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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

بخش خصوصی بر این باور است که مناقصات وزارت نیرو برای جذب 
سرمایه گذار به نوعی واردات تبدیل شده و اگر وزارت خانه برای ایجاد 
312 پست از بخش خصوصی حمایت نکند تیر خالص بومی سازی صنعت 

برق زده می شود.
کالهی - رییس سندیکای صنعت برق - در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به 
پروژه ایجاد 312 پست از سوی وزارت نیرو گفت: این پروژه ها با این مکانیزم های 
تعریف شده سرمایه گذاری به حساب نمی آید و به اعتقاد من چیزی جز فاینانس 

و واردات نیست.
وی با بیان این که این فاینانس ها ازطریق  شرکت های خارجی و به صورت واردات 
انجام می شود، ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی واقعی آن چیزی بود که در دهه 

60 و 70 توسط وزارت نیرو صورت گرفت.
رییس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: در آن زمان وزارت نیرو موجب شد 
تا شرکت های خارجی با مشارکت شرکت های ایرانی فعالیت خود را انجام دهند 

وهمین مساله نیز باعث انتقال تکنولوژی به ایران شد.
کالهی ضمن انتقاد از مکانیزمی که برای مناقصات تعریف شده است، اظهار کرد: 
این مکانیزم تنها یک چراغ سبز برای واردات است، چرا که شرکت های خارجی و 
علی الخصوص شرکت های موجود در کشورهای شرقی تنها منتظر فرصتی برای 

واردات هستند.

وی با بیان این که غربی ها، اروپایی ها با توجه به باالبودن هزینه های خودشان 
و کوچک شدن بازار منطقه خود عالقه بیشتری به سرمایه گذاری در بازار ایران 
دارند و این در حالی است که کشورهای شرقی اگر الزام نباشد قطعا فقط واردات 

انجام می دهند.
تشکیل  مساله  این  برای حل  را  خود  پیشنهاد  برق  سندیکای صنعت  رییس 
کارگروهی و به کارگیری از پیشنهاد افراد این کارگروه در تنظیم اسناد مناقصه 
دانست و افزود: باید در این کارگروه نماینده های بخش خصوصی و تشکل های 

مختلف حضور داشته باشند.
کالهی تصریح کرد: قطعا بخش خصوصی بی طرف و سالم می تواند راه درستی 
را برای حل این مساله ایجاد کند، اما اگر این روش ادامه پیدا کند قطعا تاثیرات 

خوبی نخواهد داشت.
وی با بیان این که در صنعت برق نیز این الزامات اجرایی شد، اما صنعت نفت 
نتوانست بومی شود، گفت: اگر در صنعت برق نیز به شرکت های خارجی اجازه 

واردات داده شود قطعا اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به کارایی ضعیف شرکتهای ایرانی طی پنج 
سال اخیر اظهار کرد: اگر وزارت نیرو نیاز خود را از طریق واردات برطرف کند 

قطعا تیر خالص صنعت بومی برق کشور زده می شود.

ایسنا/ 

فرصت نهایی بومی سازی صنعت برق تعادل/ 

اقتصاد ایران، اقتصادي بانک محور است و درصد باالیي از 
بار تامین مالي طرح هاي صنعتي کشور بر دوش بانک ها 
بیشتري  حساسیت  هنگامي  امر  این  مي کند.  سنگیني 
پیدا مي کند که به موقعیت کشور در شرایط پسابرجام و 
ضرورت برنامه ریزي و عمل در جهت خروج از رکود، گرم 
کردن فضاي کسب و کار و پي ریزي صنعت و اقتصادي 
پویا و بالنده توجه کرد. با وجود چنین حساسیتي و در 
چنین شرایطي ناگهان مي بینیم که طرح اصالح ساختار 
یکي  اصالح  به  که  و 13فصل  در 205ماده  بانکي  نظام 
پولي  قانون  یعني  کشور  اقتصادي  قوانین  مهم ترین  از 
به صورت  است  قرار  از 44سال مي پردازد،  بعد  بانکي  و 
اصل هشتاد و پنجمي یعني با حضور تعداد اندك اعضاي 
کمیسیون اقتصادي به جاي تمام نمایندگان مجلس و آن 
هم طي دو هفته باقي مانده از عمر مجلس فعلي بررسي 
واکنش  موجب  شدید  تکان  شود.این  نهایي  تصویب  و 
کساني شد که به نوعي نسبت به سرنوشت اقتصاد کشور 
نتیجه در عرض چند  و در  احساس مسوولیت مي کنند 
روز شاهد آن بودیم که بعضي از نمایندگان مجلس نیز 

در این مورد اظهارنظر کردند. 
ادامه در صفحه 3 / 
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همکاری صانیر با قبرس
..........ادامه خبر

 ارز حاصل از صادرات برق را از این پس 
دریافت می کنیم

..........ادامه خبر

 بخش خصوصی در گیرودار مطالبات از 
وزارت نیرو
..........ادامه خبر

 بسترهای گسترش همکاری بین 
شرکت های ایرانی و کرواسی مهیاست

..........ادامه خبر

 پیش بینی رشد 8 درصدی مصرف برق 
در پیک تابستان امسال

..........ادامه خبر

 محدودیت ورود وزارت نیرو به ساخت 
نیروگاه

..........ادامه خبر

 مصرف برق از مرز ۴۰ هزار مگاوات 
عبور کرد

..........ادامه خبر

 وزیر نیرو به ترکیه رفت
........ادامه خبر

 معرفی 7 نفر از مدیران کل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی

..........ادامه خبر

 اعضای جدید هیات امنای موسسه 
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........ادامه خبر

 فورا برای بازگشت رونق به تولید اقدام 
کنید
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 بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ابالغ 
می شود
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 پروژ ه  های اولویت دار وزارت اقتصاد در 
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بخش خصوصی کمک کند
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.........ادامه خبر
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شد
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 اختصاص 5۰۰ میلیارد تومان مشوق 
صادراتی از طریق 3 بانک
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.........ادامه خبر

 اصالح قوانین مخل فضاي کسب و کار 
درمجلس دهم

.........ادامه خبر

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

 برنامه هاي تشکل ها در سال 95
.........ادامه خبر

 نداشتن استراتژي، پاشنه آشیل اتاق 
بازرگاني

.........ادامه خبر

 چرا ایران کره جنوبی نمی شود؟
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معاصر اقتصاد ایران در اتاق تهران تقدیر 

می شود
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

صانیر/ 
همکاری صانیر با قبرس

و  صادرات  شرکت  عامل  مدیر  صالحی  بهمن 
ایران  برق  و  آب  صنایع  خدمات  و  تجهیزات 
کار  وزیر   « دمتریارس  ماریوس   « با  )صانیر( 
وحمل ونقل و ارتباطات قبرس برای همکاریهای 

دوجانبه مالقات کرد .
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی صانیر در این 
دیدار طرف قبرسی برای مشارکت صانیردر پروژه های 
انرژی های نو وساخت بندر »اسکله لیماسول« در این 

کشور اعالم آمادگی کرد .
وزیر کار و حمل و نقل و ارتباطات قبرس در این دیدار 
اعالم کرد: این پروژه در دو فاز اجرایی خواهد شد و 

صانیر این ظرفیت برای همکاری ساخت را دارد .
دمتریادس همچنین تاکید کرد: شرکت صانیر با توجه 
منطقه،  کشورهای  در  هایش  فعالیت  و  ظرفیت  به 
خواهان حضوری فعال در دیگر پروژه های این کشور 

هستیم .
وی بیان کرد: قبرس روابط خوبی با کشور مصر دارد 
و صانیر به عنوان یک شرکت بین المللی می تواند با 
مشارکت برای اجرای پروژه های انرژی در کشور یاد 

شده مشارکت داشته باشد .
همچنین در این دیدار بهمن صالحی مدیر عامل صانیر 
برای همکاریهای دوجانبه و چند جانبه با کشور قبرس 

اعالم آمادگی کرد .
وی گفت: شرکت صانیر طی 22 سال بیش از 200 
آمریکای  و  خاورمیانه  و  منطقه  کشورهای  در  پروژه 
مرکزی اجرا کرده است و از مشارکت با شرکت های 

قبرسی استقبال می کند.
و  اهمیت  دلیل  به  قبرس  کرد: کشور  تاکید  صالحی 

ادامه از صفحه 1/ 

رییس  پورمختار،  محمدعلي  مثال  عنوان  به 
مورد  این  در  بهار  نماینده  و  اصل90  کمیسیون 
با توجه به حساسیت موضوع طرح  اظهار کرد که 
اصالح نظام بانکي کشور باید از تعجیل و شتابزدگي 
در تصویب این طرح پرهیز کرد، بنده با شیوه فعلي 
با  زیرا  به  شدت مخالفم  بانکي کشور  نظام  اصالح 
نظام  بودن  اثرگذار  و  پیچیدگي  اهمیت،  به  توجه 
بانکي کشور، اصالح آن نیاز به تامل بیشتري دارد.

الهوتي، عضو کمیسیون عمران نیز در این خصوص 
عنوان کرد که شتابزدگي در تصویب طرح اصالح 
نظام بانکي، مانع از ایجاد یک دیدگاه مشترك بین 
مجلس و دولت خواهد شد و یقین دارم که طرح 
ثمر نخواهد  به  نهم  بانکي در مجلس  نظام  اصالح 
پایان  به  که  زماني  اندك  به  توجه  با  زیرا  نشست 
فوق  طرح  تصویب  است،  مانده  باقي  نهم  مجلس 
بعید و محال است. بنابراین ضرورتي ندارد که در 
مجلس نهم روي این طرح تمرکز کرده و زماني را 
براي آن اختصاص داد. مفتح، نمانده تویسرکان نیز 
کرد  توصیف  حساس  امري  را  بانکي  نظام  اصالح 
که هر گونه شتابزدگي در آن آسیب هاي جدي را 
متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد. او پیشنهاد کرد 
با درایت کارشناسانه و یک فرآیند زماني  این کار 

عاري از شتاب زدگي صورت پذیرد.
در حقیقت چالش هاي نظام بانکي کشور مانند سایر 
ساختاري  مشکالت  در  ریشه  اقتصاد،  بخش هاي 

اقتصاد دارد و وقتي هزینه تامین پول گران و براي 
بانک ها کاري دشوار است و فضاي بازار پول رقابتي 
نیست و شاهد حضور موسسات غیرمجاز و نرخ هاي 
نمي توان  هستیم،  پولي  غیرمتشکل  بازار  عجیب 
انتظار زیادي از بانک ها داشت و تا ساختار اقتصاد 
محور  بانک  و  پولي  اقتصاد  و  نشود  انجام  اصالح 
نمي توان  نیابد،  کاهش  تورم  و  نشود  اصالح  امروز 
داشت.  را  ربا  بدون  بانکداري  دقیق  اجراي  انتظار 
اگرچه وضعیت بانکداري کشور نیازمند رسیدگي و 
ساماندهي قانون و بهبود عملکرد مواد قانوني و اصالح 
ساختار نظام بانکي است اما بدون مشارکت دولت، 
بانک ها  یعني  قانون  این  مجریان  و  مرکزي  بانک 
یعني  آن  بدون حضور ذي نفعان  مهم تر  همه  از  و 
به  تسهیالت گیرندگان  سپرده گذاران،  سهامداران، 
فعاالن  و  بازرگاني  اتاق هاي  بخش خصوصي،  ویژه 
از  بعد  را  مهمي  قانون  چنین  نمي توان  اقتصادي 

44سال اصالح و بررسي کرد.
یکي از مهم ترین اشکاالت این طرح تبدیل شوراي 
فقهي مشورتي به یکي از ارکان بانک مرکزي است 
که مصوبات آن الزم االجرا خواهد شد و مشکالت را 

پیچیده تر خواهد کرد.
توجه داشته باشیم که شوراي فقهي که ابتدا طرح 
شده  گرفته  دیگر  مسلمان  کشورهاي  از  آن  اولیه 
داراي  که  دارد  کاربرد  در کشورهایي  بیشتر  است 
بانک ها و متشرعین در آن  نظام دوگانه هستند و 
کشورها دغدغه این را دارند که در مباحث بانکي از 

حدود شرع خارج شوند.

فقط  بانکي  نظام  ایران  در  که  است  درحالي  این 
نظر  زیر  کشورمان  قوانین  تمام  و  است  اسالمي 

شوراي نگهبان تصویب، نهایي و اجرایي مي شود.
به شناخت دقیق  نیاز  ناهنجاري  اصالح هر پدیده 
طرح  نویسندگان  که  است  این  واقعیت  دارد.  آن 
فعلي  قانون  مشکالت  ربا،  بدون  بانکداري  جدید 
را به درستي نشناخته اند از این رو قبل از تدوین 
از  فقط  نه  بانکي  نظام  مشکالت  است  الزم  قانون 
سوي کساني که صرفا نگران صوري بودن قراردادها 
و عقود هستند بلکه از منظر بانکداران، کارشناسان 
و  علمي  محافل  در  اقتصاددانان  و  مرکزي  بانک 
جوانب  همه  تا  شود  گذاشته  بحث  به  کارشناسي 
حقیقت  در  شود.  شناسایي  بانکي  نظام  معضالت 
با  کشور  پایه  قوانین  مهم ترین  از  یکي  با  نباید 
و  دولت  توسط  باید  بلکه  کرد  برخورد  شتابزدگي 
بانک مرکزي و سیستم بانکي اصالح و الیحه آن به 
مجلس تقدیم شود و توسط همه نمایندگان ملت 

بررسي و تصویب شود.
نمایندگان ملت در مجلس حق دارند که تمام مواد 
طرح اصالح قانون بانکداري را در زمان مناسب و با 
بررسي تمام جوانب و هزینه ها و آثار و مزایاي آن 
این  در  نمایندگان  نظر  و  دهند  قرار  بررسي  مورد 

مورد مطرح شود.

اصالح قوانین بانکي به دور ازجبهه گیري هاي سیاسي
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

عضویت در اتحادیه اروپا می تواند به عنوان جوینت 
ونچر ) همکاری و مشارکت ( برای توسعه فعالیت های 
انرژی در کشورهای منطقه با صانیر همکاری داشته 

باشد .
 ) گذاری  ) سرمایه  فایناس  با  دررابطه  دیدار  این  در 
خصوص  به  تجدیدپذیر  انرژی های  پروژه های  اجرای 

خورشیدی نیز تبادل نظر شد .
گفتنی است که صانیر در حال حاضر 18 پروژه در 13 
کشور جهان در دست اجرا دارد و طی هفته گذشته 
تفاهمنامه ساخت نیروهای 50 مگاواتی بادی در کشور 
قزاقستان به ارزش 110 میلیون دالر در حاشیه شرقی 

دریای خرز امضا کرده است .

فارس/ معاون وزیر نیرو به فارس خبر داد
ارز حاصل از صادرات برق را از این پس 

دریافت می کنیم

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر 
اینکه از بابت صادرات برق به عراق از این کشور 
تا صادرات  این هستیم  دنبال  به  اما  طلبکاریم، 
برق از طریق گشایش ارزی صورت گیرد، گفت: 
نباید صادرات گاز و صادرات برق در تعارض هم 

باشد.
هوشنگ فالحتیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که گفته می 
شود عراق بابت خرید برق از ایران بدهی باالیی دارد اما 
همچنان برق به این کشور صادر می شود، گفت: وزارت 
نیرو به شدت پیگیر دریافت مطالبات خود از بابت برق 
فروخته شده به عراق است و باید اذعان کرد که عراق 

از این بابت بدهی قابل توجهی به ایران دارد اما به هر 
حال پیگیر این هستیم که این رقم را دریافت کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود این رقم 
رقم  هر حال  است،گفت:به  دالر  میلیون  بدهی 500 
و  هستیم  طلبکار  عراق  از  بابت  این  از  توجهی  قابل 

پیگیر این هستیم که این رقم را دریافت کنیم.
به گفته وی،قراردادی با کشور عراق مبادله شده است 
که بتوانیم نسبت به استمرار صادرات برق اقدام کنیم.

فالحتیان در خصوص اختالف وزارت نفت و نیرو در 
خصوص صادرات برق نیز گفت: در تمام جلسات برگزار 
شده میان دو وزارتخانه همواره تاکید شده است که 
وزارت نیرو و وزارت نفت باید برای صادرات برق و گاز 
انجام  اقدامی  و  آورند  به عمل  را  هماهنگی های الزم 

ندهند که برخالف منافع ملی کشور باشد.

*نحوه پرداخت پول صادرات برق به صورت 
مجاری متعارف و استاندارد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: در سال 
95 به دنبال این هستیم که در پساتحریم خریداران 
برق از ایران نسبت به گشایش اعتبار اقدام کنند و نحوه 
پرداخت پول به صورت مجاری متعارف و استاندارد در 

بیاید.
با  که  هستیم  این  دنبال  به  جد  به  کرد:  اضافه  وی 
به  برق  که  کشورهایی  در  قرارداد  طرف  شرکت های 
ارزی صورت  گشایش  از طریق  کنیم  آن ها صادرمی 
اعتبار  از مسیر گشایش  بهای برق صادراتی  بگیرد و 

ارزی دریافت کنیم.

