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3161خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
یکشنبـه11دی1401

ادامه در صفحه بعد

تجهیزات و یراق آالت نقش مهمی در احداث و بهره  برداری از شبکه های توزیع برق دارند. از این رو به  کارگیری این گروه از محصوالت 
که منجر به افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش انرژی  های توزیع نشده، جلوگیری از خطرات احتمالی و محافظت از سایر تجهیزات 

در طول خط می شود، ضرورت انکارناپذیر به شمار می  روند.

تـولید تحت حکمرانی توزیـع

 بــر ایــن اســاس ســازندگان یــراق آالت شــبکه های توزیــع نیــروی 
ــا ضمــن  ــایر بخش ه ــای توســعه س ــر همپ ــای اخی ــرق در دهه ه ب
ــد  ــوالت، رش ــازی محص ــد و بومی س ــای تولی ــای توانمندی  ه ارتق
ــه  ــه ای ک ــه گون ــته اند؛ ب ــی داش ــی و کم ــر کیف چشــمگیری از نظ
امــروز واردات ایــن قبیــل محصــوالت بــه ایــران فاقــد توجیــه فنــی 
ــرکت  های  ــرای ش ــاع ب ــن اوض ــود ای ــا وج ــت. ب ــادی اس و اقتص
تولیدکننــده دارای مجــوز از وزارت نیــرو، توانیــر و عضــو ســندیکای 
صنعــت بــرق بــه نحــو مطلــوب پیــش نمــی رود و مشــکالت 

ــرار دارد. ــا ق ــده ای در مســیر پیشــرفت آنه عدی
نابرابـری قیمت  های مـواد اولیه از جمله مس  ، آلومینیـوم، برنج، روی 
و مـواد پتروشـیمی در بـازار، تامین از طریق بورس کاال، بخشـنامه ها 
در بورس کاال و دسـتورالعمل های ناعادالنه حاکم بر فروش و کشـف 
قیمـت ایـن فلزات مخاطرات جدی در فرآینـد تولید برای فعاالن این 
بخـش بـه همراه داشـته اسـت. از طرف دیگـر حجم بـاالی مطالبات 

در میزگرد »دنیای اقتصاد« با دو عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان یراق آالت سندیکای صنعت برق ایران مطرح شد

ابالغ شاخص های تعدیل سه ماهه اول و 
دوم سال 1401

نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه شاخص های تعدیل سه ماهه اول 
و دوم سال 1401 را ابالغ کرد.

تاریخ  به   531185/1401 شماره  به  که  بخشنامه  این  در 
1401/09/30 توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است، اشاره 
 23 ماده  کشور،  یکپارچه  اجرایی  و  فنی  نظام  استناد  به  که  شده 
نامه استانداردهای اجرایی طرحهای  برنامه و بودجه و آیین  قانون 
عمرانی، به پیوست شاخص های تعدیل دوره های سه ماهه اول و 
دوم سال 1401 از نوع گروه اول )الزم االجرا( که به تصویب شورای 
عالی فنی رسیده است، در یک پیوست و 42 صفحه ابالغ می شود 
تا برای پیمان های مشمول تعدیل آحاد بها _حسب مورد_ با رعایت 

نکات اشاره شده به اجرا گذاشته شود.
فایل بخشنامه را از اینجا مشاهده و دانلود کنید. 
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شماره  3161 11 دی 1401

ادامه از صفحه قبل 

معـوق، بی  توجهـی بـه تعدیـل قراردادها در شـرایط 
اقتصـاد تورمـی، یک طرفـه بـودن اسـناد مناقصـه و 
آشـفتگی در نظام قراردادها از طرف کارفرما )وزارت 
نیـرو و توانیـر(، عمـال باعـث شـده تا شـرکت   توزیع 
نیـروی برق ایـران، قراردادهای متنوعی را بر اسـاس 
سـلیقه و منافـع خـود تهیه کننـد. البته ایـن موارد 
تنها بخشـی از مشکالتی اسـت که باعث شده برخی 
از شـرکت  های توانمند این صنعت با از دسـت رفتن 
منابع و سـرمایه، تعدیل نیروی انسانی، ورشکستگی 
و بـا حداقـل ظرفیـت تولیـد، چـراغ مجموعـه خود 
را بـه سـختی روشـن نـگاه دارنـد. در همیـن رابطه 
»دنیـای اقتصـاد« میزگـردی با حضور احسـان فکار 
و ایـرج صمدی بروجنـی، دو عضـو هیـات رئیسـه 
کمیتـه سـازندگان یـراق آالت سـندیکای صنعـت 
بـرق ایـران برگـزار کـرده و بـه بررسـی مشـکالت و 
راهکارهـای پیـش روی تولید کننـدگان ایـن عرصه 

پرداخته اسـت.
بـه عنوان نخسـتین سـوال، درباره مشـکالت تامین 
مـواد اولیـه بـرای تولیـد یـراق آالت صنعـت بـرق 

توضیـح دهید.
فـکار: سـال های اخیـر، سـال های بسـیار سـختی 
بـرای فعـاالن صنعـت بـرق ایران بـوده اسـت. یکی 
از مهم تریـن و شـاخص  ترین بحران هـای سـال های 
گذشـته و حال حاضـر، تامیـن و تهیـه برخـی اقـالم 
مـواد اولیـه در داخـل و خارج کشـور اسـت. در واقع 
چالـش تامیـن مـاده اولیـه به طـور مسـتقیم مربوط 
بـه مشـکالت بانـک مرکـزی، ارتباطـات بانک هـا، 
پیچیدگـی رویه هـای مبـادالت ارزی، تامیـن آن 
و نظـام عرضـه مـواد در بـورس بـوده اسـت. البتـه 
تحریم هـای وضـع شـده، قیمت هـای چنـد برابـری 
مـواد اولیـه و تامیـن آن از کانال  هـای مالـی را نیـز 

نبایـد نادیـده گرفت.
در حقیقـت صنعتگـر و فعـال اقتصادی بـرای تامین 
مـواد اولیـه هـر روز بـا یـک قیمـت جدیـد روبـه رو 
می شـود. ایـن موضـوع نشـان می دهـد نوسـانات 

