
شماره   1713           4  اردیبهشت ماه 1395

7

 14

16

17

3
 

 

 
 

اخبار اقتصادی

یادداشت

مناقصات

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

تهران- ایرنا- وزیر انرژی آفریقای جنوبی از 
حضور شرکت های ایرانی در زمینه تولید برق 
از انرژی های تجدیدپذیر کشور خود استقبال 
که  دارد  را  توانمندی  این  ایران  گفت:  و  کرد 
به نهمین تولید کننده انرژی ژئوترمال جهان 

تبدیل شود.
 Geothermal( گرمایی  زمین  انرژی 
energy( به انرژی حرارتی گفته می شودکه در 
پوسته جامد زمین وجود دارد. این گونه انرژی برای 

تولید الکتریسیته زمین گرمایی استفاده می شود.
»تینا  نیرو،  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
جومت پترسون« امروز )شنبه( در دیدار با همتای 
ایرانی خود در تهران افزود: از حضور شرکت های 
ایرانی در زمینه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر 
آفریقای  در  ژئوترمال  و  خورشید  باد،  آب،  مانند 

جنوبی استقبال می کنیم.
های  زمینه  در  داریم  تمایل  کرد:  اضافه  وی 
اسالمی  با جمهوری  انتقال  فناوری  و  فتوولتائیک 

همکاری کنیم.
وزیر انرژی آفریقای جنوبی گفت: شبکه های برق 
نیرو جمهوری  وزارت  امیدواریم  و  ندارند  ثبات  ما 
به  انرژی  پایداری  ایران در زمینه ثبات و  اسالمی 
آموزش  و  مانیتورینگ  زمینه  در  و  کند  کمک  ما 
کارشناسان آفریقای جنوبی در ایران با ما همکاری 

داشته باشد.
وی گفت: انتقال انرژی در منطقه ما براحتی صورت 

نمی گیرد.
تاکید کرد آفریقای جنوبی آماده  جومت پترسون 
است تفاهمنامه ها را به پیشنهادهای تجاری برای 

انجام معامالت تبدیل کند.
وی گفت: روابط دوستانه دو کشور به تنهایی کافی 
دوستانه  روابط  این  از  کنیم  تالش  باید  و  نیست 

سودهای تجاری نیز به دست آوریم.
آفریقای  جایگاه  افزود:  جنوبی  آفریقای  وزیر  این 
جنوبی در اتحادیه اروپا می تواند محل خوبی برای 

مانور شرکت های ایرانی باشد.

و  انرژی  به  را  کشور  دو  هر  اقتصادی  تحرک  وی 
توسعه زیرساخت ها وابسته دانست و اضافه کرد: 
و  کشور  آن  کلی  امنیت  کشور،  هر  انرژی  امنیت 
امنیت انرژی هر منطقه امنیت کلی آن منطقه را 

به دنبال دارد.
وزیر انرژی آفریقای جنوبی اعالم آمادگی کرد هر 
چه زودتر شرکت های ایرانی همکاری های خود را 
با این کشور در زمینه های مختلف انرژی آغاز کنند.

** کارگروهی بین دو کشور در زمینه صنعت 
برق و انرژی تشکیل شود

دیدار  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نیرو  وزیر 
و جمهوری  آفریقای جنوبی  های  گفت: همکاری 
اسالمی می تواند اثرهای مثبت در هر دو کشور و 

سایر کشورها داشته باشد.

ادامه درصفحه 3 /

وزارت نیرو/ استقبال آفریقای جنوبی از حضور ایران در بخش تولید برق

وزیر انرژی آفریقای جنوبی: ایران می تواند نهمین تولیدکننده انرژی ژئوترمال باشد
روابط عمومی سندیکای 

صنعت برق ایران/ 
سعادتی؛   مسعود 
مدیره  هیات  عضو 
سندیکای صنعت برق 
مدیرعامل  و  ایران 

شرکت مبنانیرو

معدن  صنعت  وزارت 
تجارت براي حمایت از تولید داخل به طور عام نسبت 
به افزایش تعرفه واردات فوالد از 4 درصد  به 20 درصد 
فوالد  عمده  خریداران  که  منظور  بدین  مي کند  اقدام 
محصوالت  از  خارجي  کشورهاي  از  واردات  به جاي 
کارخانجات داخلي استفاده کنند. این شرایطي است که 
برخي فوالدهاي خاص اصوال مشابه ساخت داخل ندارند 
و این افزایش تعرفه بدون جهت بار مالي سنگیني را به 
تولیدکنندگانی مانند سازندگان برج هاي انتقال نیرو که 
از فوالدهاي خاص استفاده مي کنند تحمل مي سازد. در 
عمل تولیدکنندگان داخلي فوالد بدون هرگونه توجیهي 
اقدام به افزایش قیمت تولیدات ساخت خود به میزان 

25درصد  یا باالتر مي کنند.
ادامه درصفحه 3 /

اندر حکایت فوالد



 

 چه کنیم کشور خاموش نشود؟
رییس انجمن مدیریت مصرف انرژی معتقد است که 
به طور  انرژی  مدیریت مصرف  برای  مکانیزم  اگر یک 
مستمر وجود نداشته باشد قطعا برای تامین برق کشور 

دچار مشکالت جدی خواهیم بود.......ادامه خبر

 شرط مشارکت برقی ایران-سوئد
وزیر نیرو با تشریح پیش شرط مشارکت برقی ایران 
و   ABB شرکت  دو  گفت:  سوئدی،  شرکت های  و 
اریکسون در صورت انتقال فنآوری می توانند با صنعت 

برق ایران همکاری کنند.......ادامه خبر

 عضویت وزارت نیرو در 4 گروه از 1۲ 
کارگروه اقتصاد مقاومتی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی 12 
کار گروه دارد که وزارت نیرو در 4 کارگروه آن عضو 
است، گفت: پس از تفکیک برنامه های اقتصاد مقاومتی 
و بررسی آن ها نتیجه حاصله بیش از 100برنامه بود 
که معاون اول رئیس جمهور ابالغ کرد و وزارت نیرو 

مجری 17 طرح  شناخته شده است.......ادامه خبر

 افزایش تعرفه واردات سیم و کابل
برای سیم پیچی  واردات سیم های مسی و غیر مسی 
در سال جاری مشمول افزایش تعرفه شده اند که دبیر 
انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل معتقد است 
که این اتفاق مثبتی است؛ چراکه به طور کلی نیازی به 

واردات سیم و کابل نداریم.......ادامه خبر

 ارزش معامالت برق بورس انرژی در 
هفته گذشته 38.4 میلیون ریال شد

 معامله های برق در بورس انرژی در هفته گذشته فقط 
در نماد بار پایه انجام شد که 120 مگاوات ساعت برق 
به ارزش 38 میلیون و 400 هزار ریال معامله شد.......

ادامه خبر

 وقتی خورشید آب را شیرین می کند!
یک شرکت مهندسی فرانسوی از پنل های خورشیدی 
برای تأمین برق یک پروژه نوآورانه آب شیرین کن در 

ابوظبی استفاده می کند.......ادامه خبر

 تامین سرمایه تامین مالی بنگاه های 
کوچک و متوسط

بانک مرکزی در بخشنامه ای از شبکه بانکی درخواست 
تامین  تولیدی  در گردش طرح های  که سرمایه  کرد 

شود.......ادامه خبر

 احتمال ابالغ قانون بودجه 95 در هفته 
جاری به دولت

در  گفت:   مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
صورتی که الیحه بودجه ۹5 از سوی شورای نگهبان 
ایرادی نداشته باشد، قانون بودجه هفته جاری به دولت 

ابالغ می شود.......ادامه خبر

 رئیس اتاق ایران: دولت در اعطای 
امتیازها، میان شرکت های نیمه دولتی و 

خصوصی تمایز قائل نشود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

به انتظارات بخش خصوصی در شرایط پسابرجام اشاره 
کرد و گفت: دولت باید حمایت ها و امتیازهای در نظر 
گرفته شده برای شرکت های نیمه دولتی و خصولتی 
را برای شرکت های خصوصی نیز در نظر بگیرد و به 

این بخش بیشتر توجه کند.......ادامه خبر

 تشکیل شرکت های تخصصی صادراتی 
بزرگ

شرکت های  تشکیل  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تخصصی صادراتی بزرگ را مطرح کرد.......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه 
منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز شنبه در بازار منتشر 
شد.......ادامه خبر

 نرخ تورم کاالهای وارداتی افزایش یافت
مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ تورم کاالهای وارداتی 
در پاییز سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 138.8 

درصد افزایش یافت.......ادامه خبر

 شرایط پذیرش هزینه  مالیاتی در 
مبادالت اقتصادی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، 
شرایط پذیرش هزینه قابل  قبول مالیاتي را براساس 
مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون  اصالحیه  آخرین 

31/4/۹4 تشریح کرد.......ادامه خبر

 ایجاد بانک مشترک با آفریقای جنوبی
وزیر اقتصاد گفت: یک بانک ایرانی به دنبال ایجاد بانک 

مشترک در آفریقای جنوبی است.......ادامه خبر

 اقتصاد مقاومتی با وجود»رانت« در 
کشور محقق نمی شود

با  ایران و خراسان رضوی  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
از  کشور  در  اصلی  دهندگان  مالیات  اینکه  به  اشاره 
مالیات فرار می کنند، گفت: اقتصاد مقاومتی با وجود 

رانت و فساد در کشور محقق نمی شود.......ادامه خبر

 موانع سرمایه گذاری در ایران
سه منبع معتبر خارجی به طور همزمان در گزارش هایی 
به موانعی که در مسیر ورود سرمایه گذاران خارجی به 

کشورمان قرار گرفته اند، پرداخته اند.......ادامه خبر

 سه پیشنهاد برای اعطای وام ارزان
نیمه تمام  پروژه های  مالی  شارژ  از  جدیدی  جزئیات 
برنامه ریزی صورت گرفته،  براساس  اعالم شد.  صنعتی 
اعتبار مالی 16 هزار میلیارد تومانی برای طرح هایی با 
پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد تخصیص خواهد 

یافت........ادامه خبر

 اخذ هرگونه مالیات از صادرکنندگان 
غیرنفتی خالف برنامه پنجم توسعه است

مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی، با بیان اینکه اخذ هرگونه مالیات از 
توسعه  پنجم  برنامه  خالف  غیرنفتی  صادرکنندگان 
است، گفت:برای افزایش صادرات باید تسهیل مقررات 
با  اینکه  نه  شود،  انجام  الزم  مشوق های  گسترش  و 
محصوالت  صادرات  از  مانع  پاگیر  و  دست  قوانین 

شد........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
وزیر انرژی آفریقای جنوبی: ایران می تواند 

نهمین تولیدکننده انرژی ژئوترمال باشد

»حمید چیت چیان« تاکید کرد تاکنون بیش از 12 
برگزار  آفریقای جنوبی  و  ایران  بین  نشست مشترک 
و بیش از 80 سند همکاری بین دو کشور امضا شده 
است اما حجم کنونی تجارت دو کشور رضایت بخش 

نیست.
وی گفت: ایران و آفریقای جنوبی می توانند شرکای 
های  زمینه  و  باشند  یکدیگر  برای  بزرگی  تجاری 
همکاری زیادی بین دو کشور وجود دارد که با دیدار 
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از ایران، نقاط عطف 
این همکاری ها ایجاد شده و همکاری ها می توانند از 

سرعت بیشتری برخوردار شوند.
چیت چیان تبدیل یادداشت تفاهم به روابط تجاری را 
بسیار مهم خواند و پیشنهاد کرد کارگروهی در زمینه 
صنعت برق و انرژی تشکیل شود تا به روند پیشبرد 

همکاری های صنعتی، برق و انرژی کمک کند.
وی درباره ظرفیت های بخش خصوصی ایران افزود: 
و  بخاری  گازی،  های  توربین  ساخت  توانمندی 
ژنراتورهای مختلف در شرکت های ایرانی وجود دارد 

که می تواند در اختیار آفریقای جنوبی قرار گیرد.
های  شبکه  تجهیزات  همه  کرد  تاکید  چیان  چیت 
انتقال و توزیع و پست های انتقال و توزیع تا ظرفیت 
400 کیلوولت در داخل ایران ساخته و در شبکه های 

برق کشور استفاده می شود.
سازندگان  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  نیرو  وزیر 
ساخت  و  گذاری  سرمایه  در  دارند  آمادگی  ایرانی 
آفریقای  در  تا ظرفیت 400 کیلوولت  برق  تجهیزات 

جنوبی مشارکت کنند.

