
و  بیست و پنج      نهم آذر ماه هزار و سیصد و نود و چهار  شماره هزار و  ششصد 

5

14

12

15

3
 

 

 

 

اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

مدیر عامل شرکت انرژی های تجدیدپذیر مپنا 
گفت: بر اساس توافقی که با دولت داریم باید 
بادی  نیروگاه های  طریق  از  برق  مگاوات   750
تولید شود که بر اساس تمهیدات در نظر گرفته 
شده تا پایان امسال می توانیم حدود 60 درصد 

تولید را عملیاتی کنیم.
ایسنا،اظهار  خبرنگار  با  گفت و گو  در  ادیب فر  اکبر 
باید  داریم  دولت  با  که  تعهداتی  اساس  بر  کرد: 
انتقال دانش از خارج و تولید در داخل صورت بگیرد 
و باتوجه به شرایط فعلی باید گفت که انتقال دانش 

تکمیل و در حال استفاده در بخش تولید است.
و  تمهیدات  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
برنامه ریزی های صورت گرفته در اجرای این تعهد 
میزان  حاضر  حال  کرد:در  نمانده ایم،تاکید  عقب 
تولید نیروگاه های بادی 56 درصد است اما بر اساس 
قرار  شده  گرفته  نظر  در  تمهیدات  و  پیش بینی ها 
به  آینده  تا سال  و  به 65  امسال  تاپایان  که  است 

85 درصد برسد.
با  مپنا  تجدیدپذیر  انرژی های  شرکت  عامل  مدیر 
بیان اینکه فناوری های تولید توربین های مگاواتی از 
چند سال پیش توسط کشور آلمان به ایران منتقل 
توربین  که  مپنا  تولید  کرد:اولین  است،اظهار  شده 
نهم ما است در سایت مستقر شده و به زودی نیز 

راه اندازی می شود.
ادیب فر با اشاره به وضعیت نیروگاه های بادی کشور 
نسبت  دولت  رویکرد  تغییر  به  توجه  با  داد:  ادامه 
به انرژی های تجدید پذیر خوشبختانه فعالیت خوبی 
در این زمینه آغاز شده و با توجه به این که بیشتر 
مباحث مورد بررسی در زمینه ی رسیدگی به امور 
را  خوبی  موفقیت های  توانسته ایم  است  زیربنایی 

کسب کنیم.
برای  خوبی  اقدامات  مپنا  در  این که  بیان  با  وی 
توسعه نیروگاه های بادی صورت گرفته است، افزود: 
بزرگ ترین و اولین نیروگاه بادی که از دو سال پیش 

کار آن آغاز شده است، در حال حاضر توانسته 20 
مگاوات را وارد مدار کند.

مپنا  تجدیدپذیر  انرژی های  شرکت  عامل  مدیر 
تصریح کرد: در مجموع 60 میلیون کیلووات ساعت 
از این نیروگاه تولید برق صورت گرفته همچنین فاز 
ابالغ شده و در  دوم که 30 مگاوات است به مپنا 
شرف اجرا است که براساس پیش بینی های صورت 
گرفته تا پایان سال 1395 عملیات این فاز نیز به 

پایان می  رسد.
ادیب فر ادامه داد: عالوه بر این عملیات دو نیروگاه 
در آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در حال انجام 
 1395 سال  در  گفت  می توان  که  به طوری  است 

عملیات دو مزرعه بادی انجام می شود.

ایسنا/ 

جهش تولید نیروگاه های بادی به دلیل تغییر رویکرد دولت
شرق/

نرخ ارز یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار اقتصاد ایران 
کاالهای  عمده  بخش  اینکه  به  توجه  با  می رود.  به شمار 
واسطه ای و مصرفی ایران از طریق واردات تأمین می شود، 
قیمت  شاخص های  تغییر  موجب  ارز  نرخ  نوسانات 
تولید کننده و مصرف کننده می شود. می توان گفت نرخ ارز 
بر تمامی بخش های اقتصادی کشور و بر زندگی و معیشت 

