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3165خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهارشنبه  21 دی 

ادامه در صفحه بعد

نـرخ ارز بـه شـکلی بی سـابقه افزایـش یافتـه و خسـارات غیرقابـل 
جبـران بسـیاری را بـه اقتصـاد کشـور تحمیل کـرده اسـت. در این 
میـان آسـیب وارد شـده به صنایـع زیرسـاختی که عمدتـا در قالب 
B۲G کار می کننـد و بـا کارفرمایـان دولتی سـر وکار دارند، بسـیار 

گسـترده تر از سـایر بخش هاسـت.
گسـتردگی دامنـه ایـن خسـارات دالیـل متعـددی دارد کـه یکـی 
از مهم تریـن آنهـا قالب هـای قـراردادی بخـش خصوصـی بـا دولت 
و همچنیـن تسـری کسـری بودجـه مسـتمر و مـداوم کارفرمایـان 
قالـب  در  قراردادشـان  بـه شـرکت های خصوصـی طـرف  دولتـی 
انباشـت هنگفـت بدهی هـای دولـت بـه فعـاالن اقتصـادی اسـت.

ایـن موضـوع در صنعـت بـرق کـه عمدتـا قراردادهـای بلندمـدت 
چند سـاله دارد امـا سـازوکارهای حقوقـی و قراردادی اش به شـکلی 
یک سـویه تنظیـم شـده و وزارت نیـرو بـه عنـوان کارفرمـای اصلی، 
بیـش از 90 هـزار میلیـارد تومـان به فعـاالن صنعتـی در بخش های 

ابالغ ساالنه شاخص های تعدیل از سوی سازمان برنامه به ویژه در شرایط بحرانی نوسانات قیمت ها برای صنعت برق یک امتیاز کلیدی 
محسوب می شود، اما قطعا این پروسه مشمول ایراداتی است که عمدتا به زیان فعاالن بخش خصوصی این صنعت تمام می شود.

تعدیل های صنعت بــــرق 
در دام شاخص های دیرهنگام

ـــوی  ـــاه 1401 از س ـــروز ۲1 دی م ـــور ام ـــه 140۲ کل کش ـــه بودج الیح
ــس  ــه مجلـ ــور بـ ــی رئیس جمهـ ــیدابراهیم رئیسـ ــام سـ حجت االسـ

ـــد.  ـــم ش ـــامی تقدی ـــورای اس ش
ـــر  ـــغ ب ـــارف بال ـــع و مص ـــث مناب ـــور از حی ـــال 140۲ کل کش ـــه س بودج
ـــصت  ـــد و ش ـــزار و نهص ـــانزده ه ـــصد و ش ـــون و شش ـــاه و دو میلی پنج
ـــر  ـــرح زی ـــه ش ـــال ب ـــارد )5۲،616،965،000،000،000( ری ـــج میلی و پن

ـــت:  اس

متن کامل الیحه بودجه 1402؛ منابع مهدی مسائلی؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران:
عمومی: نوزده میلیون و هشتصد و چهل 

هزار میلیارد ریال
متن کامل الیحه بودجه 1402 کل کشور که امروز رئیس جمهور 

به مجلس تقدیم کرد، منتشر شد.
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ادامه از صفحه قبل 

انتقـال و توزیـع بدهـکار اسـت،  مختلـف تولیـد، 
ابعـاد بسـیار گسـترده تری دارد. به ویـژه آنکـه این 
اولیـن جهش هـای ارزی در  از  تـا پیـش  صنعـت 
سـال 91 فاقـد ابزارهـای قابـل اتـکا بـرای جبـران 
خسـارات ناشـی از افزایش نـرخ ارز در قراردادهای 

بود. ریالـی 
اگرچـه در همـان زمـان هـم سـازمان برنامـه طی 
جبـران  بـرای  را  شـاخص هایی  بخشـنامه،  یـک 
تاثیـرات نـرخ در پیمان هـای ریالـی فاقـد تعدیـل 
کـه  ایـن شـاخص ها  نهایـت  در  امـا  کـرد  صـادر 
عمدتـا در قالـب فهرسـت بهـای تاسیسـات برقـی، 
پیاده سـازی  سـاختمان  بهـای  فهرسـت  ذیـل 
می شـد، بـه هیچ عنـوان امکان پوشـش خسـارات 
گسـترده وارد شـده بـه سـازندگان صنعـت بـرق 
را نداشـت. در ایـن میـان سـندیکای صنعـت بـرق 
ایـران کـه از سـال 1384 موضوع تدوین فهرسـت 
بهـای تخصصـی بـرای صنعـت بـرق را پیگیـری 
می کـرد، پـس از سـال 1391، جهـش نـرخ ارز و 
توقـف برخـی از قراردادهـای کلیدی و زیرسـاختی 
صنعـت بـرق، این موضـوع را با جدیت بیشـتری از 

مسـیر سـازمان برنامـه دنبـال کـرد.
ایـن تاش هـا در سـال 139۲ بـه تدویـن اولیـن 
فهرسـت بهـای تخصصـی صنعـت بـرق منجر شـد 
کـه متاسـفانه بـا توجـه بـه عـدم  قیمت دار شـدن، 
همچنـان امـکان تدویـن شـاخص بـر اسـاس آن 
وجـود نداشـت. اولیـن فهرسـت بهـای صنعت برق 
در رشـته توزیـع یـک سـال پـس از جهـش ارزی 
مجـدد در سـال 1397 بـه همت بخـش خصوصی 
و همراهـی و مشـارکت توانیـر قیمـت دار شـد و به 
فاصلـه کوتاهـی در سـال 1399، چهـار فهرسـت 
بهـای دیگـر هـم در رشـته های پسـت   های انتقـال 
و فـوق توزیـع، خطـوط هوایـی، خطـوط کابلـی و 
تعمیـر و نگهـداری قیمـت دار و ابـاغ شـد. امـروز 
ایـن فهـارس بهـای پنج گانـه، منبـع اصلـی بـرای 
سـازمان  سـوی  از  تعدیـل  شـاخص های  تعییـن 

برنامـه هسـتند و فعـاالن ایـن صنعـت می توانند به 
جـای انتظار برای ابـاغ بخشـنامه ارزی  به جبران 
بخشـی از خسـارات ناشـی از نوسـانات قیمت هـا از 
مسـیر شـاخص های تعیین شـده بر اسـاس فهارس 

