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3159خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
شنبـه 3دی1401

ادامه در صفحه بعد

رییس دفتر رییس جمهور در نامه ای که بیست و نهم آذر ماه سال جاری برای رییس سازمان برنامه و بودجه ارسال شده خواستار 
انجام بررسی ها، اقدامات الزم و اعالم نتیجه در خصوص»بازنگری و اصالح بخشنامه های مربوط به موضوع شاخص های تعدیل نیمه 
دوم سال 1۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور جهت قرارداد های پیمانکاران و حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور« شده 

است.

دستور رئیس جمهور برای بازنگری و اصالح 
شاخص های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰

این دستور پیرو نامه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صادر 
شده که در تاریخ نوزدهم آذر ماه سال جاری برای رییس جمهور 
رییس جمهور ضمن  به  گفتگو  نامه شورای  در  است.  ارسال شده 
اشاره به ابالغ شاخص های تعدیل به عنوان یکی از مهمترین مسائل 
حوزه پیمانکاری صنعت احداث کشور و توجه جدی پیمانکاران به 
ابالغی در  از شاخص های  اقدامات آن ها  این موضوع و متاثر بودن 
طول سال، عنوان شده است: »در این ارتباط، شاخص های تعدیل سه 
ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۹۰۰۹ 
به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد، اما 
با ابالغ این شاخص ها عمده اعتراض شرکت های پیمانکاری معطوف 
پایین  تعیین مبنای محاسبه شاخص ها،  با  ایرادات فنی مرتبط  به 
بودن درصد شاخص های ابالغی و عدم تطابق آن با شرایط اقتصادی 
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و افزایش قیمت های حادث شده در شش ماهه دوم 
سال گذشته و همچنین ایرادات شکلی و ساختاری 
مشارکت  عدم  مانند  تصمیم گیری  نحوه  با  مرتبط 
بخش خصوصی و نیز تاثیر مدیران ارشد سازمان در 
تعیین و تغییر نهایی شاخص و ضرایب بوده است.« 
در ادامه این نامه که به امضای غالمحسین شافعی، 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای   دبیر  و  ایران 
خصوصی رسیده است، با تاکید بر اینکه شاخص ها 
عالوه بر محاسبه بر مبنای داده های ناکافی، در برخی 
نظرات  گرفتن  نظر  در  بدون  و  دستوری  موارد،  از 
»در  است:  شده  اذعان  شده اند،  تعیین  کارشناسی 
خصوص موضوع تغییر حق الزحمه نظارت مهندسان 
شماره ۱۴۰۱/۱۹۰۱۱۱  بخشنامه   ۱۲ )بند  مشاور 
کار  عالی  شورای  مصوبات   ،)۱۴۰۱/۰۴/۲۲ مورخ 
و  است  نگرفته  قرار  نظر  مد  دستمزد ها  تعیین  در 
هزینه های باالسری نیز در پروژه های مشمول بیمه 
کاهش  غیرعمرانی  طرح های  و  عمرانی  طرح های 

داشته اند.« 
بر همین اساس شورای گفتگو با اشاره به جلسات 
بخش  و  دولت  گفتگوی  تخصصی شورای  کارگروه 
وجود  بودن  محرز  به  عنایت  با  نیز  و  خصوصی 
و  شاخص ها  اعالم  در  تاخیر  از  ناشی  مشکالت 
شاخص های  تعیین  مبانی  در  اشکال  همچنین 
حق الزحمه  و  پیمانکاری  قرارداد های  در  تعدیل 
درخواست  ارسال  مشاور،  مهندسان  نظارت 
موضوع  به  مربوط  بخشنامه های  اصالح  و  بازنگری 
شاخص های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سازمان 
و  پیمانکاری  قرارداد های  برای  بودجه  و  برنامه 
با  را  مشاور  مهندسان  نظارت  خدمات  حق الزحمه 
دفتر  به  مقتضی  دستورات  اخذ  فوریت جهت  قید 
ریاست جمهوری در دستور کار قرار داده و پیگیری 
اقتصادی و دارایی  امور  بر عهده وزیر  را  نهایی آن 

کشور به عنوان رییس این شورا گذاشته است.