مردم نیز تأثیر گذار است.
 تیم اقتصادی دولت یازدهم در ابتدا رویکرد معقوالنه ای 
در بازار ارز کشور داشت. دالر آمریکا در اول خرداد ١٣٩٢، 
تومان  آقای روحانی، سه هزارو٦٣٠  انتخاب  از  یعنی قبل 
بهبود روابط  به  امید  یازدهم،  با روی کارآمدن دولت  بود. 
دیپلماتیک و برداشته شدن تحریم ها، باعث به وجودآمدن 
جو کاهشی در بازار ارز به ویژه دالر شد و نرخ دالر در مهرماه 
٩٢ به کمتر از دوهزارو ٩٠٠ تومان رسید. اما اظهارات رئیس 
کل بانک مرکزی مبنی بر غیرمنطقی بودن این افت قیمت، 
باعث توقف کاهش نرخ دالر شد و قیمت این ارز مهم را 
دوباره به مرز سه  هزارتومان رساند. با توجه به دیگر اظهارات 
مقامات اقتصادی دولت یازدهم، می توان دریافت که در ابتدا 
دولت در پی کاهش قیمت دالر نبوده، بلکه این اصل را 
پذیرفته بود که نرخ دالر باید منطبق با واقعیات اقتصادی 
کشور باشد و از ایجاد نرخ دستوری دالر خودداری می کرد. 
ادامه در صفحه 3/ 

 رویکرد دوگانه ارزی دولت



 

 بدهی 23 هزار میلیارد تومانی وزارت 
نیرو/

شیراز - عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: وزارت نیرو 23 هزار میلیارد تومان بدهی دارد به 
همین دلیل تمایل چندانی برای تخصیص اعتبار پروژه 
ندارد........ کوچک  مقیاس  در  خورشیدی  انرژی  های 

ادامه خبر

 مجوز تاسیس نیروگاه خورشیدی برای 
آلمان ها صادر شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: مجوز 
توسط  خورشیدی  نیروگاه  مگاوات   1260 تاسیس 
آلمان ها برای کل کشور که 300 مگاوات آن مربوط به 
استان تهران است از سوی سازمان بهره وری انرژی ایران 
صادر شده و آلمان ها به دنبال تحویل زمین هستند........

ادامه خبر

 ارزش معامله برق در بورس از مرز 441 
میلیارد ریال گذشت

وزارت نیرو اعالم کرد : رکورد معامالت برق در جلسه 
روز دوشنبه بورس انرژی ایران،ثبت شد و میزان معامله 

از مرز رقم 441 میلیارد ریال گذشت .......ادامه خبر

 رشد جمعیت و توسعه اقتصادی؛ دو 
چالش پیش روی صنعت برق جهان است

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: رشد 
روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی دو چالش پیش 

روی صنعت برق جهان است........ادامه خبر

 برترین های شبکه انتقال برق کشور از 
نظر شاخص های حوادث شبکه معرفی شد

بررسی های  نتایج  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
برق کشور در  انتقال  آماری حوادث شبکه  و  تحلیلی 

شش ماه اول سال 94 را اعالم کرد...........ادامه خبر

نسبت  دولت  میزان سرمایه گذاری های   
به واگذاری هایش بیشتر است

وزیراموراقتصادی و دارایی کشور گفت: با وجود ابالغ 
میزان  که  هستیم  آن  شاهد   44 اصل  سیاست های 
سرمایه گذاری های دولت نسبت به میزان واگذاری های 

آن بیشتر شد........ادامه خبر

 چالش بزرگ استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان

در دهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
اتاق تهران، مسایل و مشکالت بازرگانان در  صادرات 
ارتباط با گمرک رویه های گمرکی مورد بررسی قرار 
گرفت. البته، قرار بود این مشکالت در حضور مسعود 
کرباسیان، رییس کل گمرک بازگو شود، اما او به دلیل 
عسگری«،  »فرود  دولت،  هیات  جلسه  در  حضورش 
تهران  اتاق  به  را  خود  گمرکی  امور  و  فنی  معاون 

فرستاد........ادامه خبر

 مودیان باید با قوانین مالیاتی آشنا باشند
در  تهران  اتاق  کسب وکار  تسهیل  کمیسیون  اعضای 
دوازدهمین نشست خود به ادامه بررسی مشکالتی که 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعاالن بخش 

خصوصی ایجاد کرده، پرداختند. .......ادامه خبر

 بانک توسعه صادرات : 6 درصد تخفیف 
براي نرخ سود تسهیالت صادراتي  

مدیر امور برنامه ریزی و بهبود روش های بانک توسعه 
صادرات اعالم کرد: به موجب تفاهمنامه بین این بانک، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنعت معدن 
سود  یارانه  درصد   6 حداکثر  پس  این  از  تجارت  و 
این  عاملیت  به  و  دولت  از سوی  صادراتی  تسهیالت 
صادرکنندگان خدمات  و  کنندگان  تولید  برای  بانک 

