خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
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استـــعالم
مشکالت مالیاتی اعضا

سندیکا از شرکتهای عضو درخواست کرده است مشکالت و چالشهای مالیاتی خود را جهت جمع بندی و طرح با سازمان امور
مالیاتی کشور ،حداکثر تا تاریخ  1401/05/22به دبیرخانه سندیکا ارسال فرمایند.
پیگی ــری ام ــور ب ــوده اس ــت ،مق ــرر ش ــد متناس ــب ب ــا مش ــکالتی
کـــه طـــرح و بررســـی خواهـــد شـــد ،جلســـات آموزشـــی بـــرای
اطالعرســـانی آخریـــن بخشـــنامه هـــا ،نحـــوه اعتـــراض بـــه
شـــورای عالـــی ،طـــرح موضوعـــات در دبیرخانـــه هیـــات مـــاده
 251مک ــرر و  ...توس ــط نماین ــده معاون ــت درآمده ــای مالیات ــی
برگـــزار گـــردد .از اینـــرو از اعضـــای ســـندیکا درخواســـت شـــده
اس ــت مش ــکالت و چالشه ــای مالیات ــی خ ــود را جه ــت جم ــع
بن ــدی و ط ــرح ب ــا س ــازمان ام ــور مالیات ــی کش ــور ،حداکث ــر ت ــا
تاریـــخ  1401/05/22بـــه دبیرخانـــه ســـندیکا ارســـال فرماینـــد.
بدیه ــی اس ــت اقدام ــات الزم در خص ــوص ط ــرح مش ــکالت اعض ــا
در جلس ــات و همچنی ــن برگ ــزاری دورهه ــای آموزش ــی توس ــط
ســـندیکا برنامهریـــزی و متعاقبـــا اطالعرســـانی خواهـــد شـــد.

جلس ــه نماین ــدگان س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا معاون ــت
درآمده ــای مالیات ــی س ــازمان ام ــور مالیات ــی کش ــور ب ــا دس ــتور
کار بح ــث و تب ــادل نظ ــر در خص ــوص نح ــوه رف ــع چالشه ــا و
مش ــکالت اعض ــا در ح ــوزه مالی ــات چه ــارم م ــرداد س ــال ج ــاری
برگـــزار و در آن ضمـــن طـــرح برخـــی از مصادیـــق مشـــکالت
اعض ــا در ای ــن ح ــوزه مق ــرر ش ــد:
 .1س ــندیکا در اس ــرع وق ــت نس ــبت ب ــه جم ــع آوری مش ــکالت
مالیات ــی اعض ــا اق ــدام ک ــرده و پ ــس از طبق ــه بن ــدی موضوع ــات
مشـــابه ،بـــا هماهنگـــی دفتـــر حسابرســـی مالیاتـــی جلســـات
طـــرح و حـــل مشـــکالت را برگـــزار کنـــد.
 .2از آنجـــا کـــه بســـیاری از مشـــکالت پیـــش آمـــده بـــرای
مودی ــان مالیات ــی ،ناش ــی از ع ــدم آگاه ــی آنه ــا نس ــبت ب ــه نح ــوه
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برگزیده قیمتهای
زنجیره معدن ،صنایع
معدنی و انرژی
(داخلی و بینالمللی)
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 249اُمین شماره خبرنامه برق کشورهای همجوار منتشر شد

دفتر برنامهریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت نیرو 249 ،اُمین شماره خبرنامه برق کشورهای
همجوار را  10مرداد ماه 1401منتشر کرده است.

این شماره از خبرنامه به انتشار اخبار صنعت برق در کشورهای آذربایجان ،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه،
عراق ،عربستان سعودی و امارات متحده عربی پرداخته است.
مشاهده خبرنامه

همایش اقتصادی ایران و موریس  ۲۲مرداد

اتاق ایران در تاریخ  ۲۲مردادماه سال جاری میزبان یک هیئت رسمی و تجاری عالی رتبه از کشور
موریس است.
با هماهنگی بعمل آمده با وزارت امور خارجه ج .ا .ایران؛ اتاق ایران در تاریخ  ۲۲مردادماه سال جاری میزبان
یک هیئت رسمی و تجاری عالی رتبه از کشور موریس در حوزه های گردشگری ،کفش و پوشاک ،مواد
غذایی ،لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی ،کشاورزی ،داروسازی و تجهیزات پزشکی ،ساخت و ساز ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،مراقبتهای بهداشتی ،آموزش ،چاپ و بسته بندی و کشتیرانی می باشد.
بدینوسیله از عالقمندان دعوت می شود جهت اطالع از جزییات برنامه ها و ثبت نام؛ حداکثر تا تاریخ
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹با شماره تلفن  ۰۲۱ - ۸۵۷۳۲۵۳۳تماس حاصل فرمایند.
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افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه
دائمی ایران در کابل

مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در شهر
کابل با حضور مقامهای اقتصادی و تجاری دو
کشور  9 ،شهریور ماه سال جاری در کابل رسما
افتتاح می شود.

