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3125خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
شنبه 29مــــرداد 1401

کاتالوگ اختصاصی کمیته  
انرژی های تجدیدپذیر سندیکا ویژه 

دوازدهمین نمایشگاه انرژی های 
تجدیدپذیر

برگزیده قیمت های 
زنجیره معدن، صنایع 

معدنی و انرژی 
)داخلی و بین المللی(

دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده سندیکا

زمان: دوشنبه31 مرداد ساعت 16 الی 17:30
مکان: تهران، خیابان فاطمی غربی، سیندخت شمالی 

پالک 15 طبقه منفی یک، سندیکای صنعت برق ایران 

دستورجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده:
و مديرهسال1400 هيات عملكرد گزارش استماع 1ـ

گزارشبازرس
مالی ترازهای و مديره هيات عملكرد تصويب 2ـ

سال1400
3ـتصويببودجهسال1401

4ـتعيينوتصويبروزنامهكثيراالنتشارسنديكا
5ـانتخاببازرسسنديكا

مكانبرگزاری:اتاقبازرگانی،صنايع،معادنوكشاورزی
شهيد خيابان نبش طالقانی خيابان در واقع ايران

موسوی)فرصت(شماره175،سالناجتماعات
برایمشاهدهنامهودريافتفرممعرفینمايندهشركت

اینجاكليکكنيد.

 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سندیکای صنعت برق ایران روز سه شنبه 8 شهریور ساعت 15 در محل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معاون و کشاورزی ایران برگزار می شود. 
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دهميندورههمايشبرندينگ)نشانتجاری(بارويكردسيستمسازیوماندگاریبرندباحضوراستاندار،
وبخش دولتی مديران وساير استانخراسانرضوی فناوری علم پارک رئيس و رئيسسازمانصمت
خصوصیاستانروز27مردادماهدرهتلپرديسانمشهدبرگزارشد.اينهمايشبههمتانجمنمديران
صنايعاستانبهصورتساالنهدرجهتتجليلازبرندهایبرتراستاندرحوزههایمختلفبرگزارمی

گردد.
بهعنوان اينسنديكا اعضای از ايرانيان الكترونيکوشركتپارسسامان نيان اينهمايششركت در
برندبرترانتخابشدندوهمچنينشركتنيانالكترونيکبهدليلاخذعنوانبرندبرتربرایدهمينسال

متوالیموفقبهدريافتكاپقهرمانیبرنداينهمايشنيزشد.
شاخص بررسی از پس كه كردند شركت توليدی واحد 70 از بيش همايش اين در است ذكر شايان
هایارزيابیتوسطتيمارزيابوداوری،درچهارحوزهپيشبرندينگ،آفرينشبرند،ارتباطاتبرندو

پسابرندينگوصحهگذاریمستنداتارسالی،درمجموع1۸برندبرگزيدهشدند.

انتخاب شرکت های نیان الکترونیک و پارس سامان ایرانیان به 
عنوان برندهای برتر خراسان رضوی

شرکت نیان الکترونیک و شرکت پارس سامان ایرانیان از اعضای سندیکای صنعت برق ایران 
در همایش برندینگ )نشان تجاری( به عنوان برند برتر استان خراسان رضوی انتخاب شدند.
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متنكامل

كميسيون نشست يكمين و بيست با همزمان
حضور با كه پاكستان و ايران اقتصادی مشترک
شد، برگزار كشور دو خصوصی بخش نمايندگان
تشكيل برای پاكستان و ايران بازرگانی اتاقهای
كميتهحلاختالفاتتجاریتوافقكردند.بيستو
يكميننشستكميسيونمشترکاقتصادیايرانو
پاكستانپسازگذشت5سالبهميزبانیپاكستان
باحضورهيئتعالیرتبهايرانبهسرپرستی»رستم
قاسمی«وزيرراهوشهرسازی،دراسالمآبادپايتخت
حضور با كه نشست اين در شد. برگزار پاكستان
شد، برگزار كشور دو خصوصی بخش نمايندگان
تشكيل برای پاكستان و ايران بازرگانی اتاقهای

كميتهحلاختالفاتتجاریتوافقكردند.
ضمن اجالس اين در پاكستان و ايران مقامات
تاييدروابطدوكشوردربسياریازبخشهاعميق
برگزاریكميسيون تاكيدكردند، است، وگسترده
موانع رفع ضمن میتواند اقتصادی همكاریهای
بيشتر هرچه تحكيم و تعميق زمينه روی، پيش
فراهم را وسايربخشها اقتصادی درحوزه روابط

كند.
درايناجالسكهباحضورنمايندگاناتاقبازرگانی،
اتاق فدراسيون و ايران وكشاورزی معادن صنايع،
هایبازرگانیپاكستانهمراهبود،درخصوصاعزام
هياتبازرگانیاتاقايرانبهكراچیوالهورطیماه

همزمان با برگزاری بیست و یکمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان

بخش خصوصی ایران و پاکستان برای تشکیل کمیته حل اختالفات 
تجاری توافق کردند

با حضور  ایران و پاکستان که  اقتصادی  با بیست و یکمین نشست کمیسیون مشترک  همزمان 
نمایندگان بخش خصوصی دو کشور برگزار شد، اتاق های بازرگانی ایران و پاکستان برای تشکیل 

کمیته حل اختالفات تجاری توافق کردند.