فنی و مهندسی درنظر گرفته می شود........ادامه خبر

 ایران به عنوان یک هاب مرکزی، 
توانایی صادرات مجدد به کشورهای 

منطقه را دارد
صادرات  توانایی  مرکزی،  هاب  یک  عنوان  به  ایران 

مجدد به کشورهای منطقه را دارد.......ادامه خبر

 امضای 5 تفاهمنامه اقتصادی بین ایران 
و مجارستان

نخست وزیر مجارستان با اشاره به امضای 5 تفاهمنامه 
قرارداد  کرد:  اعالم  مختلف،  زمینه های  در  ایران  با 
معافیت مالیات دو جانبه امروز بین ایران و مجارستان 

به امضاء رسید........ادامه خبر

 افت 200 تومانی مس در بورس کاال
و  صنعتی  محصوالت  آبان ماه  رینگ   8 یکشنبه  روز 
از 24  بیش  ایران شاهد عرضه  کاالی  بورس  معدنی 
هزار و 770 تن انواع فلز سرخ بود که از این مقدار 4 
هزار و 600 تن آن به مفتول و کاتد مس اختصاص 
داشت که نسبت به آخرین معامله کاهش بیش از یک 

درصدی را تجربه کرد........ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 
منتشر شد

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

 قیمت ارز به نقطه تعادلی برمی گردد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
نوسان کنونی نرخ ارز، کوتاه مدت بوده و با رفع عواملی 
که تقاضای ارز را تقویت کرده است، قیمت به نقطه 
تعادلی خود بازخواهد گشت اما بانک مرکزی با اعمال 
میزان  کمترین  به  را  نوسان  این  تواند  می  مدیریت 

برساند...........ادامه خبر
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:
بدهی 23 هزار میلیارد تومانی وزارت 

نیرو/

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو   - شیراز 
اسالمی گفت: وزارت نیرو 23 هزار میلیارد تومان 
برای  چندانی  تمایل  دلیل  همین  به  دارد  بدهی 
تخصیص اعتبار پروژه های انرژی خورشیدی در 

مقیاس کوچک ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذواالنوار ظهر دوشنبه 
در دومین نشست خبری خود در سال جاری با اشاره 
به وضعیت کشور در خصوص مباحث زیست محیطی 
تاکید کرد: ایران از جمله کشورهای امضا کننده پیمان 
کیوتودرجهان است و باید تا سال 2020 اعمال شود که 

دراین راستا به طور حتم جریمه خواهیم شد.
وی تصریح کرد: تعهدات مختلفی کشورهای امضا کننده 
این تفاهم نامه باید اجرایی کنند که با احتمال فراوان 
ایران به دلیل ناتوانی در اجرای آن حدود 14 میلیارد 

دالر جریمه می شود.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  شیرازدرمجلس  نماینده 
کشور  در  محیطی  زیست  مباحث  به  توجه  متاسفانه 
اندک است در حالیکه به راحتی و با انجام هزینه های 

مختلف می توانیم از این جریمه جلوگیری کنیم.
با محیط  ذواالنوار تاکید کرد: راهکارافزایش سازگاری 
زیست و یا مقابله با عوامل تغییراقلیم را باید مد نظر 
قرار دهیم زیرا سازمان ملل تصمیم گرفته تا سال 2050 
حرارت کره زمین را دو درجه کم کند در حالیکه امروز 

حرارت ایران 1.5 درجه افزایش دارد.
وی با اشاره به اینکه باید به دنبال استفاده ازانرژی برق و 
خورشید باشیم، گفت: بحث استفاده ازانرژی خورشیدی 
که مطرح بود با استقبال وزارت نیرو مواجه نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: به نظر من وزارت نیرو به دلیل داشتن بدهی 23 
برای هزینه کردن  هزارمیلیارد تومانی تمایل چندانی 
دراین بخش ها را ندارد و بیشتر به دنبال گرفتن مجوز 
از دولت برای هزینه کرد در جاهای دیگر این اعتبارات 

است.