بهـا، امیدوار باشـند.
باوجـود اینکـه اباغ سـاالنه شـاخص های تعدیل از 
سـوی سـازمان برنامـه به ویـژه در شـرایط بحرانـی 
نوسـانات قیمت هـا بـرای صنعـت بـرق یـک امتیاز 
کلیـدی محسـوب می شـود، امـا قطعـا این پروسـه 
مشـمول ایراداتی اسـت کـه عمدتا به زیـان فعاالن 

بخـش خصوصـی ایـن صنعـت تمام می شـود.
کـه  اسـت  ایـن  مسـاله  مهم تریـن  و  اولیـن 
شـاخص های تعدیـل باید بـه صورت فصلـی تعیین 
و ابـاغ شـوند امـا سـازمان برنامـه در طـول ایـن 
تاخیـر  بـا  و  6ماهـه  صـورت  بـه  عمدتـا  سـال ها 
قابل توجـه آن را ابـاغ می کنـد. بـه ایـن ترتیـب 
شـاخص های نیمـه اول هـر سـال معمـوال تـا پایان 
آبـان یا آذرمـاه و شـاخص های 6ماه دوم تـا خرداد 
یـا تیـر مـاه سـال بعـد ابـاغ می شـود. بـه ایـن 
ترتیـب یـک سـازنده یـا پیمانـکار صنعـت بـرق تا 
7 یـا 8 مـاه پـس از آنکـه هزینه هـای مربـوط بـه 
تغییـرات قیمتـی در نـرخ ماشـین   آالت، دسـتمزد 
نیـروی انسـانی، حمل ونقـل و مصالـح و تجهیـزات 
را کـه عمدتـا بـه دالر و نـرخ فلزات وابسـته اسـت، 
خـود  پـول  اصـل  بـه  نمی توانـد  کـرد،  پرداخـت 
برسـد. از ایـن رو بـه جـرات می تـوان گفـت کـه 
و  مهم تریـن  از  یکـی  شـاخص   ها«  ابـاغ  »زمـان 
در  بـرق  صنعـت  فعـاالن  مشـکات  جدی تریـن 

اسـت. تعدیـل  شـاخص های  حـوزه 
ایـراد جـدی دوم ایـن اسـت کـه سـازمان برنامـه 
شـاخص ها را بـه نوعـی عامـل ایجاد تـورم می داند. 
بـر ایـن اسـاس کارکـرد شـاخص های تعدیـل کـه 
قـرار بـود بـه نوعـی جبران کننـده تـورم و افزایـش 
و  کـرده  تغییـر  باشـد،  تولیـد  نهاده هـای  قیمـت 
اسـتفاده  قیمت هـا  افزایـش  کنتـرل  بـرای  آن  از 

می شـود. بـه ایـن ترتیـب خسـارات و هزینه هـای 
ناشـی از تاطمـات اقتصادی، تمامـا بر دوش بخش 
خصوصـی گذاشـته می شـود. بـه عنـوان مثـال در 
افزایـش  شـاخص  سـال  اول  6مـاه  شـاخص های 
حقـوق و دسـتمزد بـه جـای 57 درصـد، 37 درصد 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
لـذا بـه طـور خاصـه بایـد گفـت کـه در شـرایط 
فعلـی شـاخص ها به جای جبـران اثـرات تورمی به 
عنـوان ابـزاری بـرای کنترل تـورم در بخش صنعت 
در نظـر گرفتـه شـده و همیـن مسـاله خسـارات 
ناشـی از التهابـات بـازار بـرای قراردادهـای صنعت 

بـرق را گسـترده تر کـرده اسـت.
مسـاله ای کـه نبایـد از نظـر دور داشـت این اسـت 
کـه عدم محاسـبه و تخصیـص بـه موقـع تعدیل هـا 
بـه سـازندگان و پیمانـکاران صنعـت بـرق ابعـادی 
شـرکت  یـک  خسـارت  جبـران  از  گسـترده تر 
خصوصـی دارد. چـرا کـه این مجموعه هـا تنها یکی 
از حلقه هـای زنجیـره بـه هـم پیوسـته قراردادهای 
صنعت برق هسـتند. توقـف پروژه های زیرسـاختی 
صنعـت بـرق در شـرایطی کـه بـه دلیـل ناتـرازی 
تولیـد و مصـرف، خاموشـی یـک بحـران و خطـر 
جـدی برای ایـن صنعت محسـوب می شـود، بدون 
تردیـد پیامدهایـی در سـطح کان و ملـی خواهـد 

داشت.
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه نوسـانات قیمت هـا 
پیش بینـی  و  کنتـرل  عمـا  و  گرفتـه  شـدت 
شـرایط بـازار ناممکـن اسـت، انتظـار و درخواسـت 
بخـش خصوصـی از سـازمان برنامـه، ابـاغ فصلـی 
شـاخص ها بـر اسـاس واقعیـات جـاری در اقتصـاد 
ایـن  ادامـه  اسـت.  مناسـب  زمـان  در  و  کشـور 
فعلـی،  اقتصـادی  ملتهـب  فضـای  در  تاخیرهـا 
نتیجـه ای جز تکـرار قراردادهای متوقـف و تضعیف 
بیشـتر ظرفیت هـای بخـش خصوصـی به ویـژه در 
حـوزه سـاخت تجهیـزات و تولیـد خدمـات فنـی و 

نخواهـد داشـت. مهندسـی 

نظرسنجی درخصوص شرکت 
در نمایشگاه جانبی کنفرانس 

بین المللی بهینه سازی مصرف 
انرژی الکتریکی

اعضای  از  ای  نامه  طی  برق  صنعت  سندیکای 
به  عالقمندی  درصورت  تا  کرد  دعوت  محترم 
کنفرانس  پنجمین  جانبی  نمایشگاه  در  حضور 
بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی ، 
مراتب آمادگی خود را با تکمیل پیوستی این خبر 

و ارسال برای دبیرخانه سندیکا اعالم نمایند.