طی یک نشست تخصصی تبیین شد؛

فرصت ها و ظرفیت های قانون جهش دانش بنیان

نشست تخصصی »تبیین فرصت های قانون جهش 
دانش بنیان و آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین وزارت نیرو برای فعاالن صنعت آب و 
برق«  ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱ در حاشیه جشنواره پژوهش 
با  نیرو  پژوهشگاه  محل  در  نیرو  وزارت  فناوری  و 
حضور دکتر مهدی نوربخش؛ مدیرکل تحقیقات و 
تفضلی؛  داوود  مهندس  نیرو،  وزارت  انسانی  منابع 
عضو کارگروه توانمندسازی مراکز رشد وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری، دکتر خسروی؛ مدیرکل ساخت 
تخصصی  مادر  شرکت  صادرات  توسعه  و  داخل 
هیات مدیره  رئیس  باقری؛  پیام  دکتر  ساتکاب، 
مافی؛  ایران، دکتر مصطفی  برق  سندیکای صنعت 
رئیس مرکز رشد پژوهشگاه نیرو و مجری پارک علم 
و فناوری نیرو، دکتر محسن میرصدری؛ نایب رئیس 
کمیسیون دانش بنیان و فناوری سندیکای صنعت 
برق ایران، دکتر سپهر برزی مهر؛ مدیرعامل صندوق 

پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی برگزار شد. 
در این نشست شرکت های دانش بنیان و فناور صنعت 

آب و برق، شرکت های عالقمند به سرمایه گذاری در 
متقاضیان  و  سرمایه پذیر  صندوق های  و  شرکت ها 
قانون   ۱۵ تبصره  ط  بند  ظرفیت های  از  استفاده 

بودجه سال ۱۴۰۱ حضور داشتند. 
تشریح قانون جهش دانش بنیان، تشریح ظرفیت های 
آیین نامه های اجرایی بند "ب" و بند "ت" ماده ۱۱ 
بند  ظرفیت های  تشریح  دانش بنیان،  جهش  قانون 
ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و آیین نامه 
در  اشتغال آفرین  و  دانش بنیان  تولید،  از  حمایت 
معرفی ظرفیت های  و همچنین  برق  و  آب  صنعت 
اصلی  محور های  نیرو  نوآوری  بوم  زیست  حمایتی 
با  و  پانل  اعضای  توسط  که  بودند  مذکور  نشست 
مشارکت شرکت کنندگان در نشست مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
منابع  و  تحقیقات  مدیرکل  نشست  این  ابتدای  در 
مطالعات  تکمیل  به  اشاره  با  نیرو  وزارت  انسانی 
زیست بوم نوآوری نیرو و استخراج عناصر مرتبط با 
آن، اذعان کرد: تعیین »تولید، دانش بنیان، اشتغال 

این  روند  تسریع  در  سال  شعار  عنوان  به  آفرین« 
تدوین  برای  را  کار  و  بوده  موثر  بسیار  پیگیری ها 

اطالعات مرتبط با زیست بوم تسهیل کرده است. 
مهدی نوربخش، با تاکید بر اینکه برنامه ریزی ها برای 
دو  مبنای  بر  دانش بنیان  شرکت های  شکل گیری 
مفهوم دنبال شده، خاطرنشان کرد: مفهوم اول ایجاد 
شرکت های  شکل گیری  برای  الزم  زیرساخت های 
اقدامات  انجام  دوم  مفهوم  و  است  بنیان  دانش 
در  زیرساخت هاست.  این  فعال سازی  برای  ضروری 
همین راستا راه اندازی پارک های علم و فناوری جزو 
این اقدامات است که در حوزه نیرو نیز ایجاد یکی 
از این پارک ها از سوی وزارت نیرو در حال پیگیری 
شرکت های  آن  مسیر  از  است  قرار  و  است  اجرا  و 
و  شناسایی  اند،  رسیده  بلوغ  به  که  دانش بنیانی 

تقویت شوند. 
از راه اندازی کارخانه های نوآوری برق  وی در ادامه 
وزارت  برنامه های  از  دیگر  یکی  عنوان  به  انرژی  و 
نیرو برای توسعه دانش بنیان ها یاد کرد و افزود: این 
معاونت تالش می کند در کنار صنعت، محیط های 
تحقیقاتی مناسبی را ایجاد کرده و در اختیار بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران قرار دهد. در همین راستا 
در جوار موسسه  اتمام سال  از  قبل  کارخانه  اولین 
نوآوری در محدود  ناحیه  به  و  ایجاد  تحقیقات آب 

شرق تهران تبدیل خواهد شد. 
مدیرکل تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با بیان 
اینکه تقویت اعتبارات مربوط به پژوهش و فناوری 
در  که  بود  موضوعاتی  کلیدی ترین  از  یکی  همواره 
این حوزه دنبال شده، تصریح کرد: در حال حاضر 
غیرعملیاتی  و  عملیاتی  درآمد های  از  درصد  دو 
تا  شده  داده  اختصاص  موضوع  این  به  وزارتخانه 
صرف طرح های پیشران و نیز تولید بار اول و اجرای 