سپتامبر،تبادلاطالعاتتجاری،اجرايیسازیتهاتر
تفاهم يادداشت امضایسند دوكشور، تجارت در
همچنين و تجاری اختالفات حل كميته تشكيل
تفاهمنامهتشكيلشورایتجاریايرانوپاكستان
حاصل توافق كشور دو بازرگانی های اتاق ميان

گرديد.
اينكهيادداشتتفاهمتجارت باتوجهبه همچنين
تهاتریبيناتاقهایبازرگانیزاهدانوكويتهپيش
برپيگيری ايناجالس امضاشدهاست،در اين از
جهتاجرایمكانيسمتهاتروراهاندازیزيرساخت
افزاریجهتتسهيلتهاتربينتجاردوطرف نرم

طیيکماهآيندهتوافقبعملآمد.
سند تدوين و كشور دو راهبردی روابط تمديد
،2027 سال تا ساله 5 استراتژيک های همكاری
گمركی، های تعرفه دوجانبه كاهش سر بر توافق
تهاتر، بستر در بويژه تجاری روابط ساماندهی
تقويتتجارتمرزیازطريقاحداثوفعالسازی
صنعتی شهرکهای احداث و مرزی بازارچههای
مشترکدرمناطقمرزیوعملياتیشدنفعاليت
۶منطقهبازارچهمرزیازمهمترينتوافقاتبيست
ويكمينكميسيوناقتصادیايرانوپاكستانبودو
قراراستموضوعحملونقلهوايی،ريلیودريايی،
امور و گردشگری آموزش، ارتباطات، در همكاری

قضايینيزموردبررسیقرارگيرد.

بهگزارشبرقنيوز،محمودكمانیافزود:احداث10هزارمگاواتبرقتجديدپذيردربرنامهدولتسيزدهم
وجودداردكه4هزارمگاواتبرقخورشيدیآن،باهمكاریشورایاقتصاد،مجوزاحداثگرفتومناقصه

آنبرگزارشد.
با معاونوزيرنيرواضافهكرد:برندههای1434مگاواتمشخصشدهكهدر14استانو۶0ساختگاه

ظرفيتهای10تا200مگاواتاحداثخواهدشد.
كمانیگفت:درمجموع14استان،هدفدرنظرگرفتهشدهاستكهازجملهمهمترينآنهامیتوانبه

استاناصفهان،سيستانوبلوچستان،يزدوكرماناشارهكرد.
رئيسسازمانانرژیهایتجديدپذيروبهرهوریانرژیبرق)ساتبا(گفت:شركتهايیكهتاكنونموفقبه
شركتدرمناقصهنشدندمیتواننددرمرحلهدوممناقصهباظرفيت4هزارمگاواتشركتكنند.فراخوان

مناقصهدومانجامگرفتهوتادوهفتهآيندهبرگزارخواهدشد.
ویبااشارهبهمناسببودنشرايطقراردادهاافزود:قيمتخريدبهصورتیدرنظرگرفتهشدهكهبازگشت
سرمايهوسودشركتهادرمدت4سالاتفاقبيافتدودربودجه1401محلخريدبرقازايننيروگاهها
3هزارميلياردتوماندرنظرگرفتهشدهاستونگرانیبابتپرداختهاوجودنداردهمچنيندراينمصوبه
نرخخريدبهصورتارزیدرنظرگرفتهشدهونگرانیازتغييرنرخارزبرایشركتهاوجودنخواهدداشت.
كمانیدرپايانگفت:دراينحوزه،ساختتجهيزاتدركشورانجاممیشودوبهتازگیكارخانهتوليد

كنندهپنلوسلولخورشيدیباحضوررئيسجمهوردراستانمركزیافتتاحشدهاست.

15 شرکت توانمند، برندگان مناقصه برق تجدیدپذیر
توانمند،  گفت: 15 شرکت  )ساتبا(  برق  انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های  رئیس سازمان 
برندگان مناقصه احداث نیروگاه های برق تجدیدپذیر شدند که قرار است تا حداکثر ۲ سال آینده 

احداث و وارد مدار شوند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-68/3890955-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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نيازخود فناوریهایمورد بومیسازیتجهيزاتو فناورانهخودو نيازهای برایرفع برقكشور صنعت
نيازمندشركتهایدانشبنياناست.صنعتبرق،الكترونيک،فتونيک،مخابراتوسيستمهایخودكاربا

تالشفناورانوصنعتگران،بازاریپررونقیپيداكردهاست.
براساسآخرينآمارهایثبتشدهدرحالحاضر7هزارو1۸0شركتدانشبنياندركشورفعاليت

میكندكهبخشبزرگیازآنهادراينحوزهبهثبترسيدهاند.
توانيرو نيرو،شركت بههمكاریوزارت باتوجه و فناوریرياستجمهوری باحمايتمعاونتعلمیو
ازتوليدمحصوالت)كاالوخدمت(دانشبنيان صندوقنوآوریوشكوفايی،برنامهويژهایبرایحمايت

صنعتبرقتدوينشدهاست.
حمايتازتوليدمحصوالت

شركتها، گروه اين دانشبنيان خدمت( و )كاال محصوالت توليد از حمايت برای ويژه، برنامه اين در
سرفصلهايینظيرتكميلوارتقایمحصوالتدانشبنيان،توسعهزيرساختتوليدمحصوالتدانشبنيان،
توسعه و دانشبنيان محصوالت بازار توسعه و تقاضا تحريک دانشبنيان، خدمات و محصوالت توليد

فعاليتهایشتابدهیوفضاینوآوریتدوينشدهاست.
از الزم اطالعات كسب از پس هستند، خدمات و تسهيالت اين متقاضی كه دانشبنيانی شركتهای
ويژگیهاوشرايطهرخدمت،میتوانندبهسامانهغزالصندوقنوآوریوشكوفايیمراجعهكردهوهريک

ازخدماتیراكهمتقاضيانآنهستندثبتكنند.

صنعت برق با حمایت از شرکت های دانش بنیان رونق می یابد
تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت برق و اصالح الگوی مصرف اعطا و 

از آن ها حمایت می شود تا توسعه این صنعت شتاب بیشتری بگیرد.