بزرگترین مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی کاالهای
ایرانی به زودی در راستای توسعه مناسبات دوجانبه
ایران و افغانستان در شهر کابل گشایش می یابد و
به اذعان کارشناسان و شهروندان کابل این مرکز
می تواند به توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی
تهران  -کابل شتاب بیشتری بخشد.
اگرچه کارهای عمرانی این مرکز تجاری مدتها
قبل انجام شده است اما طبق پیش بینی ها این
مرکز بزرگ تجاری نهم شهریور رسما به بهره
برداری میرسد.
مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی جمهوری اسالمی
ایران با مساحتی بالغ بر  ۷هزار مترمربع تجاری
در  ۴طبقه و  ۱۱طبقه اداری مسکونی و  ۴هزار
و  ۲۰۰متر انبار اختصاصی در موقعیت جغرافیایی
مناسب در شهر کابل ،به عنوان بزرگترین مرکز

مراودات تجاری دو کشور دوست و همسایه ،ایران و
افغانستان احداث شده است.
از خدمات این مرکز تجاری می توان به مواردی
از جمله همکاری در زمینه تمامی امور گمرک و
ترخیص و حمل و نقل کاال ،مشاوره حقوقی جهت
تنظیم و عقد قراردادها ،خدمات نقل و انتقال پول و
صرافی ،تامین و آموزش نیروی کار بومی متخصص
و ایجاد ارتباط با واحدهای متقاضی بدون واسطه،
تبلیغات سراسری اعم از تبلیغات تلویزیونی و
میدانی جهت برندسازی محصوالت ایرانی ،فعالیت
در جهت جذب سرمایه گذار و اعطای نمایندگی
شرکت های تولیدی صنعتی و دانش بنیاد ایرانی
به سایر والیت های افغانستان ،دعوت از واحدهای
تولیدی صنعتی و تجاری افغانستان از سوی وزارت
تجارت و اتاق صنایع و معادن افغانستان برای بازدید
پیوسته از مرکز تجاری اشاره کرد.
در هر حال راه اندازی بزرگترین مرکز تجاری ایران
در کابل و یا توسعه گذرگاه تجاری ابونصر فراهی
و هر مورد دیگر که بتواند بر توسعه تعامالت همه
جانبه دو کشور و ملت دوست ایران و افغانستان
منجر شود همواره برای هر دو ملت ایران و افغانستان
مبارک است ،بنابراین باید در عین حال تالش کرد
یک سلسلسه مشکالت امنیتی در راستای نیل به
این هدف نیز برطرف شود و امکانات کافی برای
سرمایه گذاری در افغانستان برای سرمایه گذاران
ایرانی فراهم آید و در عین حال فرصت های برابر
برای تجار و سرمایه گذاران افغان نیز در ایران
فراهم آید.
واحدهای اقتصادی و تجاری مشتاق به حضور در
این رویداد ،میتوانند از اینجا یا تماس با شماره
تلفن  09156000136و ،09155133959
اطالعات الزم را کسب نمایند.

اهدای تندیس زرین مدیر موفق ملی به مدیرعامل شرکت نیرو
افشان برق فارس

در سومین اجالس سراسری تجلیل از مدیران موفق ملی در انقالب صنعتی چهارم ،از مهندس
صادقزاده جهرمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نیرو افشان برق فارس تقدیر شد.

سومین اجالس سراسری تجلیل از مدیران موفق ملی در انقالب صنعتی چهارم  12مرداد سال جاری با
حمایت وزارت نفت ،وزارت صمت و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با حضور برترین برندهای صنعتی
کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
در این اجالس سراسری ،جناب آقای مهندس مسعود صادقزاده جهرمی ،مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت نیرو افشان برق فارس برگزیده تندیس زرین مدیر موفق ملی در سومین اجالس سراسری تجلیل
از مدیران موفق ملی در انقالب صنعتی چهارم با رویکرد بررسی واحدهای موفق در حوزه مشتری مداری،
کیفیت و بهرهوری شد.
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 ۲۹و  ۳۰مردادماه برگزار میشود؛

کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی
بهینهسازی و بهرهوری انرژی
ایران

کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی
و بهرهوری انرژی ایران طی روزهای  ۲۹و
 ۳۰مردادماه  ۱۴۰۱با هدف تالش برای توسعه
بهرهوری انرژی برگزار میشود.

این کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی با مشارکت
سیاستگذاران ،فعاالن اجرایی و صنعتی،
شرکتهای دانشبنیان ،دانشگاهیان و پژوهشگران
علمی ،بهعنوان بزرگترین گردهمایی فعاالن این
حوزه ،محملی برای هماندیشی و ارائه راهکار توسعه
بهرهوری انرژی در کشور است که باهدف بررسی
ابعاد مختلف بهرهوری انرژی (برق ،حرارت ،سوخت
و خوراک) در کشور در تاریخ  ۲۹و  ۳۰مردادماه
 ۱۴۰۱برگزار میشود .از مهمترین محورهای این
رویداد بینالمللی میتوان به «کارایی قوانین و
سیاستهای حوزه بهرهوری انرژی در کشور»،
«وضعیت و راهکارهای بهینهسازی در بخشهای
مختلف تولید ،انتقال ،توزیع ،مصرف حرارت و
سوخت»« ،وضعیت و راهکارهای بهینهسازی در
بخشهای مختلف ساختمان ،حملونقل و صنایع»،
«اقتصاد انرژی و چالشهای تأمین مالی و سرمایه
گذاری در بهینهسازی در حوزههای مختلف»،
«حکمرانی انرژی» اشاره کرد .این رویداد بینالمللی
با حمایت اکثر سازمانهای متولی این بخش از
قبیل معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری،
وزارت نیرو ،وزارت نفت ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری
انرژی (ساتبا) ،شرکت بهینهسازی مصرف سوخت،
سازمان حفاظت محیطزیست ،شهرداری تهران،
انجمنهای فعال در این بخش و غیره در مرکز
همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار خواهد
شد .در اثنای این کنفرانس ،شرکتهای توانمند و
دانشبنیان داخلی نیز در نمایشگاه جانبی به ارائه
دستاوردهای خود خواهند پرداخت.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام
میتوانند به سایت  www.eeciran.irمراجعه
کنند.
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با همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی تهران انجام
نشست بررسی تحوالت روابط
اقتصادی بین ایران و رومانی  ۲۶میگیرد
حضور بخش خصوصی در نمایشگاه بینالمللی تجارت خدمات در پکن
مرداد برگزار میشود
آخرین تحوالت روابط اقتصادی بین ایران و
رومانی قرار است در نشستی تخصصی بررسی
شود ،این نشست چهارشنبه  ۲۶مرداد ،ساعد ۱۱
در اتاق ایران برگزار خواهد شد.

اتاق ایران نشست بررسی آخرین تحوالت روابط
اقتصادی بین ایران و رومانی را برگزار میکند ،قرار
است در این جلسه درباره عضوگیری کمیته مشترک
بازرگانی ایران و رومانی نیز رایزنی صورت گیرد .این
نشست چهارشنبه  ۲۶مرداد ساعت  ۱۱در اتاق ایران
برگزار میشود.
عالقهمندان به حضور در این کمیته میتوانند مراتب
حضور خود را طی نامهای روی سربرگ شرکت به
نمابر اتاق ایران به شماره  ۰۲۱-۸۸۸۲۵۱۱۱ارسال
کنند .همچنین برای کسب اطالعات تکمیلی با شماره
 ۰۲۱-۸۵۷۳۲۳۸۸تماس بگیرند.
شرایط عضویت در کمیته به شرح زیر است.
ـ برخورداری از کارت عضویت یا بازرگانی معتبر یکی
از اتاقهای سراسر کشور
ـ برخورداری از سابقه فعالیت اقتصادی با کشور
مربوطه(اعم از واردات یا صادرات یا ثبت شرکت در
کشور رومانی یا سابقه شرکت در مناقصات کشور
رومانی و یا در مورد شرکتهای حملونقلی؛ حمل
بار از/به کشور رومانی )
این مدارک باید ضمیمه نامه ارسالی باشد .همچنین
تعداد اعضای کمیتهها از  ۵تا  ۱۵نفر است و صرف
ارسال درخواست به مثابه قبول عضویت نبوده و انتخاب
اعضا بر اساس آییننامه مربوطه صورت میگیرد.

نمایشگاه بینالمللی تجارت خدمات از تاریخ نهم تا
چهاردهم شهریور ماه جاری در شهر پکن ،پایتخت
چین ،برپا میشود و با همکاری اتاق بازرگانی
تهران و سازمان توسعه تجارت ،فضایی برای
معرفی خدمات شرکتهای ایرانی در حوزه خدمات
گردشگری ،فنیمهندسی ،فناوری اطالعات و
ترانزیت و حملونقل فراهم آمده است که بنگاههای
بخش خصوصی میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
با همکاری اتاق بازرگانی تهران و سازمان توسعه
تجارت امکان ارائه خدمات شرکتهای ایرانی در
نمایشگاه بینالمللی تجارت خدمات پکن 2022
(China-Beijing International Fair for
 )Trade in Servicesکه از  31آگوست تا 5
سپتامبر  2022مقارن با نهم تا چهاردهم شهریور
ماه برگزار میشود ،فراهم شده است.
طی این همکاری فضایی در اختیار اتاق تهران قرار