طرح های پایلوت شود. 
ادامه در صفحه بعد
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به درستی نشان داد که  بوم  اذعان کرد: مطالعات زیست  از صحبت های خود  نوربخش در بخش دیگری 
صنعت برق برای حمایت و پشتیبانی از فعالیت های دانش بنیان به یک نهاد مالی قوی نیاز دارد. از این رو 
تقویت صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی و تبدیل آن به صندوق پژوهش و فناوری نیرو به عنوان یکی 

از اولویت های وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفته 
است. با توجه به اینکه این بر اساس بند ط تبصره 
، دولت مکلف است  بودجه سال ۱۴۰۱  قانون   ۱۵
را  مالی  منابع  صنعتی  برق  تعرفه  افزایش  محل  از 
نیرو تخصیص دهد،  فناوری  و  پژوهش  به صندوق 
از  حمایت  برای  مساعدتری  زمینه  می توان  قطعا 
این  البته  کرد.  فراهم  بنیان  دانش  شرکت های 
بخش  مشارکت  به  سرمایه  افزایش  برای  صندوق 
خصوصی نیاز دارد، چرا که ماهیت غیر دولتی دارد و 
برای ارتقاء توان و ظرفیت مالی خود به سرمایه های 

این بخش نیز نیازمند است. 
حوزه  پیشران  طرح های  کرد:  تاکید  همچنین  وی 
مهم  حوزه های  برای  متفاوت  محور   ۱۲ در  نیرو 
تلفات،  کاهش  بهینه سازی،  برق،  و  آب  صنعت 
و  شده  تعریف  سازی  هوشمند  و  ناترازی  کاهش 
هدفگذاری  را  حوزه  این  کار های  و  کسب  توسعه 
این  در  فعال  شرکت  اساس  همین  بر  است.  کرده 
از  پیشران  طرح های  قالب  در  می توانند  حوزه ها 

حمایت صندوق و وزارت نیرو برخوردار شوند. 
این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: ما همچنین 
قانون  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده  دنبال  به 
در  می کنیم  تالش  و  هستیم  دانش بنیان  جهش 
این مسیر از مشارکت بخش خصوصی برای افزایش 
سرمایه صندوق و سقف تسهیالت تخصیص یافته به 
استفاده  شکل  بهترین  به  بنیان  دانش  شرکت های 

کنیم.
کارگروه  عضو  تفضلی،  داوود  مهندس  ادامه  در 
و  تحقیقات  علوم  وزارت  رشد  مراکز  توانمندسازی 
فناوری به روند شکل گیری زیست بوم کارآفرینی در 
۱۲ سال اخیر اشاره و تصریح کرد: از سال ۸۹ که 
قانون حمایت از دانش بنیان ها تصویب شده، زیست 

منت کامل

بوم کارآفرینی شکل گرفته است به طوریکه امروز 
نزدیک به ۸ هزار شرکت در این حوزه فعالیت دارند 
شرکت   ۱۷۶۲ یعنی  شرکت ها  این  درصد   ۲۲ که 
الکترونیک و مخابرات فعال هستند  در حوزه برق، 
تهران  تعداد ۸۸۲ شرکت فقط در شهر  این  از  که 
فعالیت می کنند. وی در ادامه به تشریح مفاد قانون 
جهش تولید که ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ از طرف 
ظرفیت های  و  شده  ابالغ  اسالمی  شورای  مجلس 
دانش بنیان  از  حمایت  در  آن  ذیل  آیین نامه های 

پرداخت. 
توسعه  و  داخل  ساخت  مدیرکل  خسروی،  دکتر 
بخش  در  ساتکاب  تخصصی  مادر  شرکت  صادرات 
شورای  ایجاد  به  اشاره  با  نشست  این  از  دیگری 
رییس  ریاست  به  بنیان  دانش  تولیدات  و  فناوری 
همکاری های  مرکز  شورا،  این  ذیل  گفت:  جمهور، 
تصویب  و  تدوین  که  شد  ایجاد  پیشرفت  و  تحول 
دستاورد های  از  بنیان  دانش  تولید  جهش  قانون 
نقش  ایفای  به  خسروی  است.  بوده  مرکز  همین 
و  حمایت  برای  میانجی  یک  عنوان  به  ساتکاب 
تسهیل اجرا و توسعه طرح ها و تولیدات دانش بنیان 
مورد نیاز صنعت آب و برق تصریح کرد: ظرفیت های 
داخلی  سازندگان  از  برای حمایت  ساتکاب  شرکت 
به ویژه شرکت های دانش بنیان در طول سال های 
اخیر افزایش یافته، به نحوی که شرکت های دانش 
تا ۱۰۰ درصد و در سایر  بنیان در مناطق محروم 
مناطق تا سقف ۴۹ درصد از حمایت های ساتکاب 
برخوردار می شوند. ضمن اینکه امکان سرمایه گذاری 
واحد های  و  فراهم شده  این شرکت  برای  مستقیم 
شوند.  بهره مند  هم  ظرفیت  این  از  می توانند  فناور 
اول،  بار  تولیدات  از  جانبه  همه  حمایت  منظور  به 
ساتکاب  در  رقابت  توسعه  دفتر  از  حمایت  دفتر 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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مجمع عمومی سندیکای صنعت برق خراسان برگزار شد
اکثریت  با حضور  ماه  )نوبت دوم( سندیکای صنعت برق خراسان یکم دی  مجمع عمومی عادی سالیانه 