وی اعالم کرد اکنون توربین های بادی با ظرفیت 660 
می  ساخته  ایران  داخل  در  مگاوات   2.5 و  کیلووات 
نیازهای  نیاز آمادگی داریم  شود، و گفت: در صورت 

شما را در این زمینه تامین کنیم.
این وزیر ایرانی تاکید کرد پنل های فتوولتائیک نیز در 
داخل ایران ساخته می شود و در تالشیم ضمن ارتقای 
کیفیت پنل های تولید داخل، بازده آنها را به سطح 

پنل های اروپایی برسانیم.
وی به ساخت نخستین واحد 5 مگاواتی نیروگاه زمین 
گرمایی در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: تجهیزات 
این نیروگاه از ایتالیا خریداری شده اما توانمندی دانش 
اکتشاف انرژی زمین گرمایی و حفر چاه های آن به 
طور کامل ایرانی است و در صورت نیاز حاضریم در 

این زمینه با آفریقای جنوبی همکاری کنیم.
چیت چیان از تجهیز شبکه های برق کشور به سامانه 
می  نیاز  صورت  در  افزود:  و  داد  خبر  هوشمند  های 
با آفریقای جنوبی همکاری  نیز  این زمینه  توانیم در 

کنیم.
به گزارش ایرنا، تاکنون بیش از 12 نشست مشترک 
سند   80 از  بیش  و  برگزار  جنوبی  آفریقای  و  ایران 

همکاری بین دو کشور امضا شده است.
به دعوت  پاسخ  در  آفریقای جنوبی  رئیس جمهوری 
هیات  صدر  در  )شنبه(  امروز  خود  ایرانی  همتای 
و  بازرگان   160 شامل  اقتصادی  و  سیاسی  بلندپایه 

صاحبان صنایع و سرمایه وارد تهران می شود.
این نخستین سفر ریاست جمهوری این کشور به ایران 

پس از 37 سال است.
قرار بود زوما دهم اسفند گذشته )13۹4( به تهران سفر 
کند که این سفر به دلیل بحران داخلی در کشورهای 

قاره آفریقا به تعویق افتاد.

ایسنا/ بابابرقی دیگر جوابگو نیست
چه کنیم کشور خاموش نشود؟

رییس انجمن مدیریت مصرف انرژی معتقد است 
که اگر یک مکانیزم برای مدیریت مصرف انرژی 
برای  قطعا  باشد  نداشته  وجود  مستمر  به طور 
تامین برق کشور دچار مشکالت جدی خواهیم 

بود.
با  ایسنا،  با خبرنگار  ترابی در گفت وگو  سعید مهذب 
اشاره به اهمیت مدیریت مصرف  انرژی اظهار کرد: با 
توجه به این که در فصل زمستان بین تولید و مصرف 
به  کمتر  دلیل  همین  به  دارد  وجود  مناسبی  تراز 
مساله ی مدیریت مصرف توجه می شود و تمام تالش بر 
این است که در زمان پیک مصرف مدیریت به درستی 

اعمال شود.
وی ادامه داد: در زمانی که با مشکل کمبود برق مواجه 
می شویم، تبلیغات افزایش پیدا می کند که مردم نیز به 
این روش عادت کرده و در آن مقطع زمانی اقدام به 
اما بدیهی است که این مساله  صرفه جویی می کنند، 
در دراز مدت می تواند تاثیرات مخربی را همراه داشته 

باشد.
این که  بیان  با  انرژی  مصرف  مدیریت  انجمن  رییس 
مدیریت مصرف انرژی به چهار عامل وابسته است، گفت: 
اولین و مهم ترین مساله در مدیریت مصرف انرژی ترویج 
آموزش و آگاه سازی است که در شرایط فعلی تقریبا 
به این مساله توجه خوبی شده اما باید به این مساله 
نیز توجه کرد که آگاهی نسبی کافی نیست.وی ادامه 
داد: باید در جامعه مکانیزم های زیادی برای آگاه سازی 
مدیریت مصرف انرژی وجود داشته باشد به طور مثال 
می توان از طریق کانال های مجازی، رسانه های مکتوب و 

تصویری مدیریت مصرف را توسعه داد.

ادامه از صفحه 1/ 

حال این سواالت مطرح است که:
اوال، کدام یک از عوامل تولید براي سازندگان داخل 
تغییر کرده است که توجیه کننده این افزایش قیمت 

باشد؟
افزایش  ترتیب  بدین  داخلي  قیمت های  اگر  ثانیا، 
یابد مجددا قیمت های تولید داخل نمي تواند با اقالم 
رقابت  تعرفه  نرخ  افزایش  با  حتي  مشابه  وارداتي 
کند و آیا واردات بر خرید از داخل ارجحیت پیدا 

نخواهدکرد؟
 و ثالثا آیا این اقدام تولیدکنندگان داخل شائبه سوء 
بدون  افزایش سود  براي  تعرفه ها  رانت  از  استفاده 

زحمت را ایجاد نخواهد کرد؟

اندر حکایت فوالد
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بابابرقی دیگر جوابگو نیست
ترابی با اشاره به تبلیغات سال های گذشته در زمینه ی 
پیش  درسال های  گفت:  انرژی  مصرف  مدیریت 
شخصیت کارتونی بابابرقی توانست تاثیرات مثبتی در 
مدیریت مصرف انرژی داشته باشد که اگر در شرایط 
فعلی بخواهیم آن را تکرار کنیم دیگر نمی توانیم نتیجه 

گذشته را به دست آوریم.
این که  بیان  با  انرژی  مصرف  مدیریت  انجمن  رییس 
تبلیغات فعلی در حوزه مدیریت مصرف انرژی متناسب 
با نیاز جامعه نیست، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید 
بتوانیم یک بابابرقی جدید برای فرهنگ سازی رسانه ای 
مدل  حاضر  حال  در  متاسفانه  که  بیاوریم  وجود  به 

جدیدی در این زمینه وجود ندارد.

مصرفی یک خانوار 150 هزار تومان در سال
وی یکی دیگر از عوامل موثر در مدیریت مصرف برق 
را واقعی شدن قیمت دانست و افزود: در حال حاضر 
هزینه برق مصرفی یک خانوار به طور متوسط 150 
هزار تومان در سال است، لذا این اعداد نمی تواند انگیزه 
به  افراد خانواده  برق در  برای کاهش مصرف  را  الزم 

وجود آورد.
به  می کنند  صرفه جویی  مردم  اگر  داد:  ادامه  ترابی 
بین  از گذشته در  دلیل فرهنگ سازی هایی است که 
خانواده های ایران به وجود آمده است به همین دلیل 
قطعا  شود،  منطقی  برق  قیمت  اگر  می رسد  نظر  به 

مدیریت مصرف انرژی در خانواده ها افزایش می یابد.
این که  بیان  با  انرژی  مصرف  مدیریت  انجمن  رییس 
انرژی  مصرف  مدیریت  حوزه  در  مقررات  و  قوانین 
می تواند تاثیر بسیاری در میزان مصرف انرژی داشته 
باشد، گفت: باید به سمتی برویم که قوانین در این حوزه 
تعدیل و هوشمند شود به طوری که از ورود کولرهای 

گازی غیرمجاز به کشور جلوگیری و تعرفه های الزم 
برای این مسائل لحاظ شود.

بازار کولرگازی  با اشاره به شایعه های موجود در  وی 
کولرهای  برخی  که  می شود  گفته  اخیرا  کرد:  بیان 
گازی مصرف کمتری در قیاس با کولرهای آبی دارند 
که باید گفت این مساله به هیچ عنوان صحت ندارد، 
چرا که کولر های گازی استاندارد تنها می توانند 30 تا 

40 درصد کمتر از کولرهای آبی انرژی مصرف کنند.

مهر/  وزیر نیرو اعالم کرد:
شرط مشارکت برقی ایران-سوئد

با تشریح پیش شرط مشارکت برقی  نیرو  وزیر 
شرکت  دو  گفت:  سوئدی،  شرکت های  و  ایران 
فنآوری  انتقال  صورت  در  اریکسون  و   ABB

می توانند با صنعت برق ایران همکاری کنند.
امروز در  به  گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان 
سوئد  انرژی  وزیر  بایالن«  »ابراهیم  با  گفتگو  حاشیه 
تاکنون  گذشته  سال های  طول  در  اینکه  بیان  با 
و  ایران  اسالمي  جمهوري  بین  خوبي  همکاري هاي 
سوئد وجود داشته است، گفت: این همکاري ها در زمان 
تحریم دچار وقفه شده اما با برداشته شدن تحریم ها 
جمله  از  سوئدي  شرکت هاي  براي  فعالیت  فرصت 
شرکت ABB که از شرکت هاي شاخص در صنعت 

برق است، فراهم شده است.
شرکت هاي  همکاري  به  تمایل  اظهار  با  نیرو  وزیر 
سوئدي و ایرانی، تصریح کرد: ایران داراي نزدیک به 
74 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهي است 
که باید تا 10 سال آینده با توجه به افزایش متوسط 

مصرف 6 تا 7 درصدي ساالنه برق، 50 هزار مگاوات به 
ظرفیت نصب شده نیروگاهي آن افزوده شود.

نیمي  از  بیش  اینکه  اعالم  با  دولت  کابینه  عضو  این 
خصوصي  بخش  توسط  کشور  نیروگاهي  ظرفیت  از 
احداث و راه اندازي شده است، اظهار داشت: چنانچه 
ایران  برق  صنایع  در  بخواهند  سوئدي  شرکت هاي 
انتقال  براي  را  خود  باید  باشند،  داشته  همکاري 

تکنولوژي آماده کنند.
حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
برگزاري مناقصه 312 پست فوق توزیع و 84 پست 
انتقال در ایران در دست انجام است، بیان کرد: شرکت 
ABB سوئد نیز در کنار سایر شرکت ها در این مناقصه 
حضور یافته است که امیدواریم که هم از جهت قیمت 
و هم از جهت تسهیل در انتقال تکنولوژي ساخت، در 

این مناقصه حضور داشته باشد.
وزیر نیرو در خصوص هوشمندسازي شبکه برق کشور 
هم توضیح داد: پیش بیني مي شود تا پنج سال آینده 
هوشمند  تجهیزات  از  مشترک  میلیون   5 از  بیش 
همچون  سوئد  مطرح  شرکت های  و  باشند  برخوردار 
مي تواند  تمایل،  صورت  در  نیز  »اریکسون«  شرکت 
در خصوص انتقال دیتا با شرکت هاي ایراني همکاري 

نماید.
کشور  برق  توسعه  در  اینکه  به  اشاره  با  چیان  چیت 
حال  در  پراکنده  تولید  سمت  به  متمرکز  تولید  از 
حرکت هستیم، تاکید کرد: در این زمینه از همکاري 
شرکت هایي که در بخش تولید پراکنده فعالیت دارند و 
هم زمان مي توانند به صورت CHP یا CCHP تولید 
هم زمان برق و گرما و سرما را داشته باشند، استقبال 

مي کنیم.
»ابراهیم بایالن« وزیر انرژی سوئد هم در این دیدار با 
بیان اینکه هم اکنون فضاي توسعه همکاری های انرژي 

اظهار  و  می شود  ارزیابي  مثبت  را  جهان  و  ایران  در 
داشت: بعد از پایان یافتن تحریم ها فرصت خوبي براي 
ایجاد  بین دو کشور  روابط  و گسترش  دوباره  احیاي 
شده که با کمال میل آمادگي خود را براي حضور در 

بازار برق ایران اعالم مي کنیم.
فرصت هاي  اینکه  به  اشاره  با  سوئد  دولت  مقام  این 
خوبي براي همکاري بین شرکت هاي ایراني و سوئدي 
شرکت  ایران،  موافقت  صورت  در  گفت:  دارد،  وجود 
ایران  برق  مدیریت شبکه  با شرکت  ABB مي تواند 

همکاري داشته باشد.
به ظرفیت 27 هزار مگاواتي سوئد و  اشاره  با  بایالن 
آورده اند  به دست  انرژي  بهره وري  در  که  تجربیاتي 
اعالم آماگي کرد تا در بخش هاي مختلف صنعت برق 
تولید، شبکه هاي هوشمند،  بحث  بر  تمرکز  از جمله 
ذخیره سازي انرژي، بهره وري انرژي و سایر زمینه ها با 
وزارت نیرو و شرکت هاي ایراني همکاري داشته باشند.