گرفته که با تجهیز و غرفهسازی در آن ،میزهایی
در اختیار شرکتهایی که توان حضور و ارائه
خدمات خود را در این نمایشگاه داشته باشند،
قرار داده میشود .مقرر شده است در این نمایشگاه
بینالمللی ،بنگاههای ایرانی که در حوزه خدمات در
چهار رشته فناوری اطالعات ،خدمات گردشگری،
خدمات فنی و مهندسی ،و خدمات حملونقل و
ترانزیت فعالیت دارند ،حضور داشته باشند.
میزبانی نمایشگاه بینالمللی تجارت خدمات پکن
 )CIFTIS( 2022به طور مشترک برعهده وزارت
بازرگانی جمهوری خلق چین و شهرداری پکن
است و سازمان تجارت جهانی ،کنفرانس تجارت
و توسعه سازمان ملل متحد ،و سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی ،از واحدهای پشتیبان دائمی آن
هستند.
در حال حاضر این نمایشگاه ،در  12حوزه از
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زمینههای تجارت خدمات تعریف شده توسط
سازمان تجارت جهانی را پوشش میدهد که
شامل خدمات تجاری ،خدمات ارتباطی ،خدمات
ساختمانی (ساختوساز) ،خدمات فروش ،خدمات
آموزشی ،خدمات زیستمحیطی ،خدمات مالی،
خدمات بهداشتی و اجتماعی ،خدمات گردشگری،
خدمات فرهنگی و ورزشی ،خدمات حمل و نقل و
غیره میشود.
این نمایشگاه به عنوان سومین نمایشگاه عظیم چین
بعد از نمایشگاه صادرات و واردات گوانجو و نمایشگاه
بینالمللی واردات شانگهای شناخته میشود که در
حال تبدیل شدن به یکی از نمایشگاههای مهم در
زمینه تجارت خدمات بینالمللی برای گسترش
ایدهها ،تنظیم عرضه و تقاضا ،به اشتراکگذاری
فرصتهای تجاری و گسترش توسعه به صورت
برد -برد در جهان است.
با توجه به اهمیت نمایشگاه پکن ،سازمان توسعه
تجارت ایران نیز اعالم کرده است که فضایی را
در این نمایشگاه مهم برای بخش خصوصی درنظر
گرفته است که در اختیار اتاق بازرگانی تهران قرار
میگیرد .با توجه به کمبود وقت تا زمان برگزاری
این نمایشگاه ،قوانین نسبتاً سختگیرانه چین
برای قرنطینه و مقابله با شیوع کرونا و مسائلی
مانند اخذ ویزا و پرواز ،شرکتهایی فعال در چهار
حوزه یاد شده (خدمات گردشگری ،خدمات فنی
و مهندسی ،خدمات فناوری اطالعات و خدمات
ترانزیت و حملونقل) که شرایط حضور در این
نمایشگاه و برخورداری از فضای رایگان فراهم شده
را دارند ،میتوانند (در روزها و ساعات کاری) با
معاونت کسبوکار اتاق بازرگانی تهران به شماره
 88724472یا  88724473تماس بگیرند.
سایت نمایشگاه را اینجا ببینید.
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رئیس کمیسـیون بازار پول و سـرمایه اتاق بازرگانی
تهـران از رفـع ابهـام مالیاتـی معاملات پیوسـته
گواهـی سـپرده کاالیـی خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق تهـران ،فریـال
مسـتوفی بـا اعلام ایـن خبـر توضیـح داد :از آنجـا
کـه رویکـرد کمیسـیون بـازار پـول و سـرمایه اتـاق
تهـران ،کمـک بـه بهرهگیـری فعـاالن اقتصـادی از
ابزارهـای متنـوع تامیـن مالـی بـوده اسـت ،موضوع
رفـع ابهـام مالیاتـی مرتبـط بـا معاملات مکـرر و
پیوسـته گواهیهای سـپرده کاالیی از سـال گذشته
در دسـتورکار ایـن کمیسـیون قـرار گرفـت.
او بـا بیـان اینکه کاالهای صنعتـی و معدنی برخالف
کاالهـای کشـاورزی مشـمول مالیـات بـر ارزش
افـزوده هسـتند ،ادامـه داد :ابهـام معافیـت مالیاتـی
معاملات ایـن گواهیهـا مدتهـا به موضـوع بحث
بیـن سـازمان امـور مالیاتـی و سـازمان بـورس و
اوراق بهـادار تبدیـل شـده بـود کـه این کمیسـیون
ضمـن دعـوت از نماینـدگان سـازمان امـور مالیاتی
و بـورس کاالی ایـران ،نسـبت به انعـکاس نظرات و
مطالبـات فعـاالن اقتصـادی و اعضای کمیسـیون به
تصمیمگیـران اقـدام کـرد.
مسـتوفی بـا اشـاره به اینکـه گواهی سـپرده کاالیی
از مزایایـی نظیـر امـکان تامیـن مالـی بـه پشـتوانه
موجودی انبار و کاالی راکد ،توسـعه استانداردسازی
انبارهـا و محصـوالت ،افزایـش بهـرهوری ،کاهـش
هزینههـای حمـل و انبـارداری برخـوردار اسـت،
افـزود :این ابـزار به عنوان یکـی از ابزارهای اثربخش
در بورسهـای کاالیـی دنیـا مـورد انتشـار و معامله
قـرار میگیـرد کـه در ایـران بـه دلیـل همیـن ابهام
تاکنـون صرفـاً محدود بـه کاالهای کشـاورزی نظیر
زیـره ،زعفـران ،پسـته و  ...بوده اسـت.
رئیـس کمیسـیون بازار پول و سـرمایه اتـاق تهران