منظور  به  برق  صنعت  سندیکای  راستا  همین  در 
ظرفیت های  معرفی  برای  مناسب  بسترهای  احیای 
شرکت های عضو از طریق نمایشگاه های تخصصی و 
ایجاد فرصت های جدید کسب و کار برای شرکت های 
فعال صنعت برق به ویژه در حوزه بهینه سازی مصرف، 
در نظر دارد مسئولیت برگزاری این نمایشگاه را عهده 
دار شود و اقدامات الزم را برای تسهیل حضور اعضا در 

نمایشگاه جانبی این کنفرانس را به عمل آورد.
بین المللی  کنفرانس  پنجمین  است؛  ذکر  به  الزم 
بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی طی روزهای 9 الی 
10 اسفندماه با همکاری و حمایت شرکت توانیر، انجمن 
مهندسین برق و الکترونیک ایران با همکاری شاخه 
خوزستان، سندیکای صنعت برق ایران و سازمان ها و 
نهادهای ذیربط با حضور مدیران ارشد و صنعتگران در 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.
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ـــا و  ـــاظ درآمده ـــت از لح ـــی دول ـــع عموم ـــف- مناب ال
ـــارف  ـــی و مص ـــرمایه ای و مال ـــای س ـــذاری دارایی ه واگ
بودجـــه عمومـــی دولـــت از حیـــث هزینـــه هـــا و تملـــک 
دارایی هـــای ســـرمایه ای و مالـــی، بالـــغ بـــر بیســـت 
ـــارد   ـــزار میلی ـــل ه ـــصد و چه ـــون و شش ـــک میلی و ی

)۲1،640،000،000،000،000( ریـــال شـــامل: 
1. منابـــع عمومـــی نـــوزده میلیـــون و هشـــتصد و چهـــل 
هـــزار میلیـــارد )19،840،000،000،000،000( ریـــال 
ــات  ــا و موسسـ ــه هـ ــی وزارتخانـ ــد اختصاصـ و درآمـ
دولتـــی بالـــغ بـــر یـــک میلیـــون و هشـــتصد هـــزار 
ــه در  ــت کـ ــال اسـ )1،800،000،000،000،000( ریـ
ـــند.  ـــی باش ـــص م ـــل تخصی ـــع قاب ـــی مناب ـــدود وصول ح
ب- بودجـــه شـــرکت های دولتـــی، بانـــک هـــا و 
موسســـات انتفاعـــی وابســـته بـــه دولـــت از لحـــاظ 
درآمدهـــا و ســـایر منابـــع تامیـــن اعتبـــار ســـی میلیـــون و 
نهصـــد و هفتـــاد و شـــش هـــزار و نهصـــد و شـــصت و پنـــج 
ـــه از  ـــال ک ـــارد )30،976،965،000،000،000( ری میلی
ـــش  ـــردن ش ـــد ک ـــرای هدفمن ـــع اج ـــغ مناب ـــن مبل ای
ـــد  ـــزار و چهارص ـــت ه ـــود و هش ـــد و ن ـــون و پانص میلی
و بیســـت میلیـــارد )6،598،4۲0،000،000،000( ریـــال 
ـــت  ـــه وزارت نف ـــای تابع ـــرکت ه ـــط ش ـــه توس ـــت ک اس
ـــزد  ـــا ن ـــه ه ـــازی یاران ـــازمان هدفمندس ـــاب س ـــه حس ب

ـــردد. ـــی گ ـــز م ـــور واری ـــه داری کل کش خزان

حقوق 20 درصد افزایش یافت
بـــر اســـاس پیش بینـــی صـــورت گرفتـــه در الیحـــه 
ــوق  ــش حقـ ــط افزایـ ــده متوسـ ــال آینـ ــه سـ بودجـ
ـــل  ـــت و حداق ـــده اس ـــن ش ـــد تعیی ـــان ۲0 درص کارکن

دریافتـــی نیـــز 7 میلیـــون تومـــان خواهـــد بـــود.
آنچـــه کـــه در الیحـــه بودجـــه ســـال 140۲ دولـــت 
بـــرای حقـــوق کارکنـــان پیش بینـــی کـــرده نشـــان 

می دهـــد کـــه افزایـــش پلکانـــی حقـــوق در دســـتور 
کار قـــرار دارد و متوســـط ۲0 درصـــد اســـت بـــه 
طـــوری کـــه بـــرای طبقـــات پایین تـــر از ایـــن رقـــم 

بیشـــتر افزایـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد.
در تبصـــره 1۲ الیحـــه بودجـــه ســـال 140۲ آمـــده 
ــف  ــای مختلـ ــوق گروه هـ ــب حقـ ــه ضریـ ــت کـ اسـ
ــر بـــه میـــزان متوســـط ۲0 درصـــد بـــر  حقوق بگیـ
اســـاس آخریـــن حکـــم کارگزینـــی بـــه گونـــه ای افزایـــش 
ـــان  ـــرای کارکن ـــی ب ـــم کارگزین ـــوع حک ـــه مجم ـــد ک یاب
ـــه  ـــده ماهان ـــرارداد منعق ـــغ ق ـــی و مبل ـــمی, پیمان رس
بـــرای کارکنـــان قـــرارداد کار معیـــن )مشـــخص( و 
کارکنـــان طـــرح خـــدم پزشـــکان و پیراپزشـــکان در 
ــه  ــکی بـ ــوزش پزشـ ــان و آمـ ــت, درمـ وزارت بهداشـ
ــال  ــون ریـ ــاد میلیـ ــرد, از هفتـ نســـب مـــدت کارکـ

ـــد. ـــر نباش کمت
ـــت  ـــده اس ـــره آم ـــن تبص ـــد دو همی ـــن در بن همچنی
کـــه: حقـــوق بازنشســـتگان, وظیفـــه بگیـــران و 
مشـــترکان صندوق هـــای بازنشســـتگی کشـــوری 
و لشـــکری و ســـایر صندوق هـــای بازنشســـتگی 
ــزان  ــه میـ ــی، بـ ــتگاه های اجرایـ ــه دسـ ــته بـ وابسـ
ــه  ــد بـ ــش می یابـ ــد افزایـ ــت درصـ ــط بیسـ متوسـ
نحـــوی کـــه پـــس از اعمـــال ایـــن افزایـــش، حکـــم 
ــترکان  ــران و مشـ ــتگان، وظیفه بگیـ ــوق بازنشسـ حقـ
ــا  ــب بـ ــور، متناسـ ــتگی مذکـ ــای بازنشسـ صندوق هـ
ـــال  ـــون ری ـــول، از 63 میلی ـــل قب ـــت قاب ـــنوات خدم س