فارس/ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در 
گفت و گو با فارس:

مجوز تاسیس نیروگاه خورشیدی برای 
آلمان ها صادر شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: 
مجوز تاسیس 1260 مگاوات نیروگاه خورشیدی 
مگاوات  که 300  برای کل کشور  آلمان ها  توسط 
آن مربوط به استان تهران است از سوی سازمان 
به  آلمان ها  و  شده  صادر  ایران  انرژی  بهره وری 

دنبال تحویل زمین هستند.
اقتصادی  خبرنگار  با  گو  گفت و  در  بربند  سیدعلی 
خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سئوال که آیا ساخت 
نیروگاه خورشیدی توسط آلمانی ها در تهران کلید زده 
شد گفت: در حال حاضر مجوز تاسیس 1260 مگاوات 
نیروگاه خورشیدی برای کل کشور که 300 مگاوات آن 
انرژی  بهره وری  به تهران است توسط سازمان  مربوط 
این کار در حال  آغاز  برای  اما  ایران صادر شده است 
حاضر آلمان ها به دنبال تحویل زمین از سازمان جهاد 

کشاورزی و منابع طبیعی هستند.
بربند با اشاره به اینکه البته مرکز خزانه داری آلمان  نیز به 
این شرکت های آلمانی اعالم کرده اقدامات خود را انجام 

ادامه از صفحه 1/
برهمین اساس در بیش از دوسالی که از آغازبه کار 
دولت یازدهم می گذرد، نرخ ارز مبادله ای از دوهزارو 
٤٧٠ تومان به مرز سه  هزارتومان رسیده است. یعنی 
دولت تالش کرده تا در این مدت با شیب مالیم و 
در راستای شرایط اقتصادی کشور نرخ ارز را افزایش 
دهد. خوشبختانه دولت توانست در این راستا به خوبی 
عمل کند و بازار ارز را از شوک های قیمتی سال های 
قبل مصون نگاه دارد. به طوری که بازار ارز کشور در 
دوسال گذشته از آرامش و ثبات کم نظیری برخوردار 
بود.  اما اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر ثابت 
اقدامی  بودجه ٩٥،  در الیحه  دالر  نرخ  نگه داشتن 

متناقض به نظر می رسد.
با توجه به اینکه قیمت دالر در بازار آزاد به کانال 
سه هزارو ٦٠٠ تومان وارد شده است، قطعا تصویب 
نرخ دو هزارو ٨٥٠ تومانی دالر در بودجه سال ٩٥ با 
واقعیات اقتصادی کشور همخوانی ندارد و با توجه 
به کاهش کم سابقه قیمت نفت، دولت با مشکالت 
متعددی در زمینه بودجه کشور مواجه خواهد شد.  
کشور  توسعه  پنجم  قانون  »ج«  بند   ٨١ ماده  در 
آمده است: »نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده 
است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در 
تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی 
تعیین  جمله  از  کالن  اقتصاد  شرایط  همچنین  و 
حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد«. 
طبق همین بند از قانون پنجم توسعه، دولت باید 
و  تورم جهانی  فاصله  میزان  به  را  ارز  نرخ  هرساله 
داخلی افزایش دهد. با توجه به اینکه تورم جهانی 

حدود سه درصد و در خوش بینانه ترین حالت تورم 
داخلی حدود ١٣درصد است؛ فاصله تورم جهانی با 
تورم داخلی حدود ١٠درصد است. بنابراین باید نرخ 
ارز در داخل کشور حداقل ساالنه ١٠درصد افزایش 
یابد. متأسفانه دولت این موضوع را در تعیین نرخ 
دالر در بودجه ٩٥، تعمدا نادیده گرفته و برخالف 
سیاست های قبلی، سیاست دستوری نرخ ارز را در 
پیش گرفته است.  البته با توجه به اینکه در یک ماه 
گذشته دالر آزاد با رشد ٢٠٠ تومانی همراه بوده و 
وارد کانال سه هزارو ٦٠٠ تومانی شده است، احتمال 
دارد که سخنگوی دولت برای جلوگیری از افزایش 
بیشتر قیمت در بازار آزاد، چنین اظهاراتی را بیان 
کرده باشد. امیدواریم که صحبت های آقای نوبخت 
در  تومانی  دو هزارو ٨٥٠  دالر  نرخ  تعیین  مبنی بر 
بودجه سال آینده، صرفا در جهت ارسال سیگنال 
باشد و  بازار  این  آزاد و کنترل  بازار دالر  به  منفی 
همان طور که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی 
انتظار دارند، نرخ دالر در بودجه سال آینده حداقل 

در مرز سه  هزارتومان تعیین شود.