فارس/ وزیر نیرو:
عضویت وزارت نیرو در 4 گروه از 1۲ 

کارگروه اقتصاد مقاومتی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی 
1۲ کار گروه دارد که وزارت نیرو در 4 کارگروه 
آن عضو است، گفت: پس از تفکیک برنامه های 
حاصله  نتیجه  آن ها  بررسی  و  مقاومتی  اقتصاد 
بیش از 100برنامه بود که معاون اول رئیس جمهور 
ابالغ کرد و وزارت نیرو مجری 17 طرح  شناخته 

شده است.
با  چیان  چیت  حمید  فارس،  خبرگزازی  گزارش  به 
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اشاره به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی 12 کار گروه دارد 
که وزارت نیرو در 4 کارگروه آن عضو است، افزود: پس 
از تفکیک برنامه های اقتصاد مقاومتی، و بررسی آن ها، 
برنامه بود که معاون اول  از صد  نتیجه حاصله بیش 
رئیس جمهور آنرا ابالغ کرد. 17 مورد از این برنامه ها 
پیشنهاد وزارت نیرو بوده است، این وزارتخانه به عنوان 
مجری این طرح ها انتخاب شده که از این میان 4 مورد 
مرتبط با شرکت های آب و فاضالب است و قرار شده 
که برای اجرای هر کدام از این موارد کالن یک مجری 

انتخاب شود.
وی ادامه داد: مجری این 4 برنامه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور است و بنا شده تمام مجریان برنامه 
تبیین   ،۹5 سال  برای  را  سیاست ها  این  زمان بندی 
روز   5 تا  است  موظف  کشور  آبفای  شرکت  و  کنند 
آینده )5 اردیبهشت( این برنامه ها را به صورت کامل و 
زمان بندی شده، مشخص و مراحل مختلف انجام کار را 

برای معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو ارسال کند.
اعتبارات  از کل  ما درسال گذشته  اظهار داشت:  وی 
به جذب 37  بودجه عمومی دربخش عمرانی، موفق 
درصد بودجه شدیم و دولت به دلیل ضرورت طرح های 
اعتبار  این  با  تا  کرد  اعتماد  نیرو  وزارت  به  روستایی 
بتواند دو میلیون و 100 هزار نفر جمعیت روستایی 
و  سالم  کشی  لوله  آب  نعمت  از  کشور  سطح  در  را 

بهداشتی برخوردار کند.
چیت چیان ادامه داد: ما باید تمام تالش خود را بکنیم 
تا در نهایت دقت این اعتبارات فقط برای مجتمع های 
آبرسانی روستایی هزینه شود تا از این اعتماد سربلند و 

رو سفید بیرون بیاییم.
وزیر نیرو در ادامه با بیان اینکه با توجه به محدودیت 
منابع مالی دولت، با مجوز مقام معظم رهبری 1500 
میلیارد تومان برای طرح های مجتمع های آب رسانی 

روستایی اختصاص پیدا کرده است، بیان داشت: اگر 
تا پایان سال جاری برنامه قابل قبولی نداشته باشیم 
اجرایی کنیم، هیچ  را  اهداف خود  باشیم  نتوانسته  و 

عذری از ما پذیرفته نخواهد شد.
که  امسال  کار  مهم ترین  کرد:  تصریح  چیت چیان 
کردن  اجرایی  است،  دولت  و  جامعه  آحاد  دوش  بر 
و  اجرا  و  اقدام  برای  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

عملیاتی کردن پروژه های نیمه تمام است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون شرایط سخت اقتصادی 
در تمام منطقه حاکم است و کشورهای مختلف دچار 
چالش جنگ و رکود شرایط اقتصادی و کاهش درآمد 
هستند، گفت: باید با دقت کامل به تمام جزئیات توجه 
داشت و با استفاده از فرصت های در اختیار، به گونه ای 
اقدام کنیم تا کارنامه روشنی را در راه خدمت به مردم 

از خود به جای بگذاریم.
وزیر نیرو با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی 
دقیق و جامع و به صورت یک مجموعه منسجم ابالغ 
شده و اگر آن را جابجا کنیم نتیجه نخواهد داد، افزود: 
را  موارد  تمام  دقیقاً  باید  شویم  موفق  بخواهیم  اگر 

پیگیری کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
اقتصاد  می کنند  تصور  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مقاومتی سیاستی برای ریاضت اقتصادی است، گفت: 
اقتصاد  سیاست های  و  ندارد  صحت  چیزی  چنین 

مقاومتی متضمن توسعه و رشد کشور است.
چیت چیان ادامه داد: سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
موجب  و  بوده  جهان  با  قوی  ارتباط  ایجاد  سیاست 

کارآیی و بهره وری کشور خواهد شد.
برای  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  کرد:  تصریح  وی 
تمام  برای  بلکه  نیست،  جنگ  حال  در  کشورهای 
اعصار و زمان ها و برای تمام کشورها، اعم از کشورهای 

پیشرفته و در حال توسعه کاربرد دارد.

بندهای  برخی  که  مطلب  این  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
وزارت  به  مستقیماً  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
یا  و  برق  صادرات  افزایش  گفت:  است،  مرتبط  نیرو 
کاهش شدت انرژی که مربوط به انرژی الکتریکی یا 
سوخت های هیدرو کربنی است از آن جمله محسوب 

می شوند.
وی با اشاره به 52 مورد از موارد تفکیکی سیاست های 
24 گانه اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیرو افزود: 
اجرای سیاست های اقتصا د مقاومتی، وظیفه سنگینی 
عزم  یک  موضوع  این  و  است  نیرو  وزارت  دوش  بر 

همگانی را طلب می کند. 

ایسنا/ در گفت وگو با ایسنا عنوان شد
افزایش تعرفه واردات سیم و کابل

برای  مسی  غیر  و  مسی  سیم های  واردات 
سیم پیچی در سال جاری مشمول افزایش تعرفه 
تولیدکنندگان  صنفی  انجمن  دبیر  که  شده اند 
مثبتی  اتفاق  این  که  است  معتقد  کابل  و  سیم 
است؛ چراکه به طور کلی نیازی به واردات سیم 

و کابل نداریم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، واردات کاالهایی که تولید 
داخل دارند و تولیدکنندگان ایرانی می توانند نیاز کشور 
را به طور کلی تامین کنند، از یک سو منفی و از سوی 

دیگر مثبت است.
واردات کاالهای کم کیفیت از کشورهایی که با کیفیت 
پایین اقدام به تولید این کاالها می کنند، سبب می شود 
تولیدکنندگان داخلی از این واردات متضرر شوند، اما 
اگر واردات کاالی خارجی هم به طور کامل قطع شود، 

هم بر خالف تجارت آزاد جهانی است و هم می تواند 
سبب کاهش رقابت و کیفیت در بازار آن کاال در کشور 
از مواردی که دولت ها برای  این ترتیب یکی  شود.به 
حمایت از صنایع داخلی خود در نظر می گیرند، وضع 

تعرفه واردات است.
وزیران،  هیات  تصویب  اساس  بر  راستا،  همین  در 
سیم های مسی و غیر مسی برای سیم پیچی در سال 
جاری مشمول 20 درصد تعرفه واردات می شوند، در 
حالی که تعرفه این اقالم در سال گذشته 15 درصد 

بوده است.
صنفی  انجمن  دبیر   - بیان  حق  زمینه  این  در 
تولیدکنندگان سیم و کابل - در گفت وگو با ایسنا، ضمن 
مثبت خواندن افزایش تعرفه سیم های مسی و غیر مسی 
واردات  به  نیازی  کابل  و  در صنعت سیم  کرد:  اظهار 
نداریم و می توانیم نیاز کشور را خودمان تامین کنیم.

وی با بیان اینکه ما مخالف واردات سیم الکی به کشور 
هستیم، ادامه داد: البته این افزایش تعرفه تاثیر چندانی 
ندارد و اگر در بخش واردات الک، تعرفه افزایش پیدا 
کند باعث افزایش قیمت تمام شده و ضرر مصرف کننده 
می شود.دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل 
تاکید کرد که در حال حاضر تولیدکننده ها مشکلی از 

بابت تامین مواد اولیه هم ندارند.

وزارت نیرو/ 
ارزش معامالت برق بورس انرژی در هفته 

گذشته 38.4 میلیون ریال شد

 معامله های برق در بورس انرژی در هفته گذشته 
)بیست و هشتم فروردین تا یکم اردیبهشت ماه( 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

فقط در نماد بار پایه انجام شد که 1۲0 مگاوات 
ساعت برق به ارزش 38 میلیون و 400 هزار ریال 

معامله شد.
به گزارش وزارت نیرو، در پنج روز کاری هفته گذشته 
)بیست و هشتم فروردین تا یکم اردیبهشت ماه( در 
بورس انرژی، فقط در نماد بار پایه روزانه معادل 120 
هر  بر  ریال  هزار  قیمت 320  با  برق  ساعت  مگاوات 
مگاوات ساعت بین خریداران و فروشندگان معامله شد.
انرژی در دو  بورس  برق در  قیمت متوسط معامالت 
هفته گذشته )بیست و یکم تا بیست و پنجم فروردین 
ماه( نسبت به هفته پیش از آن، دو درصد کاهش یافته 

بود.
موافقت  با  انرژی  بورس  اندازی  راه  ایرنا،  گزارش  به 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان چهارمین 
اوراق  برق،  اوراق سلف  بخش  در چهار  بورس کشور 
قرارداد محور کاالهای انرژی مانند زغال سنگ، نفت و 
انرژی های سبز مانند انرژی های خورشیدی، در برنامه 

کاری سال 13۹0 بازار سرمایه ایران قرار گرفت.
قرار است در مرحله نخست برق به صورت سلف موازی 
معامله شود و سپس، بازار مشتقه شامل قرارداد آتی، 
قرارداد اختیار خرید و معامالت در عرصه بین المللی 

فعال می شود.
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  انرژی،  بورس  شرکت 
شرکت مدیریت فناوری، شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
شرکت های کارگزاری، شرکت مدیریت شبکه، شرکت 
برق  تولیدکنندگان  و  برق  کنندگان  مصرف  توانیر، 
بازیگران بورس انرژی در بخش معامالت برق محسوب 

می شوند.

ایسنا/ 
وقتی خورشید آب را شیرین می کند!

پنل های  از  فرانسوی  مهندسی  شرکت  یک 
نوآورانه  برای تأمین برق یک پروژه  خورشیدی 

آب شیرین کن در ابوظبی استفاده می کند.
بام  پشت  روش  از  شرکت  این  ایسنا،  به گزارش 
پروژه  برق  تأمین  برای  شبکه  از  خارج  خورشیدی 

»غنتوت« استفاده می کند.
رئیس این شرکت اعالم کرد که انتظار می رود در این 
پروژه 2.8 کیلووات ساعت برق به ازای هر مترمکعب 
است  پروژه ای  پنجمین  پروژه،  این  آب مصرف شود. 
به  متصل  پروژه های  سایر  کنار  در  »غنتوت«  در  که 
شده،  اجرا  دیگر  شرکت  چهار  توسط  که  شبکه ای 

ساخته می شود.
این  پروژه  اگر  که  کرده  اعالم  امارات  مصدر  شرکت 
شرکت موفقیت آمیز باشد، این فناوری برای استفاده 
در نقاط دور افتاده، به ویژه در جزایر مناسب خواهد 

بود.
کارخانه های  حاضر  حال  در  گزارش،  این  اساس  بر 
آب شیرین کن امارات متحده عربی عمدتاً حرارتی و 
قدیمی هستند و باید به فناوری مبتنی بر غشاء که 
کارآمدتر از فرآیندهای حرارتی هستند و گاه 40 سال 

پیش نصب شده اند، تغییر وضعیت بدهند.
انتظار می رود این پنج کارخانه آب شیرین کن در سال 

2017 به بهره برداری برسد.

 الی  9ساعت از چهارشنبه و پنجشنبه روزهای )ساعت 16مدت به 95اردیبهشت 23و 22: زمان
17  )
سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران: محل
حسین زادهآقای مهندس : مدرس دوره
 ثبت نام  دورهنحوه:

www.ieis.irسندیکا وب سایت متقاضیان دوره جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش 
دیکا مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل و به همراه فیش پرداخت هزینه دوره به واحد آموزش سن

.ارسال فرمایند
به ثبت  اقدام 95/02/15متقاضیانی که تا تاریخ می باشد و تومان هزار 450هزینه دوره

.خواهند شدتخفیف % 10نام نمایند مشمول 
در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.
 خواهد بود95/02/19مهلت ثبت نام تا تاریخ.
 66570930-6(131داخلی )برای کسب اطالعات  بیشتر با واحد آموزش و پژوهش سندیکا

.تماس حاصل فرمایید
  بخش آموزش وب سایت سندیکا در دسترس می باشددر سرفصل دوره.