متنكامل

مديره هيات رئيس اصفهانی، صافی احمدرضا
نشستمشكالت اين در اصفهان سنديكایشعبه
ويژه كميسيون نمايندگان برای را برق صنعت
جهشتوليدتشريحوخواستاررسيدگیبهآنهاشد.
حاكميت دارد ضرورت اينكه به اشاره با وی
مشكلسياسیكشوردرارتباطباسايركشورهاو
موضوعبرجامراتعيينتكليفكردهوزمانبرای
۶0 نيرو وزارت كرد: تصريح كند، مشخص آن
است، بدهكار برق صنعت به تومان ميليارد هزار
بخشخصوصیدرحوزهمطالباتبايدتكليفخود
خصوصی بخش مطالبه اين بداند، حاكميت با را
بايدازطرفحاكميتپاسخدادهشود.نمايندگان
چرا كنند مطالبه دولت از را موضوع اين مجلس
برق صنعت بدون توليد جهش و توليد رونق كه
برقامكانپذيرنيست،آيامیتواندرراستایجهش
افزايشتوليدكارخانهایتاسيسوبدونبرقو و

تجهيزاتبرقشروعبهتوليدوفعاليتكرد؟!
رئيسهياتمديرهسنديكایشعبهاصفهاندرادامه

ازگرفتاریها بسياری اينكهريشه بر تاكيد ضمن
ادامه است، برق اقتصاد برق، صنعت معضالت و
ووزارت برقكاالشناختهنمیشود داد:متاسفانه
نيرو،توانيروشركتهایبرقبهعنوانارگانهای
خدماترسانیديدهمیشوندكهوظيفهبرقرسانی
مانندسايرمحصوالت برقهم درحالیكه دارد،
توليدی،كاالستوبايداقتصادخودراداشتهباشد.
امروزبسياریازشركتهایصنعتبرقكهروزی
چندينپرسنلداشتندبهخاطرايناقتصادمعيوب
فعاليت انگشتاندست تعداد به نيروهايی با فقط
میكنند.الزماستكهصنعتبرقاقتصادخودرا
داشتهباشدومجلسشورایاسالمیبرایاينمهم

بايداهتمامويژهایبورزد.
قراردادهای نامعلوم وضعيت به اشاره با صافی
صنعتبرقافزود:بسياریازقراردادهاوپروژههای
صنعتبرقبلندمدتهستندواينويژگیباعث
شدهازنوساناتارزیتاثيرگرفتهودچارخسارت
شوند.آيابرایقراردادهایصنعتكهباجهشهای
نبايد شدند، مواجه كرونا ويروس شيوع و ارزی

شرايطفورسماژوراعالممیشد؟
ویدرپايانبااشارهبهاينكهبهجایحلمشكالت
صنعتبرقوافزايشتوليد،بخشیازتوليدرابه
خودصنايعوكارخانههاواگذاركردند،خاطرنشان
كرد:چرابايدكارتوليدبرقراكهدارایمتخصصان
زيادیاستبايدبهصنايعواگذاركنند؟آياصنعت
برقبااينهمهظرفيتوتوانمندیدرصورترفع

مشكالتتوانايیتوليدبرقراندارد؟

صافی در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید:

مجلس پیگیر مطالبات صنعت برق از حاکمیت باشد
نشست جمعی از اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس 

شورای اسالمی با تشکل ها و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در محل این اتاق برگزار شد.

https://otaghiranonline.ir/news/43507/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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مهمترينايراداتساختاربانکمركزیشاملموارد
ذيلهستند.

1.يكسانپنداریباساختارشركتی:طرحمجلسبا
فرضتبعيتبانکمركزیازساختارشركتی،مجمع
عمومیرامهمترينركنبانکمركزیمیداند)ماده
مالی، »5«(؛ركنیكهوظيفهتصويبصورتهای
و حسابرسی گزارشهای مورد در تصميم اتخاذ
تصويبوتفريغبودجهبانکمركزیرابرعهدهدارد
)بند»ب«ماده»۶«(.ايندرحالیاستكهساختار
حكمرانیومالیبانکهایمركزیدرسراسرجهان
متفاوت شركتی مبانیحكمرانی با بن از و يگانه

است.
سياستی تصميمات سياستی: استقالل نقض .2
بانکمركزینوعابهزيانمنجرمیشود.سياستگذار
بانکمركزی عمليات در بايد بانكی، ناظر و پولی
اجازهتحميلزيانبهبودجهوترازنامهبانکمركزی
اما باشد. داشته را سرمايه محل از آن پوشش و
بانکمركزی مالی صورتهای طرح، اين براساس
بنابراين برسد. عمومی مجمع تصويب به بايد

عمليات هرگونه اجرای در بانکمركزی دست
مانند نظارتی اقدام هرگونه و پولی سياستگذاری
در بانکهای مديريت در مداخله يا تمليک
مالی مابهازای دارای بعضا معرضورشكستگیكه
خواهد بسته مجمع تصويب تا هستند، سنگين
بود.پيامدواگذاركردناينتصميماتبهجلسات
نظارتی و سياستی عمليات تعليق مجمع، ساالنه

بانکمركزیاست.
مقامات عالیترين عضويت مالی: سلطه تثبيت .3
اقتصادی امور وزير يعنی بودجهایكشور، و مالی
ودارايیورئيسسازمانبرنامهوبودجهدرباالترين
)»7« ماده »الف« )بند پولی سياستگذاری ركن
سياستگذار دست گذشته، دهه چند رويه مانند
مالیرادرانحرافسياستهایپولیبهنفعاهداف
بودجهایكشوربازگذاشتهوبهبنيادیترينعامل
قانونی رسميت مالی، سلطه يعنی كشور، تورم
میبخشد.بهخصوصموقعيتفرادستايندومقام
درمجمععمومیبانکمركزینسبتبهرئيسكل،
سياستگذارپولیرابهعضویفرودستدرتصميمات

مصاديق جمله از میكند. بدل كشور اقتصادی
گزارشهای تصويب الزام فرودست، موقعيت اين
و عمومی مجمع مجلس، به ارائه برای رئيسكل
و اقتصاد وزير منصوب نمايندگان توسط عموم
رئيسسازمانبرنامهوبودجهاست)بندهای»15«

