته پیش از این هم کمیته توسعه 
صادرات توانسته بود ارتباط موثر و سازمان یافته ای با نهاد هایی نظیر 
سازمان توسعه تجارت، وزارتخانه های نیرو و صمت، صندوق ضمانت 
صادرات و ستاد ویژه اقتصادی عراق و سوریه و سایر نهاد های ذیربط 
نهاد ها  این  از  با برخی  نیز  را  برقرار کرده و کارگروه های مشترکی 
تشکیل دهد. این تعامالت امروز در معاونت بین الملل و کمیسیون 
امضای  با  می کنیم  تالش  و  می شوند  دنبال  جدی تری  شکل  به 
کلیدی  تصمیم سازان  و  اصلی  بازیگران  با  همکاری  تفاهم نامه های 
حوزه صادرات، تا اندازه ای بر اثربخشی پیگیری ها و تعامالت بیفزاییم. 
تفاهم نامه  یک  امضای  دنبال  به  اول  گام  در  و  راستا  همین  در 
همکاری با صندوق ضمانت صادرات هستیم که به زودی با هدف 
سندیکا  عضو  شرکت های  به  صندوق  این  خدمات رسانی  توسعه 
مبادله  طرف  دو  بین  اعضا،  درخواست های  به  اولویت بخشی  و 
مجدد  معرفی  بر  عالوه  ما  تفاهم نامه  این  اساس  بر  شد.  خواهد 
برای  آن  ویژه  خدمات  و  صادرات  توسعه  صندوق  ظرفیت های 
اجرایی  بازوی  یک  عنوان  به  می کنیم  تالش  عضو،  شرکت های 
جهت  شرکت ها  به  امتیازبندی  و  ارزیابی  روند  صندوق،  کنار  در 
بهره گیری  برای  را  و زمینه  را تسریع کرده  از خدمات  برخورداری 
کنیم.  فراهم  صادرات  توسعه  صندوق  ظرفیت های  از  اعضا 
البته در طول این مدت مذاکرات متعدد و گسترده ای هم با وزارت 
نیرو و توانیر به ویژه دفتر امور بین الملل و دفتر دیپلماسی اقتصادی 
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پیـک تابسـتان ۱۴۰۱ هـم گذشـت و صنعـت بـرق 
عمـال از وضعیـت بحرانـی عبـور کـرد. این تابسـتان 
بـا مدیریـت کمبـود بـرق سـال گذشـته از منظـر 
سیاسـتگذاری تفاوت  هایـی داشـت کـه الزم اسـت 
محاسـن و معایب آن به عنوان یک تجربه سیاسـتی 
نهـاد حکمرانـی انرژی کشـور مورد توجه قـرار گیرد.
در واقـع خـط مشـی  های مدیریت کمبود برق سـال 
کـرد  محـور خالصـه  در چنـد  می تـوان  را   ۱۴۰۱
کـه از جملـه آنهـا می تـوان بـه تقـدم تامیـن بـرق 
مشـترکان خـرد بـر مشـترکان بـزرگ، تقـدم بـرق 
خانگـی و شـهری بـر بـرق ادارات دولتـی و عمومـی 
و تغییـر نظم اجتماعـی از طریق جابه جایی سـاعات 
کاری، جیره بنـدی بـرق صنایـع متوسـط و بـزرگ، 
کاهـش  بـرای  تشـویقی  و  قیمتـی  سیاسـت های 
مصـرف بـرق اشـاره کـرد. در ادامـه ایـن نوشـتار هر 
یـک از ایـن خطوط سیاسـتی مدیریت انرژی کشـور 

پیک تابستان 1۴۰1 و درس  های حکمرانی صنعت برق
معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکا نوشت: سیاست جیره بندی برق صنایع متوسط و بزرگ تنها 
در شرایط اضطراری توجیه پذیر است، چرا که جبران برق این صنایع غیرممکن بوده و به دلیل تاثیر 
تصاعدی آنها در زنجیره ارزش اقتصادی، اثر نمایی داشته و موجب رکود و تورم به طور همزمان 
می شوند. بنابراین استفاده مکرر از این سیاست، تاثیر مخربی بر اقتصاد ملی داشته و قابل استفاده 

نیست.

مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
تقدم برق مشترکان خرد بر مشترکان بزرگ

وزارت نیــرو در ســال ۱۴۰۱ تامیــن بــرق مشــترکان 
خــرد )اعــم از خانگــی، اداری، تجــاری( را بــر 
اولویــت  در  صنعتــی  بزرگ مقیــاس  مشــترکان 
ــت از  ــن سیاس ــر در ای ــارت دیگ ــه عب ــرار داد. ب ق
نظــر تعــدادی جمــع بزرگــی از مشــترکان )۸۰ تــا 
۹۰ درصــد تعــدادی( دسترســی پایــداری بــه بــرق 
داشــتند در حالــی کــه بخــش مشــترکان دیمانــدی 
ــا از نظــر  ــدادی بســیار کوچــک ام ــه از نظــر تع ک
ــامل  ــی را ش ــل توجه ــم قاب ــرف حج ــزان مص می
می شــد، بیــن ۱۲ تــا ۲۰ ســاعت بــه برق دسترســی 
ــن  ــد ای ــر می رس ــه نظ ــه اول ب ــتند. در وهل نداش
ــوب  ــی در چارچ ــفه حکمران ــر فلس ــت از نظ سیاس

فایده  گرایــی یــا ســودمند  گرایی موجــه اســت.
آنچنان کـه جرمی بنتام در کتـاب مقدمه  ای بر اصول 
اخـالق و قانون گـذاری می گویـد: »هـدف قانون گذار 
بایـد ایـن باشـد کـه حداکثر خوشـی افـراد را تامین 
کنـد.« بنابرایـن تامیـن برق پایـدار اکثریـت اجتماع 
در برابـر گـروه کوچک تـر قابـل پذیرش خواهـد بود. 
امـا اگـر پیامدهـای آتـی ایـن سیاسـت را در نظـر 
بگیریـم آیـا بازهم می تـوان آن را توجیه کـرد؟ با در 
نظـر داشـتن ایـن نکته که ایـن بخش از مشـترکان، 
بخـش اصلـی مولـد اقتصـاد کشـور هسـتند و عـدم 

تامیـن بـرق آنها موجب کاهـش تولید و ثـروت و در 
نتیجـه رکـود و بیـکاری می شـود آیا بازهـم می توان 
از ایـن سیاسـت دفـاع کـرد؟ مثـال در آمـار مصـرف 
بـرق تیرماه ۱۴۰۱ مشـاهده می شـود که مشـترکان 
صنعتـی از نظـر تعـدادی نسـبت به سـال قبل هیچ 
تغییـری نکرده اسـت یا بـه عبارت دیگر رشـد تعداد 
مشـترکان صنعتـی سـال ۱۴۰۰ صفـر بـوده اسـت. 

