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اخبار اقتصادی

یادداشت

مناقصات

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران در مورد مشکالت 
عنوان  تحت  آنچه  گفت:  ایران  در  مالیاتی 
مالیات در سرفصل مالیات از شرکت ها و افراد 
نرخ های  پایین ترین  از  گرفته می شود، یکی 

عملی در دنیا است.
اتاق  خبری  پایگاه  با  گفتگو  در  کالهی  علیرضا 
تهران ادامه داد: کمترکشوری است که شرکت های 
آن هم  دهند،  مالیات  ۲۵درصد  ثابت  طور  به  آن 
صادرات،  معافیت  مثل  گوناگون  معافیت های  با 
عمال   . و...  محروم  مناطق  زمانی  معافیت های 
برای  زیر ۲۰درصد است.  ما  مالیات در کشور  نرخ 
شرکت ها نهایتا سود سهام از مالیات معاف است که 
این نظام در کمتر کشوری وجود دارد. اما مسئله این 
است که یک سری هزینه های دیگر به شهروند ایرانی 
و به کارفرمایان تحت عناوین مختلف تحمیل می شود 
که نام آن مالیات نیست اما نهایتا باعث افت سطح 

زندگی و کاهش رقابت پذیری صنایع ایران می شود.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق افزود: این موارد 

باید شناسایی شده و در قالب برنامه ای جامع، یک 
جا متمرکز شود. مالیات باید عادالنه اخذ شود. یکی 
از بزرگ ترین مشکالت نظام مالیاتی ما این است که 
بخش عمده ای از اقتصاد ما، بخش خصولتی و نهاد 
عمومی و بخش اقتصاد زیرزمینی اقتصاد، مالیاتی 
پرداخت نمی کند که بار آن روی دوش بقیه اقتصاد 

و بخش خصوصی که مالیات می دهند، می افتد.
این فعال اقتصادی گفت: بعضی تجار بازار که صدها 
کارمند  یک  از  دارند  مالی  گردش  تومان  میلیارد 
ساده کمتر مالیات پرداخت می کنند. مالیات ارزش 
افزوده ای که درست پرداخت نمی شود بخش شفاف 
اقتصاد را دچار چالش می کند. باید تمام این موارد 
بررسی قرار گیرد. حتی در جاهایی که قانون را درست 
تعریف می کنیم، به دلیل اجرای ناقص و غلط قانون 
در کشور، به مشکل برمی خوریم. به عنوان مثال، در 
ایران هیچ ممیز مالیاتی یا ممیز تامین اجتماعی بابت 
کارشناسی غلط مؤاخذه نمی شود. ممیزین برگه ای 
چرخه  در  که  است  مودی  و  می روند  و  می کشند 
بوروکراتیک دشواری می افتد. در صورتی که مشکلی 

با آن داشته باشد باید به شواری عالی شکایت کند و 
ریسک جرایم را بپذیرد.

کالهی گفت: در هر کشوری اگر داور سه تصمیم 
اشتباه بگیرد از مسابقه بعدی برای داوری او را به 
لیگ پایین تر می فرستند. آیا برای ممیزین ما کمیته 
انضباطی وجود دارد؟ جواب منفی است. برگه های 
تشخیص را به دلخواه می نویسند، قانون را زیر پا 
به  مورد  ها  ده  آنها  مودیان  اگر  حتی  می گذارند. 
شورای عالی شکایت کنند و رای ممیز نقض شود، 

بازهیچ بازخواستی نخواهند شد.

اتاق تهران/ علی کالهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

بار مالیات خصولتی ها روی دوش بخش خصوصی تعادل/ علي شمس اردکاني 

  نشست دوحه بي نتیجه باقي ماند. پس از اینکه عربستان 
و سایر کشورهاي حاشیه خلیج فارس با نیت اولیه در زمینه 
مهار تولید )بدون حضور تمام اعضا از جمله ایران که به 
نشانه مخالفت با تثبیت قیمت نفت حضور نیافته بودند( دور 
هم جمع شدند تا نیت خود را به یک توافق رسمي تبدیل 
کنند اما این اتفاق نیفتاد و نتیجه  یي هم حاصل نشد. البته 
عدم حضور کشورمان به این موضوع بازمي گردد که ایران 
در حال احیاي صادرات خود پس از تحریم هاي بین المللي 
است و هرگونه محدودیت در تولید نفتش را قبل از رسیدن 
به سطح تولید روزانه 4میلیون بشکه یي قبل از تحریم ها رد 
کرده و پیوستن به طرح فریز نفتي را مضحک خوانده است.  
از سوي دیگر مقامات عربستان، قطر، ونزوئال و روسیه که 
تالش براي فریز نفتي در سطح فوریه را شروع کرده بودند 
در زمینه پیش نویس یک توافق در روز شنبه سازش کرده 
بودند، اما برخي کشورها درست قبل از نشست اصلي در 
روز بعد موضع خود را تغییر دادند که به بحث هاي داغ و 
نفس گیر در نشست منجر شد. این حقیقت که عربستان 
نفتي  نشان مي دهد که چقدر سیاست  توافق شده،  مانع 

تحت تاثیر مناقشه ژئوپلیتیک کنوني با ایران قرار دارد.
ادامه درصفحه 3 /

تاثیر محسوس ایران بر نشست دوحه

دعوت به همکاری در سندیکای صنعت برق ایران

کارشناس امور کمیته های تخصصی
لطفا رزومه خود را به آدرس info@ieis.ir  ارسال و یا به 

شماره 66944967 فکس نمایید.



 

 جزئیات مناقصه 312 پست فشار قوی 
برق

از سال  برق که  مناقصه 31۲ پست  برگزاری  مسئله 
گذشته شروع شده است هنوز محل مناقشه ای میان 
بخش خصوصی صنعت برق ایران و بخش دولتی است. 
این  در  حضور  برای  شرکت   97 گفت:  خلق  خوش 
مناقصه اعالم آمادگی کرده و خود را معرفی نمودند 
که از بین آنها 19 شرکت نهایی شده است و به زودی 

مناقصه آن برگزار می گردد.........ادامه خبر

 مشکل ضمانت بازپرداختها در 
قراردادهای تبدیل نیروگاهها به سیکل 

ترکیبی حل شد
شورای  ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان  پیشنهاد  با 
عالی اقتصاد مصوبه ای در جهت رفع مشکل ضمانت 
بازپرداختها در قراردادهای تبدیل نیروگاهها به سیکل 

ترکیبی داد.........ادامه خبر

 واردات المپ های رشته ای ممنوع شد
با مصوبه هیات دولت، ثبت سفارش و واردات المپ های 

رشته ای در سال 9۵ ممنوع شد.........ادامه خبر

 فعاالن اقتصادی ترکیه در مهران 
نیروگاه برق می سازند

استاندار ایالم از اظهار تمایل و اعالم برنامه یک گروه 
سرمایه گذار اهل کشور ترکیه برای سرمایه گذاری در 
حوزه برق شهرستان مرزی مهران خبر داد.........ادامه 

خبر

 طرح جایگزیني المپ هاي کم مصرف 
نیاز به افزایش تولیدبرق را برطرف مي کند

 مدیرعامل سازمان بهره وري انرژي ایران )سابا( گفت: 
اجراي طرح جایگزیني المپ هاي کم مصرف با المپ 
هاي التهابي رشته اي، کاهش سالیانه حداقل یک هزار و 
7۰۰ مگاواتي تولید برق را به دنبال دارد که معادل رشد 
میانگین سالیانه تولید برق در کشور است.........ادامه خبر

 ورود کره ای ها به نیروگاه های منطقه آزاد 
اروند

امروز تعدادی از سرمایه گذاران کره  ای به منظور مذاکرات 
سفر  ایران  به  مختلف  امور  در  مشارکت  و  اقتصادی 
می کنند که در این بین معاون منطقه آزاد اروند از تمایل 
آنها برای ورود به حوزه نیروگاهی در این منطقه خبر 

داد......ادامه خبر

 الیحه بودجه سال 95 کل کشور در 
مجلس تصویب شد

اکثریت  رأی  با  کشور  کل   9۵ سال  بودجه  الیحه 
شد......... تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 

ادامه خبر

 دستورالعمل مقابله با کاالهای وارداتی 
دامپینگی

وزارت صنعت،  ضوابط و مقررات الزم درباره چگونگی 
مقابله با کاالهای وارداتی به کشور با قیمتی کمتر از 
ارزش عادی )واردات دامپ شده( را به همه بنگاه ها و 

شرکت های تولیدی را اعالم کرد.........ادامه خبر

 پیش شرط  های اجرای ارز تک نرخی
ارز  تدریجی  حذف  به  اشاره  با  صنعت  وزیر  مشاور 
در  ارز  نرخ  گفت:  کشور،  تولید  چرخه  از  مبادالتی 
که  شود  تعیین  گونه ای  به  باید  تک نرخی  شرایط 

محصوالت همچنان رقابت پذیر باشند.........ادامه خبر

 رقابتي بودن اصلي ترین و مهم ترین 
وجه ممیزه آینده اقتصاد ایران است

در  جمهوري  رئیس  دفتر  رئیس  نهاوندیان«  »محمد 
جلسه توسعه ظرفیت هاي سرمایه گذاري استان سمنان 
تاکید کرد: رقابتي بودن اصلي ترین و مهم ترین وجه 

ممیزه آینده اقتصاد ایران است.........ادامه خبر

 توافقات اقتصادی نباید دستخوش 
مسائل سیاسی شود

ظرفیت های  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
همکاری میان بخش های اقتصادی و صنعتی ایران و 
روسیه گفت: نباید اجازه داد توافقات و مناسبات اقتصادی 
دو کشور دست خوش مسائل سیاسی شود.........ادامه خبر

 نارضایتی سندیکا و تشکل ها از افزایش 
تعرفه واردات فوالد

رئیس هیات مدیره مدیره سندیکای تولید کنندگان لوله 
و پروفیل فوالدی گفت: افزایش تعرفه واردات فوالد از 
چهار به ۲۰ درصد براساس اعالم اتاق ایران بدون اخذ 

نظر تشکل های ذیربط انجام شده است........ادامه خبر

 گزارش اولویت های همکاری اقتصادی- 
تجاری با دانمارک

گزارش اولویت های همکاری اقتصادی- تجاری با دانمارک 
توسط مرکز تحقیقات اتاق منتشر شد........ادامه خبر

 کاهش حجم تجارت، نشانه انجماد 
تولید و رکود

رئیس مجمع واردات با اشاره به اینکه مشکل مراودات 
بانک های داخلی با خارج کشور تجارت خارجی را قفل 
کرده است تاکید کرد: باید توجه داشت که این، همه 
مسئله نیست و نباید همه مشکالت اقتصاد کشور را به 

این موضوع گره زد.........ادامه خبر

 بخش خصوصی غیرواقعی دغدغه 
صنعت را ندارد

بخش خصوصی واقعی منابع بانکی را به جایی غیر از 
تولید نمی برد.........ادامه خبر

 شرط رسیدن به رشد اقتصادی، رونق 
صنایع کوچک است

» رسیدن به رشد اقتصادی باالی چهار درصد با حمایت 
متوازن  به رشد  نمی تواند  پیشران  و  بزرگ  از صنایع 
منجر شود، چرا که این صنایع نقشی در اشتغال زایی 
بلکه رونق صنایع کوچک و متوسط  نخواهند داشت 
است که می تواند به رشد متوازن و همراه با اشتغال را 

محقق کند«.........ادامه خبر

 بازگشت واحدهای صنعتی تملک شده 
توسط بانک ها به چرخه تولید

معاون وزیر صنعت گفت: با برنامه ریزی های پیش بینی 
شده، واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانک ها باید 

به چرخه تولید کشور بازگردند.........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 
منتشر شد
........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