کمتـــر نباشـــد.
ـــه  ـــه بودج ـــده الیح ـــاده واح ـــره 1۲ م ـــوم تبص ـــد س بن
ــاره  ــدی و اوالد اشـ ــق عائله منـ ــه حـ ــال 140۲ بـ سـ
کـــرده اســـت کـــه بـــه ترتیـــب 50 و 100 درصـــد 
افزایـــش خواهـــد داشـــت. در ایـــن بنـــد آمـــده 
اســـت: »در اجـــرای مـــاده )16( قانـــون حمایـــت از 

ـــه  ـــک هزین ـــاز کم ـــت, امتی ـــی جمعی ـــواده و جوان خان
عائله منـــدی و حـــق اوالد، موضـــوع بنـــد )4( مـــاده 
)68( قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری شـــاغلین 
ـــادل  ـــب ۲۲80 و 1050 و مع ـــه ترتی ـــتگان، ب و بازنشس
ریالـــی امتیـــاز مذکـــور بـــرای کارمنـــدان مشـــمول 
ـــت  ـــان دول ـــت کارکن ـــگ پرداخ ـــام هماهن ـــون نظ قان

تعییـــن می گـــردد«.

افزایش سن بازنشستگی
ــن  ــده سـ ــال آینـ ــه سـ ــه بودجـ ــاس الیحـ ــر اسـ بـ
بازنشســـتگی دو ســـال افزایـــش خواهـــد یافـــت. در 
بنـــد »د« تبصـــره ۲0 الیحـــه بودجـــه ســـال 140۲ 
ـــرای  ـــول ب ـــورد قب ـــت م ـــنوات خدم ـــت: س ـــده اس آم
ــرد و زن دارای  ــتخدمین مـ ــام مسـ ــتگی تمـ بازنشسـ
ــاغل  ــر در مشـ ــی معتبـ ــدرک کارشناسـ ــل مـ حداقـ
ـــم  ـــتگی اع ـــای بازنشس ـــام صندوق ه ـــی در تم اختصاص
از لشـــگری و کشـــوری کـــه در ســـال 140۲ بازنشســـته 
می شـــوند، در صـــورت اعـــام نیـــاز دســـتگاه و 
ـــه  ـــنی ب ـــرط س ـــت ش ـــدون رعای ـــتخدم ب ـــت مس رضای

ــد. ــش می یابـ ــال افزایـ ــدت دو سـ مـ
همچنیـــن در ســـال آینـــده پـــاداش پایـــان خدمـــت 
کارکنـــان 5۲0 میلیـــون تومـــان پیش بینـــی شـــده 
ـــش  ـــان افزای ـــون توم ـــه امســـال 75 میلی ـــه نســـبت ب ک

ـــت. ـــه اس یافت

یارانه ثابت ماند
ـــت  ـــده ثاب ـــه در بودجـــه ســـال آین ـــن یاران ـــر ای ـــزون ب اف
ـــش از 315  ـــوع بی ـــده در مجم ـــال آین ـــرای س ـــد. ب مان
ــارد تومـــان بـــرای یارانـــه نقـــدی 300  ــزار میلیـ هـ
و 400 هـــزار تومانـــی پیش بینـــی شـــده اســـت. در 
ـــزار  ـــت 315 ه ـــه 140۲ دول ـــه بودج ـــره 14 الیح تبص

میلیـــارد تومـــان بـــرای پرداخـــت یارانـــه نقـــدی و 
معیشـــتی پیش بینـــی کـــرده اســـت. همچنیـــن 56 
ـــان و 69  ـــه ن ـــرای یاران ـــز ب ـــان نی ـــارد توم ـــزار میلی ه
ـــر  ـــه دارو در نظ ـــرای یاران ـــز ب ـــان نی ـــارد توم ـــزار میلی ه
ـــع و  ـــقف کل مناب ـــن س ـــت. همچنی ـــده اس ـــه ش گرفت
مصـــارف هدفمنـــدی یارانه هـــا در ســـال آینـــده بـــا 
ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــان بس ـــارد توم ـــزار میلی ـــم 659 ه رق

رشد درآمدهای مالیاتی
ـــات را  ـــع حاصـــل از مالی ـــت مناب در بودجـــه 140۲، دول
ـــش داده  ـــان افزای ـــارد توم ـــزار میلی ـــه بیـــش از 838 ه ب
ـــش از 59  ـــاری بی ـــال ج ـــه س ـــه بودج ـــبت ب ـــه نس ک

ـــش دارد. ـــد افزای درص
مـــاده واحـــده و جـــداول کالن منابـــع و 

ــه ــارف بودجـ مصـ
پیوســـت شـــماره یـــک: اعتبـــار طرح هـــای 

تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای
پیوســـت شـــماره دو: درآمدهـــا و واگـــذاری 

ــی ــرمایه ای و مالـ ــای سـ دارایی هـ
ـــرکت های  ـــه ش ـــه: بودج ـــماره س ـــت ش پیوس
ــی  ــات انتفاعـ ــا و مؤسسـ ــی، بانک هـ دولتـ
ــه و  ــام برنامـ ــت به انضمـ ــه دولـ ــته بـ وابسـ

ـــت  فعالی
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شماره  3165 21 دی 1401

رئیس جمهور الیحه بودجه 1402 را تقدیم مجلس کرد/ افزایش 
متوسط 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان

رئیس جمهور الیحه بودجه سال 1402 را تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی کرد.