چگونـه می تـوان ایـن آمـار را توجیـه کرد؟
تقـدم بـرق خانگـی و شـهری بـر بـرق ادارات دولتی 

عمومی و 
یکـی دیگر از سیاسـت های جدید دولـت در مدیریت 
خانگـی  بـرق  تامیـن  تقـدم  بـرق ۱۴۰۱،  کمبـود 
و شـهری بـر بـرق ادارات دولتـی و عمومـی بـوده 
اسـت. دولـت در یـک دسـتورالعمل کلـی بـه همـه 
ادارات دسـتور داد ضمـن آنکـه سـاعات کاری خـود 
را تغییـر داده و کوتاه تـر کننـد، میـزان بهره  بـرداری 
از تجهیزات سرمایشـی را نیز بسـیار محدود ساخت. 
در نتیجـه ایـن سیاسـت عـالوه بر آنکه نظـم زندگی 
اجتماعـی کارکنـان بخـش ادارات دولتـی و عمومی 
تغییـر کـرد )بـرآورد می شـود ایـن تغییـر سـاعت 
حـدود ۶۰۰۰ میلیـارد تومـان هزینـه ایجـاد کـرده 
اسـت( بلکـه بـا محدودسـازی دسترسـی به وسـایل 
از  بخـش  ایـن  کاری  محیـط  شـرایط  سرمایشـی، 

جامعـه را نیـز تنـزل داده اسـت.
ایـن سیاسـت اگرچـه نوعـی تقـدم خیـر جمعـی 
امـا  بـر دیوان سـاالری دولتـی محسـوب می شـود، 
موجـب ایجاد تبعیـض بین کارکنان بخـش دولتی و 
غیردولتـی و سـطوح کارکنان در دسـتگاه های دولت 
شـده اسـت، به نحوی کـه کارکنان عـادی دولت هم 
محدودیت بیشـتری را مشـاهده می کردنـد و مجبور 
بودنـد نظـم زندگـی خـود را به شـکل زیـادی تغییر 
دهنـد و هـم در مقایسـه بـا مدیـران رده بـاال کـه 

محدودیتی در سـاعات کاری و دسترسـی به وسـایل 
سرمایشـی نداشـتند، بـا شـرایط سـخت  تری مواجه 
شـوند. این تبعیض شـرایط زندگی و کاری به جز در 
کنتـرل بـودن شـرایط کاری دولتی نسـبت به بخش 
خصوصی توجیه دیگری نمی توانسـت داشـته باشـد 
)مگـر آنکـه دولت فرض کنـد کاهش سـاعات کاری 
ادارات اثـری بـر اقتصـاد نداشـته و کارکـردن و کار 
نکـردن آنهـا تفاوتـی نـدارد!( . ایـن سیاسـت اگرچـه 
می توانـد بـرای پروپاگانـدای خدمتگزار بـودن برخی 
دولت هـا مـورد بهره بـرداری قـرار گیـرد امـا در عمل 
بـا افزایش نارضایتی عمومی نسـبت به شـرایط دیگر 
شـهروندان، عرصـه خدمـات عمومـی را بـا شـرایط 

بدتـری همـراه خواهد سـاخت.
جیره بندی برق صنایع متوسط و بزرگ

جیره  بندی برق واحدهای صنعتی و تولیدی متوسـط 
و بـزرگ کـه مصرف انرژی آنها بـاال و متمرکز بوده و 
در عیـن حـال احتمال بـروز اعتراضـات اجتماعی در 
آنهـا تقریبـا نزدیـک بـه صفر اسـت، راه حل سـاده و 
موثـری در شـرایط کمبـود برق محسـوب می شـود. 
این نوع سیاسـت در کشـورهای توسـعه یافته نیز در 
مواقـع اضطـراری کمبـود برق سـابقه داشـته اسـت. 
بـه عنـوان مثـال در پی زلزله و سـونامی فوکوشـیما 
در سـال ۲۰۱۱ و از مـدار خـارج شـدن نیروگاه های 
اتمـی آن، ژاپنی هـا بـرای جبـران کمبـود ظرفیت ۵ 
هـزار مگاواتی ایـن نیروگاه ها، عالوه بر سیاسـت های 
بهینه  سـازی، سیاسـت جیره  بنـدی بـرق را برای یک 
دوره کوتـاه در صنایـع این کشـور پیـاده کردند. این 
نـوع سیاسـت تنها در شـرایط اضطـراری توجیه پذیر 
اسـت، چـرا کـه جبـران برق ایـن صنایـع غیرممکن 
بـوده و به دلیـل تاثیر تصاعدی آنهـا در زنجیره ارزش 
اقتصـادی، اثـر نمایـی داشـته و موجب رکـود و تورم 
به طـور همزمان می شـوند. بنابراین اسـتفاده مکرر از 
متن کامل 
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این نمایشگاه دارای مجوز سازمان توسعه تجارت ایران 
و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی 
ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت خارجه ایران 
و با مشارکت وزارت صنعت و تجارت، وزارت انرژی و 

دومای روسیه می باشد. 
به همین منظور مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان امکان حمایت 
بالعوض ویژه شرکت های دانش بنیان ها جهت غرفه 

داران پاویون ایران درنظر گرفته شده است. 
مهلت ثبت نام به منظور استفاده از تسهیالت تا تاریخ 
۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ می باشد و  با توجه به متراژ فضای 
اختصاصی پاویون ایران، زمان ثبت نام در الویت جانمایی 
غرفه ها و اختصاص خدمات و هزینه ها تاثیرگذار می باشد.

مجری برگزاری پاویون و هیات تجاری ایران، شرکت 
بانیان امید می باشد و گروههای کاالیی اصلی نمایشگاه 

به شرح ذیل می باشد:
تولیدکنندگان ماشین آالت

پمپ های صنعتی
تجهیزات تولید برق و تجهیزات مربوطه

کمپرسورها
شیرآالت

تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک

1۰ درصد تخفیف ویژه اعضای 
سندیکا در پاویون ایران در 

نمایشگاه تجهیزات صنعتی و 
ماشین سازی روسیه

با هماهنگی های صورت گرفته اعضای سندیکا 
می توانند از تخفیف 1۰ درصدی برای حضور در 
نمایشگاه بین المللی ماشین سازی مسکو که 2 
الی ۴ آبان سال 1۴۰1 در اکسپو سنتر شهر مسکو 

برگزار می شود؛ برخوردار شوند.