اعضای واجد شرایط، مسئوالن سندیکا و نماینده اتاق بازرگانی مشهد در محل این اتاق برگزار شد.

ــازرس و  ــزارش ب ــال ۱۴۰۰ ، گ ــفند س ــه ۲۹ اس ــی ب ــی منته ــای مال ــرد، صورته ــزارش عملک ــه گ ــن جلس در ای
ــوان  ــه عن ــددا ب ــدس مج ــه ق ــا روزنام ــا رای اعض ــن ب ــید. همچنی ــب رس ــه تصوی ــه و ب ــال ۱۴۰۱ ارائ ــه س بودج

ــد.  ــاب ش ــان انتخ ــعبه خراس ــندیکای ش ــمی س ــه رس روزنام
در مجمــع یکــم دیمــاه، آقایــان مهنــدس نصرآبــادی از شــرکت ســرو نیــرو تــوس و مهنــدس ریختــه گــران خمســه 
از شــرکت اتــرک ســازه پــارس گســتر بــرای انتخــاب بــازرس اعــالم کاندیداتــوری کردنــد.  بعــد از رای گیــری و 
ــازرس اصلــی و آقــای مهنــدس ریختــه گــران  ــه عنــوان ب ــا ۲۶ رای ب ــادی ب شــمارش آرا  آقــای مهنــدس نصرآب

خمســه بــا ۴ رای بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل انتخــاب شــدند. 
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فراخوان ثبت نام هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی 
برق و انرژی عراق

هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق 9 الی 11 بهمن 1۴۰1 در مرکز 
نمایشگاه بین المللی بغداد برگزار می شود.

محورهای نمایشگاه:
انـرژی، زیرسـاخت، تولیـد، انتقـال و توزیـع انـرژی بـرق، انرژی هـای نـو و تجدیدپذیـر، بـرق 
خورشـیدی، نیروگاه هـای بـادی، اتوماسـیون صنعتـی، دکل های فشـار قوی و متوسـط، سـیم 
و کابـل، کلیـد و پریـز، تحقیـق و توسـعه در بخش هـای مختلـف انـرژی، توزیـع هوشـمند، 

روشـنایی، دیسـپاچینگ، پایـش و مدیریـت هوشـمند شـبکه توزیـع
تاریخ برگزاری: ۹-۱۱ بهمن ۱۴۰۱

محل برگزاری:مرکز نمایشگاه بین المللی بغداد
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 

کارشناس بازرگانی: مهندس قاسمی
شماره همراه:   ۰۹۱۵۷۲۳۹۰۹۹

تلفن:۰۲۱-۸۸۳۷۹۲۵۲   
مشاهده بروشور نمایشگاه 

http://www.ieis.ir/UserImage/00-1401/10/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%20%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf


6

شماره  3159 3 دی 1401

 تا پایان آبان تا پایان آبان تا پایان آبان
1401سال  1400سال  1401سال 

33/9 34/9 32/1 223081 306612 جمع کل
8/2 8/2 8/6 75628 98464 خانگي
15/1 15/2 14/3 18268 26515 عمومي
34/2 33/2 35/9 33626 43990 کشاورزي
7/4 7/2 7/3 76253 110212 صنعتي
1/3 1/3 1/6 16482 22382 (تجاري)سایر مصارف 

2824 5049 روشنایي معابر
 تا پایان آبان

1401سال  1401 1400
39263 644 695 38618 جمع کل
31337 452 475 30885 خانگي
1917 73 46 1844 عمومي
516 14 14 502 کشاورزي
266 0 4 266 صنعتي
5227 105 156 5122 (تجاري)سایر مصارف 

(درصد)سهم  (نفر)تعداد   تا پایان آبان
5/0 2028 1401سال  1401 1400
13/5 5524 هزار  456 6 3 450 طول شبکه فشار متوسط
11/7 4776 کيلومتر 387 1 3 386 طول شبکه فشار ضعيف
45/5 18640 هزار دستگاه 811 13 13 798 تعداد ترانسفورماتورها
24/4 9984 مگاولت آمپر 137187 2432 1822 134755 ظرفيت ترانسفورماتورها
100 40952  تا پایان آبان