و»1۶«ماده»۸«(.
كشور هر بانکمركزی رأی: استقالل نقض .4
است. كشور آن حكمرانی نظام فنساالری قله
بانکمركزی، در شاغل بانكی و پولی متخصصان
تصميمسازی از اعم خود، وظايف ايفای مقام در
شماتت از ترس بدون بايد تصميمگيری، و
از دادگاه، ومجازات مقامات توبيخ سياستمداران،
است درحالی اين باشند. برخوردار رأی استقالل
كارشناسان عزل قانونیكردن با مجلس طرح كه
دوره پايان از قبل سياسی مقامات منصوب
ذینفعان به توضيح به نياز بدون آنها، ماموريت
اصلیبانکمركزیيعنیمردم،عمالاستقاللرأی
را عامه حقوق از پاسداری به مامور كارشناسان
نقضكردهاست.مواردبارزنقضاستقاللرایاز

اينقرارهستند:
قوه رئيس و اسالمی شورای مجلس رئيس الف(
میتوانند »۶« ماده »الف« بند طبق قضاييه
عمومی مجمع در خود منصوب اقتصاددانان
بانکمركزیراقبلازاتماممدتحكمخودعزل

كنند؛
ب(رئيسجمهورطبقبند»پ«ماده»7«میتواند
اقتصاددانانومتخصصانبانكیعضوهياتعالیرا
قبلازاتماممدتحكمخودعزلكند.قراردادن
كارشناسان، سر باالی در عزل داموكلس شمشير

استقاللرأیآنهارانامحتملمیكند.
بانکهای حكمرانی در رئيسكل: تضعيف .5
قرن دو طی بشر جمعی خرد برآيند كه مركزی

مظهر رئيسكل، است، جهان سراسر در گذشته
اقتدارسياستی،وزانتعلمیوشايستگیحرفهای
بودهودرتصميماتیكهدرايفایوظايفخودانجام
اين است. برخوردار سياسی مصونيت از میدهد،
اصلمهمدرطرحمجلسدرمواردزيرنقضشده

است:
در رئيسكل ،»۶« ماده »الف« بند طبق الف(
يعنی بانکمركزی، تصميمگيری نهاد مهمترين
به نسبت فرودست جايگاهی در عمومی، مجمع
وزيراموراقتصادیودارايیورئيسسازمانبرنامه
را جلسه دبيری صرفا رأی حق بدون بودجه، و

عهدهداراست؛
ماده »1۶« و »15« بندهای طبق رئيسكل ب(
ارائه برای خود گزارشهای است، موظف »۸«
تصويب به را عموم و عمومی مجمع مجلس، به
اقتصادیودارايیو امور نمايندگانمنصوبوزير

رئيسسازمانبرنامهوبودجهبرساند؛
ج(رئيسكلدرشورایفقهیكهطبقماده»5«
عضوی است، بانکمركزی اصلی اركان از يكی
جلسه تشكيل رسميت حتی كه است فرودست
موكولبهحضوراونيست.رياستونيابترياست
جلساترانيزدوتنازفقهایعضوشورابرعهده

دارند)بند»پ«ماده»1۸«(.
مجلس طرح پاسخگويی: و اختيار عدمتناسب .۶
مقامات به كه اختياراتی بابت عديده، موارد در
در آنها پاسخگويی برای را سازوكاری میدهد،
بر تاثيرگذاری و اختيارات ازآن استفاده خصوص
موارد نمیكند. تعبيه اعتباری و پولی تصميمات

بارزاينعدمتناسببهشرحذيلهستند:
الف(هريکازروسایقوایمقننهوقضاييهبانصب
يکنمايندهدرمجمععمومی،درتمامتصميمات
عالیترينركنبانکمركزیمداخلهمیكنند؛بدون

نسخه عقبگرد در سیاستگذاری
دكترفرهادنيلی

طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ 14۰۰ مجلس شورای اسالمی 
بود، در جلسه 1/ ۳/ 14۰1  ارجاع شده  اقتصادی  به کمیسیون  بررسی مجدد در شور دوم  برای 
کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲5/ ۳/ 14۰1، برای تصویب در 
صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریب   الوقوع مجلس قرار 
دارد، با قانونی   کردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریل   گذاری کژراهه   های 
زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم   گری و نظارت بر بانک ها، ظرفیت قانونی 
موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سالمت بانکی را تا سال ها و بلکه دهه   ها از کشور سلب خواهد 
کرد.این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانک مرکزی )مندرج در فصل سوم 

طرح( متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول می کند

متنكامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3891758-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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بنگاههایتوليدیامكانفعاليتباتمامظرفيتراندارند
كميسيونصنايعاتاقبازرگانیصنايع،معادنوكشاورزیايراندرراستایترسيمتصويریازوضعيتصنعت
ايراندرسال1400وارائهبرآوردهايیازوضعيتاقتصادكشوردرسال1401،گزارش»داشبوردخانواده
صنعت«راتدوينكردهكهمیتواندبهدرکوضعيتموجودوبرخیسناريوهایمحتملآيندهكمکكند..
اينگزارشدرسهبخش،صنعت،تجارتخارجیوشرايطتورمونرخارزرابررسیمیكند.دربخشاول
آماركلیمرتبطباصنعتكشورموردبحثوبررسیقرارگرفتهومهمتريناطالعاتصنعتكشورازجمله
ميزاناشتغالزايی،سرمايهگذاریصورتگرفتهدرصنعتكشوروميزانمجوزهاوپروانههایبهرهبرداریدر

11ماههسال13۹۹و1400مقايسهشدهاست.

کمیسیون صنایع اتاق ایران گزارش می دهد

روایت آمار از وضعیت صنعت 14۰۰ و دورنمای 14۰1
در گزارش کمیسیون صنایع اتاق ایران، با استناد به آمارهای رسمی، وضعیت تجارت خارجی، تولید 
و اشتغال در سال های 1۳۹۹ و 14۰۰ بررسی شده و سناریوهای محتمل تورمی و ارزی نیز مورد توجه 

قرار گرفته است.