دیگ های صنعتی
CHP واحدهای

نیروگاه های حرارتی
توربین های بخار و گاز

نیروگاه های حرارتی
مخازن

برج های خنک کننده
لوله و اتصاالت لوله

اتوماسیون
ژنراتورها

پکیچ غرفه های پاویون از ۶ مترمربع به باال بدین شرح 
است: هر مترمربع ۳۹۵ یورو شامل، اجاره فضای غرفه و 

غرفه سازی با تجهیزات استاندار نمایشگاهی
پکیج مسافرتی ویژه غرفه داران و هیأت تجاری شامل 
ویزا، پرواز، اقامت هتل، تور و ترنفسر فرودگاهی، بازدید 
از نمایشگاه ویژه هیات تجاری، بازدید از شهرک صنعتی 
و هماهنگی جلسات تجاری؛ برای ۴ شب اقامت هر نفر 

از ۱۹۵۰ دالر
همراه:  تجاری  هیات  و  پاویون  جانبی  خدمات 
با صاحبین صنایع روس   B2B هماهنگی جلسات 
های  شهرک  از  بازدید  کنندگان،  مشارکت  برای 
ایران، جلسه  در سفارت  نشست مشترک  صنعتی، 
ارسال  و  حمل  روسیه،  بازرگانی  اتاق  با  مشترک 
امکان  تجاری،  ویزای  دریافت  نمایشگاهی،  بار 
هماهنگی بازدید از شرکت ها و کارخانجات مرتبط، 

امکان هماهنگی مترجم و سیم کارت
مشاهده سایت ثبت نام

کسب اطالعات بیشتر: ۰۲۱-۷۴۵۰۱۰۰۰ داخلی ۱۱۰
سایت نمایشگاه

پلن نمایشگاه
برنامه نمایشگاه

کاتالوگ ۱
کاتالوگ ۲

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از برق 
نیوز، "مصطفی رجبی مشهدی" مدیرعامل شرکت 
وزیر  دستور  با  گفت:  ایران  برق  شبکه  مدیریت 
محترم نیرو و در راستای حمایت از بخش خصوصی 

سقف نرخ انرژی در بازار برق ایران افزایش یافت.
سقف  اساس  این  بر  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 
قیمت پیشنهادی انرژی در بازار برق ایران از ۶۴۲ 
ریال   ۸۰۳ به  ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  ریال 

افزایش یافته است که از رشد حدود ۲۵ درصدی 
در سقف قیمت خرید برق از نیروگاه های حاضر در 

بازار برق ایران حکایت دارد.
رجبی مشهدی گفت: این افزایش صرفا برای خرید 
از نیروگاه ها بوده و به هیچ عنوان تعرفه برق  برق 
و  کرد  نخواهد  تغییری  برق  مشترکین  مصرفی 
مصرف کنندگان برق، کماکان بر اساس تعرفه های 
مصرفی  برق  بهای  پرداخت  به  نسبت  تعیین شده 

خود اقدام خواهند کرد.
به  قابل پرداخت  آمادگی  نرخ  افزود: همچنین  وی 
نیروگاه ها بدون تغییر نسبت به سال گذشته به ازای 
هر کیلووات ظرفیت آماده معادل ۱۸۵ ریال تعیین 
با برنامه ریزی های  شد. رجبی مشهدی بیان کرد: 
انجام شده وزارت نیرو به دنبال رونق بورس است. 
در این راستا با مشارکت مشترکان یک مگاوات به 
باال در بورس حدود یک سوم کل مصرف برق کشور 
از طریق بورس معامله خواهد شد و قیمت برق از 
این طریق تعیین خواهد شد. در این صورت مصرف 
کنندگان برق می توانند انرژی مورد نیاز خود را از 
نقدشوندکی  قدرت  و  کنند  خریداری  طریق  این 
فروش برق تولید کنندگان برق نیز افزایش می یابد.
وی گفت: وزارت نیرو در نظر دارد با کاهش نقش 
بخش  حضور  زمینه  برق،  فروش  و  خرید  در  خود 

خصوصی را در این معامالت هموار کند.
برق  تامین  پشتیبانی  از  برق  صنعت  سخنگوی 
انرژی خریداری  از بورس  صنایعی که برق خود را 
دارد  برنامه  نیرو  وزارت  و گفت:  داد  می کنند خبر 
برق  شبکه  برق،  صنعت  ساخت های  زیر  توسعه  با 
پایدار و بدون محدودیت را برای مبادله برق تولیدی 
نیروگاه های کشور به مصرف کنندگان تجهیز نماید 
تا عرضه کنندگان و مصرف کنندگان برق در شرایط 

پایدار تجارت برق داشته باشند.

سقف نرخ انرژی در بازار برق 
ایران افزایش یافت

در راستای حمایت از بخش خصوصی و به منظور 
پوشش هزینه های بخش تولید و افزایش انگیزه 
برای سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی و تولید 
برق، سقف قیمت انرژی در بازار عمده فروشی 

برق ایران افزایش یافت.

http://www.banianonline.ir
http://en.machinery-fair.ru/
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/06/19/floorplan%20of%20Machinery%202022.cdr.pdf
https://en.machinery-fair.ru/
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/06/19/INTERNATIONAL%20MACHINERY%20FAIR.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/06/19/INTERNATIONAL%20MACHINERY%20FAIR.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/06/19/Namayeshgah%20Mosko.pdf
http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/06/19/Namayeshgah%20Mosko.pdf
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مدیرعامل توانیر گفت: قرارداد نصب ۴.۵ میلیون کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف امضا شده و این 
طرح اکنون در دست اجرا قرار دارد که بر اساس آن می توان با ارزیابی مصرف نسبت به قطع برق مشترکان 

پرمصرف  اقدام کرد.
آرش کردی با بیان اینکه این برنامه در حال اجرا و راه اندازی است و برای سال ۱۴۰۲ برنامه هایی را در این 
بخش در دستور کار داریم، اظهار کرد: قرارداد این طرح بسته شده و قرار است در سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه حداقل تا سال آینده نصب کنتور برای دو میلیون مشترک یا حداقل برای یک میلیون 
و ۱۰۰ مشترک اجرایی می شود، گفت: این طرح برای مشترکان پرمصرف به صورت جدی در دستور کار قرار 