1401سال  1401 1400
روستا 58029 24 93 58005 کل روستاهاي برقدار شده

4510549 خانوار 343 1310 4510206 تعدادخانوار روستایي برقدار
147291 40 189 147251 طول شبکه فشار متوسط روستایي
100612 8 43 100604 طول شبکه فشار ضعيف روستایي

78256 دستگاه 25 191 78231 تعداد ترانسفورماتور روستایي
مگاولت آمپر 7748 0/79 5 7747 ظرفيت ترانسفورماتور روستایي

واحد 1400 1399
وات 1033 1017

4235 4074
3648 3461
3188 3059

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

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات ساعت
توليد سرانه  

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان آبان 1400سال 

ليسانس
فوق ليسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

واحد عملکرد تا پایان آبان 1400سال  زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

1401/09/18اطالعات تا پایان مشترکين 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان آبان 1400سال 

شرکت توانير جمهوري اسالمي ایران خانگي

عت
 سا

ات
لوو

 کي
ون

ميلي

215883

دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار 2814

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور صنعتي 32848
(تجاري)سایر مصارف  71598

معاونت تحقيقات و منابع انساني روشنایي معابر 15596

وزارت نيرو عمومي 75315
کشاورزي 17712

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

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان آبان
1400

1400سال فروش

بخاري
18%

گازي
25%

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

0/4
3/1 2/4

6/5 5/7
3/3

خانگي عمومي کشاورزي صنعتي ساير مصارف کل 

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل

ادامه در صفحه بعد
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شماره  3159 3 دی 1401 ادامه از صفحه قبل

متن کامل

افزایش طي  تا پایان آبان پایان
1401 1401سال  1400
22102 0 22102 کيلوولت400     58247 -0/01 گاز 17/6 15829
33384 311 33073 کيلوولت230     5799 24/4 گازوئيل 24/7 22188
55486 311 55175 جمع انتقال 3860 13/1 نفت کوره 38/9 34905
24746 0 24746 کيلوولت132     2/4 جمع 13/5 12087
51116 34 51082 کيلوولت66و63     1/1 1020
75862 34 75828 جمع فوق توزیع جمع ظرفيت شماره نوع  نام تاریخ 2/5 2258
131348 345 131003 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 1001
81103 900 80203 کيلوولت400     0/5 407
94778 460 94318 کيلوولت230     59/65 تجدید پذیر 1401 100 89696
175881 1360 174521 جمع انتقال 77/4 توليد پراکنده 1401
38610 250 38360 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
84009 1248 82761 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 72/1 2096
122619 1498 121121 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 23/2 676
298500 2858 295642 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
100308/7 3390 96919 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
398808 6248 392561 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 2/7 77/4

196 1 چرخه ترکيبي  1401/04/06 غرب کارون 2/1 59/65
162 5 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/04/14 100 2909
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
160 2 چرخه ترکيبي (واحد بخاري) (توس)فردوسي 1401/06/28 62/8 8220 برقابي و بادي : تاکنون ) 1401در زمان پيک 
312 1 چرخه ترکيبي (واحد گازي)فوالد بوتياي ایرانيان 1401/09/01 8/5 59396 جمع (1401/05/25 ، 15:11ساعت  )
2909 13/8 371

8/5 59767
3/6 69457 (15:11 ،ساعت 1401/05/25)پيک روز 1401پيک تقاضا سال

73 توليد پراکنده 5/2 66059 (21:08 ،ساعت 1401/05/25)پيک شب  (مگاوات)
140 تجدیدپذیر 3/4 271550 حرارتي و اتمي
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 11/8 11319 برقابي و بادي
42 گازي زاهدان 3/7 282869 جمع
42 گازي جاسک 46/5 2950
42 گازي درود -6/6 3494
100 گازي دهلران 
183 گازي برق و بخار مکران
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
180 چرخه ترکيبي (واحد بخاري )آریان
160 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي
3154
6063

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

کيلوولت230     
2495

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع انتقال
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 

1400
3895 جمع کل ظرفيت پست ها

810
590 ها 

ت 
 پس

ت
رفي

ظ
(

مپر
ت آ

اول
مگ

)

800
1695

کيلوولت400     

1021

جمع پيش بيني تا پایان سال

کيلوولت66و63   جمع عملکرد از ابتداي سال  
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

134
کيلوولت132     

34
495

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
)

شرکت هاي برق منطقه اي : ماخذ

529
887

کيلوولت400     
کيلوولت230     

جمع انتقال

 درصد پيشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بيش از 

1550

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع 

1401 تا پایان آبان شرح

وط
خط

ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

اتمي
(خودتامين245MWشامل )توليد پراکنده

1401/09/18ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

ميليون ليتر

67906

شرح واحد(درصد)سهمميزان

ات
گاو

م

ظرفيت نصب شده نيروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکيبي
برق آبي