برق نیوز/
جزئیات مناقصه 312 پست فشار قوی 

برق

که  برق  پست   312 مناقصه  برگزاری  مسئله 
محل  هنوز  است  شده  شروع  گذشته  سال  از 
برق  صنعت  خصوصی  بخش  میان  ای  مناقشه 
ایران و بخش دولتی است. خوش خلق گفت: 97 
شرکت برای حضور در این مناقصه اعالم آمادگی 
کرده و خود را معرفی نمودند که از بین آنها 19 
شرکت نهایی شده است و به زودی مناقصه آن 

برگزار می گردد.
سال  از  برق  پست   31۲ مناقصه  برگزاری  مسئله 
میان  فراوانی  مناقشات  محل  و  شده  شروع  گذشته 
دولتی  بخش  و  ایران  برق  صنعت  خصوصی  بخش 
است. موضوعی که همچنان از سوی بخش خصوصی 
پیگیری می شود تا شاید بتوانند جلوی واگذاری این 

مناقصه مهم را به سرمایه گذاران خارجی بگیرند.
 به گزارش تابناک اقتصادی بخش خصوصی و به ویژه 
که  دارند  عقیده  ایران  برق  فعاالن سندیکای صنعت 
نباید سرمایه گذاران خارجی حضور  مناقصه  این  در 
داشته باشند چراکه در این صورت شرکت های داخلی 

شانسی برای برنده شدن در این مناقصه ندارند.
 بخش خصوص تسهیالت بانکی با بهره باال در ایران؛ 
حمایت  عدم  قطعات،  خرید  و  تجهیزات  های  هزینه 
های مالی و بانکی و... باعث شده تا شرکت های ایرانی 

نتوانند با شرکت های خارجی رفابت داشته باشند.
 آنها معتقدند که توانایی احداث این پست ها در کشور 
به  نیاز  قطعات خاص  برخی  برای  بجز  و  دارد  وجود 
گویند  می  آنها  ندارد.  وجود  خارجی  گذاران  سرمایه 
در شرایط تحریم بخش خصوصی آسیب های جدی 

دیده و با این وجود نباید در پساتحریم و پسابرجام آنها 
نادیده گرفته شوند.

 مدیرعامل برق منطقه ای تهران در این خصوص به 
برق نیوز گفت: شرکت برق منطقه ای تهران به نیابت 
برگزاری  متولی  کشور  های  ای  منطقه  برق  تمام  از 
مناقصه 31۲ پست فوق توزیع و انتقال ایران است و به 

زودی مناقصه این 31۲ پست را برگزار می کند.
و  داخل  ساخت  از  حمایت  برای  داشت:  بیان  وی   
شرکت های داخلی سه شرط مهم پیش بینی شده 
است. یکی اینکه حداقل باید ۵1 درصد از تجهیزات 
مورد استفاده در پروژه هایی که در ایران دارند را از 
داخل کشور تامین کنند. دوم اینکه همراه با ساخت 
این پروژه ها با شرکت های داخلی همراه شده و انتقال 
در  آنها  امتیاز  اینکه  سوم  و  باشند  داشته  تکنولوژی 
مقایسه با شرکت های داخلی کمتر بوده و اگر شرکتی 
قرار  انها  با  برابر  باشد که در شرایط  در داخل کشور 

گیرد قطعا شرکت ها داخلی اولویت دارند.
 غالمرضا خوش خلق با اشاره به اهمیت این مناقصه 
بزرگ برای توسعه این بخش تصریح کرد: ما در این 
زمینه تجربه های قبلی خوبی داریم. قبال مدیران سابق 
با درایت و تجمیع پروژه ها زمینه حضور شرکت های 
خارجی در داخل را فراهم کرده که با انتقال تکنولوژی 
همراه بود و شرکت هایی مانند ایران ترانسفو و پارس 
سوئیچ و... از همان موقع پایه ریزی شدند و امروز برای 
ما نعمت بزرگی هستند که در شرایط تحریم هم به 

داد ما رسیدند.
واگذاری  اعالم خبر مناقصه  از  بعد   وی توضیح داد: 
31۲ پست فشار قوی 97 شرکت برای حضور در این 
مناقصه اعالم آمادگی کرده و خود را معرفی نمودند که 
از بین آنها 19 شرکت نهایی شده است و می توانند در 

مناقصه نهایی شرکت کنند.

ادامه از صفحه 1/ 

 اگر عربستان عمق خطر پیش رو بازار نفت را درک 
بازار  درباره  مثبتي  پالس هاي  همزمان  و  مي کرد 
نفت از سوي ایران به عنوان رقیب ژئوپلیتیک خود 
در منطقه دریافت مي کرد، رفتار متفاوتي در پیش 
مي گرفت.  با همه اینها نشست دوحه آن قدرها هم که 
به نظر مي رسد بي دستاورد نبوده است. فارغ از اینکه 
تاریخي براي نشست بعدي اعالم شده و امیدواري ها 
به امکان توافق آینده تولیدکنندگان زنده مانده است، 
بازار نفت عالمت خطر یک توافق در بخش عرضه را 
دریافت کرده است و دریافت این عالمت به میزان 
قابل توجهي مانع از سقوط شدید قیمت نفت خواهد 
شد. همچنین براین باورم که فریز نفتي به راحتي 
مي توانست تعادل مجدد بازار را ظرف 6ماه سرعت 
ببخشد امري که احتماال از اکنون تا اواسط ۲۰17 
طول خواهد کشید.  اما رفتار دولتمردان نفتي کشور 
در این شرایط چه باید باشد؟ ایران اگر بتواند جذب 
نفت  صنعت  وارد  را  روز  تکنولوژي  و  کند  سرمایه 
به روزانه  را  تولید خود  خود کند، مي تواند ظرفیت 
4میلیون بشکه در روز برساند. اما متاسفانه عده یي در 
داخل کشور که مي شود گفت تجار تحریم هستند، 
مي خواهند که ایران در تنگنا بماند تا آنان سود خود را 
از شرایط فعلي ببرند.  به هر حال در آب گل آلود ماهي 
گرفتن مي تواند بسیار راحت تر باشد. بنابراین تصور 
من براین است که در روزهاي آینده عده یي متحد 
داخلي گردهم جمع مي شوند و ادعا مي کنند که ایران 

موجب شکست اجالس دوحه شده است، در حالي که 
ایران با حضور نیافتن خود به نوعي اجازه تشکیل این 

نشست را نداده است نه شکست.

رییس کمیسیون انرژي اتاق بازرگاني ایران

تاثیر محسوس ایران بر نشست دوحه
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در  داشت:  اظهار  تهران  ای  منطقه  برق  مدیرعامل   
آینده نزدیک مناقصه برگزار می شود و سرمایه گذاران 
به سرمایه گذارن خارجیدر  نسبت  ما  نظر  از  داخلی 
اولویت هستند و سعی می شود که شرایط بهتری برای 

آنها فراهم شود.

تسنیم/  تسنیم گزارش می دهد
مشکل ضمانت بازپرداختها در 

قراردادهای تبدیل نیروگاهها به سیکل 
ترکیبی حل شد

ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان  پیشنهاد  با 
رفع  جهت  در  ای  مصوبه  اقتصاد  عالی  شورای 
قراردادهای  در  بازپرداختها  ضمانت  مشکل 

تبدیل نیروگاهها به سیکل ترکیبی داد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
تبدیل  و  حرارتی  نیروگاههای  بخار  بخش  احداث 
سیکل  واحدهای  به  گازی  ساده  سیکل  واحدهای 
از  ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم یکی  از  ترکیبی 

برنامه های اصلی وزارت نیرو عنوان شده بود.
از  با تسنیم  این در گفت وگو  از  نیز پیش  نیرو  وزیر 
گازی  ساده  سیکل  نیروگاههای  پرونده  شدن  بسته 
شد  مقرر  اینرو  از  بود.  داده  خبر  آینده  سال  سه  تا 
تا پروژه های متعددی برای تبدیل واحدهای سیکل 

ساده به سیکل ترکیبی اجرایی شود.
پیرو همین سیاست وزارت نیرو، در سال 93 قرارداد 
تبدیل 16 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ساده گازی با 
شرکت  با  ترکیبی  سیکل  به  بخار  واحدهای  احداث 
های نیروگاه ساز داخلی امضاء شد؛ تا از این طریق، 

بدون مصرف سوخت اضافه و با استفاده از واحدهای 
کشور  تولید  ظرفیت  به  مگاوات  هزار   7 بتوان  بخار 

اضافه کرد.
امضای  همچنین  و  قراردادها  این  شدن  اجرایی  اما 
قراردادهای جدید در این زمینه با یک چالش جدی 
مواجه شد. قرار بود با استفاده از ظرفیت های قانونی، 
نیروگاههای  تبدیل  در  گذاری  سرمایه  بازپرداخت 
سیکل ساده به سیکل ترکیبی از محل صرفه جویی 
ظرفیت  افزایش  در  که  فسیلی  سوخت  مصرف  در 
حاصل  فسیلی  سوخت  مصرف  بدون  شده  ایجاد 
در  دولت  اینکه  وجود  با  و  گیرد  است، صورت  شده 
نهاد  هیچ  اما  بود  شده  شناخته  مسئول  زمینه  این 
و دستگاهی زیر بار تضمین این پرداخت نمی رفت. 
در بندهای قانونی بودجه سنواتی کشور نیز نام نهاد 
خاصی برای اینکار ذکر نشده بود و این عدم شفافیت 
موجب شد تا جذابیت سرمایه گذاری در این بخش 

تحت تأثیر قرار گیرد.

* پیشنهاد 10 میلیارد تومانی سازمان مدیریت 
برای تضمین سال 95 سرمایه گذاری در ایجاد 

واحدهای سیکل ترکیبی
سرمایه  جذب  روند  در  اختالل  وجود  آنکه  از  پس 
تبدیل واحدهای سیکل ساده  برای  بخش خصوصی 
شد،  محسوس  دولت  برای  ترکیبی  به سیکل  گازی 
تصمیم گیری در این زمینه در برنامه وزارت نیرو و 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  پیشنهاد  با  موضوع  این 
ریزی در شورای عالی انرژی مطرح و تعیین تکلیف 
شد. »غالمرضا شافعی« معاون نظارت راهبردی رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص گفت: 
»شورای عالی انرژی در جلسه اخیر خود به پیشنهاد 

سازمان مدیریت و وزارت نیرو مصوب کرد که کسانی 
سیکل  به  ساده  سیکل  نیروگاههای  تبدیل  در  که 
ترکیبی سرمایه گذاری می کنند، عالوه بر آنکه ما در 
سازمان مدیریت باید هر سال در بودجه رقمی برای 
تأمین مصوبه ای که بخش خصوصی سرمایه گذاری 
برای  تومان  میلیارد   1۰ هم  امسال  و  ببینیم  کرده 
وزارت  که  کردیم  پیشنهاد  گرفتیم؛  نظر  در  اینکار 
اقتصاد و دارایی نیز به سرمایه گذاران ضمانت بدهد 
تا اگر به هر دلیلی پول سرمایه گذار به موقع پرداخت 
نشد، سرمایه گذار بتواند از راهکارهای قانونی استفاده 

کند و ضمانت را به اجرا بگذارد.«

مهر/ 
واردات المپ های رشته ای ممنوع شد

واردات  و  سفارش  ثبت  دولت،  هیات  مصوبه  با 
المپ های رشته ای در سال 95 ممنوع شد.