ایلنا/ مالک یک نیروگاه بخش خصوصی به ایلنا اعالم 
کرد:

بخش خصوصی در گیرودار مطالبات از 
وزارت نیرو

شیرازی گفت: با تبدیل نیروگاه ها از گاز به سیکل 
به ۴8 درصد  از 32  نیروگاهی  راندمان  ترکیبی 
افزایش می یابد و برای انجام این امر ما باید 25 

درصد اعتبار را خودمان تامین کنیم.
شیرازی مالک نیروگاه سلطانی زنجان در گفت و گو با 
خبرنگار ایلنا درباره نیاز اعتباری بخش خصوصی برای 
تبدیل نیروگاه ها از گاز به بخار و سیکل ترکیبی گفت: 
در حال حاضر بخش خصوصی 51 درصد تولید انرژی 
گاز  بخش  تبدیل  برای  و  دارد  عهده  به  کشور  در  را 
نیروگاه ها به بخار 1000 میلیارد تومان نیاز به سرمایه 
و  ملی  توسعه  از صندوق  را  بخشی  که  است  گذاری 

بخشی را از طریق فاینانس می توان تامین کرد.
سیکل  به  گاز  از  نیروگاه ها  تبدیل  اینکه  بیان  با  وی 
ترکیبی راندمان نیروگاهی  از 32 به 48 درصد افزایش 
می یابد، افزود: برای انجام این امر ما باید  25 درصد 
یعنی 250 میلیارد تومان را  خودمان تامین کنیم که 
با توجه به مطالباتی که از وزارت نیرو داریم این امکان 

وجود ندارد.
شیرازی تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد از 51 
یعنی در  نیروگاه بخش خصوصی گازی است  درصد 
نیروگاه های  تعداد  و  هستند  سوز  گاز  اکثرا  مجموع 
سیکل ترکیبی کم است بنابراین همه نیروگاه ها برای 
تبدیل شدن به سیکل ترکیبی نیاز به تامین اعتبار و 

پرداخت بدهی توسط وزارت نیرو دارند.
وی با انتقاد از نحوه تسویه بدهی ها در وزارت نیرو اظهار 
داشت: وزارت نیرو به جای اینکه ابتدای سال بدهی ها 

را پرداخت کند تا به تصمیم گیری و بازسازی وضعیت 
نیروگاه ها منجر شود، انتهای سال تها تر انجام می دهد 
و فقط اصل مطالبات را پرداخت می کند و جرایمی که 
در ارتباط با دیرکرد پرداخت توانیر مواجهیم مغفول 
می ماند و وزارت نیرو هیچ تمهیداتی نیز برای آن قائل 

نیست.
مدعی  کشور  نیروگاهی  خصوصی  بخش  فعال  این   
قوانین  و همچنین  و عملکرد ها  رویه ها  توجه  با  شد: 
اعتقادی  نیرو  وزارت  که  می رسد  نظر  به  مصوبات  و 
به خصوصی سازی در صنعت برق ندارد و فقط قصد 
زمین زدن بخش خصوصی و کوتاه کردن دست این 

بخش از نیروگاه ها دارد. 

وزارت نیرو/ معاون برنامه ریزي و اقتصادي وزیر نیرو:
بسترهای گسترش همکاری بین 

شرکت های ایرانی و کرواسی مهیاست

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در دیدار 
جمهوری  صنایع  و  کارآفرینی  وزیر  معاون  با 
کرواسی گفت: بسترهای گسترش همکاری بین 
و  متنوع  بسیار  کرواسی  و  ایرانی  شرکت های 

مهیاست.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
و  برنامه ریزی  معاون  دائمی«  »علیرضا  مهندس 
اقتصادی وزیر نیرو عصر امروز )سه شنبه(  در دیدار با 
آقای »ماریو آنتونیچ« معاون وزیر کارآفرینی و صنایع 
نیرو،  جمهوری کرواسی در ساختمان ستادی وزارت 
انجام  زمینه  برجام  از  بعد  گفت:  مطلب  این  بیان  با 
ایرانی و خارجی  پروژه های مشترك بین شرکت های 
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به طور گسترده فراهم شده است.
وی با اشاره به این مطلب که همکاری های مشترك فنی 
بین شرکت های ایرانی و کرواسی و اجرای پروژه های 
در  می تواند  فاضالب  و  برق  و  آب  صنعت  در  بزرگ 
سایر کشورها نیز ادامه یابد، گفت: هم اکنون جمهوری 
برقی  مراودات  همسایه  کشورهای  تمام  با  اسالمی 
داشته و به بسیاری از کشورهای جهان خدمات فنی و 

تجهیزات مهندسی صادر می کند.
دائمی با اشاره به اینکه، جمهوری اسالمی دارای منابع 
سرشار گاز است، افزود: ظرفیت های فراوانی برای تولید 
برق از طریق نیروگاه های سیکل ترکیبی، توربین های 
در بخش خورشیدی،  پذیر  تجدید  انرژی های  گازی، 

بادی و ژئوترمال در جمهوری اسالمی وجود دارد.
بین  همکاری  برای  زیادی  تنوع  اینکه  بیان  با  او 
در  گفت:  دارد  وجود  کرواسی  و  ایرانی  شرکت های 
وزارت  با  کرواسی  شرکت های  برخی  نیز  گذشته 
نیرو ارتباط کاری داشته اند که سابقه تعدادی از این 

شرکت ها به بیش از 40 سال می رسد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو پس از شنیدن 
سخنان مدیران شرکت های کروات، حاضر در جلسه و 
اطالع از توانمندی و خدمات این شرکت ها، به دسته 
بندی آن ها پرداخته و برای ادامه همکاری، آنان را به 
دفاتر مختلف از جمله، دفتر سرمایه گذاری و تنظیم 
مقررات بازار آب و برق و دفتر محیط زیست، ایمنی، 

بهداشت و امور اجتماعی معرفی کرد.
در این نشست » ماریو آنتونیچ« معاون وزیر کارآفرینی 
و صنایع جمهوری کرواسی نیز در سخنانی، ضمن ابراز 
خوشنودی از این دیدار گفت: جمهوری کرواسی کشور 
تکنولوژی هایی  و  تجربیات  دارای  ولی  است،  کوچکی 
است که می تواند با همکاری شرکت های ایرانی شکوفا 
شده و آینده اقتصادی خوبی را برای دو کشور رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه شرکت های حاضر در این دیدار از 
وزارت اقتصاد کرواسی و کمپانی های کروات هستند، 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران یکی از بزرگ ترین 
پتانسیل های همکاری با کرواسی در زمینه انرژی است.

آنتونیچ افزود: شرکت های خصوصی جمهوری کرواسی،  
تمایل دارند در زمینه های برق، انرژی های تجدیدپذیر 
از جمله انرژی بادی، آب، فاضالب، نفت، گاز، بازیافت 
زباله، ساخت و ساز، راه سازی، ذخیره سازی نفت و گاز و 
پتروشیمی با جمهوری اسالمی همکاری داشته باشند.

   

ایسنا/ 
پیش بینی رشد 8 درصدی مصرف برق در 

پیک تابستان امسال

ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
رشد 8  با  گذشته  به سال  نسبت  امسال  گفت: 
مواجه  تابستان  پیک  در  برق  مصرف  درصدی 

هستیم.
به گزارش ایسنا، نشست هماهنگی بهره برداری از شبکه 
مدیرعامل  با حضور  رو  پیش  تابستان  در  برق کشور 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران، معاون راهبری برق 
کشور، مدیران ارشد و نیز مدیران دیسپاچینگ مناطق 
ایران  در سالن کنفرانس شرکت مدیریت شبکه برق 

برگزار شد.
رضا ریاحی با اشاره به نزدیک شدن تابستان گفت: با 
توجه به نزدیکی تابستان و پیک پیش رو در سال 95 
بایستی با هم فکری مناطق تمهیداتی اندیشیده شود 

که بتوانیم با سربلندی پیک را پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه افزود: امسال نسبت به سال گذشته شرایط 
کمی متفاوت بوده و رشد 8 درصدی را شاهدیم و این 
امر نشانگر کمبود 3000 مگاوات تولید در این بخش 

خواهیم بود.
اجرایی  بازوی  را  مناطق  دیسپاچینگ های  ریاحی 
دیسپاچینگ ملی خواند و افزود: دیسپاچینگ مناطق 
به  و  بوده  اجرایی دیسپاچینگ ملی  بازوی  به عنوان 
دنبال تقویت آن ها هستیم، به طوری که طی تمهیدات 
تمامی  دیتاهای  مناطق  دیسپاچینگ  اندیشیده شده 
پست ها را به صورت یک جا در دیسپاچینگ جمع آوری 

کرده و به دیسپاچینگ ملی ارائه می دهند.
باشد  گونه ای  به  نباید  اطالعات  این  ارائه  افزود:  وی 
که دیسپاچینگ مناطق ضعیف عمل کنند، در واقع 
و  تقویت  راستای  در  سیاستی  اطالعات  جمع آوری 

بهبود فعالیت های دیسپاچینگ مناطق خواهد بود.
ریاحی به فرسوده بودن سامانه ها اشاره کرد و گفت: این 
سامانه ها قدیمی بوده و نیاز به بازسازی و به روزرسانی 
دارند و امیدواریم که با سیاست های اتخاذ شده بتوانیم 

وضعیت موجود را بهبود ببخشیم.
وی مدیران دیسپاچینگ مناطق را به اجرای فرامین 
اخیراً  گفت:  و  فراخواند  ملی  دیسپاچینگ  سوی  از 
دیسپاچینگ  بخش  در  شده  ابالغ  دستورالعمل 
این  طبق  و  شده  روزرسانی  به  و  بهره برداری  ملی 
دستورالعمل تمامی مناطق ملزم به اجرای فرامین از 
سوی دیسپاچینگ ملی بوده و باید فوراً و بدون درنگ 

فرمان صادره را اجرا نمایند.
داد  خبر  دیسپاچینگ ها  ارزیابی  از  پایان  در  ریاحی 
دیسپاچینگ های  ارزیابی  برنامه ای  یک  افزود: طی  و 
از  ارزیابی  این  طی  که  داریم  برنامه  در  را  مناطق 
به  نسبت  را  بهتری  شرایط  که  دیسپاچینگ هایی 

دیسپاچینگ های دیگر دارند تقدیر خواهد شد.

فارس/ مدیرعامل تولید نیروی برق حرارتی به فارس 
خبر داد

محدودیت ورود وزارت نیرو به ساخت 
نیروگاه

نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
اینکه ورود دولت و وزارت  بیان  با  برق حرارتی 
درصد   2۰ حد  در  نیروگاه  ساخت  برای  نیرو 
محدود شده است، گفت: عملیات اجرایی ساخت 
5 هزار مگاوات نیروگاه منوط به تامین اعتبار از 

سوی مپنا است.
محسن طرزطلب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که عملیات 
اجرایی  ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی از چه 
 5 ساخت  اجرایی  عملیات  می شود،گفت:  آغاز  زمانی 
هزار مگاوات نیروگاه حرارتی که تفاهمنامه آن اوایل 
هفته جاری میان این شرکت و مپنا امضاء شد از زمانی 

که تامین مالی و مجوز آن صادر شود آغاز می شود.
این 5  اجرایی ساخت  اینکه عملیات  به  اشاره  با  وی 
 5 این  مالی  تامین  افزود:  می برد  زمان  مگاوات  هزار 
هزار مگاوات برعهده شرکت مپنا است و نفش شرکت 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این پروژه 

کارفرما و خریدار دولتی نیروگاه خواهد بود.
طرزطلب در پاسخ به این سوال که طبق قانون وزارت 
نیرو نمی تواند در ساخت نیروگاه ورود کند و باید زمینه 
ساز حضور بخش خصوصی باشد اما امضای تفاهم نامه 
هفته جاری میان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
است،  قانون  از  عبور  تا حدودی  مپنا  و  حرارتی  برق 
نیروگاه  از ساخت  نیرو  وزارت  و  دولت  داشت:  اظهار 
محدود  درصد   20 به  حضورشان  بلکه  نشده اند  منع 

شده است.
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برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
دولت  حاکمیت  که  است  شده  قرار  افزود:  حرارتی 
درصد   20 به  ها  نیروگاه  در  دولت  سرمایه گذاری  و 
تقلیل پیدا کند بنابراین با این تفاهم نامه به 20 درصد 

نمی رسد.
برای  دولت  که  برنامه هایی  به  توجه  با  افزود:  وی 
خصوصی سازی دارد این اتفاق مهم که همانا ساخت 5 
هزار مگاوات نیروگاه خواهد بود از آن 20 درصد باالتر 

نخواهد رفت.
طرزطلب اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه 5 هزار 
مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان باال توسط شرکت 
مپنا تولید خواهد شد که توسط شرکت تولید نیروی 

برق حرارتی به نمایندگی از دولت خریداری می شود.
سیاست های  براساس  تفاهم نامه  این  کرد:  تاکید  وی 
ستاد اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی؛ افزایش 
راندمان و ارتقای تکنولوژی ساخت تجهیزات نیروگاهی 

تا 3 ماه آینده وارد مرحله اجرایی خواهد شد. 

مهر/ اولین رکورد مصرف برق در سال 95؛
مصرف برق از مرز ۴۰ هزار مگاوات عبور 

کرد

با افزایش دمای هوا در اکثر شهرهای کشور، پیک 
مصرف برق ایران با افزایش چند هزار مگاواتی از 

مرز ۴۰ هزار مگوات عبور کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش دمای هوا در اکثر 
پایان  به  و  کشور  پرجمعیت  شهرهای  و  استان ها 
رسیدن روزهای خنک بهاری، پیک مصرف برق ایران 
در مدت زمان چند روز افزایش چند هزار مگاواتی را 

تجربه کرده است.
براساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته 
در  بار  نخستین  برای  ماه  اردیبهشت   27 دوشنبه 
سال جاری پیک مصرف برق در ساعت 21:10 شب به 
40 هزار و 605 مگاوات افزایش یافته ضمن آنکه در 
ساعت 14:10 بعد از ظهر هم پیک مصرف به حدود 

40 هزار و 166 مگاوات رسیده است.
با وجود افزایش چند هزار مگاواتی پیک مصرف برق 
برق  ذخیره  اما  تاکنون  جاری  هفته  طول  در  ایران 
نیروگاه های کشور کماکان در شرایط ایمنی قرار دارد 
به طوری که در ساعات پیک مصرف برق شب گذشته 
ذخیره برق نیروگاه ها حدود سه هزار و 996 مگاوات 

گزارش شده است.
از سوی دیگر با وجود جهش مصرف برق در کشور اما 
تراز تجارت برق و انرژی ایران کماکان منفی بوده و از 
کشورهای  با  مبادله شده  برق  مگاوات  مجموع 803 
همسایه سهم واردات 654 مگاورات و سهم صادرات 

حدود 149 مگاوات بوده است.
در این بین متوسط مصرف برق صنایع کشور با نوسان 
و  صنایع  گذشته  روز  و  نبوده  همراه  توجه ای  قابل 
کارخانه ها حدود سه هزار و 954 مگاوات برق و انرژی 

مصرف کرده اند.
به گزارش مهر، هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به 
بیش از 74 هزار مگاوات رسیده است که پیش بینی 
می شود تا پیش از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، 

این ظرفیت به حدود 54 هزار مگاوات افزایش یابد.
قرمز  نیرو خط  وزیر  بین حمید چیت چیان  این  در 
پیک مصرف برق تابستانی را تعیین کرده و یادآور شده 
است: پیک مصرف برق در تابستان در مرز 54 هزار 
مگاوات پیش بینی شده و در صورتی  که مصرف برق از 

این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.

در حالی پیک مصرف برق برای تابستان امسال حدود 
54 هزار مگاوات تعیین شده که تابستان سال گذشته 
رکورد  مگاوات،   177 و  هزار   50 حدود  مصرف  با 
جدیدی در پیک مصرف این حامل انرژی پاك به ثبت 

رسیده بود.
در همین حال، عبدالرسول پیشاهنگ معاون هماهنگي 
به  اشاره  با  اخیرا  توانیر  بهره برداري  بر  نظارت  و 
برنامه ریزی برای تامین پایدار و مطمئن برق مشترکان 
به ویژه در روزهای پیک مصرف تابستان 1395، بیان 
کرده است: سال گذشته انجام حدود 78 هزار مگاوات 
عملیات تعمیراتي در نیروگاه های برق در دستور کار 

قرار گرفت.
برنامه  با  مطابق  اینکه  یادآوری  با  مسئول  مقام  این 
تا پایان  زمان بندی تعمیرات تمامی نیروگاه های برق 
تاکید  می رسد،  پایان  به  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
شبکه  پایداری  تعمیرات،  دوره  تعمیر  با  است:  کرده 
تولید برق کشور به میزان قابل توجه  ای افزایش می یابد.

به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند در روزهای گرم 
سال و در دماهای باال به ازای هر یک درجه افزایش 
دما بیش از 400 مگاوات مصرف برق شبکه افزایش 

می یابد.

مهر/ 
وزیر نیرو به ترکیه رفت

در  شرکت  منظور  به  هیاتی  راس  در  نیرو  وزیر 
سازمان  آب  مسئول  وزرای  کنفرانس  سومین 

همکاری اسالمی راهی ترکیه شد.
به  گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان وزیر نیرو 

امروز به همراه هیاتي از مدیران ارشد وزارت نیرو به 
منظور شرکت در سومین کنفرانس وزراي مسئول آب 

سازمان همکاری اسالمي، راهی ترکیه شد.
وزیر نیرو قرار است در این سفر چهار روزه، با سه وزیر 
جنگلداري و منابع آب، انرژي و وزیر مسئول کمیسیون 

مشترك ایران و ترکیه دیدار و گفتگو داشته باشد.
در این سفر چهار روزه، رحیم میداني معاون وزیر نیرو 
در امور آب و آبفا، هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو 

در امور برق و انرژي، وزیر نیرو را همراهي مي کنند.