دارد؛ ضمن اینکه از این طریق می توانیم مانع مصرف رمزارزهای غیرمجاز در زمان پیک شویم.
مدیرعامل توانیر با اشاره به تفاهم نامه ای که با شرکت ساتکاب در این راستا به امضا رسیده است، گفت: دو 
شرکت در زمینه ایجاد زنجیره هوشمندسازی شبکه برق با یکدیگر همکاری خواهند داشت. در قالب این 
تفاهم نامه، ساتکاب موظف به توسعه و ایجاد زنجیره هوشمندسازی در صنعت برق شامل تأمین کنتورهای 

هوشمند، مودم، نصب و راه اندازی، ایجاد زیرساخت ICT الزم و... شده است.
با شرکت  اقتصادی  و  فنی  زمینه همکاری های  است در  نیز متعهد شده  توانیر  به گفته کردی همچنین 
ساتکاب به منظور تحقق اهداف تفاهم نامه و واگذاری مجوز بهره برداری از بستر فیزیکی شبکه برق به منظور 

احداث شبکه زیرساخت مخابراتی فیبر نوری و استفاده تجاری از این شبکه با ساتکاب همکاری کند.

با نصب کنتورهای هوشمند

برق پرمصرف ها از راه دور قطع می شود
مدیرعامل توانیر می گوید: نصب کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف در حال اجراست و با این 

کنتورها ضمن ارزیابی مصرف، می توان نسبت به قطع برق مشترکان پرمصرف  اقدام کرد.

برق  مدیرعامل شرکت  به گفته حسین محمودی، 
و  برق  صنعت  در  متاسفانه  خراسان،  ای  منطقه 

وزارت نیرو بین تولید و مصرف ترازی وجود ندارد 
در  اگرچه  است.  توجهی  قابل  رقم  آن  اختالف  و 
سال های گذشته وزارت نیرو تا حدودی این اختالف 
را مدیریت کرد اما در سال گذشته این تفاوت در 
مصرف و تولید به اوج خود رسید که منجر به اعمال 
خاموشی ها در سطح کشور شد. یکی از دالیل آن 
آبی  نیروگاه های  از  برق  تامین  عدم  و  خشکسالی 
 ۲۴ از  بیش  تابستان  در  می گوید:  محمودی  بود. 
هزار مگاوات، بار سرمایشی به شبکه افزوده می شود 
و سبب ایجاد محدودیت می گردد و به دلیل نبود 
کمبود  این  گذشته،  سال های  در  سرمایه گذاری 
است  معتقد  دارد.  وی  بیشتری  نمود  تابستان  در 
ناترازی در تولید و مصرف برق درکوتاه مدت اتفاق 
در  زیرا  کرد؛  جبران  را  آن  بتوان  تا  است  نیفتاده 
طی ۱۰ سال گذشته به دلیل محدودیت های منابع، 
افزایش  تولید  و  نیروگاه  مصرف،  رشد  با  متناسب 
 ۱۳۹۸ سال  در  می گوید:  محمودی  است.  نیافته 
سهم صنعت از مصرف برق ۳۶ درصدبوده که این 
اخیر،  سال های  در  صنایع  رشد  به  توجه  با  میزان 

بیشتر شده است.
کمیسیون  رئیس  چمنیان،  علی  محمد  گفته  به 
در  صنایع  مشهد،  اتاق  پول  بازار  و  سرمایه گذاری 
تابستان ۱۴۰۱ هم با قطعی برق مواجه شده اند که 
تولیدی  واحد  هفته  در  روز  یک  تعطیلی  به  منجر 
تحمیل  واحدها  این  به  را  زیادی  لطمات  و  شده 
جمعه  روز  کردن  جایگزین  اینکه،  ضمن  می کند. 
برای جبران تعطیلی ها امکان پذیر نیست و این امر 
کارکنان  خانواده  بنیان  در  بسیاری  روانی  تاثیرات 

ایجاد می کند.
چمنیان با انتقاد از اینکه متولیان حوزه تامین برق به 
منظور مدیریت مصرف در کشور به سراغ واحدهای 
صنعتی رفته اند، می افزاید: با توجه به محدودیت ها 

دنیای اقتصاد از فراز و فرودهای رابطه برق و صنعت 
گزارش می دهد

سهم صنایع از اقتصاد پرنوسان 
»برق«

: کمبود برق در  دنیای اقتصاد- بهناز رحیمیان 
سال های  در  ویژه  به  که  است  معضلی  کشور 
کمبود  این  و  است  بوده  برانگیز  چالش  اخیر 
خود  اوج  به  مصرف  پیک  و   1۴۰۰ تابستان  در 
اعمال  سمت  به  ناچار  را  نیرو  وزارت  و  رسید 
خاموشی های خانگی و واحدهای صنعتی سوق 
داد. اقدامی که سبب اعتراض گسترده صاحبان 
با  آنان معتقدند  تولیدی شده است؛  واحدهای 
برق کشور  از مصرف  کارخانجات  که سهم  آن 
کمبودها  بار  تمام  اما  است  درصد   ۳۰ از  کمتر 
این  بر دوش کارخانجات گذاشته شده است و 
اقدام به نوعی ضد بهره وری محسوب می شود. 
در تابستان 1۴۰1 هم خاموشی ها اگر چه به برق 
خانگی نرسید، اما صنایع همچنان با تعدیالتی 
مواجه  برق  قطعی  با  گذشته،  سال  به  نسبت 
بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  بودند. 
مشهد، کمبود برق در کشور را واقعیتی می داند 
نتیجه کاستی ها و بی توجهی به صنعت  که در 
برق در 1۰ سال اخیر به وجود آمده است. محسن 
شادمان معتقد است مشکل اساسی، در نوع نگاه 
ما به برق است، برق یک خدمت به شمار نمی رود 
که دولت برای مردم انجام می دهد. بلکه برق در 
واقع یک صنعت است و باید یک اقتصاد داشته 
بهبود  این صنعت  اقتصاد  که  زمانی  تا  و  باشد 

نیابد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.

متن کامل 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3900791-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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سـندیکای صنعت برق ایران پیرو جلسـات برگزار شـده با ریاسـت و مدیران سـازمان توسـعه تجارت ایران 
و تفاهمـات فیمابیـن، از اعضـا درخواسـت کـرده اسـت مـوارد و مشـکالت صادراتـی مرتبط بـا کمیته ماده 
۱۹ و سـایر موضوعـات مرتبـط بـا سـازمان مذکـور را جهت پیگیـری و انجـام رایزنی های الزم بـه دبیرخانه 

سـندیکا منعکس نمایند. 