قیمتـی از زمـان تولیـد کاال تـا زمـان تحویـل، 
متغیـر بـوده کـه منجـر بـه عـدم تعـادل در عرضـه 
و تقاضـای اصولـی شـده اسـت. ایـن رونـد، بقـای 
تولیدکننـده را پر مخاطـره کـرده و در نتیجـه 
بسـیاری از مجموعه هـای تولیـدی بـا فقـدان مـواد 
اولیه جایگزین، از دسـت دادن نیروی انسـانی ماهر و 
پاسـخگویی بـه نیازهای بـازار مواجه شـده  اند. از این 
رو بـرای حل این مشـکل و حـذف گلوگاه ها، فعاالن 
اقتصـادی از وزارت صنعـت، معدن و تجـارت انتظار 
برگزاری نشسـت  های مشـترک بـرای جلوگیـری از 
تصمیمـات یک طرفـه و مخـرب در امر تولیـد دارند. 
بـه همیـن منظـور معتقـد هسـتیم برنامه  ریزی  هـا 
و سیاسـتگذاری  ها بایـد در جهـت فعالیـت رو بـه 
رشـد باشـد نـه بازدارنـده و متوقف کننـده، چـرا 
کـه بازدارندگـی صنعـت، در نتیجـه بخشـنامه های 
شـتابزده و فقـدان اطـالع و آگاهـی از شـرایط و 

محیـط کسـب و کار اسـت.
بروجنـی: در چنـد دهـه گذشـته بخـش بزرگـی از 
یـراق آالت مـورد اسـتفاده در شـبکه های توزیـع 
وارداتـی بـوده اسـت، امـا بـه همـت تولید کنندگان 
ایـن صنعـت و بـا بهره گیـری از دانـش و مـواد اولیه 
موجـود در کشـور، امـروز شـاهد تولیـد 99 درصـد 
یـراق آالت مـورد نیـاز صنعت برق در ایران هسـتیم؛ 
نتیجـه اینکـه سـاالنه بیـش از 30 میلیـون قطعـه 
یـراق اسـتاندارد در کشـور تولید می شـود که ضمن 
داشـتن اسـتانداردهای الزم تحـت نظـام کنتـرل 
کیفی تدوین شـده در شـرکت مادر تخصصی توانیر 
ممیـزی و در جهـت تجهیـز پروژه هـای نوسـازی و 

بهسـازی صنعـت بـرق بهره بـرداری می شـوند.
بـا وجود ایـن دسـتاوردهای ملمـوس، متاسـفانه نه 
تنهـا حمایـت ویـژه ای از ایـن صنعـت کوچـک ولی 
موثـر نشـده بلکـه حیاتی تریـن نیـاز ایـن صنعـت 
کـه سـهولت تامیـن مـواد اولیـه تولید داخل اسـت 
بـرآورده نشـده و در پـاره ای مـوارد بـا مهندسـی 
شـرایط، امـکان رقابـت عادالنـه برای این شـرکت ها 

ـورس کاال توسـط شـرکت های  ز ب ا در خریـد 
خام فـروش نیـز سـلب شـده اسـت.

بـا چـه چالش هایی دربـاره واردات یـراق آالت مواجه 
د؟ ی هست

فـکار: سـازندگان یـراق توزیـع بـا توجـه بـه نـوع 
تولیـدات خـود از لحـاظ بـه کارگیـری مـواد اولیـه 
ز دو سـوم نیـاز خـود را از منابـع داخلـی  بیـش ا
تامیـن می کننـد. آن دسـته از مـواد اولیـه کـه نیـاز 
بـه تامیـن از منابـع خارجـی دارد هماننـد سـایر 
تولیدکننـدگان در کشـور بـا چالش  هایـی همچـون 
ارز، کانال  هـای متفـاوت  تقـال  ن ا بـت سـفارش،  ث
توزیـع و عـدم دسترسـی بـه تولیدکننـدگان مطرح 
روبـه رو اسـت. امـا بـا توجه به ایـن مـوارد، در زمینه 
واردات یـراق  آالت در سـه دسـته یـراق شـبکه های 
بـدون روکـش، خودنگهـدار، روکـش  دار و فاصلـه  دار 
بـه خودکفایـی صد درصد رسـیده  ایم. از ایـن رو نیاز 
مشـتری در ایـن بخش به طـور کامل مرتفع شـده و 
امـکان رقابت برای سـایر تولیدکننـدگان خارجی در 

ایـن بخـش نیـز وجـود نخواهد داشـت.
یکـی از مهم تریـن موضوعـات در اقتصـاد تورمـی 
برای تولید کننـدگان و پیمانکاران تعدیـل قراردادها 
اسـت. این موضـوع تا چه انـدازه مورد توجـه وزارت 

نیـرو و دولت قـرار گرفته اسـت؟
فـکار: عقـد قـرارداد یعنـی تعهـد یـک یـا چنـد نفر 
در مقابـل یـک یـا چنـد نفـر دیگـر بـر امـری کـه 
مـورد قبـول آنهـا اسـت. بـه عبـارت دیگـر قـرارداد 
نشـان دهنده اراده طرفیـن بـرای ایجـاد یـک اثـر 
حقوقـی همـراه بـا پذیرش تعهـدات و مسـوولیت ها 
اسـت. طبیعتا هر قراردادی در راسـتای رفع نیازهای 
هریـک از طرفیـن منعقـد می شـود. قراردادهـا در 
صنعـت برق ایـران نیز تعهدی اسـت کـه به موجب 
آن کارفرمـا، انجام عملی با شـرایط معیـن و در برابر 
وجـه معیـن، در مـدت مشـخص و الزامـات فنـی و 
اجرایـی معیـن را بـه شـخص حقیقی یـا حقوقی به 
نـام پیمانـکار )مقاطعـه  کار( واگـذار می کنـد. از این 

رو موضوعـات قـرارداد در ایـن صنعـت، تامین اقالم 
مـورد نیـاز شـبکه های توزیـع نیـروی بـرق، پسـت، 
اتوماسـیون و سـایر تجهیـزات مرتبـط با آن اسـت.