 رویکرد دوگانه ارزی دولت
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

دهید تا بعد از برجام کار تاسیس نیروگاه خورشیدی 
را آغاز کنید، اظهار داشت: شرکت های آلمانی در حال 
حاضر منتظر تحویل زمین هستند چرا که اگر متراژ 
زمین های تحویلی به آنها باال باشد قطعا آنها نیز می توانند 

تعداد نیروگاه های خود را افزایش دهند.
داد:  ادامه  تهران  استان  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
قطعا تا یک ماه آینده همه چیز روشن می شود و آلمان ها 

کار ساخت نیروگاه های خورشیدی را کلید خواهند زد.

وزارت نیرو/ ثبت یک رکورد جدید :
ارزش معامله برق در بورس از مرز 441 

میلیارد ریال گذشت

برق در  معامالت  رکورد   : کرد  اعالم  نیرو  وزارت 
جلسه روز دوشنبه بورس انرژی ایران،ثبت شد و 
میزان معامله از مرز رقم 441 میلیارد ریال گذشت 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، حجم 
معامالت در روز جاری در مجموع به یک میلیون و 193 
هزار و 720 مگاوات ساعت، با ارزش کل 441 میلیارد و 

914 میلیون و 85 هزار و 176 ریال رسید.
پیش از این بیشترین ارزش معامالت در روز 24 آبان 
سال 94 با ارزش 288 میلیارد ریال صورت پذیرفته بود 

که با معامالت امروز این رکورد شکسته شد.
انرژی  بورس  عامل  مدیر  سیدعلی حسینی،  گفته  به 
ایران، معامالت شرکت های خرده فروشی برق از 23 

فروردین 94 در بورس انرژی ایران آغاز شده است.
بورس در  عالی  توسط شورای  اساس مجوز صادره  بر 
خصوص تأسیس بورس انرژی، ترکیب سهامداری این 
شرکت به میزان 60 درصد نهادهای مالی، 20 درصد 

فعاالن صنعت برق و نفت و 20 درصد عموم مردم و 
با قید محدودیت 2.5 درصد برای هر متقاضی از طرف 

سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد.
سرمایه اولیه شرکت 200 میلیارد ریال در نظر گرفته 
بطور  اسفند سال 1391  تاریخ 19  در  و شرکت  شد 
رسمی معامالت خود را با انجام معامالت برق، قطران 

و زغال سنگ آغاز شد.

ایسنا/ 
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی؛ دو چالش 

پیش روی صنعت برق جهان است

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: 
دو  اقتصادی  توسعه  و  جمعیت  روزافزون  رشد 

چالش پیش روی صنعت برق جهان است.
به گزارش خبرنگار ایسنا در استان مرکزی، علیرضا احمد 
یزدی در مراسم تقدیر از صنایع همکار در پیک سایی 
تابستان سال 94 در ساوه افزود: این دو چالش عمده 
براساس اعالم نظر شورای جهانی انرژی در سال 2014 

مطرح و برای جهان پیش بینی شده است.
وی با اشاره به رشد روزافزون جمعیت به عنوان اولین 
اگر  کرد:  اظهار  برق جهان  روی صنعت  پیش  چالش 
مدیریت مصرف سرلوحه کار قرار نگیرد، قطعا با وجود 

رشد جمعیت، جوامع بشری دچار بحران خواهند شد.
احمد یزدی با بیان اینکه جمعیت جهان در 50 سال 
اخیر دو برابر افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: دو 
برابر شدن نیاز مصرف برق طی هر 10 سال نگران کننده 

است.
گازهای  انتشار  و  انرژی  تقاضای  افزایش  به گفته وی 

آالینده از یک طرف و گرم شدن زمین از طرف دیگر 
از جمله تبعات عدم مدیریت مصرف برق در جهان است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 237 میلیون تن انواع 
گازهای آالینده در جهان تولید شده که تولید این میزان 
و  کنترل  جریان  در  را  باالیی  هزینه های  آالینده  گاز 
پیشگیری از بروز بیماری های ناشی از آن برای جوامع 

در بر دارد.
معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه 
جهان راهی جز مدیریت مصرف برق ندارد، خاطرنشان 
کرد: کاهش تقاضا و مصرف و استفاده بهینه از منابع 