انرژی  بهره وری  سازمان  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  
کیفیت  افزایش  به منظور  کرد:  اعالم  )سابا(،  ایران 
محصوالت روشنایی موجود در بازار و به منظور حمایت 
از عموم مصرف  کنندگان، مصوبه ممنوعیت تولید و 
واردات المپ رشته ای در سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام 

و عمل« به تصویب رسید.
جاری  سال  فروردین ماه   ۲6 مورخ  مصوبه  اساس  بر 
هیئت وزیران، پروانه بهره برداری تمامی تولیدکنندگان 
المپ های رشته ای با توان باالی 4۰ وات تا تاریخ ۲6 
تاریخ  تا  تولیدکنندگان  و  لغو خواهد شد  آذرماه 9۵ 
مزبور مهلت دارند تا نسبت به جمع آوری خطوط تولید 
خود اقدام کنند؛ ضمن آن که ثبت سفارش و واردات 

تمامی المپ های رشته ای از این پس ممنوع است.
محصوالت  جمله  از  رشته ای  التهابی  المپ های 
روشنایی با فناوری بسیار قدیمی و منسوخ هستند که 
آسیب های زیادی از دیدگاه افزایش هزینه انرژی خانوار 
به واسطه مصرف باالی انرژی و آلودگی محیط زیست 
به دلیل راندمان بسیار کم ایجاد می کند؛ ضمن آن که 
طول عمر بسیار پایین این المپ ها، نیاز به تعویض در 

زمان های کوتاه را به همراه دارد.

شانا/ 
فعاالن اقتصادی ترکیه در مهران نیروگاه 

برق می سازند

استاندار ایالم از اظهار تمایل و اعالم برنامه یک 
گروه سرمایه گذار اهل کشور ترکیه برای سرمایه 
گذاری در حوزه برق شهرستان مرزی مهران خبر 

داد.
به گزارش شانا، محمدرضا مروارید، استاندار ایالم در 
این مورد گفت: این هیئت اقتصادی آمادگی خود را 
برای ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی برق در شهرستان 
یورو  میلیون  و 3۰۰  مگاوات ظرفیت  با 4٨۰  مهران 

سرمایه گذاری اعالم کردند.
درخواست  بررسی  ضمن  نشست  این  در  افزود:  وی 
سرمایه گذاران ترکیه ای، در خصوص جانمایی و مکان 

یابی اجرای پروژه مورد نظر، بحث و بررسی شد.
مهران شرائط  مرزی  تصریح کرد: شهرستان  مروارید 
بسیار مناسبی برای ایجاد نیروگاه برق دارد و در این 
نشست صورت جلسه ای در راستای تسهیل و تقسیم 

کار تنظیم و به امضای طرفین رسید.
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اجرای طرح  زیرساختهای  کرد:  عنوان  ایالم  استاندار 
شامل آب و برق توسط استان تامین می شود و مرحله 
بعدی کار شامل رایزنی با وزارت نیرو و اخذ موافقت 
طرفین  توسط  که  است  پروژه  این  اجرای  اصولی 

پیگیری خواهد شد.
این  ایجاد  شدن  اجرایی  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
نیروگاه، برق تولیدی توسط وزارت نیرو خرید تضمینی 
می شود و سپس در صورت نیاز به کشورهای متقاضی 

صادر خواهد شد.

ایرنا/ یک مقام مسئول خبر داد؛
طرح جایگزیني المپ هاي کم مصرف 

نیاز به افزایش تولیدبرق را برطرف 
مي کند

وري  بهره  سازمان  مدیرعامل  ایرنا-  تهران- 
انرژي ایران )سابا( گفت: اجراي طرح جایگزیني 
المپ هاي کم مصرف با المپ هاي التهابي رشته 
 700 و  هزار  یک  حداقل  سالیانه  کاهش  اي، 
معادل  که  دارد  دنبال  به  را  برق  تولید  مگاواتي 
رشد میانگین سالیانه تولید برق در کشور است.

با  وگو  گفت  در  شنبه  سه  روز  سجادي  سیدحسین 
خبرنگار اقتصادي ایرنا اظهار داشت: وجود المپ هاي 
سالیانه  کشور،  روشنایي  بخش  در  اي  رشته  التهابي 
مصرف باالي انرژي را به صنعت برق تحمیل مي کند.

این  الگوي مصرف  تغییر  مقام مسئول،  این  گفته  به 
تواند ضمن  باال مي  بازدهي  با  المپ ها به تجهیزات 
تامین روشنایي مورد نیاز، از مصرف انرژي در کشور 

بویژه در ساعت ها و روزهاي اوج مصرف بکاهد.

و  زمینه  این  در  وزیران  هیات  اخیر  مصوبه  به  وي 
المپ  این  ورود  و  تولید  ظرفیت  افزایش  ممنوعیت 
بهره  برآورد سازمان  افزود:  و  کرد  اشاره  به کشور  ها 
تا  اقدام، کاهش یک هزار و 7۰۰  این  از  انرژي  وري 
دو هزار مگاواتي مصرف انرژي است که رقمي معادل 
رشد سالیانه تولید برق در کشور براي پاسخگویي به 

نیازها است.
افزایش 943  با  نیروگاهي کشور  ظرفیت نصب شده 
مگاواتي در سال 1394 به 74 هزار و 9۵ مگاوات رسید 
چهاردهم  مقام  در  را  ایران  موقعیت  میزان،  این  که 

جهاني تثبیت کرد.
در  صرفه جویي  هدف  با  و  وزیران  هیات  تصویب  با 
یا  جدید  تولید  پروانه  صدور  کشور،  انرژي  مصرف 
افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود المپ هاي التهابي 
رشته اي باالي 4۰ وات و همچنین ثبت سفارش و ورود 
این المپ ها از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه 
ممنوع است. همچنین بانک صنعت و معدن موظف 
است نسبت به اعطاي تسهیالت الزم به منظور تغییر 
خطوط تولید المپ هاي التهابي رشته اي باالي 4۰ وات 
به المپ هاي پربازده اقدام کند و یارانه سود و کارمزد 
توسط  درصد  واحد  هشت  میزان  به  تسهیالت  این 
عامل  بانک  اختیار  در  ایران  انرژي  بهره وري  سازمان 

قرار گیرد.
سجادي خاطرنشان کرد: اجراي صحیح و دقیق این 
رشته  با  مصرف  کم  هاي  المپ  جایگزیني  و  مصوبه 
اي که کمتر از 3۰۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد، 
مي تواند نیاز به سرمایه گذاري در حوزه تولید برق و 

نیروگاه ها را براي یک سال برطرف کند.
وي با اشاره به میانگین هزینه یک هزار تا یک هزار و 
۵۰۰ دالري ساخت نیروگاه ها براي تولید هر کیلو وات 
ساعت برق اضافه در زمان پیک مصرف، تصریح کرد: 

کاهش  هزینه  دهد،  مي  نشان  محاسبات سرانگشتي 
پیک بار شبکه با اجرایي شدن این طرح )صرفه جویي 
گرفتن  نظر  در  و  مگاواتي(  و 7۰۰  هزار  حداقل یک 
میلیون  یک  میزان  به  نیروگاه  هزینه ساخت  حداقل 
و 7۰۰ هزار دالر یعني بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال 
است که با سرمایه گذاري جهت جایگزیني این المپ 

ها قابل مقایسه نیست.
ها  هزینه  تفاوت  همین  شد:  یادآور  سابا  مدیرعامل 
سبب شد تا امروز بیش از 4۰ کشور جهان به اجراي 
این طرح روي بیاورند و با خارج کردن المپ هاي کم 
بازده از چرخه مصرف، استفاده از محصوالت پربازده و 

کارا را در دستور کار خود قرار دهند.
میلیون   6۰ سالیانه  حاکیست  آمارها  وي،  گفته  به 
المپ رشته اي در کشور تولید مي شود که با احتساب 
واردات 3۰ میلیون شعله اي این محصوالت، بیش از 
9۰ میلیون المپ مصرف مي شود که میانگین عمر 

اسمي آنها یک هزار ساعت است.
سجادي اضافه کرد: این در حالي است که یک المپ 
هزار   16 تا  هشت  بین   )CFL( مصرف  کم  پربازده 
ساعت و یک المپ LED حداقل تا 3۰ هزار ساعت 

عمر دارد.
هاي  المپ  اینک  هم  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این 
به  را  تولیدي کشور  رشته اي 7۰ درصد المپ هاي 
خود اختصاص داده اند و سهم المپ هاي کم مصرف 

پربازده فقط 3۰ درصد است.
وي با اشاره به وجود تعداد انگشت شمار تولیدکنندگان 
المپ هاي رشته اي در کشور، خاطرنشان کرد: 3۰۰ 
تغییر  براي  تسهیالت  و  اعتبار  ریال  میلیارد  تا 4۰۰ 
شرایط و تولید المپ هاي پربازده کم مصرف توسط 
این تولیدکنندگان نیاز است که بانک صنعت و معدن 

پرداخت مي کند.

مدیرعامل سابا تصریح کرد: سازمان بهره وري انرژي 
و  سود  پرداخت  خود،  سالیانه  بودجه  در  نیز  ایران 
کارمزد این تسهیالت را به میزان هشت واحد درصد 
وجود  بابت  این  از  و مشکلي  است  کرده  بیني  پیش 

ندارد.

ایسنا/ معاون منطقه آزاد اروند به ایسنا خبر داد
ورود کره ای ها به نیروگاه های منطقه آزاد 

اروند

امروز تعدادی از سرمایه گذاران کره  ای به منظور 
مذاکرات اقتصادی و مشارکت در امور مختلف به 
ایران سفر می کنند که در این بین معاون منطقه 
حوزه  به  ورود  برای  آنها  تمایل  از  اروند  آزاد 

نیروگاهی در این منطقه خبر داد.
از  ایسنا، یکی  با خبرنگار  رضا معتمدی در گفت وگو 
سیاست ها جدی در سال گذشته و یکی از اولویت های 
امسال را حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: در 
سال 1393 ارزش کل کاالهای صادراتی منطقه آزاد 
اروند ٨1 میلیون دالر بوده که این رقم در سال گذشته 
1٨6 میلیون دالر شد که بیش از 1۰۰ درصد افزایش 
را نشان می دهد و بخشی از این رشد به سیاست های 
این حوزه در  به کارهایی که در  نیز  و بخشی  دولت 

منطقه آزاد صورت گرفته، برمی گردد.
وی با اشاره به این که صادرات کل کشور از گمرک 
دالر  میلیارد  گذشته 1.3  سال  در  اروند  آزاد  منظقه 
بوده که نسبت به سل قبلش حدود ۲۰ درصد رشد 
کاال  واردات  در سال گذشته  داد:  ادامه  است،  داشته 
های تجاری و کاالهای تبصره دو کاهشی 31 درصدی 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

افتاد،  اتفاق  واردات  افزایش  تنها جایی که  و  داشتند 
واردات مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات صنعتی 
بود که با 3۵۵ درصد رشد همراه بود، که این آمار با 
رشد صادرات و تولید منطقه آزاد اروند در سال گذشته 

همخوانی دارد و بیانگر وجود رونق در تولید است.

رشد 60 درصدی جذب سرمایه عملیاتی
اروند  آزاد  منطقه  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  معاون 
برای  نشستی  گذشته  ماه  اسفند  در  که  این  بیان  با 
منطقه  سوی  از  آلمان  برلین  در  اروپایی  کشورهای 
آزاد اروند با دعوت بیش از 4۰ شرکت بزرگ اروپایی 
جهت جذب سرمایه گذار خارجی برگزارشد اظهار کرد: 
اولویت ما در سال جاری همانند سیاست گذاری های 
سال های قبل، بر مبنای جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی است؛ به طوری که در سال 1394 رقمی 
شکل  به  سرمایه  جذب  تومان  میلیارد   ٨36 معادل 
عملیاتی صورت گرفت که این رقم نسبت به سال قبل 
با بیش از 6۰ درصد رشد مواجه بود و در عین حال 
روسیه،  عراق،  چین،  های  کشور  از  گذارانی  سرمایه 
لهستان، آلمان، هلند، ترکیه و چند کشور دیگر اقدام 

به ورود سرمایه به این منطقه کردند.
وی همچنین از ایجاد پنچره واحد سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت: پنجره واحد تجارت 
سیستمی است که تجار و سرمایه گذاران را قادر می 
گمرکی،  های  اظهارنامه   ( قانونی  اسناد  تمام  سازد 
درخواست واردات وصادرات، موافقتنامه های اصولی، 
سرمایه  مجوز  درخواست  تجاری،  های  صورتحساب 
گذاری( را در خصوص انجام یک نوع تجارت یا سرمایه 
گذاری خاص به یک واحد یا یک محل ارائه ومجوزهای 
الزم را در همانجا دریافت کنند که از آن به عنوان ایده 

ای برای تسهیل تجارت نام می برند.