وزارت نیرو/ 
معرفی 7 نفر از مدیران کل شرکت تولید 

نیروی برق حرارتی

7 نفر از مدیران کل معاونت های راهبری تولید 
شرکت  انسانی  منابع  و  تحقیقات  معاونت  و 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منصوب 

شدند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
مهندس »محسن طرزطلب« طی احکامی جداگانه در 
بخش معاونت راهبری تولید آقایان مهندس »عسگرآقا 
و  نیروگاه ها  بهسازی  مدیرکل  سمت  به  را  کوشا« 
دفتر  مدیرکل  سمت  به  را  مهران«  »بهمن  مهندس 
برنامه ریزی تولید و ارتباط با بازار برق منصوب کردند.

عنوان  به  کهنمویی«  »احمد  مهندس  همچنین 
سرپرست دفتر نظارت بر نیروگاه های خصوصی طرف 
قرارداد، مهندس »غالمرضا مهرداد« به عنوان مدیرکل 
دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید و دکتر »ساناز 
ایمنی،  به سرپرست دفتر محیط زیست،  جعفرزاده« 
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

بهداشت و امور اجتماعی منصوب شدند.
نیز  انسانی   ومنابع  تحقیقات  معاونت  بخش  در 
رفاه  و  کارکنان  مدیرکل  عنوان  به  غروریان«  »احمد 
و دکتر »سیدابراهیم موسوی ترشیزی« مدیرکل دفتر 

تحقیقات و توسعه فناوری منصوب و معرفی شدند.

وزارت نیرو/ در هفدهمین نشست هیات امنا؛
اعضای جدید هیات امنای موسسه 

آموزش عالی صنعت آب و برق معرفی 
شدند

اعضای جدید هیات امنای موسسه آموزش عالی 
علمی کاربردی صنعت آب و برق با حضور وزیر 

نیرو معرفی شدند.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
هفدهمین نشست هیات امنای موسسه آموزش عالی 
با حضور مهندس  برق  علمی کاربردی صنعت آب و 
»حمید چیت چیان« وزیر نیرو و رئیس هیات امنای 
وزیر  معاون  مهاجری«  »علی اکبر  مهندس  موسسه، 
در امور تحقیقات و منابع انسانی و رئیس کمیسیون 
دائم موسسه، دکتر اللهیاری نماینده سازمان مدیریت 
دانشگاه  رئیس  اخباری  دکتر  کشور،  ریزی  برنامه  و 
جامع علمی کاربردی، دکتر توکلی رئیس موسسه و 
شماری  و  جدید  اعضای  موسسه،  امنای  هیات  دبیر 
از مسئوالن وزارت نیرو و موسسه در دفتر وزیر نیرو 

تشکیل شد.
گزارش  ارائه  با  نشست  این  در  توکلی«  »داود  دکتر 
موسسه،  انداز  چشم  تشریح  و   94 سال  عملکرد 
پیشنهاداتی را در حوزه های مختلف آموزشی، مالی و 

تبادل  و  بحث  مورد  که  نمودند  مطرح  انسانی  منابع 
نظرسایر اعضای قرار گرفت.

عالی  آموزش  موسسه  امنای  هیات  نشست  پایان  در 
اعضای  احکام  برق؛  و  آب  صنعت  کاربردی  علمی 
به  نیرو  وزیر  توسط  موسسه  امنای  هیات  حقیقی 
علمی  هیات  عضو  پاریزی«  ایران نژاد  »مهدی  دکتر 
شرکت  مدیرعامل  کردی«  »آرش  مهندس  دانشگاه، 
مادر تخصصی توانیر، مهندس »محمد حاج رسولی ها« 
آب  منابع  مدیریت  تخصصی  مادر  مدیرعامل شرکت 
ایران، مهندس »حمیدرضا جانباز« مدیرعامل شرکت 

مادر تخصصی مهندسی آبفای کشور اعطا شد.
بر اساس این گزارش، اعضای مذکور به پیشنهاد وزیر 
منصوب  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر  تأیید  و  نیرو 

شده اند.
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مهر/ درخواست جهانگیری از تیم اقتصادی دولت؛
فورا برای بازگشت رونق به تولید اقدام 

کنید

دولت  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
برنامه های مختلفی برای حل مشکالت واحدهای 
تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ دارد، خواستار 
بازگرداندن  منظور  به  بخشنامه ها  اجرای سریع 

رونق به تولید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه 
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و لزوم فعال سازی 
با اشاره به اهمیت رفع  تولید در سال 1395، گفت: 
مشکالت واحدهای تولیدی برای بازگرداندن رونق به 
ها  طرح  قالب  در  دولت  کرد:  تصریح  کشور،  اقتصاد 
و برنامه های مختلف به دنبال حل مشکل نقدینگی 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است و در عین 
واحدهای  به  کمک  برای  ای  ویژه  ریزی  برنامه  حال 

تولیدی بزرگ دارد.
وی، اجرایی شدن ابالغیه های ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در دستگاه ها را زمینه ساز رونق و شکوفایی در 
کشور ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: با اجرای سریع 
مشکالت  بررسی  کارگروه  به  مربوط  های  بخشنامه 
مشکالت  بتوانند  واحدها  این  تولیدی،  واحدهای 
نقدینگی خود را برطرف کرده و شاهد رونق تولید و 

ایجاد اشتغال در کشور باشیم.
در این جلسه که وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی، 
تامین  سازمان  رئیس  و  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
وزیر  نعمت زاده  محمدرضا  داشتند،  حضور  اجتماعی 
صنعت، معدن و تجارت با تشریح اقدامات و تصمیمات 
کارگروه بررسی مشکالت واحدهای تولیدی برای رفع 
واحد  به 10 هزار  رونق  بازگرداندن  و  مالی  مشکالت 

واحدهای  شناسایی  از  متوسط،  و  کوچک  تولیدی 
در  آنها  مشکالت  حل  و  استانها  در  راکد  صنعتی 
کوتاهترین زمان ممکن با همکاری سایر دستگاه های 

دولتی خبر داد.
دولت به منظور ایجاد رونق تولید در سال 95، عالوه 
بر اعالم بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی و خدمات 
بانک  توسط  بخشنامه هایی  ابالغ  با  مهندسی  و  فنی 
سازمان  و  کشور  کل  مالیاتی  امور  سازمان  مرکزی، 
تامین  برای  مطلوبی  سازوکارهای  اجتماعی،  تامین 
نقدینگی، رفع جرایم مالیاتی و دریافت تسهیالت بانکی 

توسط واحدهای تولیدی اندیشیده است.

مهر/ 
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ابالغ 

می شود

طول  در  که  اقداماتی  به  اشاره  با  صنعت  وزیر 
یکسال گذشته برای تهیه و تدوین بسته حمایت 
از صادرات غیر نفتی انجام شده است، گفت:  این 
دستورالعمل حمایتی بعد از امضای دستگاه ها، به 

زودی ابالغ می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده گفت: 
متاسفانه ردیف جوایز صادرات در سال های گذشته از 
ردیف  فراوان  تالش  با  که  شد  حذف  سالیانه  بودجه 
بودجه خاص در سال 95 در نظر گرفته شد و 200 
میلیارد تومان تامین اعتبار شده که از این میزان 50 

میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تهیه برنامه راهبردی 
صنایع دریایی کشور اشاره کرد و افزود: بیش از یکسال 

است که در تالشیم تا برنامه راهبردی صنایع دریایی 
کشور را به صورت جامع و مناسب تهیه کنیم، الیته 
درحال بازنگری نهایی این برنامه هستیم تا بتوانیم از 
طریق آن چشم انداز ده ساله کشور را در این صنعت 

ترسیم کنیم.
وی، مبارزه با قاچاق را حائز اهمیت خواند و تصریح 
کرد: در این راستا نیز جلسات مختلفی با دستگاه های 
مرتبط داشته ایم و بدین منظور جلسه ای با معاون اول 
رئیس جمهور در نظر گرفته شده است تا پیشنهادات 

خود را در این زمینه ارائه کنیم.

مهر/ 
پروژ ه  های اولویت دار وزارت اقتصاد در 

سال 95

مشاور وزیر اقتصاد، پروژه های اولویت دار این 
وزارتخانه در سال 95 را اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لشکر بلوکی با ارائه گزارشی 
از وضعیت اجرای سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی گفت: پروژه های اولویت دار این وزارتخانه برای 
مالیاتی،  نظام جامع  تعیین شده که شامل  سال 95 
اقتصادی، ساماندهی  تبادل اطالعات  یکپارچه سازی 
سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار و خزانه داری 

الکترونیکی از جمله این پروژه ها هستند.
وی افزود: اصالح نظام جامع مالیاتی از جمله مواردی 
به  نسبت  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  که  است 
اقتصاد در  تاکید دارد. مشاور وزیر  استقرار کامل آن 
ادامه پابرجایی در برابر تکانه، آسیب ناپذیری در برابر 
تهدیدها و انعطاف در برابر تغییرات بازگشت پذیر را از 

جمله ویژگی های اقتصاد مقاومتی خواند.
بلوکی، سهم باالی درآمد نفتی در بودجه و تامین مالی 
منابع کشور، وابستگی بودجه و دولت به درآمدهای نفتی 
را از جمله دالیل آسیب پذیری اقتصاد کشور دانست 
و تصریح کرد: اصالح نظام درآمد دولتی، افزایش سهم 
درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای 

نفتی باعث تامین مالی پایدار دولت می شود. 

سازمان توسعه تجارت/ رئیس اتاق مشترك ایران و 
عراق:

بخش خصوصی ایران باید اهمیت تجارت 
با عراق را درک کند

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، ریسک پذیر 
بودن تجارت با عراق را از نگرانی های تجار ایرانی 
دانست؛ با این حال تاکید کرد که بخش خصوصی 
کشورمان باید نسبت به اهمیت تجارت با عراق 

توجه الزم را داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت ایران، 
»یحیی آل اسحاق« افزود: خروج ترکیه از بازار عراق 
بازار  این  در  ایران  حضور  برای  خوبی  بسیار  فرصت 

فراهم ساخته است که باید از آن بهره گرفت.
وی یادآورشد: اکنون حل و فصل مسائل بانکی از سوی 
بانک های مرکزی دو کشور در دست انجام و تسهیالتی 
نیز قرار است برای تجار و بازرگانان دو کشور فراهم شود.

آل اسحاق، تشنگی بازار عراق، شناخت مردم این کشور 
ایرانی و حضور مهندسان و  از محصوالت و کاالهای 
عواملی  جمله  از  را  عراق  در  ایران  اقتصادی  فعاالن 
برشمرد که موجب ترغیب سرمایه گذاری در آن کشور 
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می شود.
و  مهم ترین  از  را  پولی  نقل وانتقال  موضوع  وی 
قدیمی ترین مشکالت تجار و بازرگانان دانست و گفت: 
روابط بانکی ایران با دیگر کشورها به صورت رسمی 
شود؛  انجام  غیررسمی  راه های  از  باید  و  نشده  انجام 
در مورد صادرات خدمات فنی ـ مهندسی نیز موضوع 
بازرگانان  برای  بانکی،  تضمین های  و  ضمانت نامه ها 
مشکل ساز شده که همه این موارد در حال برطرف 

شدن است.
است  قرار  اینکه  بیان  با  عراق  و  ایران  اتاق  رئیس 
فراهم  کشور  دو  بازرگانان  و  تجار  برای  تسهیالتی 
شود، افزود: همچنین مشکالتی نیز در زمینه روادید 
و صدور ویزاهای تجار وجود داشت که در حال برطرف 
شدن است؛ مشکالت مرتبط با گمرك و ساعات کار 
کارمندان آن، حمل ونقل، تخلیه و بارگیری و استاندارد 

نیز در دست بررسی است که بخشی از آن رفع شد.
آل اسحاق ریسک پذیر بودن سود تجارت با عراق را از 
افزود: موضوع مهم  دیگر نگرانی های تجار برشمرد و 
آنها  اینکه  به  توجه  با  است؛  عراق  بازار  بودن  تشنه 
آشنایی  کافی  میزان  به  ایرانی  محصوالت  به  نسبت 
با  تجارت  اهمیت  باید  ایران  خصوصی  بخش  دارند، 

عراق را درك کند.
به گزارش ایرنا، عراق با جذب 6 میلیارد و 206 میلیون 
در  گذشته،  سال  در  کشورمان  صادراتی  کاالی  دالر 
واقع دومین کشور جذب کننده کاالی صادراتی ایران 
در سال 94 بود که سهم 17.4 درصدی از ارزش این 
دوره را به خود اختصاص داد و در مقایسه با 12 ماهه 

93 رشد یک درصدی داشت.

ایلنا/ ابراهیم نکو در گفت وگو با ایلنا خبر داد :
طرح اصالح نظام بانکی به مجلس دهم 

موکول شد

ابراهیم نکو گفت: مسلما نمی توان انتظار داشت 
نتایج  زیرا  شوند  تصویب  عجله  با  مهم  قوانین 

نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  نایب 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این 
پرسش که آیا در مجلس نهم برای بررسی طرح اصالح 
نظام بانکی فرصت هست؟ ، اظهار داشت: این طرح در 
الزم  رسیدگی  فرصت  زیرا  است  منتفی  نهم  مجلس 

وجود ندارد.
وی افزود: به موجب اصل 85 قانون اساسی این طرح 
توجه  با  اما  شود  بررسی  نهم  مجلس  در  می توانست 
از قوام و استحکام الزم برخوردار  این طرح  اینکه  به 
نبود و در یک جلسه باقی مانده از عمر مجلس نهم ) 
که دوشنبه هفته آینده برگزار می شود ( عمال بررسی 
آن امکان  پذیر نبود، رسیدگی طرح به مجلس دهم 
موکول شد.نکو در پاسخ به این پرسش که این طرح از 
سوی کدام نمایندگان مطرح شده بود؟ ، افزود: آقایان 
مصباحی مقدم و بحرینی و جمعی دیگر از نمایندگان 

بر این طرح تاکید داشتند.
وی گفت: مسلما نمی توان انتظار داشت قوانین مهم 
به دنبال  نامطلوبی  نتایج  زیرا  با عجله تصویب شوند 

خواهد داشت.
به گزارش ایلنا؛ هشت نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی 
کمیسیون  این  جلسه  در  دوشنبه  و  یکشنبه  روز  در 
و  نرسید  نصاب  حد  به  جلسه  این  و  نکردند  شرکت 
طرح  اقتصادی،  کمیسیون  جلسه  نشدن  تشکیل  با 

بانکداری بدون ربا در مجلس دهم بررسی خواهد شد.

ایسنا./ معاون سازمان توسعه تجارت به ایسنا خبرداد
نقشه  راه تجارت ایران با 3۰ کشور هدف 

تهیه می شود

تدوین نقشه راه تجارت کشورهای هدف، یکی 
از برنامه های اعالم شده سازمان توسعه و تجارت 
در سال جاری است که در این راستا معاون این 
تا 3۰  این نقشه راه برای 28  از تدوین  سازمان 

کشور طرف تجارت ایران خبر داده است.
با  ایسنا،  با خبرنگار  محمدرضا مودودی در گفت وگو 
بیان این که نقشه های راه در حال تدوین از ویژگی های 
راهبردی تجارت برای تولید کنندگان، صادر کنندگان و 
تجار ایرانی است، گفت: در تدوین نقشه های راه تجارت 
سه فاکتور کشور هدف، گروه های کاالیی و خدماتی و 
شرکت های صادراتی مدنظر قرار گرفته تا برای اولین بار 
با این دسته بندی یک نمای تمام قد از کشورهای طرف 

تجارت ایران به تجار ارائه شود.
از فرآیند  تا کنون بخش مناسبی  این که  بیان  با  وی 
تدوین نقشه های راه طبق برنامه در حال طی شدن 
است، افزود: تا به حال 28 تا 30 کشور هدف شناسایی 
شده که براساس گروه های کاالیی مزیت دار دسته بندی 
می شوند. همچنین شرکت های بزرگ صادراتی در حال 
تا بتوان آنها را تقویت کرد و در  برنامه ریزی هستند 
مسیر تجارت با کشورهای هدف بهره الزم را از آنها برد.

معاون سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان این که 
تا پیش از این چند کشور مانند چین و هند به لحاظ 
مورد دسته بندی  تجاری  روابط  فاکتور  و چند  تعرفه 
قرار گرفته بودند، اظهار کرد: چیزی تحت عنوان نقشه 
راه برای 22 کشور براساس آمار سال 2014 صرفا با 
تهیه  وارداتی  و  صادراتی  آمارهای  نظیر  فاکتورهایی 
شده و روی خروجی سایت سازمان توسعه تجارت قرار 

گرفته بود.
مودودی اظهار کرد: در دوره جدید تدوین نقشه های 
راه تجارت که در حال گذر از فرآیند کارشناسی است. 
عالوه بر فاکتورهای آماری کاالهایی که آنها صادر و 
وارد می کنند بازار های کشور هدف که در آن حضور 
و همچنین  دهیم  پوشش  را  آنها  می توانیم  و  نداریم 
کاالهایی که در آن کشورها تولید می شوند و مواردی 
مشابه آنها مانند کاالهای وارداتی کشور هدف که ما در 
تولید آنها نسبت به دیگر کشورها دارای مزیت هستیم 

دیده شده است.
روی  بر  فراخوانی  راستا  همین  در  ایسنا،  گزارش  به 
قرار گرفته است که  سایت سازمان توسعه و تجارت 
طی آن از کلیه صاحب نظران تولیدی و تجاری آشنا به 
اقتصاد کشورهای ایران و اسپانیا برای تدوین نقشه راه 

اقتصادی دو کشور دعوت شده است.