انرژی مهمترین انتظار صنعت برق از دنیاست.
وی با تاکید بر اینکه گرمای کنونی زمین در 200 سال 
گذشته بی سابقه بوده است، افزود: افزایش دمای هوای 
نیاز به لوازم سردکننده را دوچندان می کند و همین 

موضوع عاملی برای افزایش مصرف انرژی است.
خصوصا  نیروگاه ها  کار  راندمان  کاهش  وی  گفته  به 
نیروگاه های حرارتی، ذوب شدن یخ های قطبی و بروز 
به  منجر  طوفان ها  و  سیالب ها  نظیر  طبیعی  حوادث 

تامین برق بیشتری خواهد شد.
واحد  هر  تولید  توان  کرد:  خاطرنشان  یزدی  احمد 
نیروگاهی با توجه به افزایش مصرف برق و گرمای هوا 
با  بین 25 تا 30 درصد کاهش می یابد.وی در ادامه 
تقدیر از صنایع همکار در حوزه مدیریت مصرف برق 
اظهار کرد: در ابتدای اجرای طرح صنایع همکار، تعداد 
صنایعی که در کاهش مصرف همکاری داشتند 300 
واحد بود و هم اکنون این میزان در سراسر کشور به دو 

هزار و 600 واحد صنعتی افزایش پیدا کرده است.
تعداد صنعتی که در مدیریت  این  برای  به گفته وی 
میلیارد  بر 100  بالغ  داشته اند،  همکاری  برق  مصرف 
تومان پاداش و تخفیف در قبوض برق لحاظ شده است.

انجام شده  بررسی هایی که  براساس  وی تصریح کرد: 

است، هم اکنون بالغ بر 10 هزار واحد صنعتی از ظرفیت 
برخوردار  همکار  صنایع  به  شدن  تبدیل  برای  الزم 

هستند، که امید است این رقم در کشور محقق شود.

وزارت نیرو/ شش ماه اول سال؛
برترین های شبکه انتقال برق کشور از نظر 

شاخص های حوادث شبکه معرفی شد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران نتایج بررسی های 
تحلیلی و آماری حوادث شبکه انتقال برق کشور 

در شش ماه اول سال 94 را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو )پاون(، بر اساس 
عملکرد  شاخص های  نظر  از  شده،  انجام  بررسی های 
برق  شرکت های  ترتیب  به  حفاظتی،  رله های  صحیح 
منطقه ای هرمزگان، اصفهان، غرب و سازمان آب و برق 
خوزستان در مقایسه با سایر شرکت ها، باالترین امتیاز 
را به دست آوردند.شاخص عملکرد صحیح سامانه های 
حفاظتی شبکه انتقال برق کشور در این دوره 80.58 
درصد بوده که میزان این شاخص در شرکت برق منطقه 
ای هرمزگان 94.29 درصد، در برق منطقه ای اصفهان 
92.59 درصد و در برق منطقه ای غرب 90.80 درصد 
منطقه ای  برق  شرکت  است.همچنین  شده  گزارش 
درصد،  مهندسی 88.69  عملکرد  با شاخص  خراسان 
باالترین رتبه در این زمینه را کسب کرد.بررسی تحلیلی 
میزان حوادث شبکه انتقال برق کشور در دوره های شش 
ماهه و یک ساله توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

انجام و برای شرکت های برق منطقه ای ارسال می شود.
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اتاق ایران/  وزیر امور اقتصادی و دارایی:
میزان سرمایه گذاری های دولت نسبت به 

واگذاری هایش بیشتر است

وزیراموراقتصادی و دارایی کشور گفت: با وجود 
ابالغ سیاست های اصل 44 شاهد آن هستیم که 
میزان سرمایه گذاری های دولت نسبت به میزان 

واگذاری های آن بیشتر شد.
اقتصادی  ایران، هیأت  اتاق  به گزارش روابط عمومی 
با  ایران در ترکیه  ایران در کنسولگری  اتاق بازرگانی 

وزیر اقتصاد و دارایی ایران دیدار کرد.
محسن جالل پور رئیس اتاق ایران در این دیدار، اظهار 
کرد:  تجربه ترکیه را برای رسیدن به توسعه اقتصادی 