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از خانه ملت، حجت االسام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور پس از 
سخنرانی  خود در جلسه علنی صبح امروز )چهارشنبه ۲1 دی ماه( مجلس، الیحه بودجه سال 140۲ کل کشور را به 

رئیس مجلس شورای اسامی تقدیم کرد. 
رئیسی در این جلسه با بیان اینکه باید از همه کسانی که در نظام جمهوری اسامی خدمت می کنند تقدیر و تشکر کرد 
و گفت: عنوان جلسه برای تقدیم الیحه بودجه سال 140۲ است و بنا است الیحه بودجه تقدیم مجلس شود اما استحضار 

دارید بخش اول الیحه بودجه که مربوط به شرکت ها است ابتدای آبان ماه تقدیم مجلس شد.
وی ادامه داد: قانونگذار برای بررسی مسائل مربوط به شرکت ها وقت بیشتری را در نظر گرفته و باید یک ماه قبل از الیحه 

بخش مربوط به شرکت ها تقدیم مجلس شود که در زمان مقرر بخش شرکت ها تقدیم مجلس شد.
رئیسی عنوان کرد: الیحه بودجه سال 140۲ نیز در تاریخ 5 دی ماه 1401 تقدیم مجلس شد، یک بخش مربوط به 
جداول و بخش دیگر مربوط به تبصره و احکام است در خصوص جداول در مجلس و در جریان اصاح آئین نامه داخلی 
بحثی مطرح بود که تدوین و تصویب بودجه به صورت دو مرحله ای انجام شود اما بین شورای نگهبان و مجلس در رفت 

و آمد بود و نهایتا نظر مجلس تصویب شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه بخش مربوط به احکام بودجه قبا به مجلس ارسال شده و بخش مربوط به جداول هم امروز 
تقدیم می شود، گفت: تمام تاشمان در تدوین الیحه بودجه 140۲ این بود که با سیاست های اعامی مقام معظم 

رهبری و سیاست های برنامه هفتم کاال تطابق داشته باشد. البته سیاست های مذکور در اواخر شهریورماه به دولت اباغ 
شد. زمانی که دولت نزدیک به ۲ ماه درگیر تدوین الیحه بودجه 140۲ بود، چرا که دولت تدوین الیحه بودجه را از تیرماه 
شروع کرده و در میانه تدوین آن، سیاست های مقام مظعم رهبری اباغ شد. البته هر کجای کار که باشیم، باید بودجه 

از سیاست های مذکور الهام بگیرد که در الیحه سال آینده این امر محقق شده است.
وی افزود: سیاست ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک سال و نیم مطرح بود که پس از آن به دفتر مقام 
معظم رهبری تقدیم و در زمان بسیار کوتاه رسیدگی به آن نهایی شد و به تنفیذ مقام معظم رهبری رسید، اما در 
شهریورماه و در میانه تدوین الیحه بودجه سال آینده، اباغ شد. طبیعتاً دولت برای اینکه بتواند بودجه را تمام و هم برنامه 
جامعی را تقدیم مجلس کند ولو اینکه نمایندگان مجلس نیز با نگاه تیزبینانه آن را بررسی خواهند کرد تا برنامه مناسبتر 
و متفاوت تری از سنوات گذشته خواهیم داشت، اما تدوین و تصویب و تقدیم الیحه برنامه هفتم توسط دولت هم به وقت 
نیاز داشت، مخصوصاً اینکه در حال تدوین الیحه بودجه 140۲ نیز بودیم. هم اکنون بعد از تدوین الیحه بودجه، همکاران 

با همه همتشان تدوین برنامه هفتم را پیگیری می کنند که ان شاهلل به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
رئیس کابینه سیزدهم تصریح کرد: مجلس و دولت برنامه هفتم را با نگاه برنامه های گذشته و چرایی عدم اجرای آنها 
تدوین و تصویب خواهند کرد. در برخی از مجامع مطرح می شود اجرای برنامه توسعه ای حدود 30 الی 35 درصد بوده، 
لذا حتما بنا داریم برنامه ای را که تدوین و تقدیم مجلس می کنیم، همراه با اجرا باشد، چه مجلس در جایگاه تصویب 

نهایی و چه دولت در جایگاه اجرا.
رئیسی اضافه کرد: در برنامه هفتم نکات مهمی را مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اباغ فرمودند که در بودجه 
140۲ مورد تاکید دولت بوده است. از جمله نکاتی که در الیحه بودجه به آنها توجه کردیم، تفکیک احکام دائمی از احکام 

یکساله بوده است تا مجلس نیز از سال های آتی به صورت سهل و آسان بتواند بودجه را به تصویب رساند.
رئیس جمهور کشورمان با ارائه گزارشی از عملکرد دولت در سال جاری عنوان کرد: تمام تاشمان این بود که در سال 
جاری با کسری بودجه مواجه نشویم، در همین راستا از مجلس به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و 
بودجه تشکر می کنم، هر چند ممکن است برخی در دولت گله مند باشند، اما مصرانه پیگیری کردیم تا دولت گرفتار 
کسری بودجه نباشد. تاش مجلس و دولت برای نبود کسری بودجه نکته بسیار مهمی است که با توجه به منابع و 
درآمدهای دولت تاکنون داشته و پیش بینی می شود تا پایان سال داشته باشد، برخاف صحبت هایی که برخی افراد در 

رسانه ها مطرح می کنند، به همراه ۲0 درصدی که از صندوق توسعه اخذ می شود، با کسری مواجه نباشیم.
وی با اشاره به وضعیت تورم کشور عنوان کرد: تاش مجلس و دولت این بود که تورم کاهش یابد، ما نسبت به وضعیت 
تورم ناراحت هستیم.  هم اکنون شاهد کاهش 19 واحد درصد کاهش تورم هستیم، اما حتما باید رفتارهای مالی و 
تصمیمات و اقدامات منجر به کاهش بیشتر تورم شود. انضباط مالی در دولت موضوعی است که همواره مورد تاکید بوده 
و کاهش تورم و نرخ بیکاری از اهداف دولت است. نرخ بیکاری 8,9 درصد بوده و این نشان دهنده این است که دولت 
برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال تاش می کند. ما برای افزایش اشتغال در 6 ماهه دوم 1400 و 1401 ، از 
وعده ای که به مردم دادیم، عقب نیستیم، البته باید تاش مضاعف صرف کنیم، اما ایجاد اشتغال در این مدت نزدیک 

به وعده ساالنه یک میلیون شغل است.
رئیسی با اشاره به اقدامات دولت در افزایش یارانه نقدی و کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی و نزدیک شدن 
به عدالت، افزود: این موارد از نکاتی است که با اجرای اصاحات اقتصادی صورت گرفته است که اگر اقدامات دیگر را نیز 
به دنبال آن اجرایی کنیم، کار تکمیل خواهد شد، وگرنه نفس کار و همکاری مجلس و دولت به تنهایی تکافو نیست و 

باید بسته ای اقتصادی برای کاهش تورم و مدیریت نقدینگی و رسیدن به نقطه هدف در نظر گرفته شود.
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%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
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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پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در انتظار تایید شورای 
نگهبان

دبیر سندیکای صنعت برق در جلسه ای با معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر موضوع الیحه 20 
همت را مطرح و از شرکت توانیر درخواست کرده بخشی از مطالبات اعضای سندیکا را از محل الیحه 

مذکور پرداخت کند.