صورت سرمايهگذاریهای همچنين بخش اين در
بهتفكيکاستانی گرفتهدرسال1400و13۹۹
پرداختهشدهوبهطورمشخصمیتوانازنمودارهای
اينبخشبهينهبودنيانبودنسرمايهگذاریهادر
هر بودنصنعت كاربر يا بربودن سرمايه و استان
پايان در داد. قرار بررسی و بحث مورد را استان
جغرافيايی پراكندگی از كلی نمايی بخش اين
كشيده تصوير به كشور در صنايع اشتغالزايی
اين باالی تمركز نشاندهنده نتايج كه است شده

اشتغالزايیهادرمركزكشوراست.
دربخشدوم،نگاهیكلیبهتجارتكشوردر11
آن در كه گرفته صورت 1400 و ۹۹ سال ماهه
روند صنعت، بخش مختلف زيرگروههای صادرات
كلیتجارتدرسال1400وعمدهمقاصدصادراتی
كشوردرنموداروجداولمختلفنمايشدادهشده
است.نتايجحاصلنشاندهندهبهبودنسبیارزش
بهسال1400 نسبت صادراتكشوردرسال۹۹
حدود3۹درصداستكهبخشیازاينبهبودناشی
افزايشقيمتهاوبخشديگرناشیازافزايشحجم

صادراتغيرنفتیكشوربودهاست.
درنهايتدربخشسوم،وضعيتارزیونرختورم
رصدوگزارششدهاستكهچشماندازیبرایآغاز

قرنجديدبهصاحبانصنايعارائهخواهدكرد.
بررسیهایانجامشدهدرگزارشكميسيونصنايع
اتاقبازرگانیصنايع،معادنوكشاورزیايراننشان
سال در كشور اقتصادی رشد وضعيت میدهد:
و تحريمهاگرهخورده بهوضعيت بهشدت 1401
امكان باشيم خارجی گشايش شاهد درصورتیكه
گاز و نفت فروش ناحيه از اقتصادی رشد افزايش
وجوددارد.ازسویديگرباتوجهبهوضعيتمنفی
بخشساختوسازدرسال1400،وجودمنابعدر
ملیمسكنمیتواند نهضت اجرای و دستدولت

سهماينبخشرامثبتكند.درتجارتخارجینيز
بهطورخالصهبارفعتحريمهاودسترسیبهمنابع
ارزی،بهنظرمیرسدتجارتخارجیكشورتوانايی
گسترش و تحريمها از قبل سطوح به بازگشت
بازارهایصادراتیدركاالهاوخدماتدارایمزيت

رادارد.
همچنينبرآوردهاحاكیازايناستكهدربازارارز
نيزباعنايتبهاثرگذاریمنفیكاهشنرخارزبر
بودجهدولت،بهنظرنمیرسددولتبهدنبالكاهش
بهكمتر ارز نرخ وكاهش باشد ارز نرخ در جدی
ازرقمیكهبودجه1401براساسآنبستهشده
)23هزارتومانبرایدالرETS(بسياردورازانتظار
دولت هدف میرسد نظر به شرايط اين در است.
ايجادثباتدرنرخارزاسمیباشدوبنابراينانتظار
برايناستكهنرخارزاسمیدستكمتاپايانسال

1401تغييراتچشمگيرینداشتهباشد.
احتمالی آزادسازی مانند مواردی 1401 سال در
و قيمتهایجهانی فشار اساسی، كاالهای قيمت
ياافزايشنرخصنايعخدماتیپسازعبورازدوره
بهبودقدرتخريدطبقهمتوسطمیتواند كروناو
موجبكمیفاصلهازالگویبلندمدتتورمدركشور
باشدوباقیماندندرمحدوده30درصدشودكه
بهنوعیهمانتورمانباشتشدهساليانقبلاست؛
همبستگی كه كشور اقتصادی چرخه و مسير اما
بااليیبانرخنفتداردنشانگرآناستكهدرصورت
رفعتحريمهاكشوردرافقميانمدتوبلندمدتبه
الگویتورمبلندمدتخوددرمحدوده20درصدو

حتیكمترنزديکخواهدشد.
متنكاملگزارش»داشبوردخانوادهصنعت«تهيه
صنايع، بازرگانی اتاق صنايع كميسيون در شده

معادنوكشاورزیايرانرااينجامشاهدهكنيد.

https://otaghiranonline.ir/UFiles/Docs/2022/8/20/Doc20220820121917196.pdf
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متنكامل

تاثيرگذاری شاهد گذشته هفته در سهام بازار 
تحوالتمربوطبهمذاكراترفعتحريمهاباچاشنی
احتياطبود.طیاينهفتههرچندشاخصكلرشد
گروههای اما كرد تجربه را 0/2درصدی محدوده
بانکها و خودروسازان شامل برجامی به موسوم
نشان مزبور اخبار به جدیتری مثبت واكنش
دادند.ازمنظرمعامالتنيزعالئمبهبوداوليهشامل
افزايشارزشروزانهازكانالدوهزارميلياردتومان

بهسههزارميلياردتومانبهچشممیخورد.
مهم متغير يک بهعنوان عمال دادوستدها حجم
پيشنگرموردتوجهسرمايهگذاراناستزيراهرگونه
حجم افزايش مسير از مالی بازارهای در رونق
معامالتمیگذرد.باعنايتبهرفتوبرگشتمكرر
شرايط تغيير به مربوط سوابق و مذاكراتی اخبار

»دنیای اقتصاد« از هفته پر ماجرای بازار سهام می گوید

دودستگی برجامی در بازار 
سرمایه

بازار سهام   : دنیای اقتصاد- شروین شهریاری 
در یک هفته اخیر نمایی از خوش بینی به برجام 
و بدبینی به آینده صنایع کامودیتی محور را به 
نمایش گذاشت. به نظر می رسد تا زمان مشخص 
شدن آینده مذاکرات اتمی، بازار همچنان به این 
مساله توجه کند. با این حال می توان گفت که 
از رکود  برخالف هفته های گذشته نشانه هایی 
در صنایع غیر برجامی مشهود به نظر می رسد. 
تجربه ادوار گذشته نشان داده است که اگرچه 
قطب بندی ها در این بازار همواره وجود داشته، 
با این حال جبهه بندی مذاکراتی بازار سهام در 
برهه کنونی نیز می تواند با مشخص شدن نتایج 

مذاکرات به مرور زمان تغییر کند.