از طرفـی بـا توجـه بـه اینکـه کارفرمـا در صنعـت 
بـرق ایـران دولتی بـوده و حکمرانی اقتصـاد در این 
حـوزه )عرضه و تقاضا( به شـکل مسـتقیم هم جهت 
بـا سیاسـت گذاری و نحـوه تخصیـص منابـع اسـت، 
فعـاالن بخـش خصوصـی تابـع مقـررات و رویه های 
تعیین شـده در ایـن صنعـت هسـتند. بنابرایـن در 
سـال های اخیـر شـرکت  های خصوصـی در یـک 
نظـام دسـتوری سـعی در انطباق سـاختارهای خود 
بـا نظـام تجـاری و محیـط کسـب و کار داشـته  اند. 
متاسـفانه قراردادهـای یک   طرفـه، عـدم ایفـای 
تعهـدات کارفرمـا و نوسـانات بـازار در زمینـه تامین 
مـواد اولیـه و ارز صدمـات جبران ناپذیـری را بـرای 

ایـن شـرکت  ها بـه همـراه داشـته اسـت.
از سـوی دیگـر فقـدان یکسان سـازی قراردادهـای 
تجـاری در ایـن صنعـت و عـدم بهره  گیـری از 
قـرارداد تیـپ کـه توسـط توانیـر در سـال های 
گذشـته ابـالغ شـده، شـرایط را بـرای قراردادهـای 
یک طرفـه شـرکت  های توزیـع نیـروی بـرق ایـران 
بـا شـرکت  های خصوصـی مهیا کـرده اسـت. نتیجه 
ایـن امـر نیـز قراردادهـای ناتمـام، ضمانت نامه هـای 
ضبـط شـده، شـرکت  های مال  باختـه و کوچـک 
شـدن بنگاه هـا و ورشکسـتگی اکثریـت آنـان بـوده 
اسـت. پر واضـح اسـت کـه انباشـت بیـش از انـدازه 
مطالبـات شـرکت  ها و عـدم ایفای تعهـد کارفرما نیز 
از آسـیب  های جـدی بـر فضـای کسـب و کار بوده و 
بی توجهـی سـازمان بازرسـی و دسـتگاه های اجرایی 
بـه ایفای تعهـدات یک طرفـه نیز از مـوارد قابل ذکر 

ست. ا
بروجنـی: سـال گذشـته سـازمان برنامـه و بودجـه 
شـاخص های تعدیـل را ابـالغ کـرد، امـا شـاهد یک 
اتفـاق عجیـب بودیـم؛ بدیـن معنـا که پـس از ابالغ 
ایـن شـاخص ها توسـط معاونـت هماهنگـی توزیـع 
متن کامل

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%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9/
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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کیوان جودی / دبیر کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران:

ضرورت صیانت از ظرفیت  های شرکت  های فعال صنعت برق
 صنعت برق با وجود مشکالت و فراز و فرود  های بسیار در طول دهه های گذشته، توسعه  ای غیرقابل انکار 
داشته و توانسته در تقویت زیرساخت  های کلیدی کشور نقشی کلیدی ایفا کند. با وجود این در طول یک 
دهه اخیر صنعت برق کشور گرفتار تنگنا  ها و مشکالتی بوده که نتیجه روشن آن تضعیف جدی ظرفیت  های 

ساخت و تولید در این بخش بوده است.

واقعیت این است که در طول سال های گذشته دولت نتوانسته با ایجاد شفافیت در فضای کسب وکار و حذف 
موانع پیش روی فعاالن صنعتی به نحو موثری شرایط اقتصادی مناسب را برای رشد و توسعه فراهم سازد تا 
از این طریق انگیزه های بیشتری برای حضور موثرتر و افزایش سرمایه بخش خصوصی ایجاد کند. بر همین 
اساس به جرات می توان گفت صنعت برق که در طول تمام این سال ها گرفتار پیامد  های ناشی از اقتصاد 
بیمار، ناکارآمد و یارانه  ای برق بوده، در فضای عمومی کسب و کار هم با چالش  های متعددی دست و پنجه 
نرم کرده که افزایش قیمت تمام شده، کاهش قدرت رقابت و ناکارآمدی نظام بانکی تنها بخش کوچکی از 

آن بوده است.
این پروسه بحران  ساز شرکت  های فعال صنعت برق به ویژه سازندگان تجهیزات را با مشکالت گسترده  ای 
مواجه کرد و عمال نه تنها به بدهکارتر شدن واحد  های تولیدی منجر شد، بلکه زمینه را برای افول نقدینگی 
در این حوزه هم فراهم کرد. در این میان البته عدم دریافت به موقع یا حداقل زمان  بندی شده مطالبات هم 

کاهش سرمایه در گردش شرکت  ها و ایجاد موانع جدی برای تامین مواد اولیه را به دنبال داشته است. در 
این فهرست بلندباالی چالش  ها از یک طرفه بودن قرارداد  ها و تحمیل ریسک  ها و هزینه ها به شرکت  های 
نبود  از محل  تامین  کننده هم نمی توان چشم پوشید. صنعت برق سال هاست  سازنده، پیمانکار، مشاور و 
قرارداد تیپ عادالنه یا عدم تمکین کارفرمایان به آن، متحمل خسارات بسیاری شده است که البته عدم 
هماهنگی نهاد  های نظارتی و کارفرمایی و اتخاذ تصمیماتی که عمدتا به زیان بخش خصوصی بوده، به این 

زیان  ها دامن زده است.
در این میان سازندگان تجهیزات صنعت برق که طی سال های متمادی گذشته با وجود مصائب و مشکالت 
فراوان تالش کرده  اند ضمن حفظ ظرفیت  های تولیدی خود، از قطار پیشرفت تکنولوژی دنیا عقب نمانند و 
توسعه دانش و فناوری ساخت را نیز در دستور کار داشته باشند، عالوه بر اینکه از چالش  های مختص صنعت 
برق آسیب دیده  اند، از نوسانات و التهابات فضای عمومی کسب وکار هم دچار خسارت  های زیادی شده  اند. 
فعاالن حوزه سیم و کابل هم از این قاعده مستثنی نیستند، چرا که هزینه ناشی از افزایش نهاده های تولید 
به ویژه فلزات اساسی و نرخ ارز، انباشت مطالبات معوق و نیز محدودیت  های جدی ناشی از تحریم ها ظرف 
چند سال گذشته، ظرفیت  های تولیدی این شرکت  ها را که می توانست به یک پشتوانه جدی برای توسعه 