و رشد تولید ناخالص داخلی مفید و مؤثر دارد.
وی افزود: امروز درآمد سرانه ترکیه از 1500 دالر به 
میلیارد  دیگر 650  طرف  از  و  رسیده  دالر  هزار   11
دالر از GDP کشور توسط بخش خصوصی این کشور 
ترکیه  جمهور  رئیس  اظهارات  طبق  می شود.  تأمین 
بخش خصوصی  اختیار  در  کشور  اقتصاد  100درصد 
قرار دارد و 100درصد صادرات توسط بخش خصوصی 

تأمین می شود.
ترکیه حرف  امروز بخش خصوصی  تصریح کرد:  وی 
مطالعه  از  پس  دلیل  همین  به  و  دارد  گفتن  برای 
تجربیات چند کشور، تصمیم گرفتیم اولین سفر خود 

را به ترکیه اختصاص دهیم.
واگذاری  با  توانست  ترکیه  کشور  افزود:  پور  جالل 
واحدهای اقتصادی و امور اجرایی به بخش خصوصی، 

رشد مناسبی در اقتصاد داشته باشد.
واگذاری  و  خصوصی  بخش  تالش  ایران  اتاق  رئیس 
یکدیگر  مکمل  را  دولت  سوی  از  بخش  این  به  امور 
برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی بدون دیگری نتیجه 

بخش نخواهد بود. باید این اقدام هماهنگ با یکدیگر 
اجرایی شود.

و  ارتقای بخش خصوصی  اظهارات جاللپور،  براساس 
است  رویکردی  ترین  ایران، مهم  اتاق  ارتقای جایگاه 
که در هیـأت نمایندگان دوره جدید اتاق دنبال می 
شود. باید به بخش خصوصی امکان حرکت دهیم، باید 
مسؤولیت پذیر بوده و با حفظ منافع ملی در قدم اول 

جلو برویم.
برای  خصوصی  بخش  آمادگی  از  خاتمه  در  جاللپور 
اظهار  و  گفت  شده سخن  توصیف  مسیر  در  حرکت 
در  زودتر  چه  هر  الزم  اصالحات  که  کرد  امیدواری 

اقتصاد ایران تبلور یابد.

به  نسبت  دولت  سرمایه گذاری های  میزان 
واگذاری هایش بیشتر است

و  اقتصاد  وزیر  نیا  طیب  علی  مراسم  این  ادامه  در 
دارایی کشور که همزمان با سفر هیأت اقتصادی اتاق 
ایران به ترکیه، برای حضور در نشست کمیته دائمی 
کنفرانس  سازمان  بازرگانی  و  اقتصادی  همکاری های 
اسالمی )کومسک( به استانبول سفر کرده بود، گفت: 
برای رسیدن به رفاه و رشد پایدار اقتصادی باید چند 
بودن  دولتی  کنیم؛  درمان  را  کشور  در  مهم  عارضه 
اقتصاد، تزریق درآمدهای سهل الوصول نفتی و بزرگ 
و مهم ترین عارضه در  اولین  روز دولت  به  روز  شدن 

اقتصاد است که به نسخه ای دقیق نیاز دارد.
وی ادامه داد: دولت در برخی حوزه ها که نباید باشد، 
دخالت بیش از حدی دارد و به همین دلیل از برخی 

وظایف و مسؤولیت های اصلی خود بازمانده است.
کاالهای عمومی  تولید  در  باید  دولت  افزود:  طیب نیا 
مانند قوانین خوب و کارآمد، حضور فعال داشته باشد 
که متأسفانه امروز این چنین عمل نمی کند. برعکس 

و با وجود ابالغ سیاست های اصل 44 شاهد آن بودیم 
میزان  به  نسبت  دولت  سرمایه گذاری های  میزان  که 

واگذاری های آن بیشتر شد.
این مقام مسؤول، اصالح محیط کسب و کار، کاهش 
و  سفته بازی ها  از  جلوگیری  مبادله ای،  هزینه های 
فعالیت های زیرزمینی را اقداماتی ضروری برشمرد و 
تصریح کرد: بدون اصالح محیط کسب و کار، حذف 
قوانین و مجوزهای زائد و تسهیل فرآیند صدور مجوزها 
نباید هیچ امیدی به نقش مؤثر بخش خصوصی داشته 

باشیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه روند واگذاری ها باید اصالح 
برخی  از سوی  مقاومت ها  با وجود  یادآور شد:  شود  
بخش خصوصی  از  نمی توان  محلی  و  دولتی  مدیران 
انتظار داشته باشیم که حضور خود در عرصه  واقعی 
امروز  دیگر  طرف  از  کند.  پررنگ تر  را  اقتصادی 