و  گذاری  سرمایه  های  فرصت  به  اشاره  با  معتمدی 
اروند، در خصوص عملکرد  آزاد  توسعه محور منطقه 
کارها  برخی  در سال گذشته  گفت:  آزاد  منطقه  این 
از  انجام شد که  اروند  آزاد  بار در منطقه  اولین  برای 
و  اصناف  مالیات  معافیت  قانون  اجرای  آنها  جمله 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده بود که این قانون برای 
یکی  و  آمد  در  اجرا  به  شغلی  واحد  هزار  حدود 1۵ 
تا ۲۵  باعث شد 1۰  بود که  از مشوق ها در منطقه 
درصد از قیمت خدمات و همچنین قیمت برخی کاالها 

کاسته شود.
و  انرژی  بورس  به  ورود  مجوز  دریافت  وی همچنین 
پیگیری دریافت بورس کاال را دیگر برنامه منطقه اروند 
عنوان کرد که تا یک ماه آیند با فراهم شدن ملزومات، 

شروع به فعالیت خواهد کرد.
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تسنیم/  پس از 11 جلسه
الیحه بودجه سال 95 کل کشور در 

مجلس تصویب شد

الیحه بودجه سال 95 کل کشور با رأی اکثریت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب شد.

تسنیم،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
سال  بودجه  الیحه  به  رسیدگی  جریان  در  و  امروز 
139۵ کل کشور، منابع و مصارف الیحه بودجه امسال 

را تصویب کردند.
براساس مصوبه مجلس، بودجه سال 139۵ کل کشور 
بر9 میلیون و 7٨۵ هزار و ۵۲9  بالغ  از حیث منابع 
میلیارد و 974 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 
9 میلیون و 7٨۵ هزار و ۵۲9 میلیارد و 974 میلیون 

ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و 
واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه  
دارایی های  تملک  و  هزینه ها  از حیث  دولت  عمومی 
سرمایه ای و مالی بالغ 33۵4٨9۵14۵۰۰۰۰۰۰ ریال 

شامل:

 ۲943937991۰۰۰۰۰۰ بر  بالغ  عمومی  منابع   -1
ریال

مؤسسات  و  وزارتخانه ها  اختصاصی  درآمدهای   -۲
دولتی بالغ بر 41۰9۵7946۰۰۰۰۰۰

مؤسسات  و  بانک ها  دولتی،  شرکت های  بودجه  ب- 
سایر  و  درآمدها  لحاظ  از  دولت  به  وابسته  انتفاعی 
بر 66۲٨171٨63۰۰۰۰۰۰  بالغ  اعتبار  تأمین  منابع 
بر  بالغ  پرداخت ها  سایر  و  هزینه ها  حیث  از  و 

.66۲٨171٨63۰۰۰۰۰۰

مهر/ وزارت صنعت منتشر کرد:
دستورالعمل مقابله با کاالهای وارداتی 

دامپینگی

درباره  الزم  مقررات  و  صنعت،  ضوابط  وزارت 
با  به کشور  وارداتی  با کاالهای  چگونگی مقابله 
قیمتی کمتر از ارزش عادی )واردات دامپ شده( 
را به همه بنگاه ها و شرکت های تولیدی را اعالم 

کرد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
تدابیر  پیش بینی  مصوبه  براساس  کرد:  اعالم  تجارت 
برای  دامپینگ  ضد  و  جبرانی  حفاظتی،  اقدام های  و 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مصوب 13٨3 همه 
شرکت های داخلی ذینفع که کاالهای وارداتی مشابه 
کشور  وارد  شده  دامپ  صورت  به  آنها،  محصوالت 
به دلیل وقوع قیمت شکنی )دامپینگ(  می  شوند و 
کاالهای آنها توان رقابت با کاالهای صادراتی را ندارند، 
می توانند با مراجعه به دبیرخانه کارگروه مربوطه واقع 
در سازمان توسعه تجارت ایران، درخواست خود مبنی 
بر انجام فرآیند تحقیقات و اعمال اقدامات ضد قیمت 

شکنی )ضد دامپینگ( را ارائه کنند.
شامل  باید  یادشده  گزارش،  درخواست  این  براساس 
قابل دسترس متقاضی در مورد  مدارک و مستندات 
وجود »دامپینگ« و »خسارت« ناشی از آن به تولیدات 
یادشده،  مصوبه  )الف(  بند  طبق  که  باشد  داخلی 
»دامپینگ« به معنای واردات کاال به کشور با قیمتی 
کمتر از ارزش عادی آن در بازار کشور صادرکننده برای 
داخلی«  »تولیدکنندگان  لذا  است،  مشابه«  »کاالی 
متقاضی، باید همه اطالعات خود در خصوص قیمت 
صادراتی کاال در بازار ایران و قیمت کاالی مشابه آن 

در بازار داخلی کشور صادرکننده را ارائه کنند.

منظور از »تولیدکنندگان داخلی« طبق بند )ز( مصوبه، 
»اشخاصی است که تولیدشان مشابه محصول خارجی 
مشابه«  »کاالی  از  منظور  همچنین  است«  وارداتی 
نیز طبق بند )و( مصوبه، »محصولی با خصوصیات و 
مشابه  کاربردی  با  جانشین  یا  و  مشابه  عینا  ترکیب 
زیر  واردات  دلیل  به  که  است«  وارداتی  کاالهای 
قیمت )دامپ شده( به صنعت داخلی تولیدکننده  آن، 
»خسارت« وارد شده است.ضمن اینکه طبق بند )ح( 
قابل  لطمه  آمدن  وارد  معنای  به  مصوبه، »خسارت« 
توجه به تولیدکنندگان داخلی، خطر ایراد لطمه قابل 
فعالیت  ایجاد  در  توجه  قابل  تعویق  یا  آنان  به  توجه 

تولیدی است.
این گزارش می افزاید: از این رو صنعت داخلی ذینفع 
باید همه اطالعات مورد نیاز برای تشخیص خسارت 
را در درخواست خود به کارگروه ارائه کند، که شامل 
عوامل و شاخص های اقتصادی همچون کاهش بالفعل و 
بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بازگشت سرمایه، 
استفاده از ظرفیت، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی 
صادرات  قابلیت  و  سرمایه گذاری  یا  سرمایه  افزایش 
است که این عوامل توسط کارگروه نیز مورد بررسی 

و ارزیابی قرار می گیرند.
عالوه بر این، هرگز اطالعاتی درخصوص حجم واردات 
زیرقیمت و افزایش قابل توجه واردات به طور مطلق 
احتمال  یا  و  داخلی  مصرف  یا  تولید  به  نسبت  یا  و 
آتی افزایش قابل توجه آن، میزان قیمت شکنی و اثر 
واردات زیرقیمت بر قیمت محصوالت مشابه در بازار 
تولیدکنندگان  بر  مذکور  واردات  بعدی  اثر  و  داخلی 
در  و  بررسی  کارگروه  در  محصوالتی،  چنین  داخلی 
فرآیند تحقیق برای تشخیص خسارت لحاظ می شوند.

با  کارگروه  شده،  یاد  مصوبه  گزارش،  طبق  بنابراین 
نظرات  شنیدن  نمونه گیری،  پرسشنامه،  از  استفاده 

انجام  برای  الزم  اطالعات  مشابه،  های  روش  سایر  و 
را  شکنی(  قیمت  دامپینگ)ضد  آنتی  تحقیقات 
جمع آوری می  کند و حداکثر در مدت ۲۰ روز پس از 
دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارائه شده را 
بررسی کرده و درخصوص شروع تحقیقات یا عدم آن 

تصمیم می گیرد.
عالوه بر این، طبق قواعد موجود در مصوبه، در طول 
تحقیق طرف ذینفع داخلی باید اطالعات الزم و معتبر 
اینصورت  غیر  در  دهد،  قرار  کارگروه  اختیار  در  را 
از  دسترس  در  اطالعات  بهترین  براساس  تشخیص 
جمله اطالعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد 

گرفت.
یا  تولیدکنندگان خارجی  یا  همچنین صادرکنندگان 
واردکنندگان محصولی که ادعا می شود، در خصوص 
به  پاسخ  برای  روز   3۰ است،  شده  قیمت شکنی  آن 
این  داشت؛  خواهند  فرصت  ارسالی  پرسشنامه های 
زمان حداکثر برای یک بار قابل تمدید است و مدت 
تمدید آن را کارگروه تعیین خواهد کرد. براساس قواعد 
این مصوبه، در صورتی که تشخیص مقدماتی مثبتی 
از جانب کارگروه مبنی بر وجود دامپینگ داده شود، 
زیرقیمت  واردات  به  نسبت  موقتی  اقدامات  می توان 
)دامپ شده( اعمال کرد که این اقدامات در قالب سود 
معادل  حداقل  مابه التفاوت،  اخذ  یا  و  ویژه  بازرگانی 
اعمال  ماه  سه  تا  و  هستند  شکنی  قیمت   حاشیه  با 

می گردند.
چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تشخیص نهایی مبنی 
بر وجود واردات زیر قیمت و خسارت ناشی از آن داده 
شود، اقدام های نهایی ضد قیمت شکنی معادل حداقل 
وزیران عضو کمیسیون  توسط  قیمت شکنی  حاشیه 
و  مقررات صادرات  قانون  اجرایی  آیین نامه  یک  ماده 
واردات تعیین می شود؛ این اقدامات تا زمانی که برای 
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مقابله با خسارات ناشی از واردات دامپ شده ضرورت 
دارند، برقرار خواهد ماند؛ هر چند تسری مدت اعمال 
اقدام ها به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری دوباره و 

انجام تحقیق خواهد بود

مهر/ مشاور نعمت زاده به مهر عنوان کرد:
پیش شرط  های اجرای ارز تک نرخی

مشاور وزیر صنعت با اشاره به حذف تدریجی ارز 
مبادالتی از چرخه تولید کشور، گفت: نرخ ارز در 
شرایط تک نرخی باید به گونه ای تعیین شود که 

محصوالت همچنان رقابت پذیر باشند.
محمود دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اقدامات دولت برای حذف تدریجی متقاضیان دریافت 
ارز دولتی و سوق دادن آنها به سمت استفاده از ارز بازار 
آزاد، گفت: با توجه به اینکه در سال جاری شاهد شرایط 
بهتری برای اقتصاد ایران خواهیم بود و کشور به ثبات 
صورت  به  ارز  نرخ  همچون  اقتصادی  فاکتورهای  در 
می تواند  دولت  می رسد  نظر  به  است،  رسیده  نسبی 
بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای سیاست ارز 
تک نرخی اقدام کند. پس این حرکت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای سوق دادن متقاضیان بخش هایی 
از تولید به سمت استفاده از بازار آزاد یا به اصطالح 
ارز متقاضی، یک سیاست تدریجی و آرام برای فراهم 

کردن زمینه های ارز تک نرخی است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان، 
بانک مرکزی هم می تواند با آرامش بیشتری، نسبت به 
اجرای این سیاست حرکت کرده و با توفیق بیشتری 
نسبت به سالهای گذشته مواجه باشد، البته باید به این 

این  اجرای  بانک مرکزی در  توجه کرد که  نکته هم 
سیاست، قطعا به منابع ارزی موجود و آتی اتکا خواهد 
کرد و تک نرخی شدن ارز، اتفاق می افتد، ضمن اینکه 
نشان  اقتصادی  متغیرهای  سایر  وضعیت  بر  مروری 
انتظار  می توان  که  است  گونه ای  به  شرایط  می دهد 
داشت نرخ بازار و نرخ مرجع بانک مرکزی به همدیگر 
نزدیک شوند و اوضاع بازار به گونه ای رقم خورد که ما 
شاهد یک نرخ در اقتصاد کشور برای قیمت ارز باشیم.