صادرات تجهیزات، ارزآوری و افزایش تولید ناخالص ملی تبدیل شود، تهدید و تضعیف کرده است.
با توجه به اینکه صیانت از ظرفیت  های شرکت  های فعال این حوزه از مسیر رفع مشکالت متعدد حاکم بر 
فضای کسب و کار صنعت برق، از اهمیت بسزایی در این صنعت برخوردار است، کمیته سازندگان سیم و 
کابل از همان سال های ابتدایی فعالیت سندیکای صنعت برق ایران در این تشکل فعال شده و همچنان 
با توان و انگیزه باال، چالش  ها و مسائل فعاالن این حوزه را دنبال می کند. این کمیته که بیش از هر چیز 
ایجاد هماهنگی و تعامل برای افزایش توان شرکت  های عضو و انعکاس نقاط قوت آنها را هدف گذاری کرده، 
ارائه راه  حل  ها و پیشنهادهای اجرایی برای رفع نواقص موجود را نیز در دستور کار خود دارد. ضمن اینکه 
جلوگیری از عرضه محصوالت بی  کیفیت، انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و دفاع از منافع 
مشروع شرکت  های عضو به ویژه احصا و تجمیع مطالبات مشترک اعضا و پیگیری وصول آنها از طریق یک 

پنجره واحد از جمله دیگر اهداف کلیدی و مهم این کمیته است.
در این میان نباید این مساله را از نظر دور داشت که تا وقتی دولت در تدوین سیاست های کارآمد، منسجم 
و فراگیر برای حمایت از بخش خصوصی و نیز تعامل موثر با سایر کشور  ها و تمرکز بر ورود به بازار  های 
اقدام موثری را صورت ندهد، تالش  های فعاالن صنعتی برای توسعه و پیشرفت کم اثر خواهد  بین المللی 
بود. در همین راستا ضروری است دولت و به صورت اخص وزارت نیرو در صنعت برق با مشارکت بخش 
خصوصی یک هسته جامع فکری و عملی ایجاد کرده و زمینه را برای همفکری موثر بازیگران کلیدی صنعت 
برق برای رفع چالش  های فعلی فراهم آورد. نکته اینجاست که اگر این محور  ها توسط دولت پیگیری نشود، 
قطعا صنعت برق در ادامه مسیر، راه به جایی نخواهد برد و شرکت  های ایرانی نه تنها بازار  های منطقه  ای و 
بین المللی را به همتایان ترکیه  ای و چینی و هندی خود می  بازند، بلکه برای حضور قدرتمند در بازار  های 

داخلی هم رمقی نخواهند داشت.
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مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرد؛

قیمت هر بشکه نفت ایران در بودجه 1402 حدود 75 دالر خواهد 
بود

بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس، در سال 2023 میزان صادرات نفت ایران حدود یک میلیون 
بشکه در روز خواهد بود و با فرض قیمت 75 دالری هر بشکه نفت ایران، درآمدهای حاصل از فروش 

نفت به حدود 27.3 میلیارد دالر خواهد رسید.

اتاق مشترک ایران و افغانستان، دومین شو روم و نشست تجاری B2B دو کشور را در تاریخ 17 و 18 بهمن ماه 
امسال با حضور 70 نفر از معتبرترین تجار افغانستان، با همکاری موسسه تسهیلگران تجارت فکر فردا در تهران 

برگزار خواهد کرد.
حوزه های کاالیی این نشست تجاری شامل مواد غذایی، شوینده بهداشتی، سلولزی، پالستیک، لوازم خانگی و 
آشپزخانه، چاپ و بسته بندی، دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، کشاورزی لوازم و نهاده ها، معدن و صنایع معدنی، 

مصالح و لوازم ساختمانی است.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات تکمیلی می توانند به وب سایت WWW.FFTF.IR مراجعه کرده و یا با تلفن های 

66563118 و 66563164 تماس بگیرند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به پیش بینی قیمت نفت در سال 2023 و قیمت احتمالی آن در بودجه 
1402 پرداخته است. در این گزارش آمده: بر اساس برآوردها و تخمین های مؤسسات بین المللی انرژی، قیمت 
جهانی نفت در سال آینده بیش از 90 دالر خواهد بود. به عنوان مثال گزارش ماه دسامبر اداره اطالعات انرژی 

آمریکا، متوسط قیمت نفت برنت در سال 2023 را 92 دالر به ازای هر بشکه پیش بینی کرده است.
بررسی ها نشان می دهد که اکثر کشورهای صادرکننده عضو اوپک در بودجه سالیانه قیمت نفت را به طور متوسط 
بین 70-88 دالر به ازای هر بشکه پیش بینی کرده اند. با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی جهان به ویژه در 
روسیه، هند و چین، در سال آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، بر اساس گزارش ماه دسامبر 2022 آژانس 
بین المللی انرژی، میزان رشد تقاضای جهانی نفت برای سال جاری حدود 2.3 میلیون بشکه در روز و در سال 2023 
حدود 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد و میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده حدود 101.6 میلیون 
بشکه در روز پیش بینی شده است. به تخمین این مؤسسه، میزان عرضه جهانی نفت در سال 2023 روزانه 100.8 

میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است.
با فرض استمرار تحریم ها و ادامه مناقشه اوکراین و تالش روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا و تمرکز بر بازار 

شرق آسیا، همچنین به دلیل پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، میزان صادرات نفت خام و 
میعانات گازی ایران حدود یک میلیون بشکه در روز فرض می شود. همچنین متوسط قیمت نفت سنگین ایران در 

ماه های دسامبر 2021 لغایت نوامبر 2022 به طور میانگین به کمتر از 80 دالر به ازای هر بشکه رسید.
بنابراین بر اساس پیش بینی های ارائه شده از قیمت جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم، 
قیمت هر بشکه نفت نیز معادل 75 دالر در نظر گرفته می شود. در این صورت انتظار می رود درآمدهای حاصل از 
فروش نفت به حدود 27.3 میلیارد دالر برسد. قاعدتاً در سناریوی رفع تحریم ها و افزایش میزان فروش نفت کشور، 

اعداد محاسبه شده، متفاوت خواهند شد.