ایسنا/ عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران مطرح 
کرد

مجلس دهم به جای حمایت از دولت، به 
بخش خصوصی کمک کند

ضمن  تهران  بازرگانی  اتاق  رییسه  هیات  عضو 
برای  دهم  مجلس  نمایندگان  از  درخواست 
تصویب قوانین مفید برای کارآفرینان و اشتغال، 
جای  به  دهم  مجلس  که  کرد  امیدواری  اظهار 
حمایت از بخش دولتی اقتصادی، با مصوبات خود 
تسهیل  خصوصی  بخش  فعالیت  برای  را  مسیر 

کند. 
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حامد واحدی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: از 
رابطه مجلس  و  بخش خصوصی  پارلمان  رابطه  ابتدا 
و  است  بوده  مثبتی  بسیار  رابطه  اسالمی  شورای 
نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی هر دو 

با یکدیگر تعامل بسیار سازنده ای داشته اند.
این  خصوصی  بخش  عنوان  به  ما  انتظار  افزود:  وی 
است که با اجرای برجام، مجلس دهم امور اقتصادی 
را در اولویت خود قرار دهد، چرا که مردم از مشکالت 

اقتصادی و کارآفرینان از رکود رنج می برند.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایرن با بیان اینکه 
مجلس  در  قوانین  تصویب  در  زدگی  شتاب  از  باید 
شاهد  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  شود،  جلوگیری 
قوانینی در مجلس هستیم مانند قانون امور بانکی و 
برنامه ششم که در حال تصویب است. مطمئنا تصویب 
چنین قوانینی به کار کارشناسی و بررسی نیاز دارد که 

مجلس باید آن را مورد توجه قرار دهد.
این  نمایندگان بخش خصوصی  از  داد:  ادامه  واحدی 
درخواست را داریم که تعامل بیشتری با بخش خصوصی 
داشته باشند، چراکه کشور راهی جز سازندگی بخش 
خصوصی ندارد. اگر مجلس به این موضوع توجه کند 
با مصوبات خود طی چار سال آینده می تواند به تحول 

بخش خصوصی کمک کند.
وی اضافه کرد: اما اگر دوباره حمایت های خودشان را 
از عدم کارایی در بخش دولتی افزایش دهند و با روند 
فعلی پیش روند بخش خصوصی تغییری نمی کند که 
امیدواریم با رویکردی که در مجلس جدید پیش آمده 
است جدا از گرایش های سیاسی بتوانیم قوانینی داشته 
باشیم که برای کار آفرینان و اشتغال مردم مفید باشد.

بازرگانی تهران در گفت وگو  اتاق  نائب رئیس  تسنیم/ 
با تسنیم:

 دولت توجهی نکند، تولید نابود می شود

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نائب رئیس 
به  دولت  اگر  اینکه  بیان  با  تهران  کشاورزی 
وضعیت اقتصادی کشور و رفع رکود توجه نکند، 
تولید نابود می شود، گفت: اواخر سال 9۴ امیدی 
شکل  جوشی  و  جنب  و  شد  ایجاد  جامعه  در 

گرفت، منتها این امید به ثمر نرسید.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  میرمحمدصادقی  عالءالدین 
تولید  مورد وضعیت  تسنیم، در  اقتصادی خبرگزاری 
در کشور، با یادآوری اینکه سال گذشته یکی از بدترین 
سال ها برای تولید و تولیدکننده و اقتصاد، به خصوص 
 94 سال  اواخر  داشت:  اظهار  بود،  کشور  در  اشتغال 
ایجاد شد و جنب و جوشی شکل  امیدی در جامعه 

گرفت، منتها این امید به ثمر نرسید.
برای  امیدی که  امیدواریم در سال جاری  افزود:  وی 
اقتصاد کشور ایجاد شده، جامعه عمل بپوشد و  رونق 
و تحولی در اقتصاد کشور و وضعیت مردم ایجاد شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد اقدامات دولت 
برای رونق اقتصادی، گفت: دولت تصمیم دارد اقدامی 
به حدی  وضعیت  منتها  می کند،  تالش  و  دهد  انجام 
چه زمانی  تا  دولت  نیست  مشخص  که  است  آشفته 

موفق شود مشکالت را حل کند.
هم  باید  دولت  اینکه  بر  تأکید  با  میرمحمدصادقی 
رکود را ریشه کن و هم برای ایجاد شغل و حل مشکل 
بیان کرد: دولت  برطرف کند،  را  آن  و  اقدام  بیکاری 
قابل  توفیقشان  ولی  دارد،  برای حل مشکالت  عزمی 

پیش بینی نیست.

وی در مورد نقش دولت در تشدید رکود گفت: جوانب 
ایجاد شده، که عموماً دست به دست هم  و مسائلی 
داده و رکود ایجاد شد، هم تحریم مؤثر بود و هم برخی 

از تصمیماتی که گرفته شد در آن مؤثر بود.
اضافه کرد: عدم همکاری  فعال بخش خصوصی  این 
بانک ها و مشکالت اقتصاد کشور باعث ایجاد و تشدید 
رکود شد و مردم به جای اینکه پول خود را در تجارت 
و تولید سرمایه گذاری کنند، در بانک ها سپرده گذاری 
کردند و بانک ها این پول ها را صرف تجارت و خرید 

ملک کردند که حاصل آن تشدید رکود بود.
با اعالم اینکه در سال 94 وضعیت  میرمحمدصادقی 
خاصی برای اقتصاد کشور ایجاد شد که در سال های 
گذشته استثنا بود، گفت: دولت باید چاره اندیشی کند 
و وام و تسهیالتی به بخش تولید داده شود، تا بتوانند 
چرخ اقتصاد را به حرکت دربیاورند و کاالهایی تولید 
شود که صادر شود و بازارهای بین المللی را به دست 

بیاوریم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: بدیهی است 
که اگر دولت توجهی به تولید نکند ضربه بیشتری به 
تولید وارد می شود و ممکن است نابود  شود و امیدواریم 
که وضعیت تولید در سال جاری نسبت به سال 94 

بهتر شود.

فارس/ سخنگوی دولت
رشد اقتصادی زمستان گذشته 2 درصد 

شد

سخنگوی دولت گفت:  نرخ رشد اقتصاد زمستان 
سال 9۴ با احتساب نفت 2 درصد و رشد غیرنفتی 

1.6 درصد است.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری 
با ارائه گزارشی از مرکز آمار در مورد وضعت شاخص 
اقتصادی در سه ماهه چهارم سال گذشته اظهار داشت: 
در گروه کشاورزی در سه ماهه سوم پارسال رشد 3.3 
درصدی داشتیم که در سه ماهه چهارم به 5.5 درصد 

افزایش یافت.
نوبخت گفت: گروه صنعت نیز از منفی 4.4 درصد در 
افزایش  درصد   0.6 به  گذشته  سال  پایانی  ماهه  سه 
و  صنعت  از  عبارتند  گروه  این  های  زیرشاخه  یافت. 
مثبت  درصد  سه  به  درصد   1.3 منفی  از  که  معدن 
به مثبت 9.1 درصد و  از منفی 7.3 درصد  و معدن 
استخراج نفت و گاز طبیعی از منفی 9 درصد به 16.5 

درصد بهبود یافته است.
سخنگوی دولت افزود: در بخش تامین آب، برق و گاز 
و در  به 7.9 درصد  از منفی 1.1 درصد  نیز  طبیعی 
بخش ساختمان از منفی 21.7 درصد به منفی 16.5 

درصد رسیده ایم.
نوبخت با بیان اینکه در بخش خدمات از 0.4 درصد 
به 0.8 درصد رشد اقتصادی داشته ایم، افزود: امروز 
با توجه به رفع تحریم ها و افزایش سفر گردشگران 
ایران، وضعیت هتل های کشور به گونه ای است  به 
که حتی مسئوالن دولتی برای برگزاری برخی مراسم 
ها در شهرهای مختلف باید از قبل برای تامین محل 
استقرار در هتل ها هماهنگی های الزم را انجام دهند.

در  اظهارداشت:  بنزین،  شدن  نرخی  دو  درباره  وی 
گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در تبصره 14 الیحه 
بودجه، حکمی آمده که این حکم هنوز به دولت ابالغ 

نشده است.
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مقرر  حکم  این  طبق  اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
شده است بنزین همچنان به صورت کارتی و به قیمت 
سال قبل باشد، تصریح کرد: اما نسبت به سهمیه ای که 
دولت اعالم می کند، مازاد بر آن بر مبنای قیمت تمام 

شده محاسبه شود.
با  را  خود  صریح  مخالفت  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
تصویب این بند اعالم کرده است، گفت: دولت موافق 
دو نرخی کردن بنزین نیست و نظر دولت این است که 

بنزین دو نرخی فسادآور است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره حقوق چند 
ده ملیونی برخی مدیران دولتی نیز گفت: وزیر امور 
اقتصادی بعد از رسیدگی به این موضوع، گزارشی را 
فیش های  گرفت؛  صورت  هم  تغییری  و  کرد  منتشر 
در  که  بود  معوقی  مطالبات  شد،  منتشر  که  حقوقی 
ماه  اگر فیش حقوقی  و  پرداخت شد  ماه خاص  یک 
های گذشته افراد را ببینید، در حد حقوق های متعارف 

است.
وی در عین حال عنوان کرد: ما باید جنبه نظارتی خود 
را در پرداخت ها دقیق تر کنیم و باید پرداخت ها صرفاً 
در چارچوب قوانین و مقررات رایج باشد و دستگاه های 
نظارتی دولت نیز باید دقت نظر بیشتری در این زمینه 

داشته باشند.
طرح  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  ادامه  در  نوبخت 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر الزام دولت به پیگیری 
خسارت های وارده به ملت ایران در طول سال های 
مختلف توسط آمریکا، اظهارداشت: درباره این طرح که 
با انگیزه های ملی و صیانت از منابع ملت ایران انجام 
شده باید بگویم با توجه به مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی، این اقدامات انجام شده است و اکنون هم ده ها 
میلیارد دالر حکم دادگاه های ایران علیه طرف های 

آمریکایی صادر شده و در حال انجام است.
مجلس  در  این طرح  اگر  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی 
هم تصویب نمی شد، هیچ مانعی برای پیگیری ما در 
دادگاه های جمهوری اسالمی ایران در این خصوص 
که  مجلس  نمایندگان  از  تشکر  ضمن  ندارد،  وجود 
خواستند حسن ختامی به کار خود دهند، این اقدام 
از پیش در دستور کار دولت است و ما در حال انجام 

آن هستیم.
وی ادامه داد: در بیانیه ای که دیروز از سوی کارگروه 
ویژه صیانت از اموال جمهوری اسالمی ایران صادر شد 
به تفصیل توضیح داده شده که با چه ساز وکاری می 

توانیم نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در مورد سهل انگاری 
دولت گذشته در مصادره اموال ایران توسط آمریکا نیز  
در  باید  را  پول ها  این  است که چرا  این  بحث  گفت: 
آن  روی  که  دهیم  قرار  کشورهایی  چنین  دسترس 
حکم مصادره را اعالم کنند. لذا همه سیاست های ما 
این است که منابع بانک مرکزی در دسترس بانک های 

آمریکایی قرار نگیرد.
در  گرفت  صورت  آمریکا  توسط  که  آنچه  افزود:  وی 
محاکم بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری 
قابل پیگیری است که این موضوع توسط شورای عالی 
که  می دانیم  البته  است؛  اقدام  در دست  ملی  امنیت 
بخش هایی از این اقدامات آمریکا، سیاسی است و ما 
نیز از همه ظرفیت های قانونی برای استیفای حقوقمان 

استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به بررسی طرح قانون بانکداری اسالمی در 
مجلس، گفت: مفهومی ندارد قانونی به این مهمی در 
روزهای پایانی مجلس در دستور کار قرار بگیرد، نظر 
به اینکه در روزهای پایانی مجلس هستیم، اصالحاتی 

در قانون بانکداری اسالمی آن هم به صورت آزمایشی 
به مصلحت نیست.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اینکه توسط شما و رئیس جمهور تاکید شده است که 
بیش از سه میلیارد دالر سرمایه خارجی پس از برجام 
وارد کشور شده، این سرمایه در چه محل و حوزه هایی 
سرمایه گذاری شده، گفت: در استان های مختلف 41 
طرح سرمایه گذاری شده است که لیست این طرح ها و 

سرمایه گذاری ها را داریم.
وی با اشاره به سیاست دولت برای فعال کردن بخش 
دو  ما  کرد:  خاطرنشان  روستاها  و  در شهرها  مسکن 
بخش از فعال کردن صنعت مسکن و تأمین مسکن 
ارزان قیمت را پیگیری می کنیم که یک بخش مربوط 
به روستاهاست که 200 هزار واحد توزیع انجام شد و 
مدیریت  در سازمان  آن  پیش نویس  نیز  برای شهرها 
فراهم شده است و باید این طرح به هیات وزیران برود 

تا به تصویب برسد.
وی همچنین اضافه کرد: در مصوبه اخیر هیات وزیران 
در  مسکونی  واحد  هزار   200 ساخت  خصوص  در 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  مرکزی،  بانک  به  روستاها 
ریزی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ماموریت اجرای 

این مصوبه داده شد.
واحد  برای هر  بانک مرکزی  نوبخت گفت: مقرر شد 
مسکونی روستایی - تا 120 هزار واحد- برای هر واحد 
180 میلیون ریال با سود پنج درصد اختصاص دهد 
و برای 80 هزار واحد باقیمانده مربوط به روستاهای 
مرزی، درجاسازی واحدها و رعایت استاندارد مبحث 
19، به ازای هر واحد 200 میلیون ریال با سود پنج 

درصد اعطا شود.

فارس  به  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  فارس/ 
خبر داد

اختصاص 5۰۰ میلیارد تومان مشوق 
صادراتی از طریق 3 بانک

از  گفت:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
برای  دولت  که  تومانی  میلیارد  هزار   2 مجموع 
سال 95 به عنوان مشوق صادراتی تصویب کرده 
5۰۰ میلیارد تومان در اختیار 3 بانک برای ارائه 

به صادر کنندگان قرار گرفته است.
بازرگانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  الهوتی  محمد 
خبرگزاری فارس، به جزئیات تخصیص بخشی از مشوق 
صادراتی در سال 95 اشاره کرد و گفت: از مجموع 2 
از  صادراتی  مشوق  عنوان  به  که  تومان  میلیارد  هزار 
طرف دولت مصوب شده 500 میلیارد تومان در اختیار 
3 بانک قرار گرفته تا به صادرکنندگان تسهیالت با نرخ 

ارزان تر ارائه کند.
بانک  به  رقم  این  از  تومان  میلیارد   300 افزود:  وی 
توسعه صادرات، 100 میلیارد تومان به بانک صنعت و 
معدن و 100 میلیارد تومان به بانک تعاون اختصاص 

یافته است.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران این بانک ها 
می توانند تسهیالتی در قالب ارزی و ریالی در اختیار 
صادرکنندگان قرار دهند که نرخ ریالی 16 درصد و 

نرخ ارزی حدود 6 درصد خواهد بود.
الهوتی با اشاره به اینکه قرار است تا 2 بانک دیگر نیز 
از این منابع استفاده کنند، خاطرنشان کرد: تفاهم نامه 
یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی در همین زمینه 

با صندوق توسعه ملی به امضا رسیده است.
وی اظهار امیدواری کرد، تا از این محل صادرکنندگان 

بتوانند از تسهیالت ارزان قیمت استفاده کنند.