استعالم مشکالت صادراتی مرتبط با کمیته ماده 19 و سازمان 
توسعه تجارت ایران

سندیکا از شرکت های عضو خود درخواست کرده است موارد و مشکالت صادراتی مرتبط با کمیته 
ماده 19 و سایر موضوعات مرتبط با سازمان توسعه تجارت ایران را به دبیرخانه اعالم فرمایند.

فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه با دستور رئیس جمهور در دولت 
آغاز شد

بابک افقهی سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقی و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت: به دنبال ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، توسط مقام معظم رهبری، رئیس جمهور 
دستور آغاز رسمی تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 

را صادر کرد.

ـــی  ـــط عموم ـــانی، رواب ـــالع رس ـــز اط ـــل از مرک ـــه نق ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــزارش س ـــه گ ب
و امـــور بیـــن الملـــل ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، بابـــک افقهـــی گفـــت: البتـــه تمهیـــد مقدمـــات و 
ـــر  ـــتور دکت ـــه دس ـــته و ب ـــال گذش ـــعه در س ـــم توس ـــه هفت ـــن برنام ـــات تدوی ـــدد مطالع ـــات متع جلس
ـــی  ـــازمان یعن ـــی س ـــازوی پژوهش ـــت دو ب ـــا محوری ـــه ب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــی رئی میرکاظم
مرکـــز آینده نگـــری و مؤسســـه عالـــی پژوهـــش و برنامه ریـــزی آغـــاز شـــده بـــود کـــه طـــی آن بـــه 
مهم تریـــن مســـائل تدویـــن برنامـــه هفتـــم نظیـــر آسیب شناســـی برنامه هـــای توســـعه و مطالعـــات 
ـــود  ـــع موج ـــل وض ـــزارش تحلی ـــاله، گ ـــای ۵س ـــات آن در برنامه ه ـــدار و الزام ـــعه پای ـــی، ارکان توس تطبیق
ـــاد  ـــات هفت ـــل مطالع ـــه، فراتحلی ـــول برنام ـــود در ط ـــد موج ـــه رون ـــای کالن در ادام ـــرآورد متغیر ه و ب

ســـال برنامه ریـــزی توســـعه در ایـــران پرداختـــه شـــده بـــود. 
ـــا حضـــور کارشناســـان  ـــه اقدامـــات مهـــم دیگـــر برگـــزاری جلســـات متعـــدد نخبگـــی ب ـــزود: از جمل وی اف
ـــدد  ـــای متع ـــی مدل ه ـــرای بررس ـــه ب ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــس س ـــور رئی ـــگاهی در حض ـــاتید دانش اس
ـــه  ـــارات ب ـــش اختی ـــعه و افزای ـــه توس ـــی در برنام ـــرای تمرکززدای ـــب ب ـــدل مناس ـــن م ـــاب بهتری و انتخ

ــراوان  ــای فـ ــور ظرفیت هـ ــرای تبلـ ــتان ها بـ اسـ
ـــق بیشـــتر پیشـــرفت در کشـــور  ـــرای تحق ـــا ب آن ه

ـــود.  ب
بابـــک افقهـــی افـــزود: ســـاختار تشـــکیالتی 
تدویـــن برنامـــه هفتـــم توســـعه اقتصـــادی، 
اجتماعـــی و فرهنگـــی کشـــور توســـط رئیـــس 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور ابـــالغ شـــد. 
همچنیـــن در ذیـــل ســـتاد تدویـــن برنامـــه 
ــن  ــد تـ ــکل از چنـ ــه متشـ ــعه کـ ــم توسـ هفتـ
رئیس جمهـــور،  فرابخشـــی  معاونیـــن  وزرا،  از 
ــدگان  ــگاه، نماینـ ــوزه و دانشـ ــران حـ صاحب نظـ
ـــدادی  ـــی و تع ـــش خصوص ـــادی بخ ـــاالن اقتص فع
و  شـــورا ها  می باشـــد،  مرتبـــط  افـــراد  از 
ــه  ــت کـ ــده اسـ ــی شـ ــی پیش بینـ کارگروه هایـ
ـــن  ـــد تدوی ـــه فراین ـــی ب ـــت بخش ـــگاه جامعی ـــا ن ب

ــرد. ــد کـ ــکیل و فعالیـــت خواهنـ ــه تشـ برنامـ
معـــاون ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور 
افـــزود: تمرکززدایـــی و توجـــه بـــه توســـعه 
اســـتان ها یکـــی از رویکـــرد مهـــم تدویـــن 
ــیزدهم  ــت سـ ــعه در دولـ ــم توسـ ــه هفتـ برنامـ
و بـــر اســـاس سیاســـت های ابالغـــی مقـــام 
ـــر  ـــی ب ـــه مبتن ـــود ک ـــد ب ـــری خواه ـــم رهب معظ
ـــق  ـــع الزم از طری ـــز مناب ـــرزمین، تجهی ـــش س آمای
ـــدرت  ـــش ق ـــتانی و افزای ـــای اس ـــاد صندوق ه ایج
تصمیم گیـــری در اســـتان ها اســـت. البتـــه ایـــن 
ـــس  ـــی مجل ـــت و همراه ـــرط موافق ـــرد به ش رویک
محتـــرم در طـــی فراینـــد تصویـــب برنامـــه بـــه 
ـــلم  ـــه مس ـــه ک ـــا آنچ ـــت. ام ـــد نشس ـــر خواه ثم
اســـت، عـــزم جـــدی دولـــت ســـیزدهم بـــرای 
ــور  ــعه کشـ ــتان ها در توسـ ــش اسـ ــش نقـ افزایـ

اســـت.
ــاد  ــروه اقتصـ ــرد: کارگـ ــان کـ ــی خاطرنشـ افقهـ

ـــی  ـــتانی و هماهنگ ـــی اس ـــورای هماهنگ کالن، ش
ــا،  ــدی ابرپروژه هـ ــته های کلیـ ــه ای، هسـ منطقـ
شـــورای هماهنگـــی بخش/فرابخـــش و کمیســـیون 
ســـاختار  مختلـــف  بخش هـــای  از  تلفیـــق 
ـــه  ـــتند ک ـــعه هس ـــم توس ـــه هفت ـــکیالتی برنام تش
بـــا دعـــوت از همـــه اســـاتید، صاحب نظـــران و 
ـــی  ـــی و تعاون ـــش خصوص ـــادی بخ ـــاالن اقتص فع