دومین نشست تجاری ایران و افغانستان 17 و 18 بهمن در تهران 
برگزار می شود

به همت اتاق مشترک ایران وافغانستان دومین شو روم و نشست تجاری تجار دو کشور در 17 و 18 
بهمن با حضور 70 نفر از معتبرترین تجار افغانستانی در تهران برگزار می شود.

http://WWW.FFTF.IR
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گزارشی از نشست میز صنعت فلزات اساسی در سازمان بورس؛

چالش های دومین صنعت بزرگ بازار سرمایه بررسی شد
 می متالز - صنعت فلزات اساسی در بازار سرمایه، دومین صنعت بزرگ بوده و فوالد مبارکه اصفهان 
بزرگ ترین شرکت این صنعت است. شاخص کل و شاخص فلزات اساسی همبستگی زیادی دارند و 
رشد تقریبا برابری داشته اند. تامین برق و گاز برای تولید، قیمت گذاری دستوری، اختالف قیمت ارز 

نیما و آزاد و باال بودن حقوق دولتی از چالش های مهم این صنعت هستند.

به گزارش می متالز، صبح امروز نشست تخصصی میز صنعت »فلزات اساسی« با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
و همچنین فعاالن این حوزه و انجمن مربوطه برگزار شد. طی این نشست به بررسی مشکالت و معضالت این صنعت 
پرداخته شد تا به واسطه واشکافی دغدغه صنعت گران، شرایط بهتری برای صنایع بورسی رقم بخورد. صنعت فلزات 
اساسی در بازار سرمایه، دومین صنعت بزرگ بوده و فوالد مبارکه اصفهان بزرگ ترین شرکت این صنعت است. شاخص 
کل و شاخص فلزات اساسی همبستگی دارند و رشد تقریبا برابری داشته اند. فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و ذوب آهن، 
بزرگترین تولیدکنندگان ایران هستند. بیشترین صادرات کشور نیز مربوط به بلوم و بیلت است و بیشترین واردات به 
ورق سرد مربوط می شود. در مورد هزینه انرژی در این صنعت باید گفت که صنعت فلزات اساسی بیشترین مصرف برق 

و گاز را بین صنایع بورسی دارد.

بزرگترین تولیدکننده مس و آلومینیوم در دنیا، به ترتیب شیلی و چین هستند. همچنین بزرگ ترین واردکننده، چین و 
بزرگ ترین صادرکننده کشور شیلی است. کشور استرالیا نیز بیشترین میزان ذخیره سنگ آهن را داراست. ایران با ظرفیت 
38 میلیون تن، هفتمین ذخیره کننده مس به حساب می آید. بیشترین سهم صنایع از مصرف مس نیز مربوط به صنعت 

ساختمان است. معدن سرچشمه، رتبه 29 در جهان دارد و مس سونگون در رتبه 76 قرار دارد.
تنها مشکل ما تامین برق و گاز است

طی این نشست سیدمحمدرضا میری لواسانی، مدیرعامل آلومینیوم ایران گفت: هر قطعی برق برای ما حدود 6.5 هزار 
میلیارد تومان هزینه بر است. آلومینای ما صد در صد وارداتی است و مواد اساسی شرکت تا 6 ماه آینده تامین شده 
و مشکلی در حوزه تامین مواد اولیه و مباحث خارجی ندارد. تنها چالش ما مربوط به پیامد های مالی ناشی از قطعی 

احتمالی گاز و برق است.
مدیرعامل آلومینیوم ایران تاکید کرد: ایجاد جایگاه برای احداث نیروگاه و اخذ مجوز از دیگر مشکالت این شرکت است. 

ما برای تامین مالی احداث نیروگاه مشکلی نداریم، اما در اخذ مجوز برای این موضوع، سختگیری هایی وجود دارد.
قیمت گذاری دستوری و اختالف دالر نیما و سنا، بزرگترین چالش صنعت سرب و روی

فرشاد صبری، مدیرعامل کالسیمین در ادامه این نشست بیان کرد: ایران حدود 1.2 دهم از تولید روی در جهان را 
دارد و علی رغم وجود منابع فراوان، سهم کمی در تولید را دارد که علت این موضوع هزینه های زیاد تولید و ریسک های 
تحمیلی است. وی ادامه داد: نخستین چالش ما مربوط به تامین سرمایه و قیمت گذاری دستوری می شود. نوسانات ارزی 
و همچنین اختالف دالر نیمایی و سنایی بر شدت این معضل افزوده می افزاید، در حال حاضر حواله ارزی و نرخ سنا 

اختالفی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومانی برای این شرکت ایجاد می کند.
مدیرعامل کالسیمین تشریح کرد: تامین خوراک و مواد اولیه از دیگر چالش های این صنعت محسوب می شود. همچنین 

بحث مجوز صادرات برای مواد معدنی همواره برای این صنعت دغدغه بوده است.
صبری افزود: در صنعت سرب و روی مازاد مصرف و تولید داریم، اما اجازه صادرات داده نمی شود. عوارض کنسانتره برای 

این صنعت بسیار گران است و انتظار می رود که سیاست های الزم برای تعدیل این موضوع اخذ بشود.
اختالف دالر نیما و آزاد تولید رانت می کند/ مس خریداری شده با دالر نیمایی بعد از تبدیل به قراضه با نرخ دالر آزاد 

فروخته می شود.
بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس نیز در این نشست به بررسی ابعاد صنعت فلزات اساسی 

پرداخت و گفت: تمام ملزومات برای توسعه پایدار و ایجاد ارزآوری 10 میلیارد دالری وجود دارد.
معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس ابراز کرد: 3 کمربند جهانی مس وجود دارد که ایران بخش زیادی از این 

کمربند را تشکیل داده، اما تنها 7 درصد از مس در ایران اکتشاف شده است.
رحمتی بیان کرد: اختالف قیمتی بین دالر آزاد و نیما به وضوح، توزیع رانت است. محصوالت مسی با ارز نیما فروخته 

شده و پس از تبدیل به قراضه از سوی دالالن، در در کشور های همسایه به فروش می رسد.
افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت فوالد با کاهش حقوق دولتی

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: برای کنسانتره نباید حقوق دولتی وضع شود، بلکه این موضوع 
باید معطوف به مواد معدنی باشد. کنسانتره جزء مواد معدنی به حساب نمی آید و در نظرگیری حقوق دولتی در این 

بخش، اشتباه است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: مبلغ حقوق دولتی بسیار زیاد بوده و همین مساله جذابیت سرمایه گذاری 

در این صنعت را از بین می برد.