فراخوان برگزاری کارگاه آموزش ی 
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مهر/ بانک مرکزی بخشنامه صادر کرد:
تامین سرمایه تامین مالی بنگاه های 

کوچک و متوسط

بانکی  شبکه  از  بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک 
درخواست کرد که سرمایه در گردش طرح های 

تولیدی تامین شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای 
از شبکه بانکی خواست سرمایه در گردش طرح هاي 
تولیدي با پیشرفت فیزیکي باالي 60 درصد و بنگاه هاي 
تولیدي کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبي 
برخوردار بوده اند لیکن به دلیل تنگناهاي مالي، تولید 
آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت 

هستند، را تامین کنند.
در این بخشنامه آمده است: »در راستاي رسالت شبکه 
بانکي کشور جهت تأمین مالي نظام اقتصادي کشور 
و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري - مدظله 
فعالسازي  ضرورت  بر  مبني  سال  ابتداي  در  العالي- 
ظرفیت هاي تولیدي صنایع کوچک و متوسط و ارتقاء 
نقش  به  باعنایت  همچنین  و  آنها  رقابت پذیري  توان 
برجسته و بي بدیل واحدهاي تولیدي کوچک و متوسط 
در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، الزم 
است تا در شرایط حاضر، بانک ها و مؤسسات اعتباري 
غیربانکي نقش مؤثرتر و کارآتري را جهت حمایت از 

بنگاه هاي کوچک و متوسط ایفاء کنند.
اقتصادي،  گزارش هاي  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
بخشي از بنگاه هاي تولیدي موجود و فعال با ظرفیت 
پایین و گاه پایین تر از نقطه سر به سر فعالیت مي کنند 
که  کرده اند  نیرو  تعدیل  به  اقدام  درآمد  کاهش  با  و 
است.  شده  منجر  بیکاري  افزایش  به  خود  نوبه  به 
بنابراین به منظور استفاده بهینه از منابع موجود در 

تولیدي  بنگاه هاي  موردنیاز  نقدینگي  تامین  راستاي 
و حفظ اشتغال فعلي و ایجاد اشتغال جدید ضرورت 
از  که  متوسط  و  کوچک  تولیدي  بنگاه هاي  دارد 
دلیل  به  لیکن  بوده  برخوردار  مناسبي  محصول  بازار 
تنگناهاي مالي و نداشتن سرمایه در گردش، تولید آنها 
متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت مي کنند و 
همچنین طرح هاي تولیدي با پیشرفت فیزیکي باالي 

60 درصد از پشتیباني مالي بیشتري برخوردارشوند.
بر این اساس ارجح است تمامي بانک ها و مؤسسات 
احساس  و  جهادي  روحیه  با  غیربانکي  اعتباري 
مسئولیت و اهتمام عالي، همگام با سیاست هاي دولت 
محترم، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته به 
بهینه و هدایت صحیح  بهره گیري  با  و  انجام رسانده 
منابع مالي موجود، بسترهاي خارج نمودن بنگاه هاي 
ظرفیتهاي  از  استفاده  و  رکود  از  متوسط  و  کوچک 

تولیدي را فراهم کنند.
پیوست  به  مذکور  موارد  به  عنایت  با  ایحال  علي 
و  کوچک  بنگاه هاي  مالي  تامین  »دستورالعمل 
واحدها  اینگونه  مالي  تامین  تسهیل  متوسط« جهت 
ایفاد مي شود. بدیهي است بانک ها و مؤسسات اعتباري 
موظفند با درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهیالت 
و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمین کافي، نسبت به 
اعطاي تسهیالت موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام 
فرمایید  دستور  است  مقتضي  اساس  این  کنند.بر 
مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهاي ذي ربط ابالغ و 
ضمن مشارکت جدي و تالش براي رسیدن به اهداف 
پیش گفته، برحسن اجراي کامل آن نظارت به عمل 
آمده و نسبت به ارایه گزارش عملکرد ماهانه به این 

بانک اقدام کنند.«

به  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  فارس/  
فارس خبر داد

احتمال ابالغ قانون بودجه 95 در هفته 
جاری به دولت

گفت:   مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
در صورتی که الیحه بودجه 95 از سوی شورای 
نگهبان ایرادی نداشته باشد، قانون بودجه هفته 

جاری به دولت ابالغ می شود.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  جلیلی  اسماعیل 
خبرگزاری فارس، با اشاره به بودجه سال ۹5، کشور 
اظهار داشت: در صورتی که شورای نگهبان به بودجه 
ایرادی نگیرد، هرچند مجلس تعطیل است، اما فرایند 
اداری آن طی شده و هفته جاری به دولت ابالغ خواهد 

شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در 
صورتی که ایرادی از سوی شورای نگهبان ایرادی به 
بودجه وارد باشد، هفته آینده با شروع به کار مجلس، 

موضوع بررسی و در نهایت به دولت ابالغ می شود.
بررسی  برنامه ششم در مورد  تلفیق  عضو کمیسیون 
الیحه برنامه ششم تصریح کرد: نمایندگان کمیسیون 
و عصر  دو شیفت صبح  در  )یکشنبه(  فردا  از  تلفیق 
دیوان  مشورت  با  را  چهارگانه  کارگروه های  نتیجه 
محاسبات، مرکز پژوهش ها، دولت و نمایندگان خواهد 

بود، در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب می کند.
برنامه  الیحه  آینده  هفته  افزود:  مجلس  نماینده  این 
ششم به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد، تا پس 
از آن در دستور رسیدگی بررسی صحن مجلس قرار 

گیرد.
جلیلی با تاکید بر اینکه مجلس تالش می کند، روح 
اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم حاکم شود، تصریح 

کرد: مباحثی از جمله رشد اقتصادی 8 درصد، تورم، 
رکود، رشد سرمایه گذاری، نرخ بهره وری و اشتغال در 

این برنامه مدنظر است.

ایرنا/ در گفت وگو با ایرنا
رئیس اتاق ایران: دولت در اعطای 

امتیازها، میان شرکت های نیمه دولتی و 
خصوصی تمایز قائل نشود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
شرایط  در  خصوصی  بخش  انتظارات  به  ایران 
پسابرجام اشاره کرد و گفت: دولت باید حمایت 
ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای شرکت 
های نیمه دولتی و خصولتی را برای شرکت های 
خصوصی نیز در نظر بگیرد و به این بخش بیشتر 

توجه کند.
محسن جالل پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: مهمترین انتظار بخش خصوصی 
در دوران پسابرجام این است که چانه زنی ها، مذاکرات 
و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی به حضور بخش 

خصوصی منتج شود.
وی ادامه داد: ایجاد شرایطی که شرکت های دولتی، 
این امکان استفاده  از  نیمه دولتی و خصولتی دوباره 
کرده و قرارداد ببندند و خود را بزرگتر کنند، به نفع 
پایدار  توسعه  به  دستیابی  مسیر  در  و  کشور  اقتصاد 

نیست.
رئیس اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا چنین 
اتفاقی رخ داده است؟ گفت: متاسفانه در ماه های اخیر 
بسیاری از مذاکرات و رفت و آمدها به امضای قرارداد 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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شرکت های نیمه دولتی و خصولتی و مجموعه هایی 
توسعه »دولت  در  تا سال های گذشته  انجامیده که 

محور« بزرگ شده اند.
جالل پور اضافه کرد: دلیل بخشی از این مساله این 
است که شرکت های نیمه دولتی و خصولتی نسبت 
به شرکت های خصوصی آمادگی بیشتری داشته و در 
جریان همکاری های بین المللی نیز تجربه بیشتری 
این  در  الزم  تجربه  هنوز  خصوصی  بخش  اما  دارند 

زمینه را ندارد.
اعطای  در  دولت  است که  آن  دیگر  دلیل  افزود:  وی 
و خصوصی  دولتی  نیمه  میان شرکت های  امتیازها، 

تمایز قائل می شود.
رئیس اتاق ایران گفت: دولت باید همان حمایت ها و 
امتیازهای در نظر گرفته شده برای شرکت های نیمه 
دولتی و خصولتی را برای شرکت های خصوصی نیز 
مالی(  )تامین  فاینانس  آنها  بگیرد؛  مهمترین  نظر  در 
است؛ باید شرایطی ایجاد شود که فاینانس را به طور 
مساوی بین شرکت های خصوصی، دولتی و خصولتی 

داشته باشیم.
جالل پور تاکید کرد: عرصه رقابت، ارائه تسهیالت و 
امتیازاتی ویژه به بخشی خاص را بر نمی تابد؛ اگر قصد 
هایی  بخش  در  نباید  کنیم،  رقابتی  را  اقتصاد  داریم 
و  خصوصی  بخش  میان  ها،  فاینانس  تضامین  مانند 

خصولتی ها تفاوت قائل شویم.
به گزارش ایرنا، بعد از حصول توافق هسته ای ایران 
با کشورهای 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 
کشورهای  از  اقتصادی  هیات   150 از  بیش  )برجام( 
ایران  وارد   - بودند  اروپایی  آنها  بیشتر  مختلف - که 
شده و به مذاکره پرداخته اند؛ در جریان این مذاکرات، 
است؛  رسیده  امضا  به  قراردادهایی  و  ها  نامه  تفاهم 
در این میان می توان به حضور 10 روز پیش هیات 

با  ایتالیا  و  ایران  تجاری  نشست  برگزاری  و  ایتالیایی 
حضور »متئو رنتزی« نخست وزیر ایتالیا و »محمدرضا 
نعمت زاده« وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان 

اشاره کرد.
در این نشست که در اتاق بازرگانی ایران و با حضور 
بین  قرارداد   12 شد،  برگزار  بخش خصوصی  فعاالن 

هیات های اقتصادی دو کشور امضا شد.

مهر/ نعمت زاده مطرح کرد:
تشکیل شرکت های تخصصی صادراتی 

بزرگ

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشکیل شرکت های 
تخصصی صادراتی بزرگ را مطرح کرد.

در  نعمت زاده  محمدرضا  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
نشستی با صاحبان صنایع بزرگ به منظور همفکری 
صادرات  توسعه  در  تشکیالت  توان  از  بهره گیری  و 
متوسط  و  کوچک  اظهارداشت: شرکت های  غیرنفتی 
صادرکننده  نتوانسته اند  ظرفیت شان  علت  به  کشور 

شوند.
اینکه  بر  تاکید  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
شود،  انجام  صادرات  هدف  با  ها  سرمایه گذاری 
تخصصی  شرکت های  گیری  شکل  اظهارداشت: 
صادراتی بزرگ »هلدینگ ها« ضروری است. استفاده 
بزرگ  صادراتی  تخصصی  شرکت های  هلدینگ ها،  از 
در  می تواند  دارند،  صادرات  برای  باالیی  توان  که 
با تولیدکنندگان در داخل  شکل گیری ارتباط مفید 

و مشتریان در خارج ارتباط موثر باشد.
وی با بیان اینکه افت قیمت نفت باعث ایجاد جهت 

گیری مثبت درصادرات غیرنفتی است، تصریح کرد: 
به نقش مهم توسعه  با رویه واردات محصول  سال ها 
صادرات غیرنفتی بی توجهی شده بود، در صورتی که 
توسعه  با  اقتصادی  توان  ارتقای  و  کار  و  رونق کسب 

صادراتی امکان پذیر است.
در  را  صادرات  توسعه  عمده  مشکل  نعمت زاده، 
انعقاد  جهت  مختلف  استانداردهای  به  آشنایی  عدم 
گفت:  وی  کرد.  ذکر  خارجی  بازرگانی  قراردادهای 
در  سادگی  به  می تواند  قوی  صادراتی  شرکت   یک 
و  داخلی  صنایع  با  ارتباط  علت  به  خود  زیرمجموعه 

تخصصی به امر صادرات اقدام کند.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر 

شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز شنبه در بازار 
منتشر شد.

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون 
و 1۹ هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون و  1۹ 
هزار تومان، نیم سکه 543 هزار تومان، ربع سکه 2۹0 

هزار تومان و سکه گرمی 1۹3 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 103 هزار و 810 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1233 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3467 تومان، هر یورو را 3۹25 تومان، هر 
پوند را 5020 تومان، لیر ترکیه 1243 تومان و درهم 

امارات را ۹50 تومان اعالم کردند.  
جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

101۹500 سکه  تمام  طرح  جدید   
101۹000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
543000 نیم سکه     
2۹0000 ربع سکه     
1۹3000 گرمی     
103810 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3467 دالر     
3۹25 یورو      
5020 پوند     
۹50 درهم     

1243 لیرترکیه     

مهر/ مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
نرخ تورم کاالهای وارداتی افزایش یافت

کاالهای  تورم  نرخ  کرد:  اعالم  ایران  آمار  مرکز 
فصل  به  نسبت  گذشته  سال  پاییز  در  وارداتی 

قبل از آن 138.8 درصد افزایش یافت.
نتایج  ایران  آمار  مرکز  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
گزارش شاخص قیمت کاالهای وارداتی در پاییز 13۹4 

را منتشر کرد.
شاخص قیمت کاالهای وارداتی )ریالی 100=13۹0( 
در فصل پاییز 13۹4 برابر است با 163۹.2 که نسبت 
به فصل قبل 138.8 درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 254.0 درصد افزایش 
یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل 
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جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل )نرخ تورم 
ساالنه( برابر با 10۹.1 درصد است.