 مساله مطالبات یکی از جدی ترین چالش های فعاالن صنعت برق است لذا سندیکا پیگیری این موضوع را به عنوان 
اصلی ترین و مهمترین اولویت خود به شکل مستمر در دستور کار داشته و در این راستا مذاکرات، مکاتبات و جلسات 
متعددی با مسئولین امر در وزارت نیرو، شرکت توانیر، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذیربط داشته است. 
بعد از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسامی با الیحه اصاح تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل 
کشور مبنی بر اختصاص ۲0 همت برای پرداخت مطالبات صنعت برق، سندیکا در جلسات مختلف مجدانه پیگیر 

اختصاص منابعی از این محل برای پرداخت مطالبات اعضای خود است. 
دبیر سندیکای صنعت برق اخیرا در جلسه ای با سیدعائی معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر موضوع الیحه 
۲0 همت را مطرح و از شرکت توانیر درخواست کرده بخشی از مطالبات اعضای سندیکا را از محل الیحه مذکور 

پرداخت کند. 
در این جلسه تاکید شده است که توانیر منتظر تصویب الیحه مذکور توسط شورای نگهبان است و به محض اباغ 

، این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد.

در بخشنامه صادره از سوی داود منظور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست 
تصویب نامه شماره 1۲55۲۲/ت59815 هـ مورخ 1401/7/17 در خصوص مشوق  های حمایت از تولید و حفظ 
و ایجاد اشتغال برای بنگاه  های کوچک و متوسط موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 

1395/۲/19 مربوط به عملکرد سال 1400 برای اجرا ارسال می شود.
طبق اعام سازمان امور مالیاتی، در ادامه بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر شده است:

مطابق بند )3( ماده 1 تصویب  نامه یاد شده:
»الف - جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از 
وزارتخانه های ذیربط در فعالیت  های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و 
داشتن حداکثر )100( نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان 
امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد )167( و )191( قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصاحات بعدی 
آن بخشوده می  شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور 

مالیاتی کشور اباغ خواهد شد.
ب - کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت  های تولیدی به 
شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می  توانند درخواست تقسیط 
بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن 
استعام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده )167( قانون مالیات  های مستقیم 
- مصوب 1366 - و اصاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا 36 قسط براساس توافق 
صورت گرفته اقدام می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته 

از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می شود.«
منظور از بنگاه  های کوچک و متوسط به ترتیب بنگاه  های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر و 

بنگاه  های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین 50 تا 100 نفر است.

مشوق های مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط ابالغ شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مشوق  های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه 

 های کوچک و متوسط را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابالغ کرد.
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هیات رئیسه اتاق ایران، مجوز تاسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن را صادر کرد. بر این اساس معاونت بین الملل اتاق ایران 
از کلیه اعضا واجد شرایط دعوت کرد جهت ثبت نام و عضویت در مجمع عمومی موسس مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 

1401/10/۲0 به این معاونت ارسال کنند. تاریخ برگزاری مجمع عمومی موسس متعاقباً اعام خواهد شد.
مدارک مورد نیاز جهت عضویت در مجمع عمومی مؤسس)وفق ماده 9 آیین نامه(:

الف- برخورداری از کارت بازرگانی یا عضویت معتبر اتاق های سراسر کشور یا اتاق تعاون
ارائه یکی از مدارک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور مربوطه) شامل اظهارنامه  گمرکی ناظر بر تبادل کاال با کشور 
مربوطه، مستندات ثبت شرکت در کشور مربوطه، اسناد شرکت در مناقصه در کشور مربوطه، همچنین در خصوص 
شرکت های حمل و نقل بین المللی، ارایه اسناد نمایندگی از شرکت های کشتیرانی کشور مربوطه و یا ارائه مدارک مثبته 

دال برحمل بار از دریا به مقصد کشور مربوطه که به تایید واحد کارنه تیر اتاق رسیده باشد(
واریز مبلغ 5 میلیون ریال به حساب اتاق ایران بعد از تایید احراز شرایط الف و ب توسط اتاق ایران

تبصره: اتاق های سراسر کشور ضمن مصوبه هیات رئیسه اتاق مربوطه، می توانند یک نفر از اعضاء خود را بدون احراز 
شرایط مندرج در بند ب، جهت عضویت در مجمع عمومی موسس معرفی کنند.

کامران کرمی:

مهار از طریق مذاکره 
با گذشت 21ماه از آغاز مذاکرات ایران و عربستان سعودی و برگزاری پنج دور گفت وگوی امنیتی میان 
مقامات اطالعاتی دوکشور، چشم انداز روشنی برای ورود جدی تر تهران و به خصوص ریاض به روابط 
دوجانبه و بازگشایی سفارت خانه و کنسولگری وجود ندارد. اگرچه دیدارهای اخیر مقامات ایران و 
عربستان در حاشیه دو نشست در امان و برازیلیا و وعده برگزاری دور ششم گفت وگوها امر محتملی 
به نظر می رسد، اما بعید است که خروجی این دور نیز به دستاوردی ملموس منتج شود. آنچه این 
روند را تحت تاثیر قرار داده، نقش آفرینی متغیرهای پیشینی و همچنین متغیرهای مداخله گر در روند 
پویایی های منطقه ای است که مانع ورود تهران و ریاض به عرصه تعامل و همکاری می شود و روابط را در 

خوش بینانه ترین حالت در فضای رقابت باقی می گذارد.

مجوز تاسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن صادر شد
با تصمیم هیات رئیسه اتاق ایران، مجوز تاسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن صادر شد، اعضای واجد شرایط 

تا 20 دی فرصت دارند مدارک خود را به معاونت بین الملل اتاق ایران ارسال کنند.