وی تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، 
نرخ ارز باید در کشور شناور مدیریت شده باشد و عمال 
این نرخ باید به گونه ای تعیین شود که تولید داخل 
کشور و محصوالت داخلی از رقابت پذیری برخوردار 
شوند، یعنی این نرخ باید به گونه ای تعیین شود که 
بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات کشورهای 
های  بنگاه  از  پذیری  رقابت  عمال  و  نشهد  خارجی 

تولیدی کشور ما سلب نشود.
باید  ارز در شرایط تک نرخی  نرخ  اعتقاد دودانگه،  به 
باشد  تعیین شود که صادرات توجیه پذیر  به گونه ای 
اقتصاد  در  پذیری  رقابت  اینکه  ضمن  کند،  رشد  و 
کشور به واسطه همین نرخ ارز، نهادینه شود، بنابراین 
نرخی  به  بگذاریم،  هم  کنار  در  را  متغیرها  همه  اگر 
معقول و منطقی دست خواهیم یافت اما همچنان بانک 
مرکزی به دلیل در دست داشتن منابع عظیم ارزی، 
ارز تک نرخی هم  از  ارز حتی پس  بازار  صحنه گردان 

باقی می ماند.
به گزارش مهر، طی ماه فروردین امسال وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در چند گام، فهرست مشموالن دریافت 
افخمی راد،  ولی اله  است.  کرده  حذف  را  دولتی  ارز 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته 
اعالم کرد این اقدام در راستای عمل به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و پس از دریافت سیگنال های مثبتی 

از وضعیت تولید داخل صورت گرفته است، ضمن اینکه 
دولت در حال بازنگری در فهرست کاالهای وارداتی و 
اختصاص نوع ارز به واردات آنها است؛ بر اساس همین 
تصمیم و در راستای تقویت تولید داخل، واردات برخی 

کاالها با استفاده از ارز بانکی ممنوع اعالم شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر افزایش 
ضریب خودکفایی در تولید برخی کاالها، افزود: سال 
گذشته سیگنال های مثبتی از وضعیت تولید و میزان 
در  حتی  و  کرده ایم  دریافت  کاالها  برخی  انباشتگی 
مورد تعداد زیادی از اقالم، امکان صادرات نیز فراهم 
شد؛ به همین دلیل دولت به منظور حمایت از تولید 
داخل تصمیم گرفت تا ارز مبادله ای آن کاالها را به ارز 
تازگی بخشنامه ای در مورد  به  تبدیل کند.  متقاضی 
کاتالیزورهای  شامل  که  تعرفه ای  ردیف های  واردات 
تقویت شده با نیکل یا فلز گران بها، کاتالیست  خنثی 
ریفرمینگ احیای مستقیم آهن است، تهیه شده که بر 
مبنای آن واردکنندگان این کاالها از این پس قابلیت 

استفاده از ارز سیستم بانکی را ندارند.
تعرفه ای  ردیف های  واردات  افخمی راد،  گفته  به 
 ،3٨1۵19۰۰  ،3٨1۵1۲۰۰  ،3٨1۵11۰۰
3٨1۵9۰1۰ و 3٨1۵9۰9۰   به ارز متقاضی تبدیل 
شده اند. بر این اساس، اختصاص ارز مبادله ای به هر 
تاریخ 1٨ فروردین  از  این کاالها  میزان برای واردات 
ثبت سفارش  بعد  به  تاریخ  آن  از  و  ماه ممنوع شده 
فقط با ارز متقاضی امکان پذیر است. براساس اقدامات 
اصالحی دولت از مجموع 73۵۰ ردیف تعرفه، تا کنون 
بیش از ۲3۰۰ تعرفه در فهرست کاالهای وارداتی با 
ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز هزار ردیف 
تعرفه در گروه 1۰ قرار دارد که واردات آنها عالوه بر 
ارز متقاضی با پرداخت ۲ برابر سود بازرگانی امکان پذیر 
برای  مبادله ای  ارز  اختصاص  نیز  این  از  پیش  است. 

واردات کاالهایی که غالبا کاالهای فوالدی، پلیمرهای 
استیرن و برخی منسوجات بودند ممنوع اعالم شده 

بود.
جاری  سال  ماه  فروردین   ٨ در  مهر،  گزارش  به 
ردیف  با  کاالهایی  واردات  به  مبادله ای  ارز  اختصاص 
 ،39۰319۲۰  ،39۰3191۰  ،39۰3119۰ تعرفه 
و   9619۰۰1۰  ،39۰39۰۰۰  ،39۰3199۰
9619۰۰9۰ ممنوع اعالم شد و در اسفندماه سال 94 
ردیف  فوالدی شامل  کاالهای  از  تعدادی  واردات  نیز 
تعرفه های 7۲۲71۰۰۰، 7۲۲99۰1۰، 7۲۲99۰۲۰ و 
7۲۲99۰3۰ فقط با استفاده از ارز متقاضی امکان پذیر 
گشت. روند تبدیل ارز مبادله ای به ارز متقاضی به طور 
مستمر در دست بررسی  کارشناسانه است و اقالمی که 
به تصویب برسد به تدریج طی بخشنامه به دستگاه های 

ذیربط ابالغ خواهد شد.

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری/ نهاوندیان:
رقابتي بودن اصلي ترین و مهم ترین 
وجه ممیزه آینده اقتصاد ایران است

»محمد نهاوندیان« رئیس دفتر رئیس جمهوري 
گذاري  سرمایه  هاي  ظرفیت  توسعه  جلسه  در 
اصلي  بودن  رقابتي  کرد:  تاکید  سمنان  استان 
ترین و مهم ترین وجه ممیزه آینده اقتصاد ایران 

است.
جمهوري،  ریاست  رساني  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
نهاوندیان عصر سه شنبه در این نشست اظهارداشت: 
ایران،  اقتصاد  گذشته  در  منابع  انحراف  اصلي  عامل 
متمرکز بودن، شبه انحصاري و انحصاري بودن است 
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چرا که در چنین فضایي رفتار فعاالن اقتصادي رانت 
جویانه مي شود.

رئیس دفتر رئیس جمهوري ادامه داد: با رانت و رابطه، 
ابتکار و نوآوري در نسل جدید فعاالن اقتصادي کشور 

روشن نمي شود.
نهاوندیان با بیان اینکه در اقتصادي که رقابت تعیین 
مي  منابع  اتالف  به  منابع  تخصیص  نباشد،  کننده 
انجامد، اظهارداشت: در اقتصاد رقابتي، نوآوري که رمز 

پیروزي و گرفتن سهم بازار است، رشد مي کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوري با اشاره به رتبه 1۲۰ ایران 
شاخص  نظر  از  سال ۲۰14  در  کشور  بین 143  در 
نوآوري گفت: این جایگاه واقعي ایران نیست که حتما 
ساختار اقتصادي کشور مشکل داشته که االن به چنین 

جایگاهي رسیده است.
ایران  رتبه  البته در سال ۲۰1۵  ادامه داد:  نهاوندیان 
1۰6 شد و این نشان مي دهد اگر استعداد ایراني در 
فضاي مناسب قرار گیرد، شکوفا مي شود و این مسیر 
ایران است که باید ملزومات آن فراهم  آینده اقتصاد 

شود.
پتانسیل  به  اشاره  با  جمهوري  رئیس  دفتر  رئیس 
مواصالتي  ظرفیت  گفت:  سمنان  استان  فراوان  هاي 
از مهم ترین پتانسیل هاي این استان است و جایگاه 

جغرافیایي سمنان نقطه قوت رقابتي است.
نهاوندیان ادامه داد: سمنان استاني کویري است و در 
عین اینکه باید دنبال منابع جدید آبي باشیم، استفاده 

بهینه از منابع آبي استان نیز ضروري است.
رئیس دفتر رئیس جمهوري بخش خدمات، گردشگري 
مبتکرانه و معدن را از دیگر پتانسیل هاي این استان 

برشمرد.
رقابتي شدن،  اینکه درکنار  بر  تاکید  با  ادامه  وي در 
رفاقتي شدن هم الزمه اقتصاد ایران است، تاکید کرد: 

هم اندیشي، هم افزایي و همکاري بیشتري نیاز داریم 
هاي  تشکل  داخل  در  همکاري  با  توام  رفتار  باید  و 

اقتصادي ارتقا یافته و اتاق ها را توانمند کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوري در ابتداي سخنان خود با 
قدرداني از استقبال با عاطفه مردم سمنان از کاروان 
تدبیر امید به تشریح آینده اقتصاد کشور در سال 9۵ 
پرداخت و گفت: پیش بیني ها حاکي از یک جهش در 

اقتصاد کشور و رشد ۵ درصدي است.
نهاوندیان تاکید کرد: باید سال 139۵ آغاز فصل جدید 

در اقتصاد ایران شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوري با اشاره به برداشته شدن 
تحریم هاي ظالمانه علیه جمهوري اسالمي ایران اظهار 
داشت: اکنون فضا براي حضور بین المللي واحدهاي 
اقتصادي ایراني بازتر و امکان گزیده گزیني براي تولید 
کننده فراهم تر است.نهاوندیان با بیان اینکه اگر تولید 
کاهش  و  کیفیت  افزایش  راستاي  در  ایراني  کننده 
بازارهاي رقابتي دنیا  قیمت قیمت رقابت کند، دیگر 
نشان  در سال جدید  باید  اظهارداشت:  نیست،  بسته 
توان  از  ایران  کننده  تولید  و  کارگر  بنگاه،  که  دهیم 
رقابتي برخوردار است و سمنان که به پرکاري، بردباري 
فضاي  این  در  است،  معروف  کویري  تولید  روحیه  و 

جدید باید پیشگام باشد.

مهر/ رئیس اتاق تهران عنوان کرد:
توافقات اقتصادی نباید دستخوش 

مسائل سیاسی شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ظرفیت های 
صنعتی  و  اقتصادی  بخش های  میان  همکاری 

ایران و روسیه گفت: نباید اجازه داد توافقات و 
مناسبات اقتصادی دو کشور دست خوش مسائل 

سیاسی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در دیدار 
سوردلوفسک  استان  توسعه  و  سرمایه گذاری  وزیر  با 
اقتصادی  ابتدا روابط سیاسی و  اورال روسیه،  منطقه 
دو کشور ایران و روسیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
به رغم سابقه دیرینه مناسبات میان دو کشور، اتفاقات 
رخ داده طی سال های اخیر در منطقه منجر به آن شد 
که روابط ایران و روسیه بیشتر تقویت شود. البته در 
حال حاضر، ارتباط استراتژیک مستحکمی میان ایران 
و روسیه برقرار است، اضافه کرد که با این وجود، حجم 
مناسبات اقتصادی دو کشور در سطح پایینی قرار دارد 
باید کاستی ها و موانع را  این زمینه دو طرف  که در 

برطرف کنند.
از  تهران،  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
میان  تجاری  مناسبات  اندک  حجم  دالیل  مهم ترین 
دو کشور را ضعف در مناسبات بانکی و نیز شناخت 
محدود بنگاه ها و تجار دو طرف از یکدیگر عنوان کرد 
و افزود: ظرفیت های همکاری میان بخش های مختلف 
اقتصادی و صنعتی کشور فراوان است و در این میان، 
نباید اجازه داد توافقات و مناسبات اقتصادی دو کشور 

دست خوش مسائل سیاسی شود.
وی با اشاره به کاهش ارزش روبل طی ماه های اخیر و 
ضرر و زیان تجار ایرانی در مبادالت کاالیی با روسیه 
از این محل، تصریح کرد: در این زمینه، باید بانک های 
ایران را در  بانک های  با  روسیه راه همکاری گسترده 
ایرانی بتوانند از خدمات ال سی  پیش بگیرند و تجار 
راستا  برخوردار شوند که در همین  بانک های روسی 
خواستار حمایت و ضمانت همکاری ها و مراودات کاال 
و خدمات ایرانی به روسیه از طریق بانک ها و موسسات 