با پیگیری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران محقق شد

رفع ابهام مالیاتی معامالت پیوسته گواهی سپرده کاالیی

به گفته فریال مستوفی ،رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ،زمینه انتشار
گواهی سپرده کاالیی و معامالت بازار ثانویه این گواهیها در بورس کاال و بورس انرژی روی کاالهای
صنعتی ،معدنی ،پتروشیمی و نفتی (که مشمول ارزش افزوده هستند) ایجاد شده است که کمک
زیادی به تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد خواهد کرد .این امکان پیش از این تنها برای کاالهای
کشاورزی فراهم بود.
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در ادامـه گفـت :بـا توجـه بـه ظرفیـت قانونـی بنـد
(س) تبصـره  2قانـون بودجـه سـال  ،1401موضوع
رفـع ابهـام مالیات بـر ارزش افـزوده گواهی سـپرده
کاالیـی مـورد تاکیـد قانونگذار واقع شـده اسـت و
با توجه به بخشـنامه ابالغی اخیر از سـوی سـازمان
امـور مالیاتـی ،اعتبـار مربـوط بـه مالیـات بـر ارزش
افـزودهای کـه نفـر اول پرداخـت کـرده اسـت بـه
نفـر آخـری کـه ایـن کاال را از انبـار بورسـی تحویل
میگیـرد ،منتقـل میشـود و معاملات بـازار ثانویه
ایـن اوراق از ایـن جهـت کـه صرفـاً مالکیـت اوراق
عـوض میشـود و کاال جابهجا نمیشـود از پرداخت
مالیـات بـر ارزش افـزوده معـاف خواهـد بـود .بدین
ترتیـب زمینـه انتشـار گواهـی سـپرده کاالیـی و
معاملات بـازار ثانویـه ایـن گواهیها در بـورس کاال
و بـورس انـرژی بـر روی کاالهای صنعتـی ،معدنی،
پتروشـیمی و نفتـی (کـه مشـمول ارزش افـزوده
هسـتند) ایجـاد شـده کـه کمک زیـادی بـه تامین
مالـی بخـش حقیقـی اقتصـاد خواهـد کرد.
مسـتوفی خاطـر نشـان کـرد :بـا هـدف ایجـاد تنوع
موثـر در سـبد تامیـن مالـی بنگاههـای اقتصـادی
مطالبـات و انتظارات دیگری نیز توسـط کمیسـیون
بـازار پـول و سـرمایه اتـاق تهـران از سـازمان بورس
و اوراق بهـادار و بانـک مرکـزی مطـرح شـده اسـت
کـه پیگیـری جهـت اخـذ مصوبـات الزم در دسـتور
کار کمیسـیون قـرار دارد .بـا توجـه بـه نوسـانات
اقتصـادی سـالهای اخیـر ،افزایـش قابـل توجـه
تـورم تولیدکننـده و کاهـش تسـهیالتدهی نظـام
بانکـی کشـور ،فعاالن اقتصـادی تمایل بیشـتری به
بهرهمنـدی از ابزارهـای نویـن تامین مالـی دارند که
ایـن مهم در دسـتورکار جدی کمیسـیون بـازار پول
و سـرمایه اتـاق تهـران قـرار دارد.
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«دنیایاقتصاد» روند بازارهای مالی را بررسی میکند

تاثیر سیاستها بر روند بازارها

یکی از روشهای پیشبینی قیمتها ،نگاه به
روند گذشته آنها است .بر این اساس در این
صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و
جهان به نمایش گذاشته شدهاند .همچنین در
متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمتها
براساس شواهد موجود پیشبینی شدهاند.
بازار سهام
افت و خیز شاخص بورس
بازار سهام در روز سهشنبه معامالت خود را پرنوسان
سپری کرد .بهطوری که نماگر اصلی تاالر شیشهای روز
گذشته در ساعات ابتدایی بازار نزدیک به 0 /04درصد
افت داشت .اما با افزایش سطح تقاضا جهت دماسنج
اصلی بورس تهران تغییر کرد و تا نیمه بازار 0 /28
درصد مثبت شد .با این حال با تقویت نسبی عرضه و
خروج پول حقیقیها شاخص کل اندکی از رشد خود
را از دست داد و با  0 /21درصد صعود در سطح یک
میلیون و  451هزار واحد ایستاد .شاخص کل با معیار
هموزن نیز در روز یادشده همسو با بازار  0 /21درصد
افزایش داشت .همچنین ارزش معامالت خرد بورس
(سهام و حق تقدم) رقم 1753میلیارد تومان ثبت شد.
در این میان نیز حجم معامالت خرد بورس بیشترین
مقدار از  5تیر سال جاری را تجربه کرد.
بازار سکه
تغییرات هیجانی سکه
سکه طال با توجه به روند رفت و برگشتی نرخ دالر
در بازار آزاد به دلیل برخی اخبار و گمانهزنیهای
برجامی ،تغییرات صعودی داشت .بهطوری که سکه
امامی با افزایش قابل توجه بهای طال در بازار جهانی
و رسیدن آن به سطوح باالی  1790دالر در هر