همچنین شاخص قیمت کاالهای وارداتی )دالری 100 
= 13۹0( در فصل پاییز 13۹4 برابر است با 674.5 که 
نسبت به فصل قبل 103.6 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 168.2 درصد 
افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به 
فصل جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل )نرخ 

تورم ساالنه( برابر با 75.6 درصد است.
اصلی  گروه های  شاخص  تغییرات  حال،  همین  در 
سال  پاییز  فصل  در   )13۹0  =  100 )ریالی  وارداتی 

13۹4 به شرح زیر است:
حیوانی  محصوالت  و  زنده  حیوانات  گروه  شاخص  ـ 
درصد   62.2 قبل،  فصل  به  نسبت  که  است   308.8

افزایش داشته است.
که  است   83۹.1 نباتی  محصوالت  گروه  شاخص  ـ 
نسبت به فصل قبل، 133.1 درصد افزایش داشته است.

ـ شاخص گروه چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی 
و ... 178.6 درصد است که نسبت به فصل قبل، 26.2 

درصد افزایش داشته است.
ـ شاخص گروه محصوالت صنایع غذایی 467.2 است 
که نسبت به فصل قبل، 13۹.2 درصد افزایش داشته 

است.
که  است   776.5 معدنی  محصوالت  گروه  شاخص  ـ 
نسبت به فصل قبل، 170.1 درصد افزایش داشته است.

ـ شاخص گروه محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع 
وابسته به آن 1406.8 است که نسبت به فصل قبل، 

40.7 درصد افزایش داشته است.
ـ شاخص گروه مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده 
1341.3 است که نسبت به فصل قبل، 138.5 درصد 

افزایش داشته است.

نرم  پوست های  و  چرم  خام،  پوست  گروه  شاخص  ـ 
۹538.4 است که نسبت به فصل قبل، 227.1 درصد 

افزایش داشته است.
چوب  زغال  و  چوبی  اشیاء  و  چوب  گروه  شاخص  ـ 
درصد   54.6 قبل،  فصل  به  نسبت  که  است   1۹5.0

افزایش داشته است.
الیافی  مواد  سایر  یا  چوب  خمیر  گروه  شاخص  ـ 
سلولزی  578.5 است که نسبت به فصل قبل، 58.5 

درصد افزایش داشته است.
ـ شاخص گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد 
درصد   68.2 قبل،  فصل  به  نسبت  که  است   522.4

افزایش داشته است.
ـ شاخص گروه کفش، کاله و چتر آفتابی 800.4 است 
که نسبت به فصل قبل، 54.3 درصد افزایش داشته 

است.
سیمان  و  گچ  سنگ،  از  مصنوعات  گروه  شاخص  ـ 
1617.2 است که نسبت به فصل قبل، 144.4 درصد 

افزایش داشته است.
ـ شاخص گروه مروارید طبیعی یا پرورده و سنگ های 
گرانبها 336.5 است که نسبت به فصل قبل، تغییری 

نداشته است.
ـ شاخص گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها 621.2 
افزایش  درصد   ۹۹.0 قبل،  فصل  به  نسبت  که  است 

داشته است.
ـ شاخص گروه ماشین آالت، وسایل مکانیکی و ادوات 
برقی 3567.3 است که نسبت به فصل قبل، 1۹2.7 

درصد افزایش داشته است.
آبی  و  هوایی  زمینی،  نقلیه  وسایل  گروه  شاخص  ـ 
1520.3 است که نسبت به فصل قبل، 123.1 درصد 

افزایش داشته است.
ـ شاخص گروه آالت و دستگاه های اپتیک و عکاسی 

2783.0 است که نسبت به فصل قبل، ۹1.2 درصد 
افزایش داشته است.

ـ شاخص گروه کاالها و مصنوعات گوناگون 2332.6 
است که نسبت به فصل قبل، 175.۹ درصد افزایش 

داشته است.
ـ شاخص گروه اشیاء هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه 
درصد   4.8 قبل،  فصل  به  نسبت  که  است   418.۹

افزایش داشته است.

مهر/ 
شرایط پذیرش هزینه  مالیاتی در 

مبادالت اقتصادی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی 
کشور، شرایط پذیرش هزینه قابل  قبول مالیاتي 
مالیات های  قانون  اصالحیه  آخرین  براساس  را 

مستقیم مصوب 31/4/94 تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقي پاکدامن با اشاره 
به آخرین اصالحیه قانون مالیات هاي مستقیم که از 
ابتداي سال جاري الزم االجرا گردیده، اظهار داشت: 
براساس تبصره 3 ماده 147 این قانون، پذیرش هزینه  
هاي پرداختي قابل قبول مالیاتي که به  شیوه تهاتري 
انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به باال منوط 
به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکي 

خواهد بود.
در  اقتصادي  فعاالن  دارد  ضرورت  کرد:  تاکید  وي 
اقتصادي  مبادالت  در  بیشتر  شفافیت  ایجاد  راستاي 
پرداخت هاي  هزینه(،  انجام  و  خدمات  و  کاال  )خرید 
مربوط به مبادالت اقتصادي بین طرفین معامله بیش 

از پنجاه میلیون ریال را از طریق سیستم بانکي انجام  
دهند.

معاون مالیات هاي مستقیم سازمان امور مالیاتي کشور 
هرگونه  بروز  از  جلوگیري  منظور  به  خاطرنشان کرد: 
مشکالت احتمالي، عالوه بر اینکه خریدار و فروشنده 
بایستي به نام خودشان اقدام به معامله نمایند، حتما 
پرداخت هاي مربوط به معامله را نیز از طریق سیستم 
بانکي انجام دهند تا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتي 

پذیرفته شود.

مهر// وزیر اقتصاد اعالم کرد:
ایجاد بانک مشترک با آفریقای جنوبی

دنبال  به  ایرانی  بانک  یک  گفت:  اقتصاد  وزیر 
ایجاد بانک مشترک در آفریقای جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا پس از دیدار 
بر گسترش  تاکید  با  آفریقای جنوبی  اقتصاد  وزیر  با 
همکاری های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی گفت: 
قرار است تا فردا سه توافقنامه امضا شود. وزیر اقتصاد 
قدرتمندترین  و  بزرگترین  کشور  دو  اظهارداشت: 
کشورها در خاورمیانه و جنوب آفریقا هستند و برغم 
همکاری  و  مبادله  برای  زیادی  های  قابلیت  اینکه 
با وجود روابط  و  بین دو کشور وجود دارد  اقتصادی 
سیاسی مثبت و سازنده بین دو کشور، متأسفانه حجم 
مبادالت تجاری و همکاری های اقتصادی بسیار پایین 

است.
بتوانیم  آینده  های  سال  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
همکاری های دو کشور را به باالی یک تا دو میلیارد 
دالر ارتقاء دهیم و طبیعی است که باید موانع موجود 
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نیازها  لوازم و پیش  از مهم ترین  برطرف شود. یکی 
برای گسترش روابط همکاری بین دو کشور برقراری 

روابط کارگزاری بانک ها و ایجاد بانک مشترک است.
طیب نیا گفت: گفتگوهای سازنده ای داشتیم و قرار 
است وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی پیگیری های الزم 
را انجام دهد تا این روابط برقرار شود. وزیر اقتصاد در 
پاسخ به این سؤال که آیا حضور بانک های آفریقایی در 
ایران به صورت شعب مستقل یا بانک مشترک است؟ 
افزود: در مذاکرات صورت گرفته و تفاهمنامه هایی که 
امضا شده یکی از بانک های ایرانی به دنبال این است 
که یک بانک مشترک در آفریقای جنوبی تأسیس کند.
امضا شده  ادامه داد: موافقتنامه مربوطه  اقتصاد  وزیر 
و قرار است بین بانک های ایرانی و آفریقای جنوبی 
روابط کارگزاری برقرار شود. وی در خصوص توافقنامه 
هایی که قرار است فردا امضا شود گفت: سه توافقنامه 
کمیته  درباره  آنها  از  یکی  که  شد  خواهد  امضا  فردا 

مشترک و سرمایه گذاری بین دو کشور است.
کشورهایی  از  جنوبی  آفریقای  کرد:  تاکید  نیا  طیب 
در  گذاری  سرمایه  زمینه  در  مثبت  تجربه  که  است 
ایران داشته و پروژه mtn و آریاسل را در ایران داشته 
و امیدواریم در آینده این همکاری ها گسترش بیشتری 

داشته باشد.
دولت  های  بدهی  پرداخت  در خصوص  اقتصاد  وزیر 
دنبال می کند  هایی که دولت  برنامه  از  یکی  گفت: 
مدیریت بدهی های خود است که در دو مرحله انجام 
می شود. در مرحله اول محاسبه و برآورد بدهی های 
دولت بوده که این اقدام انجام شده و در حال حاضر 
در مرحله ای هستیم که می خواهیم بدهی های دولت 
را ساماندهی کنیم و یکی از راه های ساماندهی بدهی 

های دولت استفاده از اوراق و ایجاد بازار بدهی است.
وی افزود: البته در این خصوص تبصره مهمی در قانون 

بودجه پیشنهاد داده بودیم که این تبصره در مجلس 
رد شد و قصد داریم با رایزنی با نمایندگان مجلس این 
تبصره را برگردانیم. حذف این تبصره آسیب فراوانی به 
برنامه های دولت برای ایجاد بازار بدهی و حل مشکل 
تنگناهای مالی و خروج از رکود می زند و امیدواریم با 
همکاری نمایندگان مجلس بتوانیم زمینه را برای اجرا 

کردن این سیاست فراهم کنیم.
همچنین وزیر اقتصاد آفریقای جنوبی نیز گفت: فردا 
سند همکاری بین ایران و آفریقای جنوبی امضا می 
شود. تراوین گرودهان افزود: این سند شامل یادداشت 
تفاهم همکاری های بیمه ای میان دو کشور خواهد 
نیا توافق کردیم  با آقای طیب  امروز  بود. در مالقات 
همکاری های دو کشور را در شرایط جدید توسعه و 
بیشتر  را  مالی خود  و همکاری های  گسترش دهیم 

کنیم.
گرودهان افزود: به همین خاطر نیازمندیم بانک های 
دو کشور با یکدیگر تعامل بیشتری کنند و فضا برای 
سرمایه گذاری بیشتر میان دو کشور فراهم شود. وی 
ایران در  اسالمی  انداز جمهوری  اینکه چشم  بیان  با 
فضای جدید روشن تر می بینیم گفت: ایران و آفریقای 
جهت  در  آن  تداوم  که  دارند  تاریخی  روابط  جنوبی 

حفظ منافع دو کشور الزامی است.