انتظارمیرود بالعكس، و بدبينی به ازخوشبينی
بازارسهامپس تاواكنشاصلیسرمايهگذاراندر
با شود، داده نشان احتمالی توافق خبر اعالم از
احتمالی توافق اجرای تدريجی فرآيند حال اين
در تحريمها رفع اقتصادی آثار تا میشود موجب
طولزمانپديدارشود.درطولهفتهگذشتهآنچه
جبههبندی بود، حائزاهميت چيز هر از بيش كه
برجامیمعامالتسهام،پررنگترشدنحالناخوش
به كه بود خاطری آرامش و بورس در فوالدیها

پااليشیهاتزريقشد.
احيایمجدددوقطبیدربازار

در معامالتی مختلف دوقطبیهای شكلگيری
تاريخفعاليتبازارسرمايهكشورپرسابقهاست.در
نمونههایاخير،دربرههایازفازرونقدرسالهای
۹7و۹۸،ايندوگانگیبينسهامكوچکوبزرگ
شكلگرفتواقبالبهسهامكوچکوفاصلهگرفتن
در بود. قابلمشاهده سنگينوزن شركتهای از
و دولتی سهام برههای در نيز سال۹۹ رونق اوج
غيردولتیشاهدقطببندیبودندوسرمايهگذاران
بازار، از دولت حمايت دليل به كه بودند معتقد
دولتی ذینفع درنهايت كه شركتهايی سهام
ديگر يكی داشت. خواهند بهتری بازدهی دارند
است، بهسابقه مسبوق كه مشهور دوقطبیهای از
دوگانهسهامبرجامیوغيربرجامیاستكهباتوجه
چندگاهی از هر مذاكرات فرآيند كشدارشدن به
از نشانههايی اخير روزهای در میشود. پررنگ
كه بهطوری شد رصد مزبور قطبی دو احيای
گروههای سهام در عمدتا جديد تقاضای موج
از میشود تصور كه گرفت شكل خودرو و بانكی
بازار ديگر نيمه بپذيرند. مثبت اثر تحريمها رفع
صادركنندگان و كااليی سهام شامل عمدتا كه
و میبرند بهسر نسبی ركود در است كاموديتی

اينفرضيهكهتوافقاحتمالیباعثكاهشنرخارز
میشودمانعازاقبالتقاضابهسهامصنايعشاخص
شدهاست.بررسیسوابقتاريخیامانشانمیدهد
كهايننوعقطببندیهابهاشكالمختلفهيچگاه
پايدارنيستندوبهجزايجادموجهایمقطعی،نقش
بلندمدت و ميانمدت بازدهی در تعيينكنندهای

سهامايفانمیكنند.
چراغقرمزفوالددربازارجهانی

يكیازصنايعمهموبزرگبورستهرانكهحضور
تحليلمحور سرمايهگذاران اكثر سبد در پررنگی
تحوالت كه است فوالد صنعت دارد، حقوقیها و
آنعمدتابهبازارهایجهانیونرخارزگرهخورده
است.روندنوسانقيمتجهانیفوالدنشانمیدهد
كهيكیازمنفیترينبازدهیهادرپنجماهگذشته
بخش اين در قيمتها گسترده اصالح با همگام
مبادالتی ارزش ميان، اين در است. خورده رقم
محصوالتمرتبطباتوليدكنندگانايرانیازابتدای
يافته كاهش 35درصد تا ميانگين سالبهطور
ايران بورسكاالی در مساله اين انعكاس است.
نمونه، بهعنوان بهنحویكه است قابلمشاهده هم
در گرم( )ورق فوالدمباركه اصلی محصول قيمت
1۶ميليونتومان كانال به گذشته هفته معامالت
20درصد از بيش نهتنها كه بازگشت تن هر در
پاييز در آخرينبار بلكه است سالكمتر ابتدای از
۹۹دراينمحدودهقرارداشتهاست.نرخميانگين
دارد مشابهی شرايط هم خوزستان فوالد شمش
بر نوبهخود به كه ثبتكرده را متناظری افت و
معدنی شركتهای سودآوری و سنگآهن قيمت
بزرگترين شرايط ديگر، سوی از است. تاثيرگذار
مصرفكنندهفوالدجهانيعنیچيننيزمبهمبوده
وبهدليلورودبازارمسكنبهركود،وارداتفوالد
آنبهكمترينميزانازسال1۹۹7تاكنونرسيده

اين اقتصاد كارشناسان خبرهترين از برخی است!
چين مسكن بازار فعلی ركود كه معتقدند كشور
تجربههای برخالف و است پيچيده و ساختاری
قبلی،بهدليلعمقبحران،باسياستهایانبساطی
ادامهضعف درصورت نيست. قابلترميم موقت و
كه دارد وجود احتمال اين چين، ازسمت تقاضا
بماند. باقی تحتفشار كماكان جهانی فوالد بازار
روند سايه تا میشود موجب تحوالت اين برآيند
شركتهای و سنگآهن و فوالد صنعت بر مزبور