تشـــکیل خواهـــد شـــد.
تـــا  می شـــود  پیش بینـــی  گفـــت:  افقهـــی 
ـــه  ـــخه اولی ـــده نس ـــال آین ـــاه س ـــان فروردین م پای
برنامـــه بـــه هیئـــت محتـــرم وزیـــران تقدیـــم 
شـــود و پـــس از آن رونـــد بررســـی و تصویـــب 
ـــردد. ـــاز گ ـــس آغ ـــت و مجل ـــم در دول ـــه هفت برنام
ـــد  ـــر تأکی ـــا ب ـــزود: بن ـــه اف ـــی در خاتم ـــک افقه باب
ــه و  ــازمان برنامـ ــت جمهوری و رئیـــس سـ ریاسـ
بودجـــه بـــرای اســـتفاده از همـــه ظرفیت هـــای 
برنامـــه  کارشناســـی و نخبگـــی در تدویـــن 
ـــرش  ـــاده پذی ـــازمان آم ـــن س ـــعه، ای ـــم توس هفت
ـــای  ـــتفاده از ظرفیت ه ـــرات و اس ـــنهادها، نظ پیش
و  و قطب هـــای علمـــی  دانشـــگاه ها  ارزنـــده 
ــاون  ــی، تعـ ــای بازرگانـ ــای کاری اتاق هـ گروه هـ
و فعـــاالن اقتصـــادی سراســـر کشـــور به صـــورت 

ــد. ــد می باشـ ــده و کارآمـ ــازماندهی شـ سـ
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قانون   ۱۱۰ اصل  یک  بند  اجرای  در  انقالب  رهبر 
را که پس  برنامه هفتم  اساسی، سیاست های کلی 
با  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  با  مشورت  از 
تعیین  عدالت  با  توأم  اقتصادی  پیشرفت  اولویت 
شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص 
ابالغ  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  و  مصلحت 

کردند.
آیت اهلل خامنه ای با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء 
و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال 
تصویب  و  تهیه  نظام،  ارکان  سایر  و  سه گانه  قوای 
را گامی  این سیاست ها  پایه  بر  برنامه هفتم  قانون 
نظارت  بر  و  خواندند  نظام  اهداف  تحقق  در  دیگر 

فعال بر حسن اجرای سیاست ها تأکید کردند.
سرفصل   ۷ در  هفتم  برنامه  کلی  سیاست های 

و  »فرهنگی  زیربنایی«،  »امور  »اقتصادی«، 
اجتماعی«، »علمی، فناوری و آموزشی«، »سیاسی 
»اداری،  امنیتی«،  و  »دفاعی  و سیاست خارجی«، 
حقوقی و قضایی« و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر انقالب و سیاست های ابالغی برنامه 
پنج ساله هفتم به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اولویت اصلی  با  برنامه هفتم که  سیاست های کلی 
شده  تعیین  عدالت«  با  توأم  اقتصادی  »پیشرفت 

است، ابالغ می گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکّرم مجمع تشخیص 
فعالیت  با  که  آن  دبیرخانه ی  نیز  و  نظام  مصلحت 
فراوان در جلسات صحن مجمع  فشرده و کوشش 
و کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی 
نظرات  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  هفتم  برنامه 
خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر 

و تشکر می کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه 

و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است.
این  پایه  بر  هفتم  برنامه  قانون  تصویب  و  تهیه 
سیاست ها و اجرای دقیق و مسؤوالنه ی آن، گامی 
جمهوری  مقدس  نظام  اهداف  تحقق  در  دیگر 
اسالمی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال 
به  مصلحت،  تشخیص  مجمع  نظارت  عالی  هیأت 
ُحسن اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد 

کرد.
شایسته  است برخی از راه های تحقق سیاست ها و 
الزامات مالی و شاخص های کّمی که در پیشنهادهای 
ابالغی  سیاست های  مجموعه ی  در  و  است  مجمع 
در  دولت  امکانات  و  وسع  حد  در  نیست،  مذکور 

تهیه ی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سّیدعلی خامنه ای

۲۰ شهریور ۱۴۰۱
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادی: 

۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت 
توأم  اقتصادی  پیشرفت  مصوب،  کلی  سیاست های 
درصد   ۸ متوسط  اقتصادی  رشد  نرخ  با  عدالت  با 
افزایش  با تأکید بر  در طول برنامه تعیین می شود 
انسانی، سرمایه،  بهره وری کل عوامل تولید )منابع 

فناوری و مدیریت(.
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز 
و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی 
به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های 

مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد.
۳ـ اصالح ساختار بودجه دولت از طریق: 

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی 
دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها.

و  دولت  مصارف  مدیریت  و  منابع  کردن  واقعی  ـ 
اجتناب از کسر بودجه.

تمام  نیمه  عمرانی  طرح های  تکلیف  تعیین  ـ 
بخش های  دادن  مشارکت  طریق  از  واگذاری  با 
خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی 

انتفاعی.
و  درآمدها  نمودن  ضابطه مند  و  سازی  شفاف  ـ 
دولتی  و سایر شرکت های  نفت  هزینه های شرکت 

در بودجه.
تبدیل  با رویکرد  مالیاتی  نظام  ایجاد تحول در  ۴ـ 
دولت،  بودجه جاری  تأمین  اصلی  منبع  به  مالیات 
فرار  از  جلوگیری  جدید،  مالیاتی  پایه های  ایجاد 
مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات 
در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

مشتمل  اجتماعی  تأمین  جامع  نظام  استقرار  ـ   ۵

بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح 
پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادالنه خدمات. 

امور زیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد 
کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل، همراه با 
حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش 

سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی.
اصالح الگوی کشت با توجه به مزیت های منطقه ای 
کاالهای  تولید  به  اولویت بخشی  با  و  آبی  منابع  و 

راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و 
افزایش بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع 

زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری.
و  آب ها  سایر  به  دستیابی  برای  برنامه ریزی 

بازچرخانی آب های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی 

در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش 
صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، 
زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.

۱۰ـ فعال سازی مزیت های جغرافیایی ـ سیاسی و 
تبدیل جمهوری اسالمی ایران به مرکز مبادالت و 
خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با 
روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های 

الزم.
با  سرزمین  آمایش  کلی  سیاست های  تحقق  ۱۱ـ 
توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن 
سواحل،  دریا،  بر  ویژه  توجه  با  آن  برجسته  موارد 

بنادر و آب های مرزی.