طالی جهانی در روز سهشنبه به افزایشهای اخیر
خود ادامه داد .زیرا نوسانات در بازارهای سهام آن
هم در آستانه انتشار آمارهای اقتصادی از تورم
آمریکا در هفته جاری باعث افزایش تقاضای این فلز
گرانبها شد .همچنین عدم اطمینان درباره آمارهای
 CPIآینده ایاالت متحده ،باعث کاهش ارزش
شاخص دالر شد .بر این اساس طال روز گذشته
در قیمتهای باالی  1792دالر معامله شد .در این
میان گفته میشود که اکنون تمرکز سرمایهگذاران
بر انتشار آمارهای اقتصادی برای ماه ژوئیه است.
بنابراین تحلیلگران معتقدند تورم  9 /1درصد در
ژوئن ،به  8 /7درصد کاهش یابد .افت بیشتر از
حد انتظار تورم احتماال انتظارات افزایش شدید نرخ

اونس ،در قیمت  14میلیون و  900هزار تومان
دادوستد شد .عالوه بر این فاصله ارزش ذاتی و
بازاری این مسکوک با رشد قیمت طالی جهانی و
تغییرات دالر آزاد افت محدودی را تجربه کرد .اما
همین کاهش باعث شد تا حباب سکه در محدوده
 1 /5میلیون تومان قرار بگیرد .برخی از تحلیلگران
بر این باور هستند که رشد قیمت سکه در این
روزها عمدتا هیجانی بوده .بنابراین انتظار میرود
با مشخص شدن اخبار مذاکرات هستهای و تثبیت
روند صعودی طالی جهانی حباب و قیمت سکه
تغییرات قابل توجهی داشته باشد.
بازار طالی جهانی
بازگشت نسبی قوای صعودی طال
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بهره را کاهش میدهد و برای قیمت طال مثبت
خواهد بود .با این حال ،احتماال تورم در ماههای
آینده در باالترین حد  40سال گذشته باقی بماند.
این امر باعث میشود فدرال رزرو به سیاستهای
پولی خود پایبند بماند.
بازار اوراق مسکن
مسیر پرتنش قیمت مسکن
اوراق تسهیالت بانک مسکن مورد معامله در بازار
فرابورس روز سهشنبه عمدتا روندی صعودی را
دنبال کردند .اما در این میان اوراق تسهیالت بانکی
اسفند  99روز یاد شده کاهشی بود .بهطوری که
تسه  9912با افتی معادل  2 /4درصد به میزان 3
هزار و  268تومان نزول کرد .بنابراین تسه مذکور

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل

داد و ستدهای خود را در قیمت پایانی  132هزار و
 908تومان خاتمه داد .به عقیده برخی کارشناسان
این حوزه عواملی مانند تورم ،قیمت زمین ،تورم
انتظاری ،قیمت دالر ،قیمت مصالح ساختمانی و
سیاست انبساط پولی در به وجود آمدن شرایط
فعلی بازار مسکن تاثیرگذار بودهاند .بر این اساس
گرانی مسکن غیرقابل پیشبینی است و رهایی
از این شرایط نیاز به گذشت زمان نسبتا طوالنی
و اجرای سیاستهای اقتصادی و مالی مناسب و
تاثیرگذار همانند برخی سیاستهای خارجی در
بازار مسکن و دیگر بازارهای موازی دارد.
بازار نفت
ایست موقت نزول قیمت نفت
شاخصهای نفتی پس از افتهای پیاپی خود
در روز سهشنبه اندکی آرام گرفتند .بهطوری که
با افزایش تمرکز سرمایهگذاران بر دادههای تورم
ایاالت متحده نوسانات نزولی نفت کاهش یافت .بر
این اساس هر بشکه نفت خام برنت روز گذشته
در قیمت  97دالر و  83سنت معامله شد .عالوه
بر این نفت  WTIبا اندکی افزایش در سطح 91
دالر و  64سنت قرار گرفت .کارشناسان معتقدند
نرخهای بهره باالتر بر فعالیتهای تجاری تاثیر
میگذارد و احتماال تقاضای نفت را کاهش میدهد.
در این میان نیز گفته میشود که در موقعیت فعلی
با رکود بالقوه جهانی ناشی از اثرات ضربهای جنگ
میان روسیه و اوکراین و بهویژه همهگیری کرونا در
چین و دیگر کشورهای بزرگ مصرفکننده سوخت
و تاثیرگذاری این عوامل بر عرضه و تقاضای نفت،
انتظار میرود که بازار نفت تا مدتها تحت تاثیر
این موارد باقی بماند.
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شرح

وضعيت فروش ،مشترکين ،شبکه توزیع و برق روستایي
پایان
تا پایان اردیبهشت
تا پایان اردیبهشت

کل فروش

کشاورزي
صنعتي

سایر مصارف (تجاري)
روشنایي معابر

305959
99228
26013
44502
109188
22348
4680

جمع کل

سایر مصارف (تجاري)