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 
آغاز ثبت نام وام دهی به بنگاه ها

بنگاه های  مالی  تامین  معدن:  و  صنعت  گروه 
اجرای  راستای  در  متوسط  و  کوچک  تولیدی 
دولت  کار  در دستور  حالی  در  مقاومتی  اقتصاد 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  که  گرفته  قرار 

شرایط متقاضیان دریافت وام را اعالم کرد.
 بر این اساس جدیدترین اطالعات منتشر شده واحدهاي 
تولیدي کوچک و متوسط و طرح هاي نیمه تمام تولیدي 
با پیشرفت فیزیکي بیش از 60 درصد که داراي مجوز 
معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند می توانند 
از تسهیالت جدید استفاده کنند. از سوی دیگر، اولویت 
با بنگاه هایي است که عمدتا داراي مشکالت نقدینگي 
بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فني، توان مدیریت 
و بازار، مشکلي که مانع راه اندازي یا افزایش تولید باشد، 
اندازي  به راه  این تسهیالت قادر  با دریافت  نداشته و 
طرح تا پایان سال 1395 و تکمیل یا افزایش ظرفیت 
واحد و ایجاد اشتغال جدید باشند. مطابق اعالم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، نرخ سود تسهیالت، براساس 
مصوبه شوراي پول و اعتبار و براي سرمایه در گردش 
نرخ عقود مبادله اي و براي طرح هاي نیمه تمام نرخ عقود 
مشارکتي خواهد بود. مدت زمان بازپرداخت تسهیالت، 
براي سرمایه در گردش یک سال )قابل تمدید( و براي 
تشخیص  به  بنا  تمام،  نیمه  هاي  طرح  ثابت  سرمایه 
کارگروه، تا مدت پنج سال تعیین مي شود. طبق اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، متقاضیان دریافت وام 
با مراجعه به سایت وزارتخانه می توانند در سه گام درج 
بانکی  اطالعات  و  اطالعات مجوز، جزئیات درخواست 

فرآیند ثبت نامی خود را کامل کنند.
تعادل/ فعاالن بخش خصوصي اولویت مجلس دهم در 

حوزه کسب و کار خرد را بررسي مي کنند
اصالح قوانین مخل فضاي کسب و کار 

درمجلس دهم

آن  دردآور  نکته  »تاریخ«  مورد  در  مي گویند 
در  قاعده  این  مي شود؛  تکرار  مدام  که  است 
کشورمان  اقتصادي«  ساختار»مدیریت  مورد 
زماني  مي رسد،  نظر  به  واقعي  و  عیني  به شدت 
تکرار  دوباره  آموخته ایم،  قبال  که  تجربیاتي  که 
مي کنیم و از یک سوراخ اقتصادي چندین و چند 

بار گزیده مي شویم.
 در روزهایي که ساعت شني عمر مجلس نهم آخرین 
روزهاي خود را سپري مي کند و کمتر از 10 روز دیگر، 
سبز  صندلي هاي  روي  نمایندگان  از  تازه یي  ترکیب 
بهارستان مي نشینند، بازار ارزیابي هاي تحلیلي درباره 
راهبرد موثري که مجلس دهم براي توسعه اقتصادي و 
معیشتي کشور باید اتخاذ کند، حسابي گرم است. کسب 
و کار کوچک و متوسط، یکي از بخش هایي است که 
طي 4سال زمامداري مجلس نهم، آسیب هاي فراواني 
را به دلیل شیوه نگاه نمایندگان مجلس نهم به مقوله 
اقتصاد خرد متحمل شد و دامنه وسیعي از کارگاه هاي 
کوچک و مشاغل متوسط در فاصله سال هاي ابتدایي 
سال 90 تا 92 به محاق تعطیلي و فراموشي رفتند؛ در 
نه  نهم  اقتصادي مجلس  اغلب مصوبه هاي  میان  این 
تنها گرهي از هزار توي مشکالت کسب و کار خرد باز 
نکرد، بلکه خود به عاملي براي افزایش مشکالت این 
بخش بدل شد. مجلس نهم حتي در آخرین روزهاي 
بي خاصیت  براي  زایدالوصفي  تالش  نیز  خود  کاري 
اقتصادي دولت در حوزه  برنامه هاي  کردن مهم ترین 
طرح  است.  داده  قرار  کار  دستور  در  را  کار  و  کسب 
بنزین،  کردن  دونرخي  بگیر،  یارانه  حذف 24میلیون 

اصالح ساختار نظام بانکي و... نمونه هایي از طرح هایي 
است که در روزها و هفته هاي پایاني عمر مجلس نهم 
در مقابله با تصمیم سازي هاي اقتصادي دولت یازدهم 
سایه  دارد،  قصد  نهم  مجلس  گویا  است.  شده  اتخاذ 
ایران را بدون توجه به  رفتار سیاسي خود بر اقتصاد 
تاثیرگذاري اقتصاد بر زندگي عموم مردم، بیش از پیش 
بگستراند. در شرایطي که مجلس دهم به زودي سکان 
مي گیرد،  دست  به  را  کشور  تقنیني  ساختار  هدایت 
رفتیم  بخش خصوصي  فعاالن  و  اقتصاد  اهالي  سراغ 
تا با ارزیابي عملکرد مجلس نهم در مواجهه با کسب 
و کار کوچک و متوسط، تصویري شفاف پیش روي 
توسعه  براي  که  مشکالتي  و  دهم  دوره  نمایندگان 
با آن مواجه هستند، بگشاییم.  این نوع کسب و کار 
آن  تحلیلي  بررسي هاي  نوع  این  خاصیت  کمترین 
دل  از  مي توانند  دهم  مجلس  نمایندگان  که  است 
این مشکالت ساختاري به یک ذهنیت واقع گرایانه از 
مشکالت بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط برسند. 
سیاسي راد با بازخواني اجمالي عملکرد مجلس نهم از 
سیاسي  نگاه  که  مي خواهد  دهم  مجلس  نمایندگان 
و  نکنند  اقتصادي  تصمیم سازي هاي  حوزه  وارد  را 
محمدرضا مرتضوي رییس خانه صنعت و معدن استان 
که  مي خواهد  دهم  مجلس  نمایندگان  از  هم  تهران 
نگاهي واقع گرایانه نسبت به وضع وجود داشته باشند.

 طرح هاي غیرکارشناسي در تولید
محمدرضا مرتضوي رییس خانه صنعت و معدن استان 
مجمع  اعضاي  دوباره  اعتماد  گذشته  روز  که  تهران 
آورد،  دست  به  را  ریاست  براي  اقتصادي  تشکل  این 
در نخستین صحبت هایش پس از راي دوباره مجمع 
از رویه مجلس نهم نسبت به بخش تولید انتقاد کرد. 
مرتضوي درباره عملکرد نهمین دوره مجلس نسبت به 

با بخش  این مجلس  تعامل  تولید و همچنین  بخش 
خصوصي اظهار کرد: »هرچند مجلس نهم در تالش 
با بخش خصوصي داشته  تا بتواند تعامل مثبتي  بود 
باشد و مشکالت تولید را به حداقل برساند اما این اتفاق 

در عمل رخ نداد.«
وي با طرح این پرسش که مجلس نهم در تعامل با 
گفت:  است؟  بوده  موفق  میزان  چه  بخش خصوصي 
»بزرگ ترین اشکال مجلس نهم این بود که هر زمان 
براي بخشي از کسب و کار از مجلس درخواست کمک 
کردیم آن قدر با دست و دلبازي نسبت به بخش خصوصي 
درخواست مان  که  شد  تصمیم گیري  تولید  بخش  و 
هرگز به مرحله  اجرا نرسید.« اشاره مرتضوي متوجه 
نگاه غیرکارشناسي برخي نمایندگان مجلس نهم است 
که با گردآوري اعداد و ارقام غیرواقعي و رویاپردازانه 
نه تنها کمکي به اقتصاد نمي کردند، بلکه زمینه تحقق 
ظرفیت هاي موجود را نیز سد مي کردند. این نوع نگاه 
زودبازده،  طرح هاي  چون  طرح هایي  در  نهم  مجلس 
یارانه هاي بخش تولید از قانون هدفمندسازي، تامین 

مالي بنگاه ها و... نیز مشاهده مي شود.

اطاله لوایح مرتبط با کسب و کار کوچک
داد:  ادامه  تهران  استان  و معدن  رییس خانه صنعت 
مي خواستیم  کمک  مجلس  از  بار  یک  مثال  »به طور 
اما آنها 10 واحد را براي ما در نظر مي گرفتند و این 
میزان کمک آنها آن قدر زیاد و غیر واقعي بود که بار 
اجرایي نداشت. ما از مجلس دهم درخواست مي کنیم 
همان یک درصد از مشکالتمان را حل کند و بیش از 
باز هم مطمئنا در  قرار ندهد، چرا که  را در نظر  آن 
صورت اختصاص بخشي بیش از آنچه ما مدنظر داریم 
مساله  ما حل نخواهد شد و تصمیمات به مرحله اجرا 

در نمي آید.«
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با اشاره به قانون رفع موانع تولید  مرتضوي در ادامه 
اظهار کرد: »با این قانون قرار بود چند مانع از موانع 
پیش روي بخش تولید و بنگاه هاي اقتصادي برداشته 
شود  اي کاش 10تبصره را براي آن در نظر مي گرفتند 
اما متاسفانه با در نظر گرفتن 100 تبصره و آیین نامه 
هرگز این قانون پیش نرفت. اضافه ها و پیرایه هایي را 
به موارد مدنظر بخش تولید از جمله قانون رفع موانع 

اختصاص دادند که هرگز شدني نبود.«
وي همچنین با اشاره به عملکرد مجلس نهم در دوره 
تحریم عنوان کرد: »قرار بود الیحه رفع موانع بخش 
و  بروید  اما  گیرد،  قرار  مدنظر  نهم  مجلس  در  تولید 
از مجلسي ها بپرسید چرا یک الیحه دوسال به طول 
انجامید. ما در دوره تحریم به این قانون احتیاج داشتیم 
از  بعد  که  کشید  طول  آن قدر  قانون  این  بررسي  اما 

برجام عملي شد.«

  استفاده از نظرات تشکل هاي تخصصي
در دسته بندي بنگاه هاي اقتصادي کوچک و متوسط، 
بخش معدن از جمله حوزه هایي است که وزن ثقیلي در 
ایجاد ارزش افزوده به خود اختصاص مي دهد. علیرضا 
سیاسي  راد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
سنگ آهن ایران در مورد مطالبات فعاالن بخش معدن 
از مجلس دهم مي گوید: »مهم ترین موضوع در بخش 
نمایندگان مجلس  که  است  قانونگذاري  بحث  معدن 
دهم باید به آن توجه ویژه یي داشته باشند. امروز قانون 
معادن یکي از موضوعاتي است که باید مورد بازنگري 
قرار گیرد از سوي دیگر سرمایه گذاري در بخش معدن 
مي شود،  وضع  مجلس  در  که  قانوني  چارچوب  به 
مرتبط است. قانون معادن در حوزه سرمایه گذاري و 
فعالیت هاي بخش خصوصي مشکالتي دارد که انتظار 
مي رود مجلس جدید دستور بازنگري در این قانون را با 

اولویت دادن به بخش خصوصي ابالغ کند.«
 به گفته سیاسي راد، موضوع مهم دیگر »بودجه هاي 
را  نقش مهمي  آینده  بخش معدن«است که مجلس 
در این قسمت ایفا مي کند. دبیر انجمن تولیدکنندگان 
اشاره  نکته  این  به  ایران  صادرکنندگان سنگ آهن  و 
اکتشاف مهم ترین حوزه یي است که  مي کند: »حوزه 
آمارها  است.  توجه  قابل  بودجه  اختصاص  نیازمند 
بسیار  اکتشافي  بودجه هاي  که  است  آن  از  حاکي 
اکتشاف  اقدامي موثر درباره حوزه  باید  و  بوده  پایین 
در بخش معدن انجام شود تا شاهد تحرکي جدي در 
این بخش باشیم.« سیاسي راد معتقد است، بازگرداندن 
که  است  موضوعاتي  از  سیاست گذاري هاي  در  ثبات 
به  زمینه  این  در  مي توانند  دهم  مجلس  نمایندگان 
ایران  فعاالن بخش معدن کمک کنند. بخش معدن 
در زمان مجلس نهم به دلیل تغییرات شرایط بازار و 
دیگر  از سویي  گرفته،  قرار  زیرفشار  قیمت ها  کاهش 
تعیین  همچون  معدن  بخش  سیاست گذاري  حوزه 
آرامش  نیازمند  دیگر،  بخشنامه هاي  و  دولتي  حقوق 
را  خود  آینده  وضعیت  بتواند  سرمایه گذار  تا  است 
پیش بیني کند. در نتیجه مجلس دهم مي تواند در این 
زمینه به دولت کمک کند تا سیاست هاي روشني در 

برنامه ششم توسعه داشته باشیم.«

 اصالح قوانین مخل فضاي کسب و کار
ایران  اتاق  نایب رییس  سلطاني  پدرام  دیگر،  سوي  از 
در تشریح عملکرد مجلس نهم در حوزه اقتصادي به 
این نکته اشاره مي کند: »به نظر من مساله یي که در 
دوره نهم مجلس به چشم مي آمد و گاه باعث تشدید 
عدم  مي شد،  مجلس  نامناسب  عملکرد  یا  مشکالت 
اقتصادي  بهبود محیط  براي  نیت  یا حسن  همکاري 
کشور نبود. چیزي که فقدان آن در مجلس به چشم 

تمرکز  و  تقویت  نیازمند  آینده  مجلس  در  و  مي آمد 
ما  بود.  نمایندگان  اقتصادي  دانش  هستیم،  آن  بر 
داشتیم  مجلس  نهم  دوره  در  نماینده  کمي  تعداد 
اقتصادي  و تجارب، در حوزه  از حیث تحصیالت  که 
اقتصادي  مثبت  اثرگذاري  این  و  باشند  صاحب نظر 
مجلس را با مشکل مواجه مي کرد و در بعضي موارد 
شاهد کاستي هایي از این نظر بودیم. یکي از ملزومات 
مجلس قوي، ترکیب نمایندگان آن است که باید شامل 
نمایندگان با دانش و تجربه و از حیث قضاوت، عاري از 
نگاه هاي سیاسي باشد. هر نماینده یي مي تواند متعلق 
اما  باشد  سیاسي خاص  یا حزب  جناح  نگاه،  یک  به 
به ویژه موضوعات  در مقام قضاوت درباره موضوعات 
اقتصادي، باید استقالل نظر و راي را حفظ کند و فارغ 
از نگاه هاي سیاسي، نظر کارشناسي شده و تخصصي را 

مورد حمایت قرار دهد.«
ارزیابي هایش خطاب به نمایندگان  ادامه  سلطاني در 
مجلس دهم مي گوید: »مهم ترین توقع از مجلس دهم 
این است که پیش از آغاز فرآیند تولید قانون، به اصالح 
فرآیند قانونگذاري و تدوین روش ها و ابزارهاي نظارتي 
بعد کار  و  و اصالح کند  تنظیم  را  بپردازد و خودش 
در حوزه  امروز کشور  نیاز  کند.  را شروع  قانونگذاري 
از تولید قانون، لغو اصالح قوانین  قانونگذاري، بیشتر 
مخل و از رده خارج است بنابراین نمایندگان در این 
دوره بهتر است از مسابقه امضا کردن زیر طرح ها و اعالم 
و ارسال طرح هاي جدید خودداري کنند و تمرکزشان 
را بر اصالح قوانین قدیم و لغو قوانین ناکارآمد و مخل 

فضاي کسب و کار بگذارند.«

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز 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 24 
هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 24 هزار و 700 
تومان، نیم سکه 531 هزار تومان، ربع سکه 285 هزار 
تومان و سکه گرمی 195 هزار تومان اعالم شد.همچنین 
نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار داخلی 104 
بازارهای  در  اونس طال  هر  نرخ  و  تومان  و 300  هزار 
جهانی 1273 دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز 
نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3440 تومان، هر یورو را 
3916 تومان، هر پوند را 4987 تومان، لیر ترکیه 1183 

تومان و درهم امارات را 942 تومان اعالم کردند.  
جدول قیمت سکه و ارز در روز سه شنبه

قیمت بازار نوع سکه    
1024000 سکه  تمام  طرح  جدید   
1024700 سکه  تمام  طرح  قدیم   
531000 نیم سکه     
285000 ربع سکه     
195000 گرمی     
104300 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3440 دالر     
3916 یورو      
4987 پوند     
942 درهم     

1183 لیرترکیه     
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تعادل/ 
برنامه هاي تشکل ها در سال 95

محسن جالل پور/ رییس اتاق بازرگاني ایران
در  و  دارد  وجود  ایران  اقتصاد  در  زیادي  تشکل هاي 
این  سوي  از  کثیري  فعالیت هاي  شاهد  حاضر  حال 
تشکل ها در اقتصاد ایران هستیم. به همین دلیل اتاق 
عنوان  به  ایران  و کشاورزي  معادن  بازرگاني، صنایع، 
برنامه هاي  براي سال 95  متولي ساماندهي تشکل ها 

گسترده یي دارد.

ایران انسجام و  بازرگاني  اتاق  اولویت کاري  نخستین 
که  است  این  مهم  مساله  تشکل هاست.  شبکه سازي 
این روزها براي دفاع از مشکالت حوزه تشکل ها باید با 
برنامه و استراتژي خاصي پیش رفت. ما شاهد تعداد 
کثیري از فعالیت هاي تشکل ها هستیم، بنابراین در این 
بازه زماني اتاق درصدد برنامه یي براي تقویت تشکل ها 

است.
در چند سال گذشته بسیاري از بنگاه هاي ما قادر به 
ادامه فعالیت نبودند و زماني که مشکالتشان را از طرف 
اتحادیه مربوطه پیگیري مي کردند، صدایشان آن طور 
که باید به جایي نمي رسید. براي شنیده شدن صداي 
دستان تشکل ها، اتاق بازرگاني ماموریتي را به معاونت 
دیدگاه  از  است.  داده  ارائه  بازرگاني  اتاق  تشکل هاي 
تشکلي یک دست  برطرف شدن مشکالت  براي  من 
صدا نخواهد داد و این موضوع نیز به صراحت در ماده 
پنجم و تبصره یک قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار نیز آورده شده است. بنابراین قرار شد تا براي 
گرفته  درنظر  موارد  تشکل ها  شبکه سازي  و  انسجام 
شده به اعضاي هیات نمایندگان اعطا شود تا با نظر 
به  پایان سال 95  تا  برنامه ها  این  هیات مدیره  نهایي 

کرسي بنشیند.
نیز  و جغرافیایي  از سوي دیگر تشکل هاي موضوعي 
را  بنگاه ها  بازار  حوزه  مشکالت  از  بخشي  مي تواند 
که  مدت هاست  ایران  بازرگاني  اتاق  کند.  برطرف 
سازماندهي تشکل ها را در دستور کار خود قرارداده اما 
متاسفانه در این سال ها به راه حل یا دستاورد اساسي 

دست نیافته است.
به طور کلي، ما براي تقویت تشکل هاي بخش خصوصي 
درصدد برنامه هایي هستیم تا بتوانیم با تجمیع آنها یک 
شبکه قدرت مند را در داخل و خارج از کشور تشکیل 
دهیم تا در این صورت شاهد رشد بازارهاي صادراتي 
براي کاالهاي غیرنفتي باشیم. همچنین ساماندهي و 
نظام مند کردن تشکل ها یکي از برنامه هاي مهمي بود 
که از زمان روي کار آمدن اتاق هشتم در دستور کار 
بود در سال 95 با جدیت بیشتري پیگیري مي شود و 

احتماال تا پایان سال 95 عملیاتي خواهد شد.