ابالغ سیاست های کلی برنامه 
هفتم با اولویت پیشرفت 

اقتصادی توأم با عدالت
آیت اهلل خامنه ای، سیاست های کلی برنامه هفتم 
تشخیص  مجمع  رئیس  قوه،  سه  سران  به  را 
مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ 

کردند.

متن کامل 

http://www.ieis.ir/fa/news/7409/?l
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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

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

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات ساعت
تولید سرانه  

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان مرداد 1400سال 

لیسانس
فوق لیسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

1401/06/18اطالعات تا پایان مشترکین 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان تیر 1400سال 

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

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

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان تیر
1400

1400سال شرح

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     39918 -4/2 گاز 17/7 15829
33384 280 33104 کيلوولت230     3757 76/2 گازوئيل 24/5 21876
55539 280 55259 جمع انتقال 2252 38/2 نفت کوره 39/0 34745
24805 0 24805 کيلوولت132     1/11 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
131307 285 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 89188
176151 1235 174916 جمع انتقال 72 توليد پراکنده 1401
38611 250 38361 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
82666 693 81973 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 74/3 1784
121277 943 120334 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 21/5 516
297428 2178 295250 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
98438 2890 95548 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
395866 5068 390798 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 3/0 72

196 1 چرخه ترکيبي  1401/04/06 غرب کارون 1/2 28/78
162 5 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/04/14 100 2401
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
160 2 چرخه ترکيبي  عسلویه 1401/06/13 5/0 11200 برقابي و  بادي : تاکنون) 1401در زمان پيک 
42 11 گازي زاهدان 1401/06/14 6/1 67944 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
183 1 گازي تربت حيدریه 1401/06/17 2/9 51176 حرارتي و اتمي توليد همزمان شبکه سراسري
2401 62/8 8220 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پيک 

8/5 59396 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
13/8 371

78 توليد پراکنده 8/5 59767
171 تجدیدپذیر 3/6 69457 (15:11 ،ساعت 1401/05/25)پيک روز 1401پيک تقاضا سال
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 5/2 66059 (21:08 ،ساعت 1401/05/25)پيک شب  (مگاوات)
42 گازي زاهدان 2/7 184381 حرارتي و اتمي
42 گازي جاسک 6/21 9456 برقابي و بادي
42 گازي درود 2/9 193837 جمع
100 گازي دهلران  31/5 1883
183 گازي برق و بخار مکران -24/6 2017
307 چرخه ترکيبي دوکوهه
160 چرخه ترکيبي 1خرم آباد
293 چرخه ترکيبي داالهو
366 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي2)سبزوار
183 چرخه ترکيبي ( واحد نيروگاهي1)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
180 چرخه ترکيبي (واحد بخاري )آریان
160 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي
310 چرخه ترکيبي فوالد بوتياي ایرانيان
3660
6061

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

کيلوولت132     

(15:11 ،ساعت 1401/05/25)دریافت برون مرزي در پيک 
(تاکنون)1401قدرت تامين شده در لحظه پيک سال 

جمع عملکرد و پيش بيني  سال 

شرکت هاي برق منطقه اي : ماخذ 

1960
5160 جمع کل ظرفيت پست ها

1000
960 ها 

ت 
 پس

ت
رفي

ظ
(

مپر
ت آ

اول
مگ

)

1745
1455

کيلوولت400     
کيلوولت230     

3200
کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع انتقال

1401/06/18ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

711
818

کيلوولت400     
کيلوولت230     

ميليون ليتر

45927

شرح
رشد نسبت به مدت مشابه 

(%)سال قبل 

جمع انتقال

 درصد پيشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بيش از 

شرکت هاي برق منطقه اي: ماخذ 

1735

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع  1401/06/18سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

1401 تا پایان مرداد شرح

وط
خط

ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

206
1024

کيلوولت132     

271
440

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
)

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

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

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
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بازار سهام
تداوم افت در بورس

بــازار ســهام پــس از تجربــه یــک روز مثبــت 
ــی  ــددا در روز معامالت ــته  ، مج ــه گذش ــی هفت ط
یکشــنبه بــر شــیب نزولــی قــرار گرفــت. بــر 
ــه  ای روز  ــاالر شیش ــی ت ــر اصل ــاس نماگ ــن اس ای
یکشــنبه بــا افــت ۸۱/ ۰درصــدی ســرخ پوش 
شــد و تــا ســطح یــک میلیــون و ۳۷۷ هــزار واحــد 
ــاخص کل  ــن ش ــر ای ــالوه ب ــرد. ع عقب نشــینی ک
بــا معیــار همــوزن در روز یــاد شــده کاهــش ۷۴/ 
ــول ســرمایه گذاران  ۰ درصــدی داشــت. خــروج پ
خــرد نیــز همچنــان ادامــه داشــت. به طــوری کــه 
ــدی  ــص خری ــازار خال ــای ب ــن روز حقیقی  ه در ای
منفــی معــادل ۱۳۰۷ میلیــارد تومــان رقــم زدنــد. 
شــرایط اقتصــادی و سیاســی موجــود و ســایه 
ــا  ــازار موجــب شــده ت ــن ب ــات در ای برخــی ابهام
ــه  ــد و ب ــته باش ــی نداش ــرکات مثبت ــورس تح ب
افــت پلکانــی خــود ادامــه دهــد. از ایــن رو برخــی 
ــم  ــرایط حاک ــود ش ــا وج ــد ب ــان معتقدن کارشناس
ــان  ــازار ســهام احتمــال افــت بیشــتر همچن ــر ب ب

ــود دارد. وج
بازار سکه

حباب باالی سکه طرح جدید

»دنیای اقتصاد« روند بازار  های مالی را بررسی می کند

در سراشیبی افت
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.