برجام یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر روند مذاکرات ایران و عربستان سعودی در طول دوسال گذشته و به   طور کلی 
روابط منطقه   ای تهران و ریاض بوده است؛ چه زمانی که پادشاهی سعودی، مذاکرات برجامی منجر به توافق سال 
۲015 را عنصر برهم   زننده موازنه منطقه   ای به سود ایران ادراک می   کرد و چه مذاکرات احیای برجام دوسال گذشته 
که آن را متغیر مهمی در کنترل رفتار هسته   ای ایران و پایه   ای برای توافق جامع   تر یا همان برجام پاس می   داند. در 
شرایط کنونی با ابهامات و عدم قطعیت   هایی که بر سر شکل   گیری توافق هسته   ای به وجود آمده، این مساله همچنان 
مورد نظر ریاض و تصمیم گیرندگان آن در مذاکره با تهران قرار خواهد داشت و طبیعتا بدون تعیین تکلیف این مساله 

دور از ذهن است که عربستان حاضر به ورود جدی به گفت   وگو با تهران و ازسرگیری روابط دوجانبه باشد.
اگرچه توافق هسته   ای عنصری مهم و اثربخش بر روند گفت   وگوهای ایران و عربستان است، اما الزاما و به   صورت 
قطعی نقش تعیین   کننده   ای در موفقیت یا شکست گفت   وگوهای دوجانبه جمهوری اسامی و پادشاهی سعودی 
ندارد؛ به این معنی که متغیرهای دیگری در این میان ایفای نقش می کنند که به همین میزان دارای اهمیت 
و تاثیرگذاری هستند. مضاف بر این، بعد از تجربه تابستان داغ ۲019 که با انفجارهای گسترده نفتکش   ها در 
خلیج فارس و تاسیسات نفت آرامکو همراه شد، انگاره و ارزیابی جدیدی در دربار سعودی شکل گرفت که باید 
مدیریت تنش با جمهوری اسامی ایران در دستور کار قرار گیرد، چون تهران قادر است به تهدیدها پاسخ متوازن 
دهد و از سوی دیگر در زمانی که ایاالت متحده به دغدغه   های منطقه   ای عربستان در ارتباط با تهران تعهد جدی 

ندارد، کنترل تنش ضرورتی استراتژیک است.
متغیر دوم و بسیار مهمی که از دید عربستان نقش مهمی در روند مذاکرات ایفا می کند، بحران یمن است که در 
حال ورود به هشتمین سال از آغاز جنگ در مارس ۲015 است. با توجه به ناکامی پروژه تهاجم نظامی عربستان 
و ائتاف عربی، تبدیل حوثی   ها به یکی از قطب   های اصلی قدرت در شمال یمن و بروز اختافات در جبهه جنوب-
نیروهای تحت فرماندهی امارات و عربستان- زمینه برای پیچیده   تر شدن بحران در مرزهای جنوبی عربستان در حال 
افزایش است و از این زاویه است که اهمیت حل و فصل این بحران و چگونگی مهار قدرت انصاراهلل به عنوان متحد 

جمهوری اسامی ایران برای ولیعهد سعودی حیاتی و تعیین   کننده است.
در واقع یکی از عوامل اصلی نقش   آفرین و تعیین   کننده در چگونگی به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و عربستان، 
به ویژه از منظر سعودی، به نتیجه رسیدن این مساله پیش از بازگشایی سفارتخانه عربستان در تهران است. ریاض 

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3934130-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87
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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

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 سال 
1400

ليسانس
فوق ليسانس و دکتري

دیپلم
فوق دیپلم

واحد عملکرد تا پایان آبان سال 
1400

زیر دیپلمشبکه توزیع 

1400تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 
شرح

1401/10/09اطالعات تا پایان مشترکين 

ک
شتر

ر م
هزا

واحد عملکرد تا پایان آبان سال 
1400

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

(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
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     60250 -0/61 گاز 17/6 15829
33384 311 33073 کيلوولت230     7166 18/9 گازوئيل 24/7 22188
55486 311 55175 جمع انتقال 4791 18/5 نفت کوره 38/9 34905
24746 0 24746 کيلوولت132     2/1 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 3/3 289078 حرارتي و اتمي
58 گازي (واحد نيروگاهي2)طرشت 13/4 11782 برقابي و بادي
42 گازي زاهدان 3/6 300860 جمع
42 گازي جاسک 41/5 3184
42 گازي درود -11/5 3817
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 

کيلوولت230     
2560

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 

330
2890 جمع کل ظرفيت پست ها

90
240 ها 

ت 
 پس

ت
رفي

ظ
(

مپر
ت آ

اول
مگ

)

1115
1445

کيلوولت400     

949

جمع پيش بيني تا پایان سال

کيلوولت66و63     
جمع فوق توزیع

جمع کل طول خطوط

146
کيلوولت132     

34
477

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

511
803

کيلوولت400     
کيلوولت230     

جمع انتقال

 درصد پيشرفت85پروژه هاي خطوط و پست هاي با بيش از 

1460

خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزیع 

1401 تا پایان آذر شرح

وط
خط

ل 
طو

(
دار

ر م
ومت

کيل
)

اتمي
(خودتامين245MWشامل )توليد پراکنده

1401/10/09ظرفيت نامي، عملي، توليد و نياز مصرف تا 

ميليون ليتر

72207

شرح واحد(درصد)سهمميزان

ات
گاو

م

ظرفيت نصب شده نيروگاهي

بخاري
گازي

چرخه ترکيبي
برق آبي

1401/10/09سوخت مصرفي نيروگاه هاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 

واحد

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 

جمع عملکرد از ابتداي سال

ميزان

(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 

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
احتمال استراحت در روند صعودی شاخص