38618
30886
1843
503
267
5120

شبکه توزیع

سال 1400

طول شبکه فشار متوسط

ظرفيت ترانسفورماتورها

450
387
798
134890

روستاي برقدار

سال 1400

خانگي

عمومي

کشاورزي
صنعتي

طول شبکه فشار ضعيف
تعداد ترانسفورماتورها

کل روستاهاي برقدار شده
تعدادخانوار روستایي برقدار
طول شبکه فشار متوسط روستایي
طول شبکه فشار ضعيف روستایي
تعداد ترانسفورماتور روستایي
ظرفيت ترانسفورماتور روستایي

58005

4510206

147251
100604
78231
7747

عملکرد تا پایان اردیبهشت

1400

191
97
40
3
2
49

1401

209
121
43
3
0
42

عملکرد تا پایان خرداد

1400

6
2
4
338

1401

2
0
2
360

عملکرد تا پایان خرداد

1400

0
0
0
0
0
0

1401

0
0
0
0
0
0

برخي شاخصهاي ساالنه صنعت برق
شرح
1400
1399

قدرت سرانه
توليد سرانه

مصرف سرانه
متوسط مصرف مشترکين خانگي

1017
4074
3461
3059

1042
4263
3629
3213

تا پایان اردیبهشت
سال 1401

38828
31007
1886
506
267
5162

تا پایان خرداد
سال 1401

452
387
800
135250

تا پایان خرداد
سال 1401

58005
4510206
147251
100604
78231
7747
واحد
وات

کيلووات ساعت

واحد

هزار مشترک

مشترکين

سال 1400

42633
11580
3430
6467
17640
2874
642

42914
11337
3320
6386
18369
2882
620

واحد
ميليون کيلووات ساعت

خانگي

عمومي

1400

سال 1400

سال 1401

سهم مصارف مختلف در کشور (درصد)
شرح

سال 1400

خانگي

32/4
8/5
14/5
35/7
7/3
1/5

عمومي

کشاورزي
صنعتي

سایر مصارف (تجاري)
روشنایي معابر

تا پایان اردیبهشت تا پایان اردیبهشت
سال 1401

سال 1400

26/4
7/7
14/9
42/8
6/7
1/4

27/2
8/0
15/2
41/4
6/7
1/5

رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل

0/7

-1/3
ساير مصارف

کل

صنعتي

کشاورزي

وزارت نيرو

خالصه وضعيت آماري صنعت برق کشور
معاونت تحقيقات و منابع انساني
دفتر فناوري اطالعات ،ارتباطات و آمار
اطالعات تا پایان 1401/05/07

4/1

0/3

جمهوري اسالمي ایران

شرکت توانير

-2/1

-3/2
عمومي

خانگي

تعداد کارکنان صنعت برق در پایان سال 1400
شرح

واحد

دیپلم

هزار

فوق دیپلم
ليسانس

هزار دستگاه

فوق ليسانس و دکتري
جمع

واحد
روستا

خانوار
کيلومتر
دستگاه
مگاولت آمپر

2028
5524
4776
18640
9984
40952

زیر دیپلم

کيلومتر
مگاولت آمپر

تعداد (نفر)

سهم (درصد)

5/0
13/5
11/7
45/5
24/4
100

سهم انواع نيروگاهها در ظرفيت نصب شده نيروگاهي کشور

اتمي

برق آبي

%1

چرخه تركيبي

%14

%39

انرژيهاي

تجدیدپذیر،
توليد پراكنده و

دیزلي

%4

گازي

بخاري

%24

%18

http://amar.tavanir.org.ir

موارد با رنگ صورتی ،نسبت به گزارش هفته قبل به روز رسانی شده است.

ادامه در صفحه بعد
9

شماره  19  3122مـــرداد 1401

ادامه از صفحه قبل
ظرفیت نامي ،عملي ،تولید و نیاز مصرف تا 1401/05/07

گازي
چرخه ترکیبي
برق آبي
اتمي
تولید پراکنده ()DG , CHP
انرژيهاي تجدیدپذیر
کل ظرفیت نصب شده 1401

1334
356
0
0
68
28/78
1787

74/7
19/9
0/0
0/0
3/8
1/6
100

شرح

میزان

دیزلي
کل ظرفیت نصب شده

قدرت عملي شبکه سراسري
در زمان پيک ( 1401تاکنون:

تولید همزمان شبکه سراسري
در زمان پیک  ( 1401تاکنون:
)ساعت (1401/04/29 ،15:18

دریافت برون مرزي در پیک (، 1401/04/29ساعت )15:18
قدرت تامین شده در لحظه پیک سال (1401تاکنون)
پیک شب (، 1401/04/28ساعت )21:20

تاریخ

بهرهبرداري

رشد نسبت به مدت

33417

8/1
5/8

1401
1401
1401/01/15
1401/02/09
1401/02/31
1401/03/09
1401/03/17
1401/03/22
1401/04/06
1401/04/14
1401/04/25

نوع

نام

نیروگاه

واحد

عملکرد

تجدید پذیر
تولید پراکنده
پارس جنوبي(صنایع بزرگ) چرخه ترکیبي
گازي
پاسارگاد قشم
پتروشیمي ایران()LNG