مرتبطدربورستهراننيزسنگينیكند.
عبورپااليشگاههاازابهاماتتاريخی

سرمايه بازار در بزرگ چالش پر صنايع از يكی
نفت )پااليشگاه شركت نخستين حضور بدو از
بوده پااليشگاهی صنعت سال13۸7( در اصفهان
به ورود از پيش تا صنعت اين شركتهای است.
ذیحساب ادارات از يكی بهعنوان تقريبا بورس،
وزارتنفتفعاليتمیكردندودغدغهسودوزيان
درآنهامطرحنبود،پسازحضوردربازارسرمايه
ورودذینفعانجديد با و متفاوتشد اماشرايط
شفافيت و تعيينتكليف سهامداری، تركيب به
و پااليش ملی شركت و پااليشگاه مالی رابطه
اماپااليشگاهها ابتدا ازهمان پخشاهميتيافت.
بامشكلتاخيردردريافتصورتحسابهاوانتشار
بودند. مواجه فصلی مقاطع در مالی صورتهای
نرخ اين،عدمشفافسازیالزمدرخصوص عالوهبر
نوساناتمكررحاشيهسود و فرآوردهها و خوراک
شركتهایمزبورموجبشدتااينصنعتبهعنوان
شناخته تحليلگران نزد پرابهام گزينههای از يكی
شود.شدتابهاماتوكشوقوسبيناهالیبازار
از يكی كه بود اندازهای به پااليشگاهها و سرمايه
خصوصیسازی نفت، وزارت سابق ارشد مقامات
يک تحوالت بود! خوانده اشتباه را صنعت اين
متنكامل

https://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/3891839-%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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»دنیای اقتصاد« بازارهای مالی را بررسی می کند

سبقت هفتگی بورس از دالر و 
سکه

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

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

بازارسهام
هفتهنسبتاآرامبازارسهام

پسازآنكهاخباردورجديدمذاكراتباانتظارات
مثبتمنتشرشد،بازارسهامنيزطیدوهفتهاخير
ازاينحواشیبیبهرهنماند.بهطوریكهمعامالت
هفته 7 گذشته از پس تهران بهادار اوراق بورس
منفیمتوالی،حالبورستهراندومينهفتهمثبت
راسپریكرد.برايناساسشاخصكلبارشد2/
0درصدیهفتهرادرسطحيکميليونو451هزار
واحدبهپايانرساند.همچنينباتوجهبهاظهارات
اميدبخشازسمتروندمذاكراتطیهفتهگذشته
خودرويیها و بانكیها همچون برجامی گروههای
باتغييرمالكيتمثبتحقيقیهاروبهروبودند.در
مقابلنيزبهدليلافتشديدصادراتنفتايراندر
120روزگذشتهوكاهشقيمتجهانیاينسيال
بيشتری نيز پااليشیها و پتروشيمی گروه سياه،
میرود انتظار بودند. شاهد را حقيقی پول خروج
بامشخصشدنقطعیمفادمذاكراتابهاماتروند

بازاركمرنگترشود.
بازارسكه

افتتاريخیقيمتسكه

سكهطالهفتهگذشتهافتچشمگيریداشت.بهطوریكهسكهامامیاز25دیسال۹۹تاكنونچنينافتهفتگیراشاهدنبود.برايناساسمسكوکياد
شدهطیمعامالتهفتهگذشتهباعقبنشينیازكانالقيمتی14ميليونتومانوتثبيتجايگاهخوددرقيمت13ميليون710هزارتومان،عملكردهفتگیمنفی
7/۹2درصدیداشت.همچنينباتوجهبهكاهشهایاخيرقيمتدالرآزادوبهایسكهوافتوخيزهاینرخطالیجهانیباعثشدهتافاصلهارزشذاتیو
بازاریاينفلزگرانبهایداخلینيزشيبنزولیبهخودبگيرد.ازاينروحبابسكهتانزديكیسطح1/2ميليونتومانافتكرد.همينامرريسکسرمايهگذاری

رادراينبازارتاحدودزيادیكاهشدادهوباتعيينوتكليفوضعيتمبهمسياسیايراناحتمالافزايشمعامالتسكهوجوددارد.
بازارطالیجهانی

نگاهطالبهسطوحپايين
طالجهانیروزجمعهبيشاز7دالركاهشيافت.درحالیكهانتظارمیرفتتمايالتنزولیتاحدودزيادیكمترشود.اماباافرايشسيگنالهایتهاجمیازسوی
فدرالرزرو،قيمتاينفلزباتوجهبهچشماندازهاینرخهایبهرهآمريكاوافزايشیشدنشاخصدالرافتكرد.بهطوریكههراونسطال)تاساعت1۶(بهقيمت
1751دالرموردمعاملهقرارگرفت.همينامرباعثشدتابهایطالدرسطوحهفتهپايانیماهژوئيهقراربگيرد.بهعقيدهبرخیازكارشناساناينحوزهباتوجه
بهحمايتبسياریازبانکهایمركزیازسياستافزايشنرخبهرهفدرالرزروبهمنظوركاهشتورمورساندنآنبههدف2درصد،انتظارمیرودكهقيمتها

طیروزهایآتیمجددابافشارنزولیروبهروشوند.اماباتوجهبهركودموجوددركنارتورمدراقتصادجهانیشدتاينافتهمچنانمبهمباقیماندهاست.

ادامهدرصفحهبعد
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بازاراوراقمسكن
قوانيننوسانیبازارمسكن

12۹هزار كانال دو در گذشته هفته ۹۹12 تسه
تومانو130هزارتوماندرنوسانبود.بااينحال
تسهيادشدهباعملكردهفتگیمثبت0/14درصد
ايستاد.بهگفته درسطح130هزارو4۸1تومان
برخیازكارشناسانبازارمسكنسياستگذاریهای
نقيض و ضد زيادی حدود تا حوزه اين در فعلی
افزايش در سقفگذاری با كه طوری به هستند.
افزايش كنار در موجر كردن محدود و اجارهها
انتظاراتتورمیورشدقيمتهاوهمچنينبرخی
قوانينمالياتیبايكديگرهمخوانیندارد.درمقابل
دادن اجاره فرآيند گذاشتن آزاد صورت در نيز
و قيمتها بیرويه افزايش با مسكونی واحدهای
كه هستيم روبهرو مالكان از بسياری سودجويی
اجراو ازضعفدرسياستگذاری، اينخودحاكی
بازار بر حاكم قوانين اصالح نهايت در و پيگيری
است.بنابراينحتیبااحيایبرجامنمیتوانانتظار