مالی آن کشور هستیم.
استان  توسعه  و  سرمایه گذاری  وزیر  اورلوف، 
دیدار  این  در  نیز  روسیه،  اورال  منطقه  سوردلوفسک 
با تایید اینکه حجم مناسبات اقتصادی و تجاری ایران 
دولت  گفت:  دارد،  قرار  پایینی  سطح  در  روسیه  و 
و  اورال  روسیه ضامن تحکیم مناسبات میان منطقه 
اقتصادی  این رو در سفر اخیر هیات  از  تهران است، 
این منطقه به ایران آماده توسعه مناسبات و همکاری 

ها هستیم.
وی با بیان اینکه منطقه اورال روسیه از ظرفیت های 
افزود:  است،  برخوردار  باالیی  گردشگری  و  اقتصادی 
کریدور برلین از این منطقه از روسیه می گذرد و این 
در حالی است که این منطقه یکی از قطب های صنعت 
متالورژی روسیه محسوب می شود. در این راستا، مرکز 
تجارت بین المللی در منطقه اورال تاسیس می شود که 
در حال حاضر نمایندگان چندین شرکت ایرانی نیز در 

این مرکز مستقر هستند.
ایران  میالدی،  سال ۲۰1۵  در  اینکه  بیان  با  اورلوف 
تجاری  بین کشورهای طرف همکاری  را  جایگاه 67 
آورد، گفت: یکی  به دست  را  اورال روسیه  با منطقه 
از زمینه های همکاری که ما در گفت وگوهای خود با 
شرکت های ایرانی به دنبال آن هستیم، بخش کاالهای 
نوآورانه است، ضمن اینکه تولید واگن و لوکوموتیو در 

ایران، یکی از زمینه های مورد عالقه همکاری است.
همچنین در این دیدار، بسدین، رییس اتاق بازرگانی و 
صنایع اورال از پیشنهادات تجاری و مالی این منطقه به 
طرف های ایرانی خبر داد و گفت: با توجه به آنکه ارزش 
روبل کاهش یافته است، عرضه کاالهای نوآورانه می تواند 
یک ظرفیت بزرگ و جذاب برای همکاری شرکت های 
ایرانی و روس باشد چرا که این بخش از کاالها در حال 

حاضر توان رقابتی باالیی در بازار روسیه دارد.
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ایلنا/ 
نارضایتی سندیکا و تشکل ها از افزایش 

تعرفه واردات فوالد

تولید  سندیکای  مدیره  مدیره  هیات  رئیس 
افزایش  گفت:  فوالدی  پروفیل  و  لوله  کنندگان 
درصد   20 به  چهار  از  فوالد  واردات  تعرفه 
براساس اعالم اتاق ایران بدون اخذ نظر تشکل 
های ذیربط انجام شده است درحالی که وزارت 
را  کارشناسی  مباحث  تجارت  و  معدن  صنعت، 

باید از بخش خصوصی بهره گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای سندیکا لوله و پروفایل 
کشور در ظهر امروز در نشست خبری نسبت به افزایش 

تعرفه واردات فوالد واکنش نشان دادند
 امیرحسین کاوه دبیر این سندیکا  ضمن انتقاد از تغییر 
سندیکای  و  مبارکه  فوالد  میان  تفاهم نامه  محتوای 
تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی گفت: تفاهم نامه 
اولیه را همه امضاء کرده اند و آقای سبحانی به جای این 
که این تفاهم نامه را امضاء کند تفاهم نامه جدیدی را 
با تغییراتی که برای ما موثر نیست برای امضاء ارسال 

کرده است.
در  کرد:  اظهار  تفاهم نامه  این  تغییرات  درباره ی  وی 
بندی از این تفاهم نامه واژه تا اطالع ثانوی آورده شده 
که به این معنی است که هر زمان بخواهند می توانند 

آن را متوقف کنند.
دبیر این سندیکا افزود: از سوی دیگر نرخ هزینه 1۲ 
در  به صورت سلف  محصوالت  فروش  برای  درصدی 
قیمت محصوالت  که  حالی  در  این  گرفته شده  نظر 

سلفی  باید پایین تر از قیمت معمول آن باشد.
تولید کنندگان  سندیکای  رییس   - ابویی  علی محمد 
لوله و پرفیل فوالدی -  ضمن انتقاد از این قضیه اظهار 

کرد: درباره افزایش تعرفه های فوالد در سال گذشته 
اتاق بازرگانی معتقد است که نظر بخش خصوصی و 
تشکل های مربوطه گرفته نشده که این افزایش تعرفه 

به صنایع پایین دستی ضربه زده است.
وی با بیان این که گاها در بورس کاال در سال گذشته 
قیمت سازی انجام شده است، ادامه داد: بورس کاال باید 
از سوی دیگر تمام کارخانه ها استراتژی  شفاف باشد 
وجود  دلیلی  و  است  نیاز همجواری  تامین  اولیه شان 
ندارد جنسی که در کشور 4۰۰ دالر فروخته می شود 

۲۵۰ دالر صادر کند.
رییس سندیکای تولید کنندگان لوله و پرفیل فوالدی با 
بیان این که سال گذشته ورق فوالدی ۲۵۰ دالر صادر 
شده و ما به قیمت 3۲۰ دالر آن را وارد کرده ایم، اظهار 
با قیمت کم  نیست که  منافع ملی  نفع  به  این  کرد: 

محصول را صادر و با قیمت باال وارد کنیم.
ابویی افزود: ما حتی اعالم کردیم که حاضریم تا پنج 
فوالد  تولید  فوالد  صادراتی  قیمت  از  باالتر  درصد 
مبارکه را بخریم و اولویت ما و نفع کشور نیز در همین 
است. از سوی دیگر برای واردات و صادرات دو هزینه 
ترانسپورت پرداخت می شود که برای فروش داخل این 

هزینه ها وجود ندارد.
وی با بیان این که در سال گذشته در کمتر از یک ماه 
افزایش  درصد  فوالد 64  قیمت  کاری  روز  یعنی 1۵ 
با فوالد مبارکه  آماده همکاری  ما  یافته است، گفت: 
هستیم، اما زمانی که فوالد مبارکه محصول خود را به 
عراق با قیمت 1۰۰ دالر پایین تر از داخل صادر می کند 
آیا ارزش افزوده ای که ما تولید می کنیم توان رقابت با 

عراق را دارد؟
رییس سندیکای تولید کنندگان لوله و پرفیل فوالدی 
برخی  و  نیست  خوب  صادراتی  هر  که  کرد  تاکید 

صادرات ها وطن فروشی است.

واردات  تعرفه های  بازگشت  خواستار  همچنین  ابویی 
فوالد به حالت اول، تامین نیاز اولیه واحد های تولیدی 
واردات  به  مبادله ای  ارز  اختصاص  و  پروفیل  و  لوله 

ورق های فوالدی شد.
صنایع  ریشه  اتفاق ها  این  مجموعه  وی،  گفته  به 
پایین دستی از جمله خودرو و لوله و پروفیل را از بین 

برده است.
ابویی با بیان این که در سال گذشته محصوالت فوالد 
مبارکه ۲۵۰ دالر صادر شد، اظهار کرد: ما حاضر شدیم 
3۰۰ دالر محصوالت را بخریم، اما به ما ندادند از سوی 
جلوی  می خواهیم  که  کشوری  در  اتفاقی  چه  دیگر 
تورم اش را بگیریم افتاده که ظرف 1۵ روز 6٨ درصد 

قیمت فوالد آن در داخل افزایش می یابد. 

ایلنا/ توسط اتاق بازرگانی؛
گزارش اولویت های همکاری اقتصادی- 

تجاری با دانمارک توسط مرکز تحقیقات 
اتاق منتشر شد

گزارش اولویت های همکاری اقتصادی- تجاری با 
دانمارک توسط مرکز تحقیقات اتاق منتشر شد

در گزارش  های کشوری در واقع اولویت  های همکاری 
اقتصادی - تجاری میان ایران و کشور مورد نظر مورد 

بررسی قرار می گیرد.
به گزارش ایلنا، به این منظور در ابتدا یک نگاه کلی به 
اقتصاد آن کشور داشته و سپس شاخص  های رقابت 

پذیری کشور هدف بازگو می  شود.
در  کشور  آن  پتانسیل  دارای  های  بخش   ادامه،  در 
برای  مثال  طور  به  و  شده  عنوان  المللی  بین  سطح 

کشور دانمارک به بیوتکنولوژی، کشتیرانی، انرژی  های 
تجدیدپذیر، داروسازی، سرمایه دانش  بنیان و صنایع 
اینترنت  هوشمند،  شهرهای  توسعه،  و  تحقیق  برتر، 
بین   نوآوری و همکاری  و خدمات عمومی دیجیتال، 
انجام کسب و کار، حمل و نقل و کشاورزی  المللی، 
اولویت  های  پایان ضمن تطبیق  اشاره شده  است.در 
صنعتی و معدنی سرمایه  گذاری در ایران، پیشنهادی 
وزارت صمت با پتانسیل  های کشور دانمارک، اولویت 

 های همکاری دو کشور مشخص می  شود.
متن کامل این گزارش را می توانید در اینجا بخوانید.

فارس/ رئیس مجمع واردات هشدار داد
کاهش حجم تجارت، نشانه انجماد تولید 

و رکود

مشکل  اینکه  به  اشاره  با  واردات  مجمع  رئیس 
مراودات بانک های داخلی با خارج کشور تجارت 
خارجی را قفل کرده است تاکید کرد: باید توجه 
نباید همه  داشت که این، همه مسئله نیست و 
مشکالت اقتصاد کشور را به این موضوع گره زد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت و گو  در  مناقبی  علیرضا 
بانک  کل  رئیس  سفر  در خصوص  فارس  خبرگزاری 
مرکزی به آمریکا و اظهاراتش به این نکته اشاره کرد: 
گشایش  بر  را  خود  تالش  سفر  این  در  سیف  آقای 
تراکنش های مالی در حوزه بین المللی متمرکز کرده 
ولی به نظر می رسد بحران پیش روی اقتصاد ایران از 

جنس دیگری است.
وی با تایید این موضوع که مشکل مراودات بانک های 
کرده  قفل  را  خارجی  تجارت  کشور  خارج  با  داخلی 
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از  تصریح کرد: گفته می شود که دولت آمریکا پیش 
پایان دوره اوباما درحال طراحی شیوه ای است که به 
موسسات مالی در خارج از آمریکا اجازه می دهد برای 
تجارت مشروع با ایران به دالر دسترسی پیدا کنند اما 
این موضوع محتملی است که حداقل به خاطر فریب 
افکار عمومی جهانی به آن اقدام خواهد ورزید، اما باید 
توجه داشت که این، همه مسئله نیست و نباید همه 

مشکالت اقتصاد کشور را به این موضوع گره زد.
مناقبی با اشاره به تجمیع پول ها در فعالیت های غیر 
مولد اضافه کرد: دوره تشدید تحریم ها موجب شکل 
تجارت در کشور شده که  و  اقتصاد  از  گرفتن مدلی 
چندان انعطاف پذیر نیست و قطعا تغییر شکل دادن 
به آن و در هم شکستن تراکنش های میان ارکان آن 
می تواند هزینه های سنگینی به اقتصاد وارد کند و 
دقیقا این همان نقشه ای است که ممکن است تحریم 
تا  باشند  کرده  ترسیم  کشور  اقتصاد  برای  کنندگان 

کشور در دوره» پریشانی اقتصاد« زمین گیر شود.
تجارت  حجم  کاهش  دیگر،  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
حوزه  در  هم  و  واردات  حوزه  در  هم  کشور،  خارجی 
و  نیست  آمیزی  افتخار  مقوله  وجه  هیچ  به  صادرات 
بلکه  ندارد.  برون گرایی و خودکفایی کشور  از  نشان 
سیگنالی است که از انجماد تولید داخل و رکود اقتصاد 