اتاق  اعضاي  توسط  جالل پور  برنامه هاي  نقد  تعادل/ 
بازرگاني

نداشتن استراتژي، پاشنه آشیل اتاق 
بازرگاني

بیش از یک سال است که از عمر منتخبان دور 
هشتم اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي 
ایران مي گذرد. حال در این بازه زماني که شاهد 
کارشناسان  هستیم  بین المللي  تحریم هاي  لغو 
باید  کشور  خصوصي  بخش  که  باورند  این  بر 
مشکالت  کردن  برطرف  زمینه  در  را  اقداماتي 

فعاالن اقتصادي در نظر گیرند.

بازه  این  در  منتخبان خود  به  اقتصادي  فعاالن  البته 
حاضر  مشکالت  رفع  بر  مبني  اولتیماتوم هایي  زماني 
دور  »منتخبان  آنها مي گویند:  داده اند.  اقتصاد کشور 
هشتم اتاق بازرگاني تا پایان عمر حکمراني خود فرصت 
انحصارگرایي«،  »رفع  جمله؛  از  موضوعاتي  تا  دارند 
»تقویت  تولیدي«،  فعاالن  براي  بازار  کردن  »رقابتي 
»تشکیل  و  صادرات«  گرفتن  اوج  براي  زیرساخت ها 
اقتصاد سفید« را براي فضاي فعلي اقتصاد به کرسي 
برنامه هاي  کنار  در  گزارش  این  در  »تعادل«  نشانند. 
جالل پور براي تشکل ها گفت وگویي دارد با کارشناسان 
و فعاالن اقتصادي که کارنامه منتخبان اتاق بازرگاني و 
فعالیت آنها در بخش تشکل گرایي را برررسي مي کند.

 اتاق بازرگاني هیچ استراتژي روشني ندارد
ایران درباره میزان عملکرد  اقتصاددانان  انجمن  عضو 
بازرگاني،  اتاق  هشتم  دوره  نمایندگان  هیات  اعضا 
صنایع و معادن به »تعادل« مي گوید: باتوجه به اینکه 
درهاي بین المللي بر روي کشور گشوده شده است، اما 
اتاق بازرگاني هیچ استراتژي روشني را به صورت شفاف 
در نظر ندارد. در حقیقت هم اکنون نیز اعضاي هیات 
نمایندگان اتاق براي مشکالتي که پیش پاي فعاالن 
اقتصادي وجود دارد هیچ برنامه مشخصي را ارائه نداده 
است. پرویز حسابي درادامه عنوان مي کند: هرچند که 
سد راه امروز فعاالن اقتصادي نیز ریشه در گذشته دارد 
و با تلنبار شدن این مشکالت ما شاهد وضعیت وخیم 
اقتصاد هستیم؛ درحال حاضر ما شاهد تعدد فعالیت 
اتحادیه ها و انجمن هاي صنفي هستیم، بعداز روي کار 
آمدن اعضاي هیات مدیره اتاق بازرگاني در دوره هشتم 
انتظار مي رفت که در این زمینه اقدامات عملیاتي براي 
حل مشکل بازرگانان و صادرکنندگان انجام شود، این 

موضوع درحالي است که این نهاد مردمي هیچ عملکرد 
مثبتي را در کارنامه خود به ثبت نرسانده است. پرویز 
حسابي در ادامه عنوان مي کند: اصالت اتاق بازرگاني 
برطرف کردن موانع بر سر راه تجار و فعاالن اقتصادي 
شاهد  ما  که  زماني  بازه  این  در  متاسفانه  که  است 
لغوتحریم هاي بین المللي هستیم، نه تنها هیچ مانعي 
بوده ایم.  موانع  زایش  شاهد  ما  بلکه  نشده،  برطرف 
بخش هاي  در  دولتي  تفکر  طرز  اینکه  به  اشاره  با  او 
خصوصي نیز جریان گرفته است، اظهار مي کند: بنده 
سال هاست که به عنوان فعال تجاري در بدنه بخش 
دور  این  در  متاسفانه  دارم،  حضور  کشور  خصوصي 
اعضاي هیات نمایندگان در بخش هاي تصمیم گیري از 
اعضاي کمیسیون هیچ دعوتي را به عمل نمي آورند و 
یک سویه براي حوزه هاي مهمي چون تجارت، صنعت 

و معدن تصمیم اتخاذ مي کنند.

 اعضاي هیات نمایندگان اتاق هم حقوق چند ده 
میلیوني مي گیرند

شاهد  گذشته  سال هاي  در  ما  اینکه  بیان  با  حسابي 
تصویب قوانیني همچون بهبود مستمر فضاي کسب 
بوده ایم، مي گوید: متاسفانه  تولید  و کار و رفع موانع 
براي پیگیري این قوانین هیچ اقدام اجرایي از سوي 
مجریان  که  درحالي  نگرفته  انجام  مدني  تشکل هاي 
است  بوده  کشور  خصوصي  بخش  بدنه  قوانین  این 
سکانداران  اینم  فعالیت  میزان  نیز  حاضر  درحال  که 
منفعالنه است. او خاطرنشان مي کند: با وجود درب هاي 
وضعیت  مي توان  چطور  بازرگاني  اتاق هاي  در  بسته 
متاسفانه چندي  کرد؟  دنبال  را  کشور  اقتصاد  بهبود 
پیش اخباري مبني بر اخذ حقوق هاي چند ده میلیوني 
از طرف نمایندگان دولت شنیده شد، حال باید براي 
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ریشه کني فساد در اقتصاد این نوع موضوع ها را نیز در 
بدنه بخش خصوصي کشور دنبال کرد. ما در اتاق هاي 
بازرگاني شاهد تزریق منابع مالي باال به افراد هستیم 
که این موضوع نیز باید در این بدنه کالبدشکافي شود.

 عملکرد منفعالنه اتاق بازرگاني در دور هشتم
عملکرد  درباره  عدالتیان  جمشید  حال؛  درهمین 
منتخبان دور هشتم اتاق بازرگاني ایران به »تعادل« 
مي گوید: متاسفانه در بحران هاي اقتصادي که هم اکنون 
با آن مواجه هستیم، عملکرد اعضاي هیات نمایندگان 
اتاق ایران و تهران قابل قبول نیست. در حقیقت، رفتار 
بدنه بخش خصوصي کشور که سامان دهنده وضعیت 
اقتصاد هستند، منفعالنه است. به تعبیر دیگر، منتخبان 
فعاالن اقتصادي با دیدگاه دیروز عمل مي کنند. عضو 
ادامه  ایران  بازرگاني  اتاق    نمایندگان  هیات  دیگر 
اتاق  اعضاي  زماني  بازه  این  در  امیدواریم  مي دهد: 
بازرگاني از سیستم منفعلي خارج شوند و به سیستم 
اثرگذار تبدیل شوند. عدالتیان با اشاره به اینکه وظیفه 
اقتصاد  ایجاد  انحصار،  با  مبارزه  بازرگاني  اتاق  اصلي 
سفید وتشکیل فضاي رقابتي در بازار است، مي افزاید: 
درحال حاضر ساختار اتاق بازرگاني از سیستم سنتي 
فضایي  چنین  که  است  درحالي  این  مي کند  تبعیت 
گیرد.  شکل  جدید  ساختارهاي  و  شود  شکسته  باید 
درحقیقت، ساختارهاي تشکل هاي مدني باید با فضاي 
جدید سنخیت پیدا کند تا شرایط جدید به هماهنگي 

الزم
دست یابد.او با بیان اینکه یکي از معضالت اقتصاد کشور 
نبود شفافیت است، عنوان مي کند: اتاق بازرگاني باید 
به عنوان یک تشکل مستقل عمل کند و از هر گونه 
سیاسي بازي به دور باشد. درحقیقت، یکي از الزامات 

بخش هاي  در  شفافیت  ایجاد  بازرگاني  اتاق  اساسي 
اقتصادي است که با روشن شدن این موضوع در بدنه 
فعالیت هاي اقتصادي ساختار ناخودآگاه به سمت بازار 

رقابتي هدایت خواهد شد.

 انحصارگرایي در بدنه بخش خصوصي کشور
 عدالتیان مي گوید: امسال به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام 
و عمل عجین شده است بنابراین یکي از گام هاي مهم 
فعاالن  روي  پیش  موانع  رفع  شعار  این  تحقق  براي 
به  نهایت حرکت  در  موضوع  این  که  است  اقتصادي 
سمت آزادسازي اقتصاد و رقابتي کردن بازار را ایجاد 

خواهد کرد.
آزاد  اقتصاد  سمت  به  رسیدن  براي  مي افزاید:  او 
تشکل هاي مدني باید با برنامه یي مشخص و استراتژي 
علیه  بازرگاني  اتاق  متاسفانه  کنند،  حرکت  کامل 

انحصار، مبارزه یي با دستگاه هاي دولتي نداشته است.
با  مبارزه  جاي  به  بازرگاني  اتاق  دیگر  عبارت  به 
است  فعالیت هایي  انجام  درصدد  خود  انحصارگرایي 
هیات  دیگر  عضو  مي شود.  انحصارگرایي  منجربه  که 
نمایندگان اتاق   بازرگاني ایران با بیان اینکه گام دوم 
اتاق بازرگاني پیش روي به سمت افشاگري هایي مفاسد 
اقتصاد است، تصریح مي کند: وجود رانت و فساد در 
بدنه »بخش خصوصي« و »دولتي« سیاست هاي کلي 
اقتصاد مقاومتي نقض مي کند. متاسفانه ما شاهد آن 
افراد  شهرستان ها  بازرگاني  اتاق هاي  در  که  هستیم 
ایجاد انحصار کرده اند و این موضوع نیز آینده خطرناکي 
را براي کشور رقم خواهد زد. در نهایت امیدواریم که 
برطرف کردن ریشه فساد در کشور مورد اولویت اتاق 
بازرگاني قرار گیرد و این موضوع نیز براي همیشه در 

نهادهاي دولتي و خصوصي ریشه کن شود.

دنیای اقتصاد/ 
چرا ایران کره جنوبی نمی شود؟

مسعود خوانساری/ رئیس اتاق تهران

چند ماه قبل مقاله نویس شناخته شده یکی از نشریات 
ایران  بین المللی اقتصادی در تحلیل وضعیت اقتصاد 
برای  »ایران  بود:  کرده   بیان  را  گویایی  بسیار  جمله 
سرمایه گذاری شرایط مناسبی دارد؛ ولی انتقال پول به 
این کشور مثل ساخت خانه در مرکز شهری غبارآلود 
است. ممکن است غبار روی زمین بخوابد و ببینید با 
دشتی زیبا طرف هستید یا اینکه غبار از میان برود و 
متوجه شوید وسط بیابانی ایستاده اید.« تعبیر عجیبی 
است که هم نشان می دهد ما شرایط خوبی داریم و 
به جهان  از خود  نامطلوبی  تصویر  می کند  تایید  هم 

ارائه داده ایم.
به طور حتم با توجه به شرایط حاکم براقتصاد، هیاهو، 
جنجال و بحران سازی های کم اهمیت هیچ کمکی به 
نمی توانیم  امروز  اگر  بنابراین  نمی کند.  توسعه کشور 
نمایش  با  را  خارجی  سرمایه گذاران  نمی خواهیم  یا 
تصویری دل انگیز از پتانسیل های واقعی اقتصاد ایران 
جذب این سرزمین کنیم، بهتر است شرایطی را رقم 
خوشبختانه  البته  شوند.  دورتر  ما  از  آنها  که  نزنیم 
موجی  برجام،  اجرای  و  پساتحریم  اقتصادی  وضعیت 
از امید را ایجاد کرده و آرزو داریم این تحلیل بدبینانه 
ماست،  روی  پیش  آنچه  نشود.  تبدیل  واقعیت  به 
کوهی از توانمندي ها، امکانات و فرصت ها برای توسعه 
پتانسیل ها  این  کشور است؛ ولی چرا در هیچ زمانی 
به بار نمی نشیند و اقتصاد ایران راه کشورهایی مانند 
کره جنوبی را نمی رود؟ پاسخ به این سوال خیلی پیچیده 

نیست. عزمی که در کشورهایی مانند کره جنوبی برای 
توسعه وجود داشت، هنوز در ایران نمایان نشده  است. 
هنوز هم ما از مانع اول توسعه کشور عبور نکرده ایم و 
فضای کسب وکارمان متناسب با خواسته هایمان نیست 
و از آن مهم تر اینکه کماکان جسارت تصمیم گیری های 
بزرگ در دل مدیران به باور تبدیل نشده است. ما امروز 
در رکود سختی هستیم؛ ولی آیا کره جنوبی وضعیت 

بهتری از ما داشت؟
کشورهای  از  فقیرتر  کره جنوبی  پیش،  سال  پنجاه 
محروم آفریقایی مانند موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر 
از بسیاری دیگر از کشورها است. طی 5 دهه اقتصاد 
تصمیم   هیچ  امروز  که  کرده  رشد  چنان  کره جنوبی 
بزرگی بدون حضور این کشور در جهان اتخاذ نمی شود. 
در دهه 70 میالدی دولت کره جنوبی، با برنامه ریزی 
دقیق به سمت حمایت از بنگاه ها رفت و مدتی بعد، 
متولد شدند  بزرگی  این سیاست، شرکت های  از دل 
اقتصاد  بازارهای جهانی را تسخیر کرده اند.  امروز  که 
رکود  وضعیت  از  بدتر  بسیار  بحران هایی  کره جنوبی، 
اقتصاد ایران را تجربه کرده؛ ولی سیاست گذاران این 
کشور از آنچه رخ داده درس گرفته اند و با واکنش های 
شرق  کشورهای  بزرگ  مالی  بحران  از  حتی  درست 
آسیا نیز با کمترین خسارت بیرون آمدند. رسیدگی به 
وضعیت بانک ها، تصمیم گیری در مورد بازارهای مالی 
و سیستم های حمایتی از تولید همگی با شجاعت در 
کره جنوبی به انجام رسید و محصول این رفتار، تولد 
و صاحب صنعت شد.  پویا  قدرتمند،  دوباره کشوری 
آنچه کره جنوبی را موفق کرد، جسارت مدیران بود. آیا 
ما هم مي توانیم چنین رفتاری را تکرار کنیم؟ فعال که 
چند مانع مهم در اقتصاد ایران نشان می دهد از این 

وضعیت فاصله داریم.
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با وجود این، تصویری که از آینده کوتاه مدت اقتصاد 
مي دهد.  نسبی  بهبودهای  از  خبر  دارد،  وجود  ایران 
پول  بین المللی  صندوق  مانند  نهادهایی  برآوردهای 
تایید می کند رشد اقتصادی سال جاری مثبت است. 
البته برخی کارشناسان این پیش بینی را خوش بینانه 
امسال  نشان می دهد  تحلیل ها  این حال  با  می دانند. 
رشد 3درصدی از محل فروش نفت و 2درصدی را از 
بخش های دیگر اقتصادی تجربه خواهیم کرد. بنابراین 
سال 95 می تواند با رشد 5درصدی همراه باشد و البته 
اقتصادی  رکود  از  قطعی  خروج  برای  رشد  این  که 
ناکافی است، ولی امیدوارکننده است. در صورتی که 
اقتصاد ایران قصد خروج از رکود مطلق را داشته باشد، 
حداقل باید طی 5 سال متوالی رشدهای باالتر از 6 تا 
نباید تصور کرد که  بنابراین  8 درصد را تجربه کند. 
رشد 5درصدی  و  سال  یک  در  مثال 3درصدی  رشد 
نیاز  آنچه  و  می کند  حل  را  مشکل  دیگر،  سال  در 
است، تداوم رشدهای باال است. تحلیل هر کارشناس 
مستمر،  رشد  به  دستیابی  می دهد  نشان  واقع بینی 
مستلزم انجام برخی اصالحات اساسی و جسورانه در 
ساختار اقتصاد کشور است. بازنگری ها نیز بهتر است 
بسیاری  مشکالت  بانی  خود  که  شود  آغاز  جایی  از 
بوده است؛ »نظام بانکی«. وضعیت کنونی بانکی ایران 
امروز  است.  گذشته  نادرست  سیاست های  محصول 
بانک های  اما  شده  برداشته  میان  از  تحریم ها  اگرچه 
ایرانی هنوز نتوانسته اند با شرکای خارجی ارتباط برقرار 
کنند؛ چرا که از تطبیق شرایط خود با مقررات جهانی 
ناتوان هستند و این جریان هم دقیقا مصادف با زمانی 
بانکی کشور داریم.  نیاز به بهبود شرایط  شده که ما 
مقررات بانکی بین المللی نسبت به یک دهه گذشته 
تغییرات بسیاری به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی 

برداشته  با  حاضرحتی  درحال  است.  داشته  قاچاق  و 
همسان سازی  برای  زیادی  زمان  نیز  تحریم ها  شدن 

قواعد بانکداری در ایران و جهان الزم است.
مهمی  حوزه های  در  ما  نیست.  مشکل  تمام  این  اما 
که  داریم  جدی  مشکالت  هم  ارز  نرخ گذاری  مانند 
باید با سرعت به آن رسیدگی کنیم. براساس گزارش 
صندوق بین المللی پول، مهم ترین شاخص اثرگذار بر 
است. در  ارز  نرخ  بر  اقتصاد، مدیریت  مقاومت پذیری 
باشد،  انعطاف پذیرتر  ارزی  سیاست گذار  هرچه  واقع 
خود  از  شوك ها  برابر  در  بیشتری  مقاومت  اقتصاد 
برخی  دلیل  به   دولت ها  یا  دولت  داد.  خواهد  نشان 
مصلحت اندیشی های سیاسی حاضر نیستند در مورد 
داشته  قاطع  تصمیم گیری  ارز  نرخ  مانند  موضوعی 
باشند. طی دو سال گذشته نیز بارها از تریبون اتاق 
تا سیاست واقعی سازی و  از دولت تقاضا شده  تهران 
تک نرخی سازی ارز را دنبال کند. اما حتی در صورتی 
که مسائل بانکی اصالح شود و نرخ ارز نیز به سمت 
به  ایران  اقتصاد  هم  باز  کند،  حرکت  واقعی سازی 
آستانه مطلوبیت نمی رسد. شاید یکی از شاخص ترین 
ضرورت های امروز اقتصاد کشور اصالح نظام اداری و 
بوروکراسی حاکم بر فضای کسب وکار باشد. متاسفانه 
کاهش  زمینه  در  دولت  تالش های  به رغم  گفت  باید 
بوروکراسی، اقدام موثری در این زمینه رخ نداده است.