6

شماره  3161 11 دی 1401

بن بست سیاستگذاری اقتصادی
دکتر موسی غنی نژاد

دنیای اقتصاد : یک مقام مسوول در وزارت صمت 
با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس تقویت 
خواهد شد، پیشنهاد داده است که متقاضیان 
خودرو به جای بازار، از بورس کاال خرید کنند. 
اظهارات وی در شرایطی مطرح می شود که 
70درصد خودروهای تولیدی به قیمت کارخانه 
در اختیار مشموالن طرح جوانی و فرسوده ها 
گیرد و خودروهای پرطرفدار نیز در  قرار می 

بورس کاال حضور ندارند.

اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که 
نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما متاسفانه 
به نظر می رسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات 
مسوول در مصدر امور اراده یا جرات الزم را برای این 
کار در خود نمی بینند. مصرف سوخت حمل ونقل، بنزین 

و گازوئیل، به قدری در این سال ها افزایش یافته است که 
مطابق اظهارات برخی مسووالن به زودی ناگزیر از واردات 

بنزین خواهیم بود.
بخش  که  بی رویه،  مصرف  افزایش  این  ظعلت العلل 
مهمی از آن را قاچاق منظم و سازمان یافته به کشورهای 
همجوار تشکیل می دهد، یقینا قیمت دستوری بسیار 
پایین سوخت است. اما با توجه به حوادث آبان ماه سال 
1398و اوضاع کنونی، کدام مسوول ذی ربطی حاضر است 
این واقعیت را صراحتا اعالم کند و با پذیرفتن مسوولیت 
تبعات آن درصدد چاره جویی برای این معضل برآید؟ 
حدود سه سال است نرخ تورم ساالنه در اقتصاد ایران در 
مقایسه با میانگین چهاردهه پس از انقالب بیش از دوبرابر 
شده و به باالی 40درصد رسیده است و هیچ چشم اندازی 

هم برای کنترل و کاهش آن در افق دیده نمی شود.
این در حالی است که مشکل تورم های دورقمی مزمن 
دهه هاست در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا 
حل شده است و تنها معدود کشورهایی مانند ونزوئال، 
زیمبابوه و ایران که مسووالن ذی ربط شان علم اقتصاد 
و دستاوردهای آن را نادیده می گیرند، هنوز نتوانسته اند 
از پس این مشکل برآیند. یکی از مهم ترین )اگر نگوییم 
مهم ترین( ابزارهای کنترل تورم، سیاستگذاری درست 
درخصوص نرخ بهره بانکی است. کاری که بانک های 
مرکزی دنیا - حتی بانک مرکزی روسیه در آغاز جنگ 
با اوکراین - انجام دادند و با افزایش نرخ بهره، تورم را 
کنترل کردند. به سختی می توان باور کرد بانک مرکزی 
ما خطر سیاسی و اجتماعی اتخاذ تصمیمی مشابه آنچه 
بانک مرکزی روسیه گرفت را به جان بخرد. مضافا اینکه 
با توجه به عدم استقالل بانک مرکزی، این نهاد اساسا 
اختیارات قانونی الزم در این خصوص را به تنهایی ندارد 
و فقط شورای پول و اعتبار است که می تواند در این باره 

تصمیم بگیرد.
با توجه به ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، به راحتی 
می توان حدس زد اکثریت اعضای این نهاد تمایلی به 
اصالح نرخ بهره نشان نخواهند داد؛ مگر اینکه قدرت 
باالدستی آنها را وادار به این کار کند. دو موردی که به آن 

اشاره شد، یعنی اصالح قیمت سوخت و نرخ بهره، به عنوان 
مشت نمونه خروار راهکارهایی برای خروج از بن بستی 
است که نظام تدبیر و سیاستگذاری در کشور ما با آن 
روبه روست. این بن بست محصول انباشت اشتباهاتی است 
که برخی سیاستمداران پوپولیست در لجبازی با یافته های 
علم اقتصاد بر آنها اصرار می ورزند. الزم به یادآوری است 
که مطابق برنامه سوم توسعه، قیمت سوخت )بنزین و 
گازوئیل( پس از تعدیلی که در برنامه صورت گرفته بود، 
باید ساالنه متناسب با نرخ تورم افزایش می یافت. این 
تدبیر مناسبی بود که مانع فشار بیش از حد و ناگهانی به 

مصرف کننده می شد.
اما در سال1383در مجلس هفتم با این کار مخالفت شد 
و اقتصادیون اصولگرای مجلس با این استدالل معیوب که 
افزایش ساالنه قیمت سوخت علت اصلی تورم است مانع 
اجرای برنامه شدند و قیمت سوخت را تثبیت کردند. با 
روی کار آمدن رئیس جمهور اصولگرا در سال1384 این 
سیاست نادرست و مخرب تداوم یافت تا اینکه سال ها 
بعد ناگزیر شدند با طرح و اجرای سیاست پوپولیستی 
مخرب تر دیگری به نام توزیع یارانه نقدی ناشی از اصالح 

قیمت انرژی، قیمت سوخت را به یک باره افزایش دهند.
از ابتدا معلوم بود این ترفندهای عوام پسندانه که با تکیه 
بر درآمدهای ارزی فراوان سال های نیمه دوم دهه1380 
امکان پذیر شده بود، قابل دوام نیست. به این ترتیب، 
دوباره سرنوشت قیمت سوخت به تثبیت های چندساله 
و افزایش های ناگهانی یک باره گره خورد که آخرین مورد 
آن حوادث مصیبت بار آبان1398 بود. مدعیان مجلس 
هفتم که در میان آنها برخی از »اقتصاددان های« اصولگرا 
هم حضور داشتند، راه عاقالنه و علمی برای اصالح قیمت 
سوخت را بستند و هیچ گاه پاسخگوی فجایع بعدی ناشی 
از تصمیم نابخردانه خود که مدعی بودند مانع تورم خواهد 

شد، نشدند.
تورم نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در سال های بعد با 
شدت بیشتری تداوم یافت؛ اما هیچ کدام از این به اصطالح 
اقتصاددانان حاضر به اعتراف به اشتباه خود و عذرخواهی 
از مردم نشدند و با اعتماد به نفسی بیمارگونه به مبارزه 