مهر/ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مشهد:
اقتصاد مقاومتی با وجود»رانت« در کشور 

محقق نمی شود

مشهد- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان 
رضوی با اشاره به اینکه مالیات دهندگان اصلی 

در کشور از مالیات فرار می کنند، گفت: اقتصاد 
مقاومتی با وجود رانت و فساد در کشور محقق 

نمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، غالمرضا شافعی ظهر شنبه 
بخش خصوصی  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه  در 
با هدف بررسی »چالش ها و آسیب شناسی رکود در 
صنعت ساختمان استان« در محل سالن هیئت رئیسه 
بر  مالیات  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق 
در  می شود  اجرایی  ما  کشور  در  که  افزوده ای  ارزش 

هیچ جای دنیا وجود ندارد.
وی تصریح کرد: تعداد زیادی از افرادی که پول زیادی 
دارند در سایه نشسته و هیچ کدام از حقوق دولتی را 
پرداخت نمی کنند در مقابل افراد کارآفرینی که صاحب 
واضح  ها  آن  اقدامات  تمام  و  بوده  تولیدی  واحدهای 

است با مشکالت زیادی روبه رو هستند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: تا وقتی در کشور رانت وجود داشته باشد هیچ گاه 

اقتصاد مقاومتی اجرا نمی شود.
وی افزود: نگاه دولت به والیان خود یعنی استانداران 
در سراسر کشور نگاه هزینه ای بوده و برای آنها موضوع 
درآمد در نظر گرفته نمی شود در صورتی که این نگاه از 

پیشرفت و توسعه اقتصادی پیشگیری می کند.
شافعی با بیان اینکه هیچ مطالعه مستندی در مورد 
اینکه تعداد واحدهای تعطیل شده در خراسان رضوی 
وجود ندارد، تأکید کرد: تمام آمارهایی که هم اکنون در 
این حوزه بیان می شود کامال حدسی بوده و استنادی 

به آنها نمی توان کرد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه طبق مصوبه مجل شورای 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  مصوبات  اسالمی، 
خصوصی ضمانت اجرایی پیدا کرده است و مصوبات 
آن باید حداکثر در مدت 30 روز در دستور کار هیئت 

دولت قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به 
اجرای نشدن این مصوبه مجلس شورای اسالمی ادامه 
برای  راه حل خوبی  توان  قانون می  این  احیا  با  داد: 
سازش های پیش از دادگاه پیدا کرد تا افراد به مراجع 

قضایی نکنند.
وی مشکالت صنعت ساختمان با بیمه تامین اجتماعی 
و  دانست  جلسه  این  تشکیل  موضوعات  دیگر  از  را 
افزود: مالیات بر صنعت ساختمان نیز به عنوان یکی 
از مشکالت مطرح شده بود که قرار شد در این ارتباط 
آن  مورد  در  بیشتر  مالیاتی  امور  سازمان  و  تشکل ها 

بحث و بررسی داشته باشند.
شافعی با تاکید بر حمایت نداشتن از برخی از بنگاه ها 
گفت: برخی از بنگاه ها مشکالت بسیاری را ایجاد می 
کنند که نباید از آن ها حمایت صورت گیرد و ضروری 

است تا از چرخه تولید حذف شوند.
وی خاطرنشان کرد: در این خصوص باید بنگاه هایی 
مورد حمایت قرار گیرند که برای چرخه تولید جامعه 
مشکل ساز نباشند و منابع محدود را برای تامین نیاز 

این بنگاه ها هزینه کرد.

دنیای اقتصاد/ اکونومیست، فوربس و نیویورک تایمز 
تحلیل کردند

موانع سرمایه گذاری در ایران

در  همزمان  به طور  خارجی  معتبر  منبع  سه 
ورود  مسیر  در  که  موانعی  به  گزارش هایی 
قرار  کشورمان  به  خارجی  سرمایه گذاران 

گرفته اند، پرداخته اند.

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی

شماره   1713    4 اردیبهشت ماه 1395



نیویورک تایمز،  و  فوربس  اکونومیست،  نشریه های   
آمریکا،  غیرهسته ای  تحریم های  از  باقیمانده  قوانین 
محدویت های مالی و قوانین مربوط به ویزا را به عنوان 
به  ورود  برای  اروپایی   بر سرراه سرمایه  گذاران  مانعی 
در  اگر  است  نوشته  اکونومیست  دانسته اند.  ایران 
مجلس جدید قوانین گمرکی و قوانین اشتغال اصالح 
بهبود  کسب و  کار  سهولت  در  ایران  وضعیت  شوند، 
مشتریان،  دست  در  نقدینگی  کمبود  یافت.  خواهد 
احتمال وجود اسامی افراد مورد تحریم در شرکت های 
بورسی از دیگر ترس های سرمایه گذاران خارجی برای 
سرمایه گذاری در کشوری هستند که به نوشته فوربس 
برای  را  سودآوری  و  دلچسب  کسب و  کار  می تواند 

سرمایه گذاران به ارمغان آورد.
پس از امضای برجام، چگونگی کسب وکار با ایران به 
دغدغه بسیاری از کشورهایی بدل شد که در دوران 
را  کشورمان  با  اقتصادی  همکاری  امکان  تحریم ها 
نداشته اند. میزان سهولت کسب وکار در ایران و شاکله 
فرهنگ حاکم بر فضای اقتصادی کشورمان از یکسو و 
موانعی که هنوز به خاطر برخی تحریم های غیر هسته ای 
آمریکا برجا مانده اند، از سوی دیگر از جمله مسائلی 
خود  به  را  خارجی  سرمایه گذاران  ذهن  که  هستند 
مشغول می کنند و موانعی بر سر راه جذب سرمایه های 
خارجی کشورمان ایجاد می کنند. در چنین شرایطی 
سه منبع معتبر خارجی موضوع گزارش های خود را به 

کسب وکار خارجی ها با ایران اختصاص دادند.
گزارشی  خود  جدید  شماره  در  اکونومیست  نشریه 
اینکه  به  اشاره  با  و  داد  اختصاص  موضوع  این  به  را 
سرمایه گذاران  برای  ایران  تجاری  فضای  به  ورود 
نوشت:  است،  پیشین  انتظارات  از  دشوارتر  خارجی 
هر  برای  که  فرصتی  به عنوان  ایران  هسته ای  توافق 
مقامات  می شود.  تلقی  می آید  پیش  یکبار  نسل 

تجاری انگلستان در ماه ژانویه اعالم کردند که ایران 
»بزرگ ترین بازار جدیدی است که طی چند دهه اخیر 
به اقتصاد جهانی دوباره می پیوندد« و پیش بینی کردند 
دالر  تریلیون  یک  از  بیش  آینده  سال  که ظرف 10 
نخست  نگاه  در  کرد.  تجربه خواهد  را  سرمایه گذاری 
زود  خیلی  شد.  آغاز  خارجی  سرمایه گذارهای  هجوم 
پس از آنکه سازمان بین المللی انرژی اعالم کرد ایران 
تعهدات توافق خود با قدرت های بزرگ را اجرا کرده 
است، اروپاییان از قراردادهایی با ایران سخن به میان 
می رسید.  دالر  میلیاردها  به  آنها  ارزش  که  آوردند 
ایرباس از فروش 118 فروند هواپیما به ایران خبر داد 
و گفت که سفارش های بیشتر در راه است. شرکت های 
خودروسازی پژو سیتروئن و رنو نیسان اعالم کردند که 
مونتاژ خودروهای خود را در ایران از سر می گیرند و به 
این کشور 80 میلیونی خودرو می فروشند. تحلیلگران 
در سال جاری  فروش خودرو  پیش بینی کرده اند که 
هیات های  شکست.  خواهد  رکورد  ایران  در  میالدی 
سرمایه گذاری بسیاری به تهران سرازیر شدند و برخی 
بازدیدکنندگان از تهران حتی برای پیدا کردن اتاق در 

این شهر در تقال بودند.
روبرتو  و  ورساچه  همچون  ایتالیایی  مد  شرکت های 
فرانسوی  بهداشتی-آرایشی  شرکت  یک  و  کاوالی 
به نام سفورا مغازه هایی را در تهران افتتاح کرده اند یا 
قصد افتتاح آن  را دارند. اکونومیست در ادامه نوشته 
است: با وجود همه اینها، راه اندازی کسب وکار در ایران 
داشتند.  را  انتظارش  برخی  که  است  آن  از  دشوارتر 
 13 روز  است.  فاینانس  فقدان  مشکل،  بزرگ ترین 
این  آمریکا  خزانه داری  وزارت  مقامات  از  یکی  آوریل 
در  ایران  دارایی های  فریز  به  کشورش  که  را  موضوع 
خارج ادامه می دهد، تکذیب کرد. با وجود این، به نظر 
نمی رسد این دارایی ها که احتمال می رود بالغ بر 100 

میلیارد دالر ارزش داشته باشند و انتظار می رفت که 
به رونق سرمایه گذاری ها کمک کنند، به جریان افتند. 
مهم تر اینکه، آمریکا از دسترسی شرکت هایی که در 
ایران فعالیت می کنند، به سیستم مالی خود ممانعت 
می کند. این موجب ترس بانک های خارجی است که 
مدت ها است با قوانین تحریم های آمریکا آشنایی دارند. 
بدون وجود بانک ها، آن قراردادهایی که تیتر اخبار را به 
خود اختصاص داده بودند، از پیشرفت باز می ایستند. 
نقدینگی  کمبود  با  هم  کاالها  مشتریان  از  بسیاری 
مواجهند و به دنبال ارزان ترین کاالها هستند بنابراین 
جایی برای کاالهای لوکس باقی نخواهد ماند. به عنوان 
مثال قطعات چینی خودرو بیش از نمونه های اروپایی 
جهانی  بانک  رتبه بندی  در  ایران  می شوند.  فروخته 
خود  به  را  میانی 118  جایگاه  از سهولت کسب وکار 
اختصاص داده است. اکونومیست با اشاره به تشکیل 
مجلس جدید در ایران نوشته است اگر در این مجلس 
قوانین گمرکی و قوانین اشتغال و استخدام اصالح شوند 
اوضاع بهتر خواهد شد. این اصالحات بدون آنکه ربطی 
به دسترسی به دارایی های خارجی ایران داشته باشند، 
داشت  انتظار  نمی توان  آمریکا،  انتخابات  تا  مناسبند. 
که رویکرد آمریکا تغییری کند و اگر جمهوری خواهان 
سرمایه گذاران  انتظار  در  بزرگی  ریسک  شوند،  پیروز 
خواهد بود. نشریه فوربس نیز در گزارشی به منظور 
برای  خارجی  کسب وکارهای  صاحبان  راهنمایی 
ارائه  آنها  به  را  توصیه هایی  ایران  در  سرمایه گذاری 
کرده است. فوربس می نویسد:یک مساله اساسی درباره 
سرمایه گذاری در ایران این است که با شریکی همکاری 
کنید. در ماه ژانویه بسیاری از تحریم های وضع شده 
علیه ایران لغو شد، اما همچنان برخی تحریم ها باقی 
مانده است. هنوز بسیاری از شرکت های آمریکایی از 
به  ایران  بازار  اما  شده اند،  منع  ایران  با  معامله  انجام 

باز است. فوربس  اروپایی و آسیایی  روی شرکت های 
معتقد است اگر این شرکت ها با افراد یا شرکت هایی 
که هنوز در فهرست تحریم ها قرار دارند معامله کنند، 
مهم  می شوند.بنابراین  مواجه  سنگین  جریمه های  با 
است که صاحبان کسب وکارهای خارجی بدانند با چه 
این  فهمیدن  اما  معامله می کنند.  یا شرکتی  شخص 
مساله کار آسانی نیست. برخی کارشناسان براین باورند 
که مساله ساختار مالکیت و صورت وضعیت های مالی 
در ایران چندان شفاف نیست و به صورت علنی بیان 

نمی شود.
یک  مالک  فهمید  راحتی  به  نمی توان  بنابراین 
آن  از  ایران  در  کسب وکار  صاحبان  کیست.  شرکت 
شرکت های  که  بازار  ارزیابی  فرآیندهای  از  دسته 
غربی بر آنها اصرار دارند، استفاده نمی کنند و تالش 
بهترین  را کشف کنند. در  می کنند اطالعات مرتبط 
در  و  می اندازد  تاخیر  به  را  کارها  مساله  این  حالت 
نوشته  به  غیرممکن می کند.  را  توافق  بدترین حالت 
ایران  در  بازار  ارزیابی  معتقدند  کارشناسان  فوربس، 
آن  افراد،  که  فضایی  در  به ویژه  است،  پرچالشی  کار 
دسته از ارزیابی هایی را که شرکت های غربی جهانی 
بنابراین همکاری  نمی برند؛  به کار  استفاده می کنند، 
با شرکت هایی که سهام آنها در بورس عرضه نمی شود 
یا اطالعات مربوط به آنها علنی نمی شود، دشوار است. 
کار با شرکت هایی که سهام آنها در بورس تهران عرضه 
می شود اندکی راحت تر است، اما نه خیلی. بورس تهران 
فهرست همه سهامدارانی را که حداقل یک درصد سهام 
در شرکت های بورسی داشته باشند، منتشر می کند. 
این فهرست در هر فصل به روزرسانی می شود، اما در 
سهامدار  سهامداران،  نمی شود  مشخص  فهرست  این 
نهایی هستند یا صرفا نماینده دیگر افرادند. به نوشته 
سهامداری،  ساختار  فهم  برای  دیگر  روش  فوربس 
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بررسی هیات مدیره شرکت ها است. آمار بورس تهران 
قابل اعتماد است، اما فقط الیه سطحی سهامداران را 
مشخص می کند و مشکل اینجا است. معموال زیر الیه 
سطحی، الیه های دیگری هم وجود دارد. در ایران فقط 
بنابراین  سهامداران به هیات مدیره راه پیدا می کنند، 
آرایش  بررسی  سهامداران  ردیابی  برای  روش  یک 
الیه های  به  دسترسی  بازهم  اما  است،  هیات مدیره 
کسب وکاری  اگر  بنابراین  است؛  مشکل  سوم  و  دوم 
بخواهد در ایران فعالیت کند، چه اقداماتی باید انجام 
دهد؟ فوربس در این زمینه پنج راهکار ارائه می کند. 
نخست، کسب وکارها باید از شرکای آتی یا مشتریان 
خود فهرست مدیران و سهامداران آنها را طلب کنند و 
آن را با فهرست افراد و اشخاص مورد تحریم مقایسه 
ایرانی  شرکت های  از  می توانند  کسب وکارها  کنند. 
بخواهند یک مدیر صالحیت دار این فهرست را امضا 
و هرگونه  تایید کند  را  داده شده  اطالعات  و صحت 