نه بر مدیران دولتی، نه بر اقتصاددانان و نه بر فعاالن 
کاهش  به سبب  که  نیست  پوشیده  بخش خصوصی 
قیمت نفت، عقب ماندگی از فرآیند توسعه و بحران رکود 
فعلی حاکم بر اقتصاد، نیاز به سرمایه گذاری های بسیار 
کالن در اقتصاد ایران وجود دارد؛ ولی متاسفانه شرایط 
برای چنین سرمایه گذاری هایی مهیا نیست. برآوردها 
تولید  به  سرمایه  تشکیل  نسبت  که  می دهد  نشان 

ناخالص داخلی از 2/ 38 در سال 2012 به 7/ 29 در 
سال 2015 کاهش یافته است و این به آن معنا است 
که رشد سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی 
طی تنها چهار سال، 10 درصد افت داشته است. این 
کاهش ناشی از سقوط قیمت نفت و کاهش بنیه بخش 
خصوصی است و بهترین راهکار  برای بهبود وضعیت 
سرمایه گذاری و دستیابی به رشد 4 تا 5درصدی، رفع 
موانع تولید و شفاف سازی است.توقع بخش خصوصی 
از دولت این است که سیاست های اقتصادی، صنعتی 
و تجاری اگر نمی تواند برای یک دوره 5 ساله تثبیت 

شود، حداقل برای یک سال به ثبات برسد.
شده  موظف  دولت  تولید،  موانع  رفع  قانون  براساس 
از  جدید  بخشنامه  صدور  یا  قانونی  تغییر  هر  برای 
انجام  امر  این  که  کند  نظرخواهی  خصوصی  بخش 
آیین نامه های  و  بخشنامه ها  است،  الزم  نمی شود. 
جدید تعرفه ای، گمرکی و مانند آن، با یک پیش آگهی 
سه ماهه صادر شوند و بعد از این مدت اجرایی شوند. 
اما این مساله نیز اجرا نمی شود و شاهد این هستیم 
که ناگهان مقرراتی تازه تصویب و اجرا می شود. وقتی 
مواجه  نااطمینانی  چنین  با  داخلی  سرمایه گذاران 
باشند، جذب سرمایه گذاری های خارجی دور از انتظار 
است. اما عجیب ترین موضوع به جای دیگری مربوط 
مي شود. درحالی که همه نگاه ها به دولت دوخته شده، 
ناگهان مجلس نهم طی دوره زمانی کوتاه اقداماتی را 
باید آنها را در عرصه  صورت داد که به نظر می رسد 
سیاست تحلیل کرد. کمتر از یک ماه به حضور مجلس 
آینده مانده و ناگهان مجلس نهم موجی از مصوبات را 
برای  برای دولت تعهدآور و  به تصویب می رساند که 
بخش خصوصی رنج آور است. تصمیم گیری در مورد 
عرضه بنزین دو نرخی یکی از همین تصمیمات اشتباه 

است که به تازگی از سوی مجلس اتخاذ شده است. 
این تصمیم به معنای ترویج رانت و رانت جویی است. 
تصمیم گیری ناگهانی و پرشتاب درمورد برنامه ششم 
دیگر  بزرگ  اشتباه  یک  به عنوان  باید  نیز  را  توسعه 
توسعه ای  سند  مهم ترین  باید  چرا  دانست.  مجلس 
امروز  شود؟  تصویب  و  بررسی  عجله  این  با  کشور 
اولویت دولت و حتی مجلس آینده باید رسیدگی به 
موضوعات اصلی و فراموشی اولویت های فرعی باشد. 
به طور نمونه کوچک سازی و چابک سازی دولت یکی از 
همین اولویت های فوری است. انتظار جامعه از دولت و 
بلکه از تمام حاکمیت کشور این است که مجادالت را 
ر ها کنند و با وفاق به سمت توسعه کشور پیش بروند. 
نیاز کشور این است که دولت بی توجه به رنگ بندی ها 
و جناح  بندی های سیاسی، سران قوا در تصمیم گیری 
اولویت کشور  به  را  اقتصاد  موضوع  و هم جهت،  ملی 
حداقل  عمل  در  که  شعار  در  نه تنها  و  کنند  تبدیل 
آنچه  امروز بحران ساز شده، رسیدگی کنند.  آنچه  به 
کرده،  تبدیل  توسعه یافته  اقتصادی  به  را  کره جنوبی 
عالوه بر تمام مولفه ها یک اقدام اساسی است: »آنها 
تصمیم گرفتند و عمل کردند.« ما چه مي کنیم؟ شاید 

بهترین روش همان »اقدام و عمل« باشد.

دنیای اقتصاد/ بررسی عوامل نگرانی سرمایه گذاران؛
چشم انداز برفکی بازار فلزات اساسی

روزهای  اساسی طی  فلزات  و دیگر  قیمت مس 
نظر  به  و  قرار گرفته  بیشتری  اخیر تحت فشار 
نسبی  رونق  درباره  که  پیش بینی هایی  می رسد 
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این بازار مطرح شده بود، چندان منطقی نبوده 
است. 

منتشر  چین  اقتصاد  از  جدیدی  خبرهای  شنبه  روز 
شد که بر نگرانی سرمایه گذاران در بازار فلزت اساسی 
افزوده است. در این گزارش ها که از سوی دفتر ملی 
کارخانه ای،  بازده  است،  آمده  شد  منتشر  چین  آمار 
سرمایه گذاری ها و خرده فروشی در ماه گذشته میالدی 
رشدی کمتر از انتظار اقتصاددان ها داشته است. در دو 
هفته اخیر، خبرهای منتشر شده از اقتصاد چین منفی 
بوده و به همین دلیل، شاهد کاهش چندصد دالری 

قیمت فلزات پایه بوده ایم.
حال این سوال مطرح است که آیا قیمت ها همچنان 
افول زودگذر است؟  این  یا  کاهش پیدا خواهند کرد 
کاهش  عوامل  دید  باید  سوال  این  به  پاسخ  برای 

قیمت ها زودگذر هستند یا پایا.
روز گذشته اعالم شد در ماه آوریل بازده کارخانه ای 
6 درصد افزایش یافته است. پیش بینی شده بود این 

رشد 5/ 6 درصد باشد. در ماه مارس رشد این شاخص 
8/ 6درصد اعالم شده بود. از سوی دیگر در چهار ماه 
نخست سال جاری میالدی در مقیاس ساالنه، میزان 
سرمایه گذاری ثابت 5/ 10 درصد رشد کرده است. این 
درحالی است که پیش بینی شده بود این شاخص 8/ 
10 درصد رشد کند. میزان سرمایه گذاری ها از سوی 
امر  این  و  است  داشته  کمتری  رشد  بخش خصوصی 
آینده  به  این شرکت ها نسبت  نشان می دهد مدیران 
به  مربوط  داده های  عمده  بخش  نیستند.  خوش بین 
تراز تجاری و  از جمله داده های  ماه گذشته میالدی 
صادرات و واردات نشان داد این امید منطقی نبوده و 

ضعف اقتصاد ادامه پیدا کرده است.
نرخ رشد اقتصاد چین به پایین ترین میزان در 25 سال 
اخیر رسیده است در چهار ماه اول امسال در مقیاس 
این سرمایه گذاری ها 2/ 5 درصد رشد  میزان  ساالنه 
کرده در حالی که در سه ماه اول امسال میزان رشد 
7/ 5 درصد بود. خرده فروشی در ماه گذشته میالدی 

1/ 10 درصد افزایش یافته است. پیش بینی شده بود 
اقتصاد چین  نرخ رشد  باشد.  رقم 5/ 10 درصد  این 
به پایین ترین میزان در 25 سال اخیر رسیده و این 
وضعیت حاصل ضعف تقاضای داخلی و خارجی است. 
بیفزاید،  دهی ها  وام  میزان  بر  نمی تواند  چین  دولت 
زیرا از پیش اقتصاد این کشور با مشکل حجم باالی 
فلزات  بازار  افق  ترتیب  این  به  است.  مواجه  بدهی ها 
اساسی مثبت نیست. یک عامل دیگر که بر قیمت ها 
اخیر  ارزش دالر است. در دو هفته  تاثیر منفی دارد 
ماه های  در  پیش بینی شده  و  کرده  رشد  دالر  ارزش 
آینده نیز همین روند ادامه پیدا خواهد کرد. افزایش 
ارزش دالر عاملی برای فشار بر قیمت فلزات پایه است. 
قیمت ها  شد  خواهد  سبب  عرضه  مازاد  نهایت  در  و 

نتوانند رشد کنند.

اتاق تهران/ رئیس اتاق تهران خبر داد:
از کارآفرینان تاثیر گذار یک قرن معاصر 

اقتصاد ایران در اتاق تهران تقدیر 
می شود

اتاق تهران وارد یکصد و  مرداد ماه سال جاری 
شود.  می  خود  تاسیس  سالگرد  دومین  و  سی 
گرامیداشت  بزرگ  جشن  مناسبت  همین  به 
با  کشور  خصوصی  بخش  تشکل  سابقه ترین  با 
گذشته  قرن  یک  شاخص  کارآفرینان  از  تقدیر 

اقتصاد ایران بزگرار می شود.
 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
گفت: با توجه به اینکه امسال اتاق تهران پایان یکصد 

و سی و دومین سال تاسیس خود را سپری می کند، 
قصد داریم طی مراسمی با حضور شاخص ترین چهره 
سرشناس  از  کشور  اقتصادی  موثر  و  کارآفرین  های 
ترین، خدمتگذارترین و موثرترین چهره های یک قرن 

گذشته بخش خصوصی در ایران تقدیر کنیم.
قرن  یک  از  بیش  طی  ایران  اقتصاد  داد:  ادامه  وی 
همراه  بسیاری  فرودهای  فرازو  و  اتفاقات  با  گذشته 
بوده است. با این وجود بخش خصوصی احساس نیاز 
می کند تا در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل نامگذاری شده، از تمامی زحمت کشان اقتصاد 

کشور تقدیر کند.
خوانساری افزود: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان 
و  است  رکود  در  اقتصاد  دارد.  نیاز  انگیزه  به  دیگری 
دولت و فعاالن اقتصادی و جامعه ایران همگی خواهان 
در  است  بهتر  بنابراین  هستند.  وضعیت  این  بهبود 
همین دوره تاریخی حساس، بخش خصوصی الگوهایی 
مناسب از کسب و کار پرتالش، حالل و برآمده از تولید 
را به مردم و جوانان معرفی کند. همین ضرورت سبب 
شده تا اتاق تهران به فکر معرفی چهره های کارآفرین 

به نسل جدید اقتصاد ایران باشد.  
رئیس اتاق تهران ادامه داد: چهره های موثر و زحمت 
کشی در بخش خصوصی کشور طی تمامی سال های 
گذشته حضور و اثر داشته اند که شاید برای عموم مردم 
چندان شناخته شده نباشند ولی همین افراد هستند 
اتاق  اند.  داشته  نگاه  پویا  و  زنده  را  ایران  اقتصاد  که 
تهران نیز به دلیل مسولیت خود در جهت پاسداشت 
مقام این تالشگران اقتصادی، خود را موظف می داند 
عرصه  پیشکسوتان  این  از  تقدیر  به  مراسمی  تا طی 

اقتصاد بپردازد.
کارشناسان،  مشاوره  با  تهران  اتاق  داشت:  بیان  وی 
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اقدام  بخش خصوصی،  باسابقه  فعاالن  و  اقتصاددانان 
به انتخاب چهره های موثر و کارآفرینان اقتصاد ایران 
تالشگران  این  از  مراسمی  برگزاری  ضمن  و  می کند 

تقدیر و تشکر به عمل می آورد.
وی ادامه داد: برای انتخابات چهره های موثر در اقتصاد 
ایران و کارآفرینان، معیارهایی با مشورت کارشناسان 
و اقتصاددانان استخراج شده و براساس این معیارها، 
انتخاب نهایی صورت می گیرد. این معیارها و فرآیند 
کشور  خصوصی  بخش  اطالع  به  نیز  افراد  انتخاب 

رسانده می شود.
الزم به یادآوری است در سال 1263 شمسی محمد 
حسن امید الضرب به اتفاق گروهی از تجار تهرانی نهاد 
»مجلس وکالی تجار« را در تهران پایه گذاری کردند. 
این نهاد در سال های بعدی به اتاق بازرگانی تغییر نام 
داد. در دهه 40 شمسی اتاق بازرگانی و اتاق صنایع 
و معادن ادغام شدند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  دادند.  تشکیل  را  کشاورزی  و 
جاری  سال  ماه  مرداد  در  تهران  کشاورزی  و  معادن 
به  خود  تاسیس  132سالگی  جشن  برگزاری  ضمن 
تقدیر از 10 کارآفرین و چهره موثر اقتصادی ایران طی 

یک قرن گذشته می پردازد.

 

ایسنا/ یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
ارزیابی عملکرد مجلس نهم در حوزه 

انرژی

این که  به  اشاره  با  انرژی  حوزه  کارشناس  یک 
مجلس نهم حساسیت کافی در مورد مدل جدید 
که  است  معتقد  نداشته،  را  نفتی  قرار داد های 

مالک  با  باید  دولت  و  مجلس  تقابل  و  عملکرد 
منافع ملی سنجیده شود.

محمدعلی خطیبی طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار 
ایسنا، در بررسی عملکرد مجلس نهم در زمینه انرژی، 
مقایسه  در  باید  مجلسی  هر  عملکرد  این که  بیان  با 
مقایسه  قبل  دوره های  اسالمی  شورای  مجالس  با 
عملکرد  از  ما  ذهنی  ایده آل  گفت:  شود،  بررسی  و 
مجلس یک موضوع است، اما مقایسه آن و نمره گذاری 
آن موضوع دیگری است که باید در قیاس دوره های 

گذشته انجام شود.
نهاد  عنوان  به  باید  مجلس  این که  بر  تاکید  با  وی 
قانون گذار مستقل از دولت عمل کند، تصریح کرد: اگر 
مجلس با دولت همگام شود عضوی از دولت و تابع آن 
خواهد شد و این با ماهیت مجلس شورای اسالمی که 

وظیفه آن قانون گذاری و نظارت است سنخیت ندارد.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: اگر انتظار داشته 
باشیم دولت هرچه بگوید مجلس قبول کند، مجلس 
تبدیل به مهر تاییدی برای کار دولت می شود و این 

ماهیت این بازوی قدرتی را زیر سوال می برد.
خطیبی درباره ی عملکرد مجلس نهم در زمینه تدوین 
مدل جدید قرار داد های نفتی با برداشته شدن تحریم ها 
خاطر نشان کرد: البته هنوز IPC نهایی نشده است 
و از سوی دیگر در مورد این مدل جدید قرار دادی نه 
تنها مجلس بلکه دانشگاه ها نیز حتی بیش از مجلس 

شورای اسالمی حساسیت نشان دادند.
وی با بیان این که مدل جدید قرار دادهای نفتی طوری 
به همراه  تعهدات طوالنی مدت  مطرح شده است که 
داشته و بنابراین در آینده صنعت نفت کشور تاثیر گذار 
است، عنوان کرد: همین طوالنی مدت بودن قرار دادها 
باالبودن  به  توجه  با  و  است  حساسی  مساله  بسیار 
در  حتی  مجلس  گفت  می توان  موضوع  این  اهمیت 

به  زیادی  حساسیت  دانشگاهی  نهادهای  با  مقایسه 
خرج نداده است.