در  بهــای طــال  افــت شــدید  از  پــس  ســکه 
بــازار جهانــی نتوانســت بــه مــوازات افزایــش 
تمایــالت صعــودی کــه در بــازار ارز رخ داد، رشــد 
ــکه  ــه س ــوری ک ــد. به ط ــته باش ــم گیری داش چش
ــال  ــه کان ــه میان ــک شــدن ب ــس از نزدی ــی پ امام
ــی  ــدوده باق ــن مح ــان در همی ــون توم ۱۴ میلی
مانــد. بــر ایــن اســاس هــر قطعــه ســکه یــاد شــده 
روز گذشــته در قیمــت ۱۴ میلیــون و ۴۲۰ هــزار 
ــن  ــه ای ــت. ب ــرار گرف ــورد داد و ســتد ق ــان م توم
ترتیــب برخــی از کارشناســان ایــن حــوزه بــر ایــن 
بــاور هســتند  کــه در صورتــی کــه دالر بــه ســطح 
۳۲ هــزار تومــان برســد احتمــال تقویــت افزایــش 
قیمــت مســکوک یاد شــده و رســیدن آن بــه 

ــان  ــزار توم ــون و ۷۰۰ ه ــاالی ۱۴ میلی ســطوح ب
افزایــش می  یابــد. در ایــن بیــن فاصلــه ارزش 
ذاتــی و بــازاری ایــن ســکه همچنــان در نزدیکــی 
ــک  ــش از ی ــاب بی ــا حب ــان ب ــون توم ــرز ۲میلی م

ــرار دارد. ــان ق ــزار توم ــون و ۹۷۰ ه میلی
بازار طالی جهانی

حکمرانی ترس در بازار طال
گذشــته،  هفتــه  معامالتــی  روز  آخریــن  در 
ــود.  ــراه ب ــی هم ــات فراوان ــا هیجان ــروش طــال ب ف
 ۲۳ از  پــس  پنج شــنبه  روز  در  به طوری کــه 
حمایتــی  محــدوده  در  ثبــات  معامالتــی  روز 
وارد کانــال ۱۶۰۰ دالر شــد. در  ۱۷۰۰ دالری، 
ــی در  ــالی جهان ــس ط ــر اون ــز ه ــه نی روز جمع

محــدوده قیمتــی ۱۶۷۵ دالر داد و ســتد شــد. 
ــی  ــه معامالت طــی معامــالت انجــام شــده در هفت
اخیــر فلــز زرد بــه پایین  تریــن حــد خــود رســید. 
ــی  ــدوده قیمت ــه در مح ــطح معامل ــن س پایین  تری
ــن  ــدار از ژوئ ــن مق ــه کمتری ــود ک ۱۶۶۹ دالر ب
۲۰۲۰ را نشــان می دهــد. همچنیــن شــاخص 
دالر در محــدوده ۱۰۹ واحــد نوســان داشــت 
ــازار  ــن ب ــروش در ای ــار ف ــت فش ــث تقوی ــه باع ک
خواهــد شــد. بــه عقیــده برخــی تحلیلگــران 
نزدیــک شــدن زمــان اعمــال افزایــش نــرخ بهــره 
ــاخص دالر و  ــدهای ش ــدرال رزرو و رش ــط ف توس
ــی ممکــن اســت  برخــی نگرانی  هــا از رکــود جهان
باعــث کاهــش بیشــتر قیمــت طــال در بــازه زمانــی 
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کوتاه مــدت تــا ســطح ۱۶۵۰ دالر شــود.
بازار اوراق مسکن

انتظار برای بهبود بازار مسکن
روز یکشــنبه اغلــب اوراق تســهیالت بانــک مســکن 

ــه می شــوند، در محــدوده  ــورس معامل کــه در فراب
منفــی شــروع بــه معاملــه کردنــد. در ایــن میــان 
معامــالت اوراق تســه ۹۹۱۲ در محــدوده قیمتــی 
ــزار  ــقف ۱۱۸ ه ــا س ــاز و ت ــان آغ ــزار توم ۱۰۸ ه

ــی  ــه شــد. امــا در ســاعات میان تومــان نیــز معامل
بــازار فشــار عرضــه افزایــش یافتــه و آخریــن 
معامــالت در قیمت  هــای کــف مجــاز روزانــه 
انجــام شــد. در نهایــت داد و ســتد  های اوراق 

ــه  ــوط ب ــی مرب ــورد بررس ــکن م ــهیالت مس تس
ــت ۱۱۱  ــه قیم ــن روز ب ــال ۹۹ در ای ــفند س اس
ــی  ــده برخ ــه عقی ــید. ب ــان رس ــزار و ۸۷۴ توم ه
ــن  ــوزه مســکن، مهم تری ــال در ح ــان فع کارشناس
عوامــل اثرگــذار بــر ایــن بــازار، قیمــت نهاده هــای 
ــرات ســرمایه  گذاری در  ــزان تغیی ســاختمانی و می
بخــش ســاختمان اســت و تنهــا کاهــش در بهــای 
تمام شــده و افزایــش ســاخت و ســاز و نظــارت بــر 
ــارج  ــود و خ ــال بهب ــی، احتم ــای مالک فعالیت  ه
ــد. ــش می ده ــازار را افزای ــن ب ــود ای ــدن از رک ش

بازار نفت
ــای بیشــتری  ــه گذشــته افت  ه قیمــت نفــت هفت
ــا  ــود. ب ــاهد ب ــی ش ــای افزایش ــه روزه ــبت ب نس
وجــود اینکــه ممکــن اســت نشــت در پایانــه 
نفتــی بصــره عــراق عرضــه نفــت خــام را در کنــار 
برخــی محدودیت  هــای عرضــه جهانــی تحــت 
ــدید  ــش ش ــرس از افزای ــا ت ــد ب ــرار ده ــر ق تاثی
نــرخ بهــره، برآینــد هفتگــی قیمــت نفــت منفــی 
ــت  ــش از آن جه ــن کاه ــت. ای ــده اس ــپری ش س
اســت کــه رکــود ایجادشــده در پــی افزایــش نــرخ 
ــا  ــی و تقاض ــاد جهان ــد اقتص ــد رش ــره می توان به
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــدود کن ــز مح ــوخت را نی ــرای س ب
ایــن هــر بشــکه نفــت وســت تگــزاس اینترمدییــت 
معاملــه شــده در قیمــت ۸۵ دالر و ۱۱ ســنت بــه 
ــز در  ــت نی ــام برن ــت خ ــان داد. نف ــود پای کار خ
آخریــن روز معامالتــی در ســطح ۹۱ دالر و ۳۵ 
ســنت در هــر بشــکه ایســتاد. بــه ایــن ترتیــب هــر 
ــر  ــه اخی ــالت هفت ــی معام ــی ط ــاخص   نفت دو ش
ــتند  ــی داش ــرد منف ــد عملک ــه ۲درص ــک ب نزدی
ــانات  ــه از نوس ــا برگرفت ــن کاهش  ه ــده ای ــه عم ک

ــود. ــاخص دالر ب ــودی ش صع