1401/09/18سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

واحد ميزان

ميليون متر مکعب

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

رشد نسبت به مدت مشابه 
(%)سال قبل 

پیش بینی 
1401پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

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

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

https://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
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متن کامل

* چراغ سبز فرانسه به ایران؛
آمادگی فرانسه برای صدور ویزای تجار ایرانی

انــرژی  کمیســیون  نشســت  تازه تریــن  در 
و معــاون  رئیــس  بــا حضــور  ایــران  اتــاق 
مدیــر  فرانســه،  ســفارت  اقتصــادی  بخــش 
ــفارت،  ــن س ــادی ای ــعه اقتص ــی و توس ارزیاب
در  بخــش خصوصــی  فعــاالن  و  نماینــدگان 
صنعــت  پیمانــکاران  پتروشــیمی،  حــوزه 
ــندیکای  ــر، س ــروگاه داران تجدیدپذی ــت، نی نف
صادرکننــدگان  اتحادیــه  بــرق،  صنعــت 
و  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  فرآورده هــای 
ــران  ــرژی ای ــرف ان ــازی مص ــن بهینه س انجم
ظرفیت هــای  و  موضوعــات  و  شــده  برگــزار 
مختلــف همــکاری مشــترک فعــاالن حــوزه 

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــرژی دو کشــور م ان
کمیســیون  مشــترک  نشســت  در  پرســش: 
دســت اندرکاران  و  ایــران  اتــاق  انــرژی 
نماینــدگان  فرانســه،  ســفارت  اقتصــادی 
صــدور  تســهیل  بــرای  ســفارتخانه  ایــن 
ســطح  افزایــش  و  ایرانــی  تجــار  ویــزای 
کشــور  دو  میــان  تجــاری  همکاری هــای 

کردنــد. آمادگــی  اعــالم 
انــرژی  کمیســیون  نشســت  تازه تریــن  در 
و معــاون  رئیــس  بــا حضــور  ایــران  اتــاق 
مدیــر  فرانســه،  ســفارت  اقتصــادی  بخــش 
ــفارت،  ــن س ــادی ای ــعه اقتص ــی و توس ارزیاب

در  بخــش خصوصــی  فعــاالن  و  نماینــدگان 
صنعــت  پیمانــکاران  پتروشــیمی،  حــوزه 
ــندیکای  ــر، س ــروگاه داران تجدیدپذی ــت، نی نف
صادرکننــدگان  اتحادیــه  بــرق،  صنعــت 
و  پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  فرآورده هــای 
ــران  ــرژی ای ــرف ان ــازی مص ــن بهینه س انجم
ظرفیت هــای  و  موضوعــات  و  شــده  برگــزار 
مختلــف همــکاری مشــترک فعــاالن حــوزه 
ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــرژی دو کشــور م ان
واحد هــای  نماینــدگان  نشســت  ایــن  در 
ــا  ــود ب ــته خ ــالت گذش ــی تعام ــدی بخش تولی
ــد:  ــرده و گفتن ــادآوری ک ــه را ی ــور فرانس کش
ــا  ــی ب ــای خوب ــته همکاری ه ــه در گذش اگرچ
ــت؛  ــته اس ــود داش ــوی وج ــرکت های فرانس ش
ویــژه  بــه  شــرکت ها  ایــن  متاســفانه  امــا 
محــض  بــه  فرانســوی  بــزرگ  شــرکت های 
ــران خــارج  ــازار ای ــف شــدن برجــام از ب متوق

ــدند. ش
نماینــده ســفارت فرانســه گفــت: همچنــان 
ــور در  ــن کش ــادی ای ــاالن اقتص ــی از فع بخش
خودرو هــای  صنایــع  غذایــی،  حوزه هــای 
داشــته  حضــور  ایــران  در  دارو  و  ســنگین 
بنابرایــن  هســتند؛  همــکاری  حــال  در  و 
اســت. نشــده  متوقــف  کامــاًل  همکاری هــا 

او ابــراز امیــدواری کــرد دو کشــور بــه زودی 
ــد. ــط اقتصــادی خــود بازنگــری کنن در رواب

حــوزه  در  اقتصــادی  فعــاالن  از  یکــی 
ــه مشــکالت اخــذ ویــزای کشــور  حمل ونقــل ب
اروپــا  ترانزیــت  راننــدگان  بــرای  فرانســه 
ــه  ــفارت فرانس ــده س ــه نماین ــرد ک ــاره ک اش
ــیدگی و  ــوع رس ــن موض ــه ای ــاً ب ــت: حتم گف