ُدن کیشوت وار خود با یافته های علم اقتصاد ادامه دادند. 
متاسفانه با گذر زمان، مسوولیت های کلیدی اقتصادی 
به نمایندگان این تفکر ضد علمی واگذار شد که اوج 
آن همین دولت سیزدهم است. زمان آزمون و خطا با 
نظریه های من درآوردی »بومی« گذشته و ملت ایران 
به اندازه کافی تاوان تئوری بافی های مدعیان علم ستیز 
را داده است. زمان آن فرا رسیده که کارها به کاردانان 
سپرده شود نه به آنها که برای خوشامد مقام ها و رده های 
باالدست خود عکس مار می کشند. چه می توان گفت 
درباره این همه دانش آموخته برجسته اقتصادی که به 
حاشیه رانده شده اند و به حال نزار اقتصادی اکثریت مردم 
که محصول بی تدبیری و علم ستیزی برخی مسووالن 

است، خون گریه می کنند.
ممکن است گفته شود در حال حاضر که جامعه شاهد 
اعتراضات و التهابات است، زمان برای اصالح مسیر و 
تصمیمات مهم اقتصادی با پیامدهای نامعلوم مناسب 
نیست و باید تا برقراری آرامش کامل در جامعه صبر کرد. 
در پاسخ بایدگفت تداوم مشکالت اقتصادی به ویژه تورم 
افسار گسیخته بر نارضایتی ها به شدت می افزاید و خود 

مزید بر علت می شود.
بنابراین نمی توان به انتظار روزی نشست که همه چیز 
به وضعیت عادی برگشته باشد. وانگهی بخش مهمی 
و  فرهنگی  بر سیاست های  ناظر  کنونی  اعتراضات  از 
اجتماعی است که چاره جویی برای آنها هزینه اقتصادی 
ندارد، مضافا اینکه نتیجه بخش بودن آنها زمان بر هم 
نیست. به نظر می رسد عاقالنه ترین و کم هزینه ترین راه 
برای برون رفت از بن بست کنونی این است که نظام تدبیر 
در کشور ما تعلل در تصمیم گیری های ضروری، عاجل و 
جسورانه در حوزه فرهنگی و اجتماعی را که پاسخگوی 
مطالبات کثیری از مردم است در دستور کار قرار دهد 
و همزمان اصالحات اقتصادی، به ویژه کنترل تورم، را با 
تکیه بر یافته های آزمون شده علم اقتصاد آغاز کند. به این 
ترتیب شاید بتوان انتظار داشت آرامش نسبی به جامعه 
برگردد و راه برای اصالحات بیشتر و عمیق تر در نظام 

تدبیر و سیاستگذاری های اقتصادی باز شود.
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ادامه در صفحه بعد

 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

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

1400سال  شرح واحد پایان  تا پایان آبان
1400

1400سال فروش
شرکت توانير جمهوري اسالمي ایران خانگي

ت
ساع

ت 
ووا

کيل
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

1401/10/02اطالعات تا پایان مشترکين 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان آبان سال 
1400

واحد عملکرد تا پایان آبان سال 
1400

زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

ليسانس
فوق ليسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

کيلومتر

جمعروستاي برقدار  واحد عملکرد تا پایان آبان سال 
1400

برخي شاخص هاي ساالنه صنعت برق 

http://amar.tavanir.org.ir
شرح

قدرت سرانه  

کيلووات 
ساعت

توليد سرانه  
مصرف سرانه 

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

بخاري
18%

گازي
25%

يچرخه تركيب
39%

برق آبي
13%

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
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متن کامل

افزایش طي  تا پایان آذر پایان
1401 1401سال  1400
22102 0 22102 کيلوولت400     59727 -0/40 گاز 17/6 15829
33384 311 33073 کيلوولت230     6621 21/4 گازوئيل 24/7 22188
55486 311 55175 جمع انتقال 4459 17/0 نفت کوره 38/9 34905
24746 0 24746 کيلوولت132     2/3 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 2263
131348 345 131003 جمع کل خطوط ( مگاوات ) واحد واحد نيروگاه بهره برداري 1/1 1011
81103 900 80203 کيلوولت400     0/5 407
94778 460 94318 کيلوولت230     69/08 تجدید پذیر 1401 100 89710
175881 1360 174521 جمع انتقال 82/0 توليد پراکنده 1401
38670 310 38360 کيلوولت132     160 1 چرخه ترکيبي (صنایع بزرگ)پارس جنوبي 1401/01/15
84014 1253 82761 کيلوولت66و63     320 4 گازي پاسارگاد قشم 1401/02/09 71/7 2096
122684 1563 121121 جمع فوق توزیع 162 4 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/02/31 23/1 676
298565 2923 295642 جمع کل پست ها 183 1 گازي 1401/03/09 آریان 0/0 0
100308/7 3390 96918/7 183 2 گازي 1401/03/17 آریان 0/0 0
398874 6313 392561 162 1 گازي (زرند کرمان)مهتاب کویر 1401/03/22 2/8 82/0

196 1 چرخه ترکيبي  1401/04/06 غرب کارون 2/4 69/08
162 5 گازي (LNG) پتروشيمي ایران 1401/04/14 100 2923
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  )
2923 13/8 371

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

68 توليد پراکنده 5/2 66059 (21:08 ،ساعت 1401/05/25)پيک شب  (مگاوات)
131 تجدیدپذیر 3/4 283349 حرارتي و اتمي
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 12/7 11620 برقابي و بادي
42 گازي زاهدان 3/7 294969 جمع
42 گازي جاسک 42/8 3103
42 گازي درود -9/6 3718
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
3140
6063

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

(10MWشامل برقابي کمتر از )ان رژي هاي تجدیدپذیر

(درصد)سهمميزان

دیزلي

ميزان

ميليون متر مکعب

عملکرد 

1401عملکرد و پيش بيني بهره برداري از واحدهاي نيروگاهي سال 

رشد نسبت به مدت مشابه 
(%)سال قبل 

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 

جمع عملکرد از ابتداي سال

ميزان

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

1401/10/02ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

ميليون ليتر

70807

شرح واحد(درصد)سهمميزان

ات
گاو

م

ظرفيت نصب شده نيروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکيبي
برق آبي

1401/10/02سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

واحد

پیش بینی 
کيلوولت66و63     
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 

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

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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بازار سهام
عقب نشینی بورس