تغییری را اطالع دهد. همچنین می توان از شرکت های 
و  امضا  را  دیگری  اظهارنامه  کرد  درخواست  ایرانی 
اعالم کنند که مدیران و سهامداران آنها جزء فهرست 
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نیستند. گام دیگر، 
به  مستلزم  کار  این  است.  دقیق تر  ارزیابی های  انجام 
خدمت گرفتن یک شرکت حقوقی یا چیزی مشابه آن 
است. فوربس به کسب وکارهای خارجی توصیه می کند 
درصورتی که شرکتی با افراد مورد تحریم مرتبط بود، 
باید مشخص شود میزان سهام این افراد چقدر است، 
چه کنترلی بر شرکت دارند و مفهوم حقوقی این کنترل 
را  این مشکالت  بتواند همه  اگر شرکتی  اما  چیست. 
و  دلچسب  کسب وکار  بگذارد،  پشت سر  و  کند  حل 
سودآوری را با ایران تجربه خواهد کرد. نیویورک تایمز 
موانع  از  یکی  است  معتقد  اکونومیست  همچون  نیز 
آمریکا  بانکی  قوانین  الزامات  ایران  در  سرمایه گذاری 
است که بانک های اروپایی نیز باید آنها را رعایت کنند. 

براساس قوانین مالی آمریکا، بانک های سراسر جهان 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید مشخص کنند که 
آیا مشتریان شان شهروندان آمریکایی هستند یا خیر. 
اگر این بانک ها این مساله را رعایت نکنند، دارایی های 
تابعیت  دارای  نفر  میلیون ها  می شود.  مصادره  آنها 
دوگانه آمریکایی-ایرانی هستند. نیویورک تایمز براین 
اطالعات  ندارد  تمایل  ایران  این مساله که  است  باور 
برای  مانعی  گیرد،  قرار  آمریکا  اختیار  شهروندانش در 
بانک های اروپایی محسوب می شود. یکی دیگر از موانع 
سرمایه گذاری اروپاییان در ایران قانون ویزا است که 
آمریکا به تازگی تصویب کرده است. براساس این قانون 
افرادی که به ایران سفر کرده باشند باید برای ورود 
به گفته شرکت های  به آمریکا درخواست ویزا کنند. 
اروپایی این محدودیت های مالی و سفر، دستیابی به 

توافق با شرکای ایرانی را تقریبا غیرممکن می کند.

دنیای اقتصاد/ جزئیات شارژ مالی صنایع راکد اعالم 
شد

سه پیشنهاد برای اعطای وام ارزان

پروژه های  مالی  شارژ  از  جدیدی  جزئیات 
نیمه تمام صنعتی اعالم شد. براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، اعتبار مالی 16 هزار میلیارد تومانی 
از 60  با پیشرفت فیزیکی بیش  برای طرح هایی 
درصد تخصیص خواهد یافت. در این میان متولیان 
حوزه صنعت خواستار این شدند که پرداخت این 
تسهیالت بدون توجه به بدهی بنگاه ها و چک های 
برگشتی باشد؛ در عین حال بحث راهن دوم در 

پذیرش وثایق نیز مدنظر قرار گیرد.

مالی  منابع  تخصیص  برای  گرفته  صورت  پیش بینی 
جدید در سال جاری در حالی است که سال گذشته 
واحدهایی  به  تسهیالت  تخصیص  برای  اصلی  مالک 
داشتند؛  درصد   80 باالی  فیزیکی  پیشرفت  که  بود 
روشی که در سال جاری تغییر خواهد کرد و واحدهای 
تولیدی که پیشرفت فیزیکی کمتر از 80 درصد نیز 

داشته باشند، می توانند از تسهیالت پیش بینی شده
استفاده کنند.

اوایل سال جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرده بود که بررسی ها حاکی از آن است که 70 درصد 
شده اند،  رها  خود  حال  به  کاره  نیمه  که  واحدهایی 
مشکالت نقدینگی دارند و باید در این خصوص گام های 
اساسی برداشته شود. به گفته محمدرضا نعمت زاده، در 
براي  تومان تسهیالت  میلیارد  راستا 13 هزار  همین 
صنایع کوچک و 3  هزار  میلیارد تومان تسهیالت نیز 
تا  شد  خواهد  داده  اختصاص  متوسط  صنایع  براي 
مشکل کمبود نقدینگی این واحدها برطرف شود. گفته 
می شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست 
کرده که حدود 5 درصد سود این تسهیالت، ارزان تر و 

پایین تر از نرخ معمول باشد.
منابع در نظر گرفته شده در حالی است که براساس 
سال هاي  در  مرکزی  بانک  سوی  از  شده  اعالم  آمار 
اخیر 72 درصد از تسهیالت اعطایي از سوي بانک ها 
به 10 درصد از شرکت هایي که بیشترین دارایي را در 
اختیار دارند رسیده و کمتر از یک درصد از تسهیالت 
به 10 درصد شرکت هایي که کمترین دارایي را دارند، 
تخصیص یافته است. با توجه به آمار ذکر شده، مي توان 
گفت که تسهیالت بانکي طي سال هاي اخیر بیشتر در 
اختیار بنگاه هاي بزرگ قرار گرفته و بنگاه هاي کوچک 
کمترین  هستند،  برخوردار  کمتري  دارایي  از  که 
دسترسي به منابع بانکي را داشته اند؛ به طوری که در 
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برای  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  گذشته  سال های 
و  نداشتند  آسانی  شرایط  مالی  منابع  به  دسترسی 
تامین منابع مالی یکی از عمده چالش های این واحدها 
محسوب می شود؛ حال با توجه به پیش بینی صورت 
گرفته این امکان برای صنایع کوچک به وجود خواهد 
را  خود  نقدینگی  کمبود  مشکالت  از  برخی  تا  آمد 

برطرف کنند.
وزارت  سوی  از  گرفته  صورت  ارزیابی های  براساس 
صنعت،معدن و تجارت 228 طرح با پیشرفت فیزیکی 
باالی 60 درصد در کشور وجود دارند که مشمول طرح 

جدید این وزارتخانه می شوند.

اعطای وام به ۲۲8 طرح
در این خصوص محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بیست وپنجمین 
بخش خصوصی  و  دولت  گفت و گوی  شورای  نشست 
طرح های  برای  شده  مقرر  کرد:  عنوان  تهران  استان 
بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی، منابعی از محل 16 
هزار میلیارد تومانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
پیشنهاد آن را ارائه کرده است، اختصاص یابد. براساس 
چنین  دارای  طرح   228 گرفته  صورت  ارزیابی های 
وضعیتی هستند و در صورتی که این منابع از معبر 
بانک مرکزی عبور کند، تصمیم بر این است که 2/ 8 
درصد آن به استان تهران تخصیص یابد. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین گفت: 
جلسه ای نیز در این خصوص با مسووالن بانک مرکزی 
در مورد ارائه تسهیالت داشته ایم که پیشنهادهایی نیز 
بررسی است؛  این جلسه مطرح شده و در دست  در 
یکی از پیشنهادها این بوده است که اعطای تسهیالت 
بدون توجه به بدهی بنگاه ها باشد، پیشنهاد دیگر اینکه 
اعضای  برگشتی  تسهیالت، چک های  این  اعطای  در 

در  راهن دوم  بحث  و  نگیرد  قرار  هیات مدیره مدنظر 
پذیرش وثایق هم پیشنهاد شده است.

1۲43 واحد تحت تملک بانک ها
عالوه بر واحدهایی که به دلیل کمبود منابع در سال های 
اخیر خطوط تولید آنها تکمیل نشده است، برخی از 
واحدهای تولیدی نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد 
اولیه مورد نیاز و ... کاهش ظرفیت را در دستور کار 
نیز  تولیدی  واحدهای  از  برخی  داده اند.  قرار  خود 
به دلیل عدم بازپرداخت تسهیالت به تملک بانک های 
عامل در آمده اند. تملک این واحدهای تولیدی در حالی 
است که به گفته برخی از فعاالن صنعتی، بانک ها از 
به  نیستند؛  برخوردار  واحدها  این  فعال سازی  شرایط 
همین دلیل واحدهایی که به تملک بانک ها در آمده اند 
به مرور غیر فعال می شوند. در این خصوص مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از 
تملک هزار و 243 واحد و طرح صنعتی توسط بانک ها 
در شهرک های صنعتی سراسر کشور خبر داد و گفت: 
کارگروه ایجاد رونق در کارگاه های کوچک و متوسط 
صنعتی به عنوان زیرمجموعه ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید در استان های کشور، شکل گرفته است.
کشور  در  کوچک  صنایع  اهمیت  به  اشاره  با  یزدانی 
تصریح کرد: امروز رسالت نخست ما حمایت از صنایع 
کوچک است و مسووالن نظام هم بر آن تاکید دارند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آمادگی 
سرمایه گذاران  پذیرش  برای  صنعتی  شهرک های 
برای  متعددی  راستا حمایت های  این  در  اظهار کرد: 
سرمایه گذاران صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی 
در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: باید از تمام 
سازوکارها و ظرفیت ها و پتانسیل های استان ها برای 
ایجاد حرکتی جدید در حوزه اقتصادی استفاده کرد؛ 

چراکه هدف ما امیدبخشی و ایجاد رضایتمندی بیشتر 
در جامعه است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
شهرک های  و  کوچک  صنایع  نقش  وجود  با  افزود: 
صنعتی در چرخه اقتصادی و اشتغال، اما این صنایع 
با توجه به ساختارشان آسیب پذیرتر بوده؛ بنابراین باید 

توجه بیشتری به این بخش شود.
 60 باالی  فیزیکی  پیشرفت  که  طرح هایی  عالوه بر 
و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  دارند،  درصد 
کرده  اعالم  پیش  چندی  ایران  صنعتی  شهرک های 
برای  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  براساس  بود 
سال ۹5، کارگروهی برای ارائه گزارش های هفتگی و 
روزانه از طرح های نیمه تمام و واحدهای زیر ظرفیت 
در  یزدانی،  گفته  به  تشکیل خواهد شد.  بهره برداری 
حال حاضر تعداد ۹هزار واحد درکل کشور به غیر از 
آنهایی که به طور معمول به نتیجه می رسند، برای فعال 

شدن در دستور کار قرار دارند.