بازار سهام روز معاماتی سه   شنبه را بر مدار مثبت 
سپری کرد. بر این اساس نماگر اصلی بازار با رشدی 
یک  سطح  در  و  بود  همراه  1درصدی   /۲9 معادل 
میلیون و 668هزار واحد قرار گرفت. در این میان ارزش 
معامات خرد بورس به میزان 7هزار و 139میلیارد 
تومان رقم خورد. این در حالی است که در جریان 
معامات روز اخیر به میزان 75میلیارد تومان ورود 
پول حقیقی ثبت شد. به عقیده کارشناسان وضعیت 
خرید و فروش در حال حاضر مطلوب است و در روز 
جاری نماگر بازار توانست باالی سطح یک میلیون و 
650هزار واحد قرار بگیرد. بر این اساس پیش بینی 
ناحیه  زیر  بازار  اگر  اصاح،  صورت  در  که  می شود 
مذکور نفوذ کند می تواند سیگنال یک روند نزولی 
باشد و در غیر  این   صورت اصاح احتمالی را می توان 
ارزش  وضعیت  حال  این  با  دانست.  »پولبک«  یک 
معامات در حال حاضر قابل قبول است که نشانه   ای 

از احتمال تداوم رشد بازار سرمایه است.
بازار سکه

عقبگرد قیمت سکه
قیمت سکه طا روز سه   شنبه را در مسیر کاهشی 
پشت سر گذاشت. بر این اساس سکه امامی در این 
روز با قیمت ۲1میلیون و 50هزار تومان معامله شد. 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

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

بنابر نظر کارشناسان این حوزه حباب در بازار سکه خصوصا ربع سکه به حدی باالست که بهتر است سرمایه گذاران برای خرید کمی با احتیاط بیشتری عمل کنند. از 
همین رو بانک مرکزی برای کنترل این موضوع از عرضه ربع سکه در بورس کاال خبر داده که به عقیده فعاالن بازار این امر می تواند موجب کاهش قیمت سکه در بازار 
شود.با این وجود طای جهانی همچنان با قدرت در مسیر صعود قرار دارد و به عقیده کارشناسان هرنوع اصاح در آن موقتی بوده و چشم انداز رکود اقتصادی در سال 
۲0۲3 و کاهش نرخ بهره در آمریکا موجب مثبت شدن چشم انداز بازار فلزات گرانبها در سال جدید میادی خواهد شد. بنابراین این عامل در کنار رشد مایم نرخ ارز 

از جمله مهم ترین عواملی است که موجب تقویت حرکت مثبت سکه می شود.
بازار طای جهانی

رشد متوالی قیمت طا
قیمت طای جهانی روز معاماتی سه   شنبه را در مسیر افزایشی پشت سر گذاشت. به    طوری که این فلز گرانبها روز گذشته )تا ساعت 16( در قیمت 1873دالر  
معامله شد. به عقیده کارشناسان تمرکز فعاالن بازار طا در حال حاضر به شاخص قیمت مصرف کننده آمریکاست که در روز پنج شنبه منتشر می شود و مسیر را برای 
سرمایه گذاران روشن   تر از قبل خواهد کرد. بر این اساس کاهش قیمت مصرف کننده در آمریکا باعث می شود روند افزایش نرخ بهره آرام   تر شده و در نتیجه موجب افت 
شاخص دالر شود که به دنبال آن طای جهانی با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد. در این میان چین همچنان به بازگشایی مرزها و اقتصاد خود، از جمله باز کردن سفر 
میان هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین، ادامه می دهد که موجب خوش بینی بازار شده است. عوامل این چنینی چشم انداز بهتری را برای اقتصاد جهانی در سال ۲0۲3 

ترسیم می کند که منجر به تقویت سمت تقاضا برای گروه فلزات می شود.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
روز کم رونق تسه

معاماتـی سه   شـنبه  روز  تسـهیات مسـکن  اوراق 
را عمدتـا خنثی پشـت سـر گذاشـت. در ایـن میان 
تسـه991۲ رشـدی معـادل۲6/ 0درصـدی داشـت. 
در پایـان معامـات ایـن اوراق در سـطح 1۲4هـزار 
و 969تومـان بـه معامـات خـود خاتمـه داد. بـه 
عقیـده برخی از کارشناسـان بازار مسـکن این روزها 
نشـانی از بازگشـت رونـق نـدارد چـرا کـه حداقـل 
معامـات ماهانـه ملکـی در شـرایط رونـق بـه طـور 
معمـول 1۲هزار فقره اسـت و التهاب دالر نتوانسـت 
معامـات آذرمـاه را به بیش از 10هزار فقره برسـاند. 
بـا این اوصاف قرمزپوش شـدن فهرسـت قیمت های 
پیشـنهادی فـروش مسـکن تنهـا نشـانه   ای از ایـن 
واقعیـت اسـت که انتظـارات تورمی در بازار مسـکن 
غالـب شـده و ایـن موضوع بـر رفتار فروشـنده   ها اثر 
گذاشـته اسـت. در ایـن میـان با وجود رکـود در این 
بـازار و نبـود خریـدار، قیمت ملک از آنجـا که کاما 
منطبـق بـا نرخ ارز خـود را تنظیم می کنـد، در حال 

اسـت. افزایش 
بازار نفت

حضور تمایات نزولی در بازار نفت
قیمـت نفت دومین روز معاماتی هفته را در مسـیر 
کاهشـی پشـت سـر گذاشـت. در ایـن میـان نفـت 
خـام برنـت و نفـت وسـت تگـزاس اینترمدییـت در 
قیمت های 79دالر و 77سـنت و 74دالر و 9۲سـنت 
)تـا سـاعت 16( معامله شـد. به عقیده کارشناسـان 
نفـت خـام بـا وجـود اینکـه در ابتـدای سـال بنابـر 
تحـوالت کوویـد چیـن و نگرانـی از رکـود بـا افـت 
قابل توجهـی روبـه رو بود، پـس از بازگشـایی اقتصاد 
در چیـن و چشـم انداز انقبـاض پولی کمتر از سـوی 
فـدرال رزرو، لحن مثبتی را بـرای بهبود تقاضا ایجاد 

کـرده اسـت. در ایـن میـان تـرس از رکـود نیـز عاملی اسـت که همچنان بـه عنوان یک ریسـک برای نزول نفت محسـوب می شـود، که این تـرس با انتشـار آمارتورم 
اصلـی اتحادیـه اروپـا کـه نشـان داد بـه باالتریـن حد خود رسـیده، افزایش یافـت. با این حال باید توجه داشـت که اوپک پاس انگشـت خـود را روی نبـض بازار نفت 

نگـه    داشـته و آمـاده اسـت تـا دوبـاره تولیـد را تغییر دهـد و از افت بیـش از انـدازه آن جلوگیـری کند.
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