ازار سهام اولین روز از دومین هفته معامالتی دی  ب
ماه را نزولی آغاز کرد. نماگر اصلی بورس تهران پس 
از پشت سر گذاشتن یک هفته صعودی، روز شنبه 
که شاخص  طوری  به  بود.  همراه  افت چشمگیر  ا  ب
برای  با 45/ 3 درصد کاهش  یاد شده  روز  کل طی 
دومین بار در سال جاری کانال 6/ 1 میلیون واحدی 
را از دست داد. بر این اساس سطح یاد شده که پس 
از حدود 5 ماه به دست آمده بود از دست رفت. به 
این ترتیب دماسنج اصلی بازار کار خود را در سطح 
یک میلیون و 590 هزار واحد به اتمام رساند. با این 
حال ارزش معامالت خرد بورس )سهام و حق تقدم( 
تومان  میلیارد  باالی شش هزار  در سطوح  همچنان 
قرار دارد. از سویی دیگر روز گذشته بازار شاهد خروج 
پول سرمایه گذاران خرد معادل 741 میلیارد تومان 
بود. با توجه به شرایط فعلی بازار برخی از کارشناسان 
مدار  به  بازگشت  توان  بازار  که  باور هستند  این  ر  ب
مثبت را دارد. اما این مسیر بازگشتی می تواند برای 

مدتی نیز تاخیر داشته باشد.
بازار سکه

افت شبانه سکه
طی  پی  در  پی  رشدهای  از  پس  سکه  و  طال  بازار 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند
قیمت ها؛ یک گام به عقب

به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  کی  ی
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  فحه  ص
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  تن  م

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

روزهای معامالتی هفته گذشته و ثبت بازدهی هفتگی نزدیک به 20 درصد، روز شنبه برخالف انتظارات یک گام بزرگ به عقب برداشت. به طوری که سکه امامی نیز 
نزدیک به دو میلیون تومان از باالترین قیمت تاریخی خود عقب   نشینی کرد. بر این اساس هر قطعه از مسکوک یاد شده روز گذشته در قیمت 19 میلیون و 900 هزار 
تومان داد و ستد شد. به این ترتیب فاصله ارزش ذاتی و بازار سکه مذکور همگام با نوسانات نرخ دالر در بازار آزاد و افزایش بهای طال در بازار جهانی کاهش یافت. از 
این رو حباب فلز گرانبهای داخلی از 5/ 3میلیون تومان تا رقم دو میلیون و 400 هزار تومان افت کرد. برخی از کارشناسان بازار طال معتقدند که این استراحت و کاهش 

قیمت می تواند برای مدتی باقی بماند. اما نمی توان با توجه به شرایط اقتصادی و عوامل تاثیرگذار انتظار افت قابل توجهی را از دالر و سکه داشت.
بازار طالی جهانی

حاکمیت دالر بر طال
طال سال میالدی 2022 را برای دومین سال متوالی با عملکرد منفی به پایان رساند. زیرا افزایش شدید نرخ بهره از سوی فدرال رزرو باعث رشد شاخص دالر شد که 
نقش این فلز گرانبها را به عنوان پناهگاه امن برای سرمایه گذاران به چالش کشید. عالوه بر این تهاجم روسیه به اوکراین، تورم فزاینده، محدودیت های کووید-19 و 
کندی رشد اقتصادی نیز از عواملی بود که قیمت طال را تحت   الشعاع قرار داد. به این ترتیب هر اونس طال با ایستادن در قیمت 1824 دالر عملکرد منفی 33/ 0 درصدی 
را در کارنامه ساالنه خود به ثبت رساند. به عقیده کارشناسان انتظار می رود که سیاست   های انقباضی فدرال رزرو با تورم، احساسات بازارها را در سال میالدی 2023 
دیکته کند. در مقابل نیز برخی تحلیلگران بر این باور هستند که طال در نیمه اول سال جدید می تواند ضمن ثبت افت و خیزهای زیاد عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
انتظار در بازار مسکن

اوراق تسهیالت بانک مسکن که در فرابورس معامله 
می شود روز شنبه با افت همراه بودند. به طوری که 
 /69 معادل  کاهشی  نیز   9912 تسه  میان  این  در 
2 درصد را که بیش از 3 هزار تومان بود تجربه کرد. 
به این ترتیب اوراق تسهیالت یاد شده روز گذشته 
کار خود را در قیمت پایانی 121 هزار و 964 تومان 
طی  حوزه،  این  کارشناسان  گفته  به  دادند.  خاتمه 
افزایش بی رویه قیمت دالر موجب  ماه   های گذشته 
شد تا بازار مسکن در رکود قرار گیرد و خریداران و 
فروشندگان را در فضایی مه   آلود قرار دهد، همچنین 
را  از نوع سرمایه گذاری  به خرید  تا حدودی تمایل 
برای مالکان افزایش دهد. به نحوی که با توجه به 
اینکه بازار مسکن مدت   ها پیش دچار رکود تورمی 
کاهش  موجب  مسکن  قیمت  افزایش  بود،  شده 
خرید و فروش نیز شده است. عالوه بر این با توجه 
به اینکه وزیر جدید صحبت   هایی از افزایش تولید و 
متناسب سازی عرضه و تقاضا کرده است باید منتظر 

ماند تا نابسامانی   ها تمام شود.
بازار نفت

دومین سال متوالی مثبت نفت
قیمت نفت در سال 2022 به شدت نوسان کرد و 
در بحبوحه جنگ در اوکراین به دلیل کاهش عرضه 
با افزایش همراه شد. اما قیمت ها به دلیل  ابتدا  در 
تضعیف تقاضا در چین و افزایش نگرانی از انقباض 
اقتصادی کاهش یافت. کاهش قیمت نفت در نیمه 
برای  بهره  نرخ  افزایش  دلیل  به   2022 سال  دوم 
این  کرد.  تقویت  را  دالر  شاخص  تورم،  با  مبارزه 
امر باعث شد کاالهای دالری مانند نفت خام برای 
دارندگان ارزهای دیگر گران تر شوند. به این ترتیب 
هر بشکه نفت برنت در آخرین روز معامالتی سال، در 
قیمت 85 دالر و 91 سنت ایستاد و عملکرد مثبت 

ساالنه 45/ 10 درصدی را از آن خود کرد. همچنین نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با رسیدن به سطح 80 دالر و 26 سنت در هر بشکه بازدهی 71/ 6 درصدی 
را در کارنامه ساالنه خود ثبت کرد. انتظار می رود سرمایه گذاران در سال 2023 رویکرد محتاطانه خود را حفظ کنند و نسبت به افزایش نرخ بهره و رکودهای احتمالی 

محتاط باشند.
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