آریان
آریان
مهتاب کویر(زرند کرمان)
غرب کارون
پتروشیمي ایران()LNG

گازي
گازي
گازي
گازي

چرخه ترکیبي

مهتاب کویر(زرند کرمان)
جمع عملکرد از ابتداي سال

گازي
گازي

شماره جمع ظرفیت
واحد

1
4
4
1
2
1
1
5
2

) مگاوات (

28/78
68
160
320
162
183
183
162
196
162
162
1787

پيش بيني

7/7
6/4
29/8
8/9

تولید پراکنده
تجدیدپذیر
دوکوهه

طرشت(2واحد نیروگاهي)

20/6
9/0

چرخه ترکیبي

گازي

زاهدان
جاسک
درود

3/6
4/1

گازي
گازي
گازي

خرم آباد1
داالهو

چرخه ترکیبي

سبزوار( 2واحد نیروگاهي)

تربت حیدریه( 2واحد نیروگاهي)

ارومیه(واحد بخاري)

سبالن( 2واحد نیروگاهي)
رودشور(واحد بخاري)

فردوسي(توس) (واحد بخاري)

عسلویه( 2واحد نیروگاهي)

چرخه ترکیبي
چرخه ترکیبي
چرخه ترکیبي
چرخه ترکیبي
چرخه ترکیبي
چرخه ترکیبي
چرخه ترکیبي
چرخه ترکیبي

تلمبه ذخیره اي آزاد
گتوند
جمع پیش بیني تا پایان سال

جمع عملکرد و پیش بیني سال

10

برقابي
برقابي

82
471
307
58
126
42
42
160
293
366
366
160
320
340
160
320
170
160
3943
5730

230کیلوولت
جمع انتقال

132کیلوولت

63و66کیلوولت

جمع فوق توزیع

جمع کل خطوط

400کیلوولت
230کیلوولت
جمع انتقال

132کیلوولت

63و66کیلوولت

جمع فوق توزیع

جمع کل پست ها
جمع کل پستهاي بالفصل
جمع کل پستها(شامل بالفصل)

ماخذ  :شرکتهاي برق منطقهاي

1400

22155
33104
55259
24805
50958
75763
131022
80203
94713
174916

38361
81973

120334

295250
95548
390798

افزایش طي

0
0
0
0
5
5
5
900
195
1095
110
458
568
1663
1930
3593

22155
33104
55259
24805
50963
75768
131027
81103
94908
176011
38471
82431
120902
296913
97478
394391

سال 1401

1401

پروژههاي خطوط و پستهاي با بیش از  85درصد پیشرفت
شرح

پیش بیني بهرهبرداري از واحدهاي نیروگاهي سال 1401

ميليون کيلوواتساعت

حرارتي و اتمي
تولید ناویژه برق کشور از
برقابي و بادي
ابتداي سال 1401
جمع
انرژي دریافت شده برون مرزي 1401
انرژي ارسال شده برون مرزي 1401

ميليون ليتر

عملکرد و پيشبيني بهرهبرداري از واحدهاي نيروگاهي سال 1401

مشابه سال قبل ()%

2/3
-14/7
1/4
47/6
-55/1

-6/0
98/0
47/5
0/18

28985
2817
1615

ميليون متر مكعب

400کیلوولت

ظرفیت پستها

پیک تقاضا سال1401
(مگاوات)

پیک روز(، 1401/04/29ساعت )15:18

سال قبل ()%

میزان

واحد

پایان

شرح

طول خطوط

)ساعت (1401/04/29 ،15:18

حرارتي و اتمي
برقابي و بادي
جمع
حرارتي و اتمي
برقابي و بادي
جمع

57866
11305
69171
51180
7554
58734
450
59184
69277
65385
134268
6278
140546
1504
1120

گاز
گازوئیل
نفت کوره
جمع

مگاوات

افزایش ظرفیت طي سال 1401

میزان

سهم(درصد)

انرژيهاي تجدیدپذیر(شامل برقابي کمتر از )10MW

واحد

شرح

رشد نسبت به مدت مشابه

طول خطوط

بخاري
گازي
چرخه ترکیبي
برق آبي
اتمي
تولید پراکنده(شامل 245MWخودتامین)

15829
21608
34246
12442
1020
2211
962
407
88725

17/8
24/4
38/6
14/0
1/1
2/5
1/1
0/5
100

سوخت مصرفي نیروگاههاي شبکه سراسري از ابتداي سال تا 1401/05/07

ظرفیت پستها

ظرفیت نصب شده نیروگاهي

میزان

سهم(درصد)

خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزیع
تا پایان تیر

400کیلوولت
230کیلوولت
جمع انتقال
132کیلوولت
63و66کیلوولت
جمع فوق توزیع
جمع کل طول خطوط
400کیلوولت
230کیلوولت
جمع انتقال
132کیلوولت
63و66کیلوولت
جمع فوق توزیع
جمع کل ظرفیت پستها

ماخذ  :شرکتهاي برق منطقهاي

تا پایان خرداد 1401

402
516
918
959
394
1353
2271
785
1932
2717
1085
1115
2200
4917