حکایت می کند.
به گفته مناقبی، جمع برایند این دو موضوع در کنار 
کش و قوس های سیاسی و انتخاباتی می تواند برای 

اقتصاد کشور فاجعه بار باشد.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: تنگنای مالی بنگاه 
ها، تمرکز بیش از حد دولت بر مالیات ستانی، کاهش 
قدرت خرید مردم و علی الخصوص طبقه متوسط و 
پایین و در عین حال نزدیک شدن سیل نقدینگی به 
مرز یک هزار میلیارد تومان نمایانگر آن است که »عصر 

پریشانی اقتصاد« ممکن است به این زودی ها به پایان 
خود نزدیک نشود، حتی اگر ترافیک هیات های تجاری 

اروپایی به ماهیانه 3۰ هیات برسد.
به گفته مناقبی، مباحثی نظیر رفت و آمد هیات های 
تجاری به کشور و یا مذاکرات غول های نفتی قطعا می 
تواند بر وضعیت اقتصادی ایران اثرگذار باشد، ولی قطعا 
آثار آن به اندازه اثری که ضعف ساختار اقتصادی کشور 

بجا می گذارد، نیست.
 « مردم«،  زدگی  پایتخت   « بحران  کرد:  تصریح  وی 
اقتصاد «، » شعار زدگی مسئولین«، »  دولت زدگی 
ادارات«،»  کشی  کارآفرین   « مدیران«،  کشی  زمان 
پشت نقاب حمایت از تولید پنهان شدن دالالن«، » 
بد گویی از قاچاق در عین آمار ۲۵ میلیارد دالری آن« 
موضوعاتی هستند که باید به موازات بحث بانکی و به 
منظور یافتن راهی برای نجات از» پریشانی اقتصاد« به 
آن پرداخته شود که متاسفانه منافع گروه های مختلف 
اجازه چنین  ها  آن  و  موضوعات عجین شده  این  به 

تحرکی به اقتصاد نمی دهند.
از  یک  هیچ  منفعت  کرد:  تاکید  پایان  در  مناقبی 
از »عصر  ایران  اقتصاد  بازیگران منطقه ای در خروج 
پریشانی اقتصاد« نیست و به همین جهت در مقابل 
آن مقاومت می کنند و برای عمیق کردن آن البی و 
رایزنی می کنند، اما مسلما هوشمندی سیاستگذاران 
حوزه اقتصاد و سیاست می تواند رهایی بخش اقتصاد 
از دامی باشد که کاسبان خارجی تحریم در روزنه های 

ضعف ساختار اقتصادی کشور پهن کرده اند.

اتاق تهران/ شریف نظامی، رییس اتاق ایران و سوییس:
بخش خصوصی غیرواقعی دغدغه صنعت 

را ندارد

به جایی  را  بانکی  منابع  واقعی  بخش خصوصی 
غیر از تولید نمی برد.

شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک ایران و سوییس  
و مدیر عامل شرکت بولر  در مصاحبه با خبرنگار وب 
بخش  فعلی  شرایط  درباره  تهران  اتاق  خبری  سایت 
ایران گفت: بخش خصوصی در  اقتصاد  خصوصی در 
توسعه یافتگی اقتصاد کشور نقش مهمی دارد اما نباید 

پسوند واقعی را برای آن فراموش کرد.
بخشی  آن  واقعی  بخش خصوصی  گفت:  مافی  نظام 
است که دغدغه صنعت را دارد نه بخشی که وام های 
بی بازگشت از بانک ها گرفته و نسبت به تعهدات مالی 
اش، بی توجه است. متاسفانه منابع بانکی به جایی غیر 
از تولید و صنعت تزریق شده و هیچ امکان سنجی در 

مورد وام گیرندگان انجام نشده.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  بولر  شرکت  مدیرعامل 
در  یافتگی  توسعه  فرایند  اقتصاد،  در  دولت  دخالت 
خصوصی  بخش  گفت:  کرده  مشکل  دچار  را  ایران 
غیرمولد و غیرواقعی هم در توسعه نیافتگی اقتصادی 
نگاه  لزوم  بر  تاکید  با  بوده.نظام مافی  اثر گذار  کشور 
حرفه ای به هر نوع تحول و حرکت اقتصادی گفت: 
مدیریت  ایران  در  بخش خصوصی  مشکالت  از  یکی 
خانوادگی در این بخش است که باعث شده نگاه حرفه 
ای به کار اقتصادی نداشته باشند. مدیریت حرفه ای 
یک بنگاه اقتصادی، بر مبنای نتیجه کار و پیشرفت و 
پیشبرد اهداف شرکت ها انجام می شود اما در مدیریت 
خانوادگی با شکل دیگری از اصول کاری مواجهیم که 

کمکی به توسعه یافتگی اقتصادی نمی کند.

ایسنا/ یک فعال اقتصادی بخش خصوصی:
شرط رسیدن به رشد اقتصادی، رونق 

صنایع کوچک است

درصد  چهار  باالی  اقتصادی  رشد  به  رسیدن   «
نمی تواند  پیشران  و  بزرگ  صنایع  از  حمایت  با 
این صنایع  به رشد متوازن منجر شود، چرا که 
نقشی در اشتغال زایی نخواهند داشت بلکه رونق 
به  می تواند  که  است  متوسط  و  کوچک  صنایع 

رشد متوازن و همراه با اشتغال را محقق کند«.
رییس سابق کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق 
بازرگانی ایران ضمن بیان این مطلب، به خبرنگار ایسنا 
گفت: برای بهبود وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط 
طبقه  قدرت  و  درآمد  که  دارد  وجود  ضرورت  این 

متوسط افزایش پیدا کند.
جمشید عدالتیان شهریاری پیش بینی کرد که رشد 
بیشتر  درصد   4.۵ تا  چهار  جاری  سال  در  اقتصادی 
نباشد و سیاستی که دولت در دو سال گذشته دنبال 
کرده حمایت از صنایع پیشران و بزرگ مانند سیمان، 
فوالد، خودرو، پتروشیمی و سایر این نوع صنایع بوده 

است تا از طریق آن به رشد اقتصادی برسد.
وی افزود: چنین رشد اقتصادی متوزان نیست و رشدی 
از باال به پایین است؛ به این معنی که دولت می خواهد 
ابتدا صنایع بزرگ و پیشران را تقویت کند تا در مرحله 
بعد صنایع کوچک فعالیت شان توسعه پیدا کند. این 
روشی طوالنی برای رشد اقتصادی است، اگر صرفا بر 
تقویت صنایع پیشران تاکید شود بازهم صنایع کوچک 

و متوسط در بحران خواهند بود.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه رشد اقتصادی 
در سال جاری تا چه میزان به اشتغال زایی منجر خواهد 
شد؟ تصریح کرد: صنایع بزرگ ما اشتغال زایی چندانی 
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نخواهند داشت و پیش بینی می شود که نرخ بیکاری 
نسبت به وضعیت فعلی تا ۰.۵ درصد هم افزایش پیدا 
کند لذا یکی از پیشنهادها در این زمینه این است که 
فقط صنایع پیشران را تقویت نکنیم و رشد متوازن را با 

حمایت از صنایع کوچک و متوسط دنبال کنیم.
عدالتیان شهریاری ادامه داد: از سوی دیگر برای اینکه 
صنایع کوچک و متوسط رشد داشته باشند باید درآمد 
طبقه متوسط جامعه افزایش پیدا کند، چراکه صنایع 
کوچک و متوسط ما زمانی حاضر به حرکت هستند 
که تقاضای واقعی افزایش پیدا کند؛ تقاضایی که در 

سال های گذشته روند کاهشی پیدا کرد.
رییس سابق کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق 
بازرگانی ایران ادامه داد: راه حل مطلوب برای رسیدن 
درصد   4.۵ باالی  اقتصادی  رشد  و  متوازن  رشد  به 
حمایت از صنایع کوچک و متوسط و همچنین قدرت 

خرید خانواده های طبقه متوسط است.
سرمایه گذاری  برای  کرد:  اضافه  شهریاری  عدالتیان 
خارجی اقتصاد ما نیاز دارد که در سطح کالن تغییر 
کند. از جمله بخش هایی که ضرورت تغییر در آن ها 
وجود دارد می توان به بازار سرمایه، تک نرخی کردن 
ارز، ثبات نسبی در مورد نرخ ارز مبادله ای، بازسازی 
و نوسازی گمرک، تغییر در ساختار گمرک، دارایی و 
قانون کار است. اگر این تغییرات حاصل نشود فضای 

کسب و کار ما تحولی پیدا نمی کند.
وی افزود:  در صورتی که فضای کسب و کار مناسب 
به  مایل  داخلی  سرمایه گذار  که  همان گونه ای  نباشد 
سرمایه گذاری نیست سرمایه گذار خارجی هم صرفا 
عالقه مند به سرمایه گذاری به صنایع بزرگ خواهد و 

این نمی تواند برای اقتصاد ما کافی باشد.

مهر/ معاون نعمت زاده خبرداد:
بازگشت واحدهای صنعتی تملک شده 

توسط بانک ها به چرخه تولید

برنامه ریزی های  با  گفت:  صنعت  وزیر  معاون 
تملک  صنعتی  واحدهای  شده،  پیش بینی 
باید به چرخه تولید کشور  شده توسط بانک ها 

بازگردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی گفت: با رفع 
شهرک ها  در  سرمایه گذاری  روی  پیش  قانونی  موانع 
و نواحی صنعتی، راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی 
که از چرخه تولید خارج شده و یا پایین تر از ظرفیت 
مشغول به کار و فعالیت هستند، از اولویت های اصلی 
و  هزار   ٨7 از  که  است  حالی  در  این  است.  سازمان 
6۵9واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در کشور، 
37 هزار و 1۲۰ واحد، مستقر در شهرکهای صنعتی 
مستقر هستند که با این حساب حدود 9۰ درصد از 
صنایع کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل 

می دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به منافع موجود 
با  افزود:  و  اشاره کرد  نواحی صنعتی  و  در شهرک ها 
و  شهرک ها  در  زیربنایی  امکانات  وجود  به  توجه 
با صنعت  مرتبط  دستگاه های  تمامی  نواحی صنعتی 
باید به جذب سرمایه گذار در این مناطق عزم جدی 
پذیرش  برای  آمادگی  میان،  این  در  باشند.  داشته 
سرمایه گذاران وجود دارد و حمایت های متعددی برای 
سرمایه گذاران صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی در 

نظر گرفته شده است.
وی تاکیدات رئیس جمهور و سیاست های وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، در خصوص تشکیل ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی با ریاست استانداران اشاره کرد و افزود: 

کارگروه ایجاد رونق در کارگاه های کوچک و متوسط 
صنعتی به عنوان زیرمجموعه این ستاد در استانهای 

کشور، شکل گرفته است.
به گفته یزدانی، باید از تمام سازوکارها و ظرفیت ها 
و پتانسیل های استان جهت ایجاد حرکتی جدیدی 
در حوزه اقتصادی استفاده کرد چرا که هدف ما امید 
بخشی و ایجاد رضایتمندی بیشتر در جامعه است و 
امروز رسالت نخست ما حمایت از صنایع کوچک بوده 
و مسئوالن نظام هم بر آن تاکید دارند؛ این در حالی 
شهرکهای  و  کوچک  صنایع  نقش  وجود  با  که  است 
صنعتی در چرخه اقتصادی و اشتغال اما این صنایع 
با توجه به ساختار آسیب پذیرتر بوده، لذا باید توجه 

بیشتری به این بخش شود.
وی اظهار داشت: البته برای حمایت از واحدهای راکد 
تصمیمات خوبی در کارگروه ایجاد رونق در کارگاه های 
کوچک و متوسط صنعتی برای ارائه تسهیالت، گرفته  
شده است، از این  رو واحدهای راکدی که امکان فعالیت 
مجدد داشته و یا طرح های نیمه فعال صنعتی واقع در 

شهرکها و نواحی صنعتی حمایت خواهند شد.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز سه شنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار یک میلیون و 
۲٨ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۲6 هزار و 

۵۰۰ تومان، نیم سکه ۵43 هزار تومان، ربع سکه ۲٨٨ 
هزار تومان و سکه گرمی 193 هزار تومان اعالم شد.