مشــکل رفــع خواهــد شــد.
از  فرانســه  ســفارت  نماینــده  ادامــه  در 
تســهیل  بــرای  ســفارتخانه  ایــن  آمادگــی 
ــران  ــادی ای ــاالن اقتص ــرای فع ــزا ب ــدور وی ص
تــا  می کنیــم  تــالش  گفــت:  و  داد  خبــر 
بــرای  ایرانــی  تجــار  و  بازرگانــان  شــرایط 
و  باشــد  مناســب  فرانســه  بــه  رفت وآمــد 
آنهــا بتواننــد همتایــان اقتصــادی خــود در 

کننــد. شناســایی  راحت تــر  را  فرانســه 
حــوزه  در  تشــکل ها  از  یکــی  نماینــده 
تأکیــد  بــا  هــم  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
ایــن صنعــت شــامل هیچ گونــه  اینکــه  بــر 
ــتر  ــکاری بیش ــتار هم ــت خواس ــی نیس تحریم
طرفیــن  همچنیــن  شــد.  حــوزه  ایــن  در 
در  مشــترک  همکاری هــای  گســترش  بــر 
ــدور  ــن، ص ــش کرب ــازی، کاه ــوزه بهینه س ح
افزایــش  در  تعامــل  کربــن،  گواهی هــای 

کردنــد. تأکیــد  نفــت  چاه هــای  تولیــد 
ــران، در  ــاق ای ــایت ات ــالم س ــاس اع ــر اس ب
ــر از  ــرف کمت ــه ظ ــد ک ــرر ش ــتا مق ــن راس ای
ــکاری  ــه هم ــای تفاهم نام ــا امض ــاه ب ــک م ی
مشــترک، اولویت هــای تجــاری و اقتصــادی 
و  فعــاالن  بــه  همــکاری  بــرای  کشــور  دو 
معرفــی  طــرف  دو  اقتصــادی  تشــکل های 

ــود. ش
ــز  ــرژی نی ــیون ان ــس کمیس ــی، رئی آرش نجف
ــه  ــور فرانس ــی کش ــته بازرگان ــفیر و وابس از س
بین المللــی  کنفرانــس  در  شــرکت  بــرای 
ــت  ــه ریاس ــت ب ــرار اس ــه ق ــا ک تجدیدپذیر ه
ــاه  ــران در بهمن م ــاق ای ــرژی ات ــیون ان کمیس

ــرد. ــوت ک ــود، دع ــزار ش ــال برگ امس

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3923726-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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بازار سهام
رونق ابهامات در بورس

بازار سهام هفته اخیر را برای دومین هفته متوالی 
که  به طوری  گذاشت.  سر  پشت  مثبت  عملکرد  با 
نوسانات زیادی در محدوده مرز ۵/  با  شاخص کل 
۱ میلیون واحد روزهای هفته را سپری کرد. به این 
ترتیب نماگر اصلی بازار آخرین هفته معامالتی آذر 
پایان  به  درصدی   ۱  /۵۹ مثبت  عملکرد  با  را  ماه 
تهران  بورس  اصلی  دماسنج  این  بر  عالوه  رساند. 
توانست آذر ماه را نیز با بازدهی مثبتی معادل ۲۲/ 
۶ درصد خاتمه دهد. با این حال بازگشت شاخص 
کل به زیر مرز یاد شده این احتمال را تقویت می کند 
که روزهای ابتدایی معامالتی هفته جاری تعییرات 
نماگر یاد شده با نوسانات محدودی همراه باشد. اما 
با توجه به روند تغییر مالکیت یا به عبارتی خروج 
انتظار می  رود که  پول سرمایه گذاران خرد تاکنون، 
خروج پول حقیقی  ها همچنان ادامه  دار باشد. در این 
میان برخی معتقدند که با توجه به روند نرخ دالر 
و همچنین پررنگ شدن مجدد مذاکرات، بازار هفته 

پیش رو را کم نوسان سپری کند.
بازار سکه

ناکامی سکه در مرزشکنی
سکه امامی هفته   اخیر را تا حدود زیادی با تغییرات 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

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

موجود پیش بینی شده اند.