افتشديدقيمتياثباتقيمتهاراداشت.
بازارنفت

نفتدربحبوحهركوداقتصادی
روز دو از پس جمعه روز در نفتی شاخصهای
شاخص كه حالی در كردند. افت مجددا افزايش،
دالرتقويتونگرانیهادرموردكندیرشداقتصاد
به نفت قيمت عملكرد میكند، سنگينی جهانی
كه طوری به میرود. پيش هفتگی كاهش سمت
نزديک اينشاخصهادرمسيرثبتضررهفتگی
بشكه ترتيبهر اين به قرارگرفتهاند. به3درصد
نفتخامبرنتروزگذشته)تاساعت1۶(درقيمت
۹4دالرو52سنتمعاملهشد.نفتوستتگزاس
سنت ۶3 و دالر ۸۸ سطح در نيز اينترمدييت
ايستاد.بهعقيدهتحليلگرانركودجهانیوتضعيف

ادامهازصفحهقبل

تقاضاباتوجهبهدادههایضعيفازاياالتمتحدهواتحاديهاروپاوهمچنينچينكهمحوراصلینگرانیهایكنونیاست،نشانههایكندشدنرشداقتصادی
فراگيرترشدهوهمينامرمیتوانندتقاضاینفتراتاحدودزيادیدستخوشتغييراتكند.
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به توجه با گفتوگو شورای كارگروه اعضای
انتقادهايیكهنسبتبهاجرايینشدنبند)غ(ماده
واردات معافيت وحذف گمركی امور قانون 11۹
معدنی صنعتی، توليدی، تجهيزات و ماشينآالت
وكشاورزیازپرداختحقوقورودی،مطرحاست،

موضوعراموردبررسیقراردادند.
موارد از برخی گمركی امور قانون 11۹ ماده در
معافازپرداختحقوقورودیمشخصشدهاند.بر
اساسبندغاينمادهقانونیوارداتماشينآالت
معدن صنعت، وزارت تشخيص به كه توليد خط
توليدی، واحدهای نياز مورد گمرک، و تجارت و
ازپرداختحقوق صنعتیومعدنیمجازهستند،

ورودیمعافشدهاند.
قانون ايندرحالیاستكهدربندصتبصره۶
شده موظف اقتصاد وزارت ،1401 سال بودجه
بهوصولمنابعحاصلحقوقورودیكليه نسبت
ماشينآالتوتجهيزاتتوليدی،صنعتی،معدنیو

كشاورزی،اقدامكند.
بهدنبالآنماده3قانونجهشتوليددانشبنيان
كهدرخردادسالجاریابالغشدنيزتاكيدمیكند
بهمنظورحمايتازصنعتماشينسازیكشور،بند
»غ«ماده)11۹(قانونامورگمركیحذفمیشود
ووارداتماشينآالتوتجهيزاتخدماتتوليدی،
صنعتی،معدنیوكشاورزیمشمولحقوقورودی
با متناسب است دولتموظف ترتيب بدين است.
منظورحمايتهدفمند به و توليدكشور ظرفيت
ورودی حقوق ساالنه داخل، ساخت از مدتدار و
اينكاالهااعمازسودبازرگانیوسايردريافتیهای
را گمركی امور قانون )1( ماده »د« بند موضوع

تعيينكند.
بهباورفعاالناقتصادیاينشرايطموجبافزايش
هزينهواردات،باالرفتنهزينهتمامشدهتوليدو

در نشست کارگروه شورای گفت وگو مطرح شد

نظر موافقان و مخالفان حذف معافیت حقوق ورودی ماشین آالت، 
ارائه می شود

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت وگو قرار شد دو گروه موافق و مخالف پرداخت حقوق ورودی 
ماشین آالت تولیدی نظر خود را برای رسیدن به روشی با حفظ منافع دو طرف ارائه دهند.

درنتيجهكاهشرقابتپذيریوازبينرفتنتوجيه
سرمايهگذاریدربرخیبخشهامیشود.همچنين
نبايدفراموشكردكهاستفادهازتجهيزاتقديمیو
فرسودهباوضعاينقوانين،ادامهپيداخواهدكردو
اينروندنهتنهارویكيفيتتوليدبلكهدرمصرف
انرژیبسياراثردارد.دراينراستاپيشنهادمیشود
ماشينآالت داخلی ساخت از حمايت برای دولت
واردعملشدهوبهاينبهانهباوضععوارضزمينه

گرانیرادركشورمهيانكند.
دراينبيننمايندگانتوليدكنندگانماشينآالتو
تجهيزاتتوليدیوصنعتیكهدراينجلسهحضور
داشتند،وجوداينمعافيتراعاملبرخیانحرافات
وامضاهایطالئیتوصيفوتاكيدكردندكهامروز
حدود۶0تا70درصدماشينهایمورداستفادهدر
كشور،توليدداخلهستند.ازسويیحقوقورودی
رقم میرسد نظر به و يافته كاهش درصد 10 از

موردنظركه5يا4درصداست،منصفانهباشد.
ازطرفیاينبخشدولتینيستوحمايتدولتی
فضای دنبالشفافشدن به تنها و نمیخواهد را

كسبوكارورسيدنبهبلوغكاریاست.
منظر از موضوع مختلف جنبههای جلسه اين در
روشی به رسيدن و شد بررسی خصوصی بخش
نگاهتخصصی و دوطرف منافع باحفظ بينابينی
دربارههرصنعتموردتاكيدقرارگرفت.درنهايت
يک ظرف كه رسيدند جمعبندی اين به اعضا
و هدايت برای را خود نقطهنظرات آينده هفته
ارائهمشوقهایالزمدرحوزهتوليدووارداتانواع
ماشينآالتدرراستایبهبودمحيطكسبوكاردر
اختياردبيرخانهشورایگفتوگوقراردهندتاپس
ازرسيدنبهيکپيشنهادمنسجموواحدازسوی
كلبخشخصوصی،موضوعدراختياردولتقرار

گيرد.
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