بازار  در  عیار   1٨ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 1۰4 هزار و 66۰ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1۲43 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 346۰ تومان، هر یورو را 3943 تومان، هر 
پوند را 496۰ تومان، لیر ترکیه 1۲43 تومان و درهم 

امارات را 949 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1۰۲٨۰۰۰ سکه  تمام  طرح  جدید   
1۰۲6۵۰۰ سکه  تمام  طرح  قدیم   
۵43۰۰۰ نیم سکه     

۲٨٨۰۰۰ ربع سکه  
193۰۰۰ گرمی  

1۰466۰ هر گرم طالی 1٨ عیار   

نوع ارز   
346۰ دالر     
3943 یورو      
496۰ پوند     
949 درهم     

1۲43 لیرترکیه     
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دنیای اقتصاد/
یونس شاهمرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

از  آگاهي  بازار سرمايه،  در  مباحث  از مهم ترين  يكي 
ميزان ريسك شركت ها، خصوصا ريسك سيستماتيك 
بسزايي  نقش  مي تواند  كه  است  انتقالی  ريسک  و 
شركت ها  بازدهی  زيرا  کند  ايفا  تصميم گيري ها  در 
تابعي از همين ريسک هاست. در اين راستا آگاهی از 
ميزان ريسک شرکت ها نيز می تواند نقش بسزايی در 
مالی،  ادبيات  در  باشد.  داشته  مديران  تصميم گيری 
و  واقعی  بازده  بين  اختالف  احتمال  به عنوان  ريسک 
بازده مورد انتظار تعريف شده و به دو دسته تقسيم 

می شود.

داخلی  عوامل  به  که  ريسک هايی  شامل  اول:  دسته 
عملياتی،  ريسک  مانند  می شود  مربوط  شرکت ها 
ريسک نقدينگی و ريسک انتقالی که به آن ريسک غير 

سيستماتيک گفته می شود.

دسته دوم: شامل ريسک هايی است که خاص يک يا 
بازار  کلی  شرايط  به  مربوط  بلکه  نبوده  چند شرکت 
نظير شرايط اقتصادی، سياسی، اجتماعی و غيره است 

و تحت عنوان ريسک سيستماتيک شناخته می شود.
مديريت  ارزيابی  نقدينگی،  ريسک  جهان  سراسر  در 
بدهی و راه حل آن باالترين امتياز را در رتبه بندی های 

اما دراين ميان  ريسک به خود اختصاص داده است، 
چگونگی ترکيب انعطاف پذيری در فناوری و مشتری 
مداری، عنصری کليدی در اين رابطه است. بايد به اين 
مهم اشاره داشت که برای تصميم گيری موفق در يک 
انتظار، داشتن  با ريسک های غيرقابل  محيط نظارتی 
حياتی  امری  تخصصی  خدمات  و  پيشرفته  فناوری 
بايد در تخمين ريسک مورد  است. شرکت ها  و الزم 
انتظارشان به مدل های خروجی شان شکل ببخشند و 

مهم تر از آن راه حل ها توسعه داده شوند.
ريسک  از  اجتناب  باالی  هزينه ی  به  توجه  با 
موسسات،  و  شرکت ها  که  است  مهم  بسيار  فناوری، 
انجام  با دقت  زمينه  اين  در  را  سرمايه گذاری هايشان 
هزينه های  حوزه  اين  در  هرگونه شکست  زيرا  دهند 
مقابل  طرف  در  کرد.  خواهد  آنها  متوجه  را  زيادی 
فرآيندهای  سازی  يکپارچه  به  ملزم  مالی  موسسات 
کسب و کار و چارچوبی در رابطه با ريسک عملياتی 
حل  و  مواجهه  در  شرکت ها  ارتباط  اين  هستند.در 
را  بهايی  مشتريان  سوی  از  انتقالی  ريسک های 
می پردازند و در نهايت ماحصل اين موضوع به کار آن 
به خصوص  مهم  ويژگی  اين  و  دارد  بستگی  شرکت 
در بازار های نو ظهور به چشم می آيد. در پی برداشته 
پول  بين المللی  صندوق  اقتصادی،  تحريم های  شدن 
درصد   4 را 4/  سال 2016  در  ايران  اقتصادی  رشد 
پيش بينی کرد و اعالم کرد که اين نرخ در سال 2017 
ايران  به 5/ 5 درصد فزونی خواهد يافت. وارد شدن 
تحريم ها،  شدن  برداشته  پی  در  جهانی  بازار های  به 

اثرات زيادی به همراه خواهد داشت، اما به طور قطع 
ايران را  افزايش ريسک سيستماتيک موسسات مالی 
نيز به دنبال خواهد داشت. در ادامه بايد گفت: گاهی 
اوقات راه حل ها برای ريسک مورد نظر باز هم اگر خوب 
باشد، اتالف منابع صورت خواهد گرفت. در اين حالت 
اتالف منابع بيشتر به اين دليل است که زمان يا هزينه 
انجام يک پروژه بسيار زياد است يا هيچ راه فراری از 

ريسک های به وجود آمده نيست.
اهدافشان  بردن  پيش  برای  شرکت ها  ترتيب  اين  به 
بايد از نيروهای متخصص در حوزه مالی و مدل سازی 
به منظور تحقيقات مالی و اقتصادی نيز بهره بگيرند. 
فلسفه موسسات مالی، قرار دادن مدل ها و الگوريتم های 
نهايی برای ارزيابی بدهی مديريت )ALM( و مديريت 
ريسک نقدينگی است و شرکت ها  بايد دارای راه حل های 
ارزيابی  و  باشند  تنظيم  قابل  و  انعطاف پذير  شديدا 
خودشان را در کنار بهترين روش های بين المللی در 
انجام دهند که در  مرتبط،  نظارتی  قوانين  با  تطبيق 
به  خود  شرکت  هر  که  می شود  اين  به  منتج  نهايت 
تنهايی فرضيه ها و پارامتر های مدل  را يکپارچه سازی 
کند. در اين برهه راه حل ها با حمايت کامل مشتری 
به دست می آيد که شامل کشف خدمات مشاوره ای در 
سناريوهای  و  داخلی  مدل های  توسعه  و  درجه بندی 
اقتصاد کالن که اين موارد خود بعد از يکپارچه سازی 
تمامی  و  نقدينگی  ريسک  و  مديريت  بدهی  ارزيابی 

گونه های شبيه سازی آزمون تنش انجام می گيرد.
در زمينه تکنولوژی های پيشرفته، شرکت ها در حال 

فناوری  و  نوآوری  مرز  در  سرمايه گذاری  افزايش 
هستند که يک فاکتور توانمند در اندازه گيری ريسک 
شرکت ها  ميان  اين  در  است.  پيچيده  الگوريتم های 
اين  از جمله  آينده  )ايران در  نوظهور  اقتصاد های  در 
جدايی  سوی  به  گامی  بايد  بود(  خواهد  کشورها 
ارشد  مديران  و   )CRO(ريسک ارشد  مديران  بين 
موسسات  از  بايد  تفکيک  اين  بردارند.   )CFO(مالی
مالی بزرگ آغاز شود. اين دسته موسسات بايد مدير 
ريسکی تمام وقت را در ساختار شرکتی خود تعريف 
قرار  نظارت  مورد  شرکت،  فعاليت های  تمام  تا  کنند 
گيرد و هر گونه محصول آتی نيز با اجتناب از ريسک 
ايجاد شود. در مراحل بعد شعبه های خارجی و شبکه 
برای  شرکت ها  اين  ديگر  ارکان  بين المللی،  شرکای 
حضور در بازار های محلی هستند و در اين خصوص 
شرکت ها بايد منابع قابل توجهی را به آموزش شرکای 
خود و تامين آنها با قابليت های مورد نياز برای رسيدن 
نهايت  در  دهند.  اختصاص  الزم  استاندارد های  به 
شرکت های ايرانی بايد در دوران پساتحريم بر ارکان 
و  باشند  داشته  تاکيد  خود  بلندمدت  استراتژی های 
به  راه حل ها  بهترين  جمع آوری  هدفشان  عمده  بايد 
وسيله بانک های پيشرو در بازار باشد و اين جز در سايه 
الزامات به شدت نظارتی و نيز نياز های مديريتی ميسر 

نخواهد شد.

مدیریت ریسک در پسا تحریم

 بازگشت به عناوین 13 یادداشت مدیریتی
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موضوع: خريد انواع يراق آالت)مناقصه ۳-۹۵(

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خريد يا تامين کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ريال
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بيست و 
دوم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بيست و 

دوم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نهم ارديبهشت 
ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و دوم 

مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ايران - چهارمحال و بختياری
    

محل دریافت اسناد: شهركرد – بلوار آيت اله كاشانی 
– ميدان آيت اله دهكردی – امور بازرگاني-اداره تدارکات 
و يا تهران –ميدان ونک - خيابان برزيل –شرکت توانير –
ساختمان شهيد عباسپور-بلوک ۱-طبقه سوم-واحد۱۰۹

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهيزات برق-الکترونيک-

مخابرات

موضوع: بهينه سازی شبکه ۲۰کيلو ولت سامان با 
سيم روکشدار)مناقصه ۲-۹۵(

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پيمانکاری
  

نوع برگزاری: يک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ريال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۵ -
  

کشور / استان / شهر: ايران - چهارمحال و بختياری
  

محل دریافت اسناد: شهركرد – بلوار آيت اله 
كاشانی – ميدان آيت اله دهكردی – امور بازرگاني-

اداره تدارکات و يا تهران –ميدان ونک - خيابان 
برزيل –شرکت توانير –ساختمان شهيد عباسپور-بلوک 

۱-طبقه سوم-واحد۱۰۹
  

طبقه بندی موضوعی:   تجهيزات برق-الکترونيک-
مخابرات

موضوع : خريد انواع کنتور تکفاز )مناقصه۱-۹۵(

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خريد يا تامين کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ريال

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۵ 
  

کشور / استان / شهر: ايران - چهارمحال و بختياری
  

محل دریافت اسناد: آدرس شهركرد – بلوار آيت اله 
كاشانی – ميدان آيت اله دهكردی – امور بازرگاني-

اداره تدارکات و يا تهران –ميدان ونک - خيابان 
برزيل –شرکت توانير –ساختمان شهيد عباسپور-بلوک 

۱-طبقه سوم-واحد۱۰۹
  

طبقه بندی موضوعی:   تجهيزات برق-الکترونيک-
مخابرات

موضوع: خريد يک دستگاه کامل تست و عيب ياب 
کابل فشار ضعيف و فشار متوسط منطبق باروش های 

نوين عيب يابی با سيستم

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خريد يا تامين کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ريال
  

برآورد مالی : 3300000000
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت دریافت اسناد : ۴ / ۲ / ۱۳۹۵ - 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

کشور / استان / شهر :  ايران - کرمانشاه - كرمانشاه
    

محل دریافت اسناد: شركت توزيع نيروی برق استان 
كرمانشاه )امور تداركات( از تاريخ ۹۵/۱/۲۹ لغايت وقت 

اداری مورخ ۹۵/۲/۴در مقابل واريز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ 
)يکصدهزار( ريال به حساب جام شماره ۳۶۱۲۲۲۱/۸۳ 

بانك ملت شعبه ميدان خواروبار به نام اين شركت با 
کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۱۵۶۱۵۸ خواهد بود.

14 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاریشرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاریشرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاریشرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای 
ایران )رسانا( خواهشمند است  برق  صنعت 
از  را  خود  نقدهای  و  پیشنهادها  نظرات، 
طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا شماره 
تلفن های 6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

تهران/
عکس از شایان غیاث الدین
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