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر این که موضوع 
به  نیاز  نفت  حوزه  در  قرار دادی  جدید  مدل  تدوین 
لزوم  با  هیچ کس  کرد:  اظهار  دارد،  بیشتری  نظارت 
تدوین قرار داد خارجی در صنعت نفت مخالف نیست، 
تغییرات  حوزه  این  در  قرار دادی  جدید  مدل  اما 
چشم گیری نسبت به قرار دادهای قبلی داشته است و 

بنابراین نیاز به دقت و نظارت بیشتری دارد.
خطیبی ادامه داد: بنابراین حساسیت مجلس در این 
زمینه نه تنها زیاد نبود، بلکه به نظر می رسد به اندازه 
جلسات  است  ممکن  حال  این  با  است  نبوده  کافی 
محرمانه زیادی در کمیسیون های مجلس در این مورد 

برگزار شده باشد.
این را در نظر داشت که  باید  البته  وی تصریح کرد: 
هنوز پیش نویس نهایی قرار دادهای نفتی تدوین نشده 
است و ممکن است مجلس آینده به این موضوع ورود 
کند که انتظار دقت بیشتری در این مورد از مجلس 

بعدی می رود.

تک نرخی شدن بنزین واردات را افزایش داده 
است

این نماینده سابق ایران در اوپک در ادامه با تاکید بر 
این که در تقابل تصمیم گیری های دولت و مجلس باید 
مسائلی را از منظر مصالح سیاسی کل کشور بررسی 
مصوبه  و  بنزین  نرخ  تعیین  موضوع  درباره ی  کرد، 
بنزین اخیر مجلس اظهار کرد: وزارت نفت معتقد است 
و مجلسی ها  است  نفع کشور  به  که تک نرخی شدن 
به نفع کشور خواهد  بنزین  می گویند دو نرخی بودن 

بود.
خطیبی خاطر نشان کرد: آمارها نشان می دهد که از 

زمان اعمال بنزین یک نرخی واردات بنزین به شدت 
افزایش یافته که این امر باعث افزایش وابستگی کشور 

شده و به ضرر منافع ملی است.
وی با بیان این که باید مصرف بنزین در کشور در حد 
تولید بنزین در داخل باشد، گفت: چنانچه دو نرخی 
کردن بنزین باعث کنترل مصرف شود، این سیاست 
مناسب است که از کسانی که بیش از حد نیاز بنزین 
استفاده کنند نه تنها قیمت تمام شده بنزین گرفته 

بلکه مالیات نیز دریافت شود.
ممکن  اگرچه  داد:  ادامه  انرژی  حوزه  کارشناس  این 
همراه  به  را  مشکالتی  بنزین  کردن  نرخی  دو  است 
داشته باشد، اما اگر باعث کنترل و مدیریت مصرف این 

سوخت شود منافع آن به مشکالت اش می ارزد.
زمینه ی حفظ  در  نظر مجلس  کرد:  تصریح  خطیبی 
سیاست  با  بنزین  کردن  نرخی  دو  و  سوخت  کارت 
بهینه کردن مصرف سازگارتر بود، چرا که فلسفه کارت 
سوخت نیز مدیریت مصرف بوده است و اگر قرار بر 
حذف آن باشد منابع سوختی کشور اتالف شده و از 

سویی دیگر آلودگی افزایش پیدا می کند.
اثرات زیست محیطی کنترل مصرف  با اشاره به  وی 
بنزین عنوان کرد: اگرچه تک نرخی کردن بنزین کار 
راه  بهترین  راه،  راحت ترین  همیشه  اما  است،  آسانی 

به شمار نمی رود.
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دنیای اقتصاد/

 بر اساس نتایج تحقیقات اریک 
تی.اندرسون و دانکن آی.سیمستر

مترجم: روناک طه زاده
Kellogg Insight :منبع

همیشه  محصوالت،  مورد  در  گمراه کننده  انتقادات 
آنها  یا در حالت عصبانیت و خشم  ازسوی دشمنان 
نوشته نمی شود. انتقادات مشتریان با تاثیرگذاری بر 
اینکه ما چه چیزی بخریم و شرکت ها چه چیزی را 
تولید کنند، می تواند باعث به وجود آمدن یا شکست 
یک محصول شود. بنابراین با وجود این تاثیر بیش از 
انتقاداتی  انتقادات گمراه کننده-  آنها، چشم انداز  حد 

که واقعیت ندارند- کامال نگران کننده است.

کارکنان شرکت های  است که  این  نگرانی ها  از  یکی 
رقیب، خود را به عنوان مشتریان شرکت جا بزنند و 
انتقادات منفی در مورد محصوالت یا خدمات شرکت 
سایت های  از  برخی  مورد  در  واقع،  در  کنند.  عنوان 
و  نگرانی ها  چنین   ،TripAdvisor همانند  انتقاد 
اریک  باشد.  داشته  وجود  است  ممکن  دغدغه هایی 
اندرسون، استاد بازاریابی در دانشکده مدیریت کالگ 
چنین توضیح می دهد؛ »بعضی از تحقیقات نشان داده 
است که هتل هایی که عضو مجموعه هتل ها نیستند، 
ممکن است درخصوص هتل های رقیب چنین اقدامی 
از  دانکن  و همکارش،  اندرسون  اما  انجام دهند.«  را 
متفاوتی  نوع  اخیرا  ماساچوست،  تکنولوژی  موسسه 
از انتقادات گمراه کننده را کشف کرده اند که ازسوی 
بهترین  توسط  بلکه  نمی شود  نوشته  شرکت  رقبای 

مشتریان شرکت عنوان می شود.

 مدارک و شواهد گمراه کننده
از  یکی  مشتریان  انتقادات  سیمستر،  و  اندرسون 
شرکت های برجسته و مطرح در عرصه پوشاک را که 
قرار  بررسی  مورد  بود،  شده  درج  شرکت  سایت  در 
دادند. ابتدا محققان سعی کردند انتقادات مشتریانی 
را که جهت خرید محصوالت در سایت ثبت نام کرده 
)شرکت،  کنند  بررسی  بودند(  سیستم  )کاربر  بودند 
و  ثبت  سیستم  در  را  مشتریان  خریدهای  سوابق 

نگهداری می کرد(.
این سوابق، خریدهای انجام شده از طریق کانال های 
شده  انجام  خریدهای  به  را  متعدد  خرده فروشی 
اعتباری  کارت های  از طریق شماره  مشتریان خاص 
و دیگر اطالعات هویتی مرتبط ساخت، تا جایی که 
محققان تقریبا مطمئن شدند که اگر کسی خریدی 
از  و  داشته است، حتما در سیستم ثبت شده است 

قلم نیفتاده است.

اما پس از آن محققان متوجه موضوع غیرمنتظره ای 
شدند: حدود 5 درصد از 300هزار محصولی که آنها 
بررسی کردند، قابل ارتباط دادن به خریدهای واقعی 
نبودند. اندرسون توضیح می دهد؛ »بنابراین ما زمان 
زیادی را صرف تالش برای کشف اینکه این مشتریان 
چه کسانی هستند و همچنین اینکه این محصوالت 
کدام  بودند، کردیم و بعد از کارآگاه بازی بسیار به این 
نتیجه رسیدیم که این مشتریان اصال این محصوالت 
را خریداری نکرده اند )با رد کردن این فرض که افراد 
این محصوالت را هدیه گرفته باشند(.« به بیان دیگر، 

به نظر می رسد این مشتریان دروغ می گویند.
مشتریان  از  نفر  هزاران  که  دارد  واقعیت  نکته  »این 
و  می نویسند  محصوالت  درباره  را  منفی  انتقادات 
چه  افراد  این  که  می آید  وجود  به  سوال  این  حال 
به  نمی تواند  که  مواردی  واقع،  هستند؟«در  کسانی 
از دیگر  تقریبا 40 درصد  واقعی متصل شود،  خرید 

واکاوی انتقادات منفی مشتریان

 بازگشت به عناوین 19 یادداشت مدیریتی
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از  دیگر  یکی  می گوید  اندرسون  است.  بیشتر  موارد 
مشخصه های زبانی فریبنده، زیاده روی در استفاده از 

»عالمت تعجب« است.
پس چگونه این موارد فریبنده از دیگر موارد موجود 
در سایت متفاوت است؟ قابل توجه ترین ویژگی آنها، 
منفی بودن آنهاست. محققان دریافتند که مواردی که 
قابل ارتباط به هیچ خریدی نیستند، دو برابر مواردی 
که به خریدهای واقعی ارتباط داده می شوند، کمترین 
اهمیت  قابل  نکته  می دهند.  محصوالت  به  را  امتیاز 
آن است که این 5 درصد نظرات منفی نامتناسب، به 
اندازه کافی بر فروش تاثیرگذار بود. اندرسون توضیح 
شرکت  که  دادیم  نشان  مورد  این  در  »ما  می دهد: 
دست  از  را  خود  درآمد  از  درصد   2 تا  یک  حدود 
نرسد،  نظر  به  زیادی  پول  است  ممکن  که  می دهد 
اما زمانی که شما یک شرکت بزرگ واقعی هستید، 
از دست دادن یک تا 2 درصد درآمد به دلیل انتقادات 

فریبنده، مبلغ هنگفتی به شمار می رود«.

نشست و دیدار با گمراه کنندگان
اندرسون توضیح می دهد فرض دیگر آن است اینکه 
نظرات منفی  دارای  این منتقدان چه کسانی و چرا 
ذاتا  انتقاد  نوشتن  که  نکته  این  به  توجه  با  هستند، 
هنوز  است.  اهمیت  حائز  است،  غیرعادی«  »فعالیت 
و  نمی کنند  اعالم  را  خود  نظرات  مردم  از  بسیاری 
به  را  زمانی  واقعا  از 5 درصد مصرف کنندگان  کمتر 

نوشتن انتقاد اختصاص می دهند و در حال حاضر ما 
در حال پیدا کردن 5 درصد از آن 5 درصدی هستیم 

که انتقادات گمراه کننده ارسال کرده اند.
با این حال، وی توضیح می دهد که موضوع این نیست 
که تنها چند نفر مسوول گمراهی نظرات باشند، بلکه 
را  منفی  موارد  این  مشتریان  از  نفر  هزاران  واقع  در 
این سوال پیش می آید که  ترتیب  این  به  نوشته اند. 
خب، آنها چه کسانی هستند؟ و شگفتی بزرگ برای ما 
این بود که آنها واقعا مشتریان خوب شرکت هستند! 
بهتر  مشتریان  سایر  از  متوسط  به طور  آنها  واقع  در 
هستند. در واقع این نظرات فریبنده و گمراه کننده، 
به طور  کدام  هر  که  هستند  خوبی  مشتریان  چنان 
متوسط بیش از 100 مورد از خرده فروشان خریداری 

کرده اند.
محصول  آن  از  اینکه  با  وفادار  مشتری  یک  چرا 
خریدی انجام نداده است اما انتقادی منفی در مورد 
آن می نویسد؟ یکی از توضیحات این امر می تواند این 
باشد که این مشتریان به گونه ای از شرکت ناراحت 
مجازات  به عنوان  را  خود  منفی  انتقادات  و  هستند 

اعمال می کنند.
با این حال درک این موضوع که چگونه آنها می توانند 
از  پس  حتی  ولی  باشند  ناراحت  شرکت  دست  از 
به  همچنان  گمراه کننده،  و  منفی  انتقادات  نوشتن 
خرید محصوالت از خرده فروشان ادامه دهند، سخت 
است و شواهد خوبی برای اثبات این ادعا که مشتریان، 

این انتقادات منفی را برای ایجاد جایگاه اجتماعی و 
فرض  ندارد.  وجود  می گذارند،  جای  بر  خود  اعتبار 
دارند  تمایل  انتقادکنندگان  این  که  است  آن  دیگر 
مقدار زیادی از محصوالت را به این دلیل خریداری 
کنند تا رد خود را گم کنند و نشان ندهند که آنها 

این انتقادات را نوشته اند.
در عوض، محققان استدالل می کنند که این منتقدان 
برندهای تجاری خودگمارده عمل  به عنوان مدیران 
مشتریان  چنان  »آنها  می گوید:  اندرسون  می کنند. 
باید  خود  می کنند،  احساس  که  هستند  خوبی 
شرکت را هدایت کنند و هنگامی که شرکت از نگاه 
آن  می خواهند  آنها  می کند،  اشتباه  مصرف کنندگان 
را تصحیح کنند.« تجزیه و تحلیل ها استدالالتی در 
تعداد  ارائه می دهد؛  موضوع  این  از  پشتیبانی  جهت 
عبارات  حاوی  گمراه کننده  انتقادات  این  از  زیادی 
یا  و  کنید«  عرضه  بیشتری  »مقدار  همانند  زیادی 
»برگردید به« بودند، عباراتی که به جای توصیه به 
سایر مشتریان، شرکت را مورد هدف قرار داده بودند.

نظرات دلسردکننده و فریبنده
تا  دهد  انجام  می تواند  کارهایی  چه  شرکت  یک 
انتقادهای گمراه کننده صرف نظر کنند؟  از  مشتریان 
اندرسون عنوان می کند اقدام قانونی علیه مشتریانی 
که این رفتار را انجام می دهند- اگر به شما اثبات شود 
که این انتقادات بی اساس و مضر است- می تواند موثر 

باشد. عالوه براین، ممکن است برخی از آنها بهترین 
مشتریان شما باشند. شما می توانید راهکار دیگری را 
به عبارت دیگر شما می توانید به  امتحان کنید،  نیز 
تغییر مسیر فکر کنید. این مشتریان را پیدا کنید و 
به آنها راه های دیگری برای بیان نارضایتی پیشنهاد 
کنید، از توصیه های آنها استفاده کنید یا به حرف ها 

و احساسات آنها گوش فرا دهید.
موضوع گسترده تر در اینجا، مبحث نیابت و نمایندگی 
کمی  تعداد  تنها  که  آنجا  از  است.  مشتریان  نظرات 
می دهند،  نظر  محصوالت  مورد  در  مشتریان  از 
خرده فروشان با تلنباری از انتقاداتی روبه رو می شوند 
که می دانند متعلق به جامعه اصلی و حقیقی مشتریان 
یک  »این  می گوید:  اندرسون  نیست.  محصوالت 
مشکل است و شرکت ها این را می دانند.« شرکت ها 
باید با کارشناسان خبره در مبحث افزایش تعامل و 
مشارکت مشتریان همکاری می کنند. امید است که 
این دو تیم از کارشناسان بتوانند از یکدیگر بیاموزند؛ 
مشارکت  افزایش  برای  را  ترفندهایی  بتوان  شاید 

منتقدان و بازبینی مورد استفاده قرار داد.

 بازگشت به عناوین 2۰ یادداشت مدیریتی
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موضوع: خرید ۳۰ کیلومتر کابل ۲۰ کیلوولت 
آلومینیومی مسلح ۳۰۰ * ۱ میلی متر مربع و ۳۰ کیلومتر 

کابل ۲۰ کیلوولت

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی: 23004000000
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۵ 
  

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

   
محل دریافت اسناد : تهران: میدان ونك،خیابان برزیل 

،ساختمان شهیدعباسپور، بلوك۲ نیم طبقه دوم واحد۲۰۷ 
آقای بهرامی ./ تبریز : جاده ائل گؤلی، باالتر از هتل شهریار، 

ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه 
اول ، اداره مناقصه و قراردادها .

موضوع : انجام خدمات سرویس و تعمیرات کلی و 
جزئی ترانسفورماتور

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - نهم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - هشتم 

شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر :  ایران - اصفهان - اصفهان
    

محل دریافت اسناد : اصفهان- خ چهارباغ عباسي- خ 
عباس آباد- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

  

موضوع : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
۹۵/۲۱۰۰۱ - خرید کابل های فشار ضعیف و ۲۰ 

کیلوولت

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۹ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - یازدهم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
کشور / استان / شهر :  ایران - تهران - تهران

    
محل دریافت اسناد: فروش اسناد از طریق سامانه 

www. تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
setadiran.ir

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع : خرید ۱۶۰ دستگاه انواع تابلو ۲۰ کیلوولت 
و فشارضعیف و پیالرو روشنایی و ۱۵ دستگاه تابلو ۲۰ 

NNQ کیلوولت

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 15445536000
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۵ 
  

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

    
محل دریافت اسناد: تهران: میدان ونك،خیابان 

برزیل ،ساختمان شهیدعباسپور، بلوك۲ نیم طبقه 
دوم واحد۲۰۷ آقای بهرامی . تبریز : جاده ائل گؤلی، 

باالتر از هتل شهریار، ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز، طبقه اول ، اداره مناقصه و قراردادها .

21 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق تبریزشرکت توزیع برق شهرستان اصفهانشرکت برق منطقه ای تهرانشرکت توزیع نیروی برق تبریز

 بازگشت به عناوین 
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www.ieis.ir  15 22نگاه آخر                      آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالك

مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت برق ایران )رسانا( 
خواهشمند است نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق ایمیل  
ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 6-6657۰93۰  به ما اطالع 
دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

روستای کفش گیری، گرگان، گلستان   /
 عکس از شایان غیاث الدین

شماره   1731    28  اردیبهشت ماه 1395