خانه ملت/ قادری:
اخذ هرگونه مالیات از صادرکنندگان 

غیرنفتی خالف برنامه پنجم توسعه است

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه اخذ هرگونه 
برنامه  از صادرکنندگان غیرنفتی خالف  مالیات 
پنجم توسعه است، گفت:برای افزایش صادرات 
باید تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم 
انجام شود، نه اینکه با قوانین دست و پاگیر مانع 

از صادرات محصوالت شد.
جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 

امور  سازمان  توسط  قانون  دورزدن  به  اشاره  با  ملت، 
مالیاتی و اینکه به بهانه نرخ ارز صادرکنندگان کشور را 
مشمول مالیات دانسته است، گفت:اخذ هرگونه مالیات 
و  است  توسعه  پنجم  برنامه  صادرکنندگان خالف  از 
با اخذ مالیات از صادرکنندگان  سازمان امور مالیاتی 

خالف قانون عمل می کند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی برضرورت حمایت 
همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات تاکید 
دارد، افزود:برای افزایش صادرات باید تسهیل مقررات 
با  اینکه  نه  انجام شود،  و گسترش مشوق های الزم  
قوانین مزاحم و دست و پاگیر مانع صادرات محصوالت 
شد.قادری با اشاره به عواقب نادرست اخذ مالیات از 
ضعیف تر  روزبه روز  تولید  داد:  صادرکنندگان،ادامه 
شده،قدرت رقابت با سایر محصوالت خارجی حتی در 
افزایش قیمت  به  از دست می دهد و منجر  را  داخل 
تمام شده کاالی صادراتی در بازار هدف و از دست دادن 

آن بازار می شود.
وی اظهارداشت: براین اساس صادرکنندگان در هنگام 
حضور در بازارهای جهانی مبلغی را به دلیل مالیات بر 
کاالهای خود می افزایند، که این مسئله سبب افزایش 
کاالهای  به  نسبت  ایرانی  کاالهای  شده  تمام  هزینه 
مشابه شده و در نتیجه قدرت رقابت از آن ها گرفته 

شود.
تولیدملی  از  حمایت  منظور  به  براینکه  تاکید  با  وی 
و  مالیاتی  های  هزینه  پرداخت  از  باید  صادرکننده 
سیستم  ایرادات  کرد:  تصریح  شود،  معاف  عوارض 
از  برنامه ریزی  قدرت  که  است  به گونه ای  مالیاتی 
صادرکننده را از او می گیرد،براین اساس باید با اصالح 
قانون، صادرکننده را از معافیت مالیات مطمئن کرد تا 

امکان برنامه ریزی برای او فراهم شود./
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دنیای اقتصاد/
Cheryl Tan :نویسنده

مترجم: سیدساجد متولیان
Entrepreneur :منبع

احساس  که  برمی خورم  کارآفرینانی  به  اغلب  من 
در حوزه  نشده  استعداد کشف  بزرگ ترین  می کنند، 
زیاد،  تالش  باوجود  اما  هستند،  خودشان  فعالیت 
کمتر کسی آنها را می شناسد و از فعالیت آنها باخبر 
است. این صاحبان کسب وکار سخت تالش کرده اند 
و  راضی  مشتریان  وجود  و  کنند  جذب  مشتری  تا 
خوشحال، حاکی از آن است که آنها کارشان را درست 
به  می کنم  صحبت  آنها  با  وقتی  اما  داده اند،  انجام 
نظرشان می آید یک جای کار می لنگد. آنها نمی دانند 
چطور باید خودشان را بازاریابی کنند و این مشکلی 
است که اغلب کارآفرینان با من در میان می گذارند. 
می تواند  که  کرده ام  پیشنهاد  راهبرد  هفت  ادامه  در 
و  توانمندی ها  از  را  دیگران  تا  کند  کمک  شما  به 

فعالیت های خود بهتر آگاه کنید:

1( هدفتان تنها فروش نباشد. اولین قانون آن است 
که اگر در حوزه خود یک فرد متخصص و حرفه ای و 
صاحب دانشی هستید که می تواند به دیگران کمک 
کند، باید از هر فرصتی برای آموزش دادن به دیگران 
بهره بگیرید. افراد از اینکه چیزی به آنها فروخته شود 
این هستند که خودشان چیزی  اما عاشق  متنفرند، 
را بخرند. آنها زمانی اقدام به خرید می کنند که یاد 
بگیرند محصول یا خدمات شما چگونه به آنها کمک 
می کند. دانش خودتان را در هر حوزه ای که در آن 
فعال هستید با دیگران به اشتراک بگذارید و خواهید 
شما  به  یادگیری  هدف  با  بالقوه  مشتریان  که  دید 

نزدیک خواهند شد.

۲( از قابلیت های گوشی های تلفن  همراه هوشمند 
بهره بگیرید. امروزه کمتر کسی را می توان پیدا کرد 

هوشمند  همراه  تلفن  گوشی  یک  جیبش  در  که 
هر  در  دارند  دوست  افراد  روزها  این  باشد.  نداشته 
جایی که هستند به اطالعات مورد نیازشان دسترسی 
داشته باشند. فرض کنید آنها راجع به شما در جایی 
یا  دوست  یک  با  گفت وگو  اجتماعی،  شبکه های  در 
بیلبوردی در بزرگراه چیزی می شنوند یا می خوانند. 
آن  می دهند  انجام  که  کاری  اولین  زیاد  احتمال  به 
است که سراغ گوشی تلفن همراه شان می روند و به 
اگر  می دانید  آیا  بپردازند.  شما  به  راجع  جست وجو 
نام شما را در گوگل جست وجو کنند چه چیزهایی 
قابلیت  شما  وب سایت  آیا  شد؟  خواهد  داده  نمایش 
نمایش در گوشی های تلفن همراه یا تبلت را دارد؟ 
وب سایت تان  از  راحتی  به  شما  تماس  اطالعات  آیا 
قابل دریافت هست؟ نداشتن وب سایت یا وب سایت 
به  همراه  تلفن  گوشی های  در  نمایش  برای  مناسب 
معنی این است که عمال در اینترنت امکان دسترسی 
بالقوه نیز  به شما وجود ندارد و در نتیجه مشتریان 

سراغ افراد و شرکت های دیگری خواهند رفت.

3( نوشتن پست های میهمان دریچه فرصت ها را 
به رویتان می گشاید. خوب است که همواره دانش 
خود را با طیف وسیع تری از مخاطبان در میان بگذارید. 
قبال گفتم که دانشی که در حوزه تخصصی تان دارید، 
فی نفسه باارزش است، اما خوب است این دانش را در 
قالب یک مقاله یا پست تخصصی در وبالگ یا سایتی 
که در حوزه فعالیت تان شناخته شده است، با دیگران 
برای  حلی  راه  می توانید  مثال  بگذارید.  اشتراک  به 
گریبان  به  دست  آن  با  مشتریان  اغلب  که  مشکلی 
بدهید.  همچنین می توانید مطالب تان  ارائه  هستند 
را در روزنامه ها و مجالت تخصصی حوزه فعالیت تان 
امکان  اغلب  رسانه ها  این  در  فعالیت  کنید.  منتشر 
را  مخاطبان  از  وسیع تری  گستره  با  ارتباط  برقراری 
برند  می کند  کمک  شما  به  همین  و  می کند  فراهم 
خودتان  سوی  به  را  افراد  و  بسازید  را  شخصی تان 

راهبردهایی برای اینکه خودتان را بهتر بازاریابی کنید
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جذب کنید.

4( حضورتان را در رسانه ها پررنگ تر کنید. چطور 
می توانید کاری کنید که آدم های اطراف تان به شما 
بگویند: »ما تو را همه جا می بینیم«، از مشتریان بالقوه 
و فعلی تان تماس های غیرمنتظره دریافت کنید، برای 
مصاحبه دعوت تان کنند یا حتی از طرف کسانی به 
شما پیشنهاد همکاری شود که آنها را نمی شناسید؟ 
اتفاق از طریق پوشش رسانه ای رخ خواهد داد.  این 
الزمه این کار آن است که بتوانید با خبرنگاران ارتباط 
جلب  خودتان  به  را  آنها  توجه  و  برقرار  نزدیک تری 
موضوعی  نگارش  حال  در  خبرنگاری  وقتی  کنید. 
است که در حوزه تخصصی شماست، بهترین فرصت 
است که با او ارتباط برقرار کنید. این کار را می توانید 
افرادی  با  تماس  و  اینترنت  در  طریق جست وجو  از 
و  چاپی  رسانه های  در  شما  تخصصی  حوزه  در  که 
کردن  منتشر  بدهید.  انجام  می کنند  فعالیت  آنالین 
نیز  اینترنت  در   )Podcast( صوتی  پادکست های 
که  دارند  وجود  زیادی  سایت های  است.  ایده خوبی 
ایجاد کنید و  رایگان کانال  آنها به طور  می توانید در 
پادکست های صوتی تان را در اختیار افراد قرار بدهید.

5( محتوای اختصاصی خودتان را تولید کنید. این 
روزها در مقایسه با گذشته موانع کمتری برای اینکه 
با  می توانید  شما  دارد.  وجود  باشید،  خودتان  رسانه 
رایانه  با  کنید،  تولید  ویدئو  همراه تان  تلفن  گوشی 

شخصی تان پادکست صوتی ضبط کنید و مقاالت تان 
اینها  کنید.  منتشر  شخصی تان  وبالگ  طریق  از  را 
فرصت هایی است که بتوانید در قالب تولید محتوای 
تخصص  و  دانش  از  را  دیگران  متن،  و  صوت  فیلم، 
را  اجتماعی  شبکه های  نباید  کنید.  مطلع  خودتان 
به  برای  شبکه ها  این  که  امکاناتی  با  برد.  یاد  از  نیز 
کار  اختیارتان می گذارند،  در  مطالب  اشتراک گذاری 
ساده تری برای برقراری ارتباط با مخاطبان پیش رو 

در  کمرنگ  حضور  جای  به  است  بهتر  البته  دارید. 
همه شبکه های اجتماعی، فعالیت تان را به طور خاص 
فیس بوک،  لینکدین،  کنید.  محدود  شبکه  چند  در 
گوگل پالس، اینستاگرام و تلگرام جزو پرمخاطب ترین 
شبکه های اجتماعی هستند که می توانید محتوای تان 

را در آنها منتشر کنید.

نیست  این  از  بهتر  چیز  هیچ  کنید.  6( سخنرانی 

به  زنده  به طور  دیگران  با  را  دانسته های تان  که 
و  دورهمی ها، سمینارها  رویدادها،  بگذارید.  اشتراک 
ارتباط  برای  عالی  فرصت هایی  آموزشی  کارگاه های 
مستقیم با مخاطبان تان هستند. اگر برای سخنرانی 
در دنیای واقعی با محدودیت مواجه هستید، می توانید 
به  سایت های  امروزه  بروید.  مجازی  دنیای  سراغ 
را  امکان  این  یوتیوب  مانند  ویدئو  اشتراک گذاری 
و  آسان  را  خود  سخنرانی  فایل  که  آورده اند  فراهم 
سریع در اختیار مخاطبان قرار بدهید. سایت هایی که 
امکان برگزاری وبینار را فراهم آورده اند، یکی دیگر از 
گزینه های مناسب برای سخنرانی در فضاهای مجازی 

هستند.

دیگران  با  غیررسمی  فضاهای  در  حضور  با   )7
وارد  با کسانی  ارتباط مستقیم برقرار کنید. افراد 
داشته  بشناسند، دوست  را  آنها  معامله می شوند که 
باشند و بتوانند به آنها اعتماد کنند. بهترین راه برای 
اینکه مشتریان شما را به خاطر بیاورند آن است که 
مجددا شما را از نزدیک ببینند. برگزاری برنامه های 
برنامه های  در  شرکت  گردهمایی،  و  دورهمی 
با  بتوانید  که  است  خوبی  راه  آن  نظایر  و  داوطلبانه 
مخاطبان و مشتریان تان ارتباط شخصی برقرار کنید 
و حرف های شان را بشنوید. جای شگفتی نیست که 
همین  در  حرفه ای  و  کاری  قراردادهای  از  بسیاری 

برنامه های غیررسمی شکل می گیرد. 
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موضوع: انتخاب پیمانکار کلیددردست برای پروژه تأمین 
برق پمپاژهای مسکن مهر ۱ و ۲ سهند

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 7966158640
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - دوازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : جمهوری اسالمی ایران - 
آذربایجان شرقی - تبریز
    

محل دریافت اسناد: تهران: میدان ونك،خیابان برزیل 
،ساختمان شهیدعباسپور ، بلوك۲ نیم طبقه دوم واحد 

۲۰۷ آقای بهرامی. /  تبریز : جاده ائل گؤلی ، باالتر ازهتل 
شهریار ، ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق 

تبریز، طبقه اول ، اداره قراردادها و مناقصات .

موضوع: ۲۵ ع ۹۵ خرید ۸۵۰۰ کانکتور تک انشعاب 
کابل خودنگهدار فشار ضعیف

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 1275000000
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیستم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد :۱۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نوزدهم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیستم 

مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - مازندران - ساری
   

محل دریافت اسناد: امور تدارکات شرکت توزیع برق 
استان مازندران

  
طبقه بندی موضوعی:   امور بازرگانی و مالی

موضوع: ۲۴ ع ۹۵ خرید ۱۰۰۰۰ عدد کلمپ فول بی 
متال انشعاب

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 1500000000

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیستم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نوزدهم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیستم 

مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - مازندران - ساری
    

محل دریافت اسناد : امور تدارکات شرکت توزیع 
برق استان مازندران

  
طبقه بندی موضوعی:   امور بازرگانی و مالی

موضوع: ۲۲ ع ۹۵ خرید ۲۵ کیلومتر کابل ۱۰*۴ 
NYY مدل

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 2850000000

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیستم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نوزدهم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیستم 

مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر :  ایران - مازندران - ساری
    

محل دریافت اسناد: امور تدارکات شرکت توزیع برق 
استان مازندران

  
طبقه بندی موضوعی:   امور بازرگانی و مالی

16 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق تبریزشرکت توزیع برق استان مازندرانشرکت توزیع برق استان مازندرانشرکت توزیع برق استان مازندران
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