اندک پشت سر گذاشت. به طوری که مسکوک یاد شده معامالت خود را در سطوح ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۱۸ میلیون و ۹۹۰هزار تومان سپری کرد. بر این اساس 
سکه یاد شده با عملکرد مثبت ۲۱/ ۳ درصد، پنجمین هفته متوالی خود را با بازدهی مثبت به پایان رساند. به این ترتیب سکه بازدهی ۸۶/ ۱۶ درصدی را برای آخرین 
ماه فصل پاییز ۱۴۰۱ به ثبت رساند. به عقیده کارشناسان این بازار به نظر می  رسد که حباب بیش از ۲ میلیون تومانی با توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی 
حاکم بر بازارها برای مدت طوالنی باقی بماند و باعث عادی سازی ریسک سرمایه گذاری شود. عالوه بر این رفت و برگشت بهای طال در بازار جهانی از سطح ۱۸۰۰ 

دالر نیز سیگنال  های ضعیفی را به بازار داخلی طال ارسال می کرد که در نهایت تاثیرپذیری سکه از دالر را بار دیگر در رتبه نخست قرار داد.
بازار طالی جهانی

طناب بازی طال
قیمت طال روز جمعه افزایش یافت. زیرا ترس از رکود اقتصادی سال ۲۰۲۳ فلز زرد را تحریک کرد. تمرکز بر آمارهای اقتصادی درباره رشد اقتصادی تورم ایاالت 
متحده را بیش از پیش افزایش داد. به طوری که روز گذشته بهای طال همچنان زیر سطح ۱۸۰۰ دالر باقی ماند و هر اونس از این فلز زرد گرانبها در قیمت ۱۷۹۷ 
دالر معامله شد. کارشناسان معتقدند که چشم انداز افزایش نرخ بهره در بازارهای توسعه یافته احتماال قیمت طال را در ماه های آینده و حتی تا نیمه سال میالدی 
جدید پایین نگه می  دارد. از طرفی بانک مرکزی ژاپن، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز به مرور زمان پیام  های خود را از اتخاذ تصمیمات انقباضی ارسال کنند 
و باعث تغییر فاز تقاضا و در نهایت قیمت طال شود. گرچه همواره از طال به   عنوان پشتوانه  ای ایمن در زمان تورم باال یاد می شود، اما باال رفتن نرخ بهره تمایل برای 

ادامه در صفحه بعد
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خرید آن را پایین می  آورد.
بازار اوراق مسکن

سوال همگانی در بازار مسکن
اوراق تسهیالت بانک مسکن که در فرابورس معامله 
می شود هفته گذشته را با تغییرات زیادی پشت سر 
گذاشت. به طوری که در این میان اوراق تسهیالت 
اسفند ۹۹ که با نماد تسه ۹۹۱۲ مورد بررسی قرار 
می گیرد نیز نوسانات زیادی را به همراه داشت. به 
از  با عقب نشینی  اوراق  این  از  ترتیب هر برگ  این 
کار  تومان،  هزار   ۱۱۳ تا  تومان  هزار   ۱۲۰ قیمت 
خود را در نهایت در قیمت ۱۱۸ هزار و ۵۱۵ تومان 
توانست  این اساس تسه ۹۹۱۲  بر  پایان رساند.  به 
عملکرد مثبت ۹۹/ ۰ درصد را در کارنامه هفتگی 
که  دارند  اذعان  کارشناسان  برساند.  ثبت  به  خود 
مدت طوالنی است که بازار مسکن با حادترین اوضاع 
به لحاظ متغیرهای حیاتی مختلف دست به گریبان 
اقلیت  داخلی  های  سال ها،  این  طول  در  و  است 
فعالیت  و  دارند  حضور  ملک  بازار  در  که  )کسانی 
می کنند( و خارجی  های اکثریت )افرادی که به  خاطر 
امواج جهش قیمت به بیرون بازار پرتاب شدند(، هر 
روز و هر هفته سوال می کنند که شرایط چه زمانی 

عادی می شود؟
بازار نفت

خیز قیمت نفت در محدودیت  ها
قیمت نفت روز جمعه نیز همگام با تغییرات افزایشی 
در طول هفته با رشد همراه بود. زیرا انتظار می  رود 
کاهش دهد،  در سال جدید  را  روسیه عرضه خود 
این در حالی است که توفان  های زمستانی بخش های 
زیادی از ایاالت متحده را درنوردیده و تحرکاتی منفی 
در تقاضای نفت ایجاد کرده است. بر این اساس هر 
بشکه نفت خام برنت روز گذشته در قیمت ۸۲ دالر 
و ۳۶ سنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز در 
قیمت ۷۹ دالر و ۴ سنت معامله شد. به این ترتیب 

هر دو نفت خام برنت و WTI در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی متوالی هستند. موارد ابتال به کرونا در بزرگ ترین واردکننده نفت خام در جهان، نگرانی  ها را درباره 
رکود جهانی آن هم در پی افزایش شدید نرخ بهره افزایش داده و تغییرات قیمت نفت را محدود کرده و منجر به تغییرات مدام سطح تقاضا شده است. با این حال، 

نفت در آستانه پایان دادن به یک سال پرنوسان است.
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