واگذاری ها به فعالیت های اقتصادی محدود است.
وی افزود: در همین رابطه تصمیم گرفتیم که الیحه ای 
را به مجلس تقدیم کنیم که براساس آن حضور بخش 

خصوصی در سایر حوزه ها را نیز داشته باشیم.
وزیر اقتصاد واگذاری طرح های عمرانی دولت که بالغ 
بر 480 هزار میلیارد تومان برآورد می شود را یکی دیگر 
از الزمه های اقتصادی امروز کشور دانست و افزود: باید 
خوشحال باشیم که بخش خصوصی سرمایه های خود 
مملکت  جوانان  برای  و  منتقل  داخل  به  خارج  از  را 
خود ایجاد اشتغال کند.وی در پایان اقتصاد برون گرا 
و ارتباط اقتصادی بین المللی را مورد تأکید قرار داد 
اقتصادی  این گونه سفرها توسط هیأت های  و گفت: 
بسیار مفید و مؤثر خواهد بود چرا که توسعه صادرات 
و در عین حال جذب سرمایه های خارجی به داخل را 

میسر می سازد.

اتاق تهران/ دهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق تهران برگزار شد

چالش بزرگ استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان

در دهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و 
توسعه صادرات اتاق تهران، مسایل و مشکالت 
گمرکی  رویه های  گمرک  با  ارتباط  در  بازرگانان 
این  بود  قرار  البته،  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
رییس  کرباسیان،  مسعود  حضور  در  مشکالت 
به دلیل حضورش  او  اما  بازگو شود،  کل گمرک 
در جلسه هیات دولت، »فرود عسگری«، معاون 
فنی و امور گمرکی خود را به اتاق تهران فرستاد.

اعالم  با  پیشین  جلسات  سیاق  به  نیز  جلسه  این 
اخباری از حوزه تجارت آغاز شد؛ چنانکه، محمدرضا 
از  شجاع الدینی، از کاهش سهم صندوق توسعه ملی 
درآمدهای نفتی خبر داد و گفت: »مقرر شده بود که 
ساالنه دو درصد به سهم صندوق از درآمدهای حاصل 
از فروش نفت اضافه شود اما ظاهراً به دلیل آنکه دولت 
با کمبود منابع مواجه است، این سهم قرار است کاهش 

پیدا کند.«

اعطای یارانه صادراتی به صادرکنندگان
میان  آمده  وجود  به  تنش های  از  خلیلی  ابوالحسن 
شدن  پدیدار  اثر  به  و  گفت  سخن  روسیه  و  ترکیه 
این تنش روی افزایش قیمت نفت اشاره کرد. ولی اله 
افخمی راد، رییس سازمان توسعه تجارت نیز از انعقاد 
بانک توسعه  تفاهم نامه ای میان سازمان متبوع خود، 
صادرات و سازمان مدیریت خبر داد و گفت: »به موجب 
بانک  اختیار  در  تومان  میلیارد   200 تفاهم نامه  این 
توسعه صادرات قرار گرفته است و اگر صادرکنندگان، 
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از  کنند،  کاالیی صادر  تا  کرده اند  دریافت  تسهیالتی 
این محل، 6 درصد در نرخ بهره این تسهیالت تخفیف 
اعمال خواهد شد.« او ادامه داد: »در روزهای آینده، 
سازمان توسعه تجارت، فهرست کاالهای مشمول این 
تفاهم نامه را به بانک توسعه صادرات ارائه خواهد کرد. 
هر شرکت نیز به میزان 300 میلیون تومان می تواند از 
این تسهیالت استفاده کند و این رقم برای واحدهای 

نمونه به 500 میلیون تومان می رسد.«
تجارت  وضعیت  از  هم  گزارشی  ادامه  در  افخمی راد 
و  کرد  ارائه  سال  نخست  ماهه   7 در  کشور  خارجی 
گفت: »صادرات در هفت ماهه نخست سال، به حدود 
24 میلیارد دالر رسیده است. صادرات میعانات از نظر 
ارزشی 15 درصد کاهش  لحاظ  از  و  وزنی، 3 درصد 
یافته است. همچنین صادرات محصوالت پتروشیمی از 
لحاظ وزنی 36 درصد افزایش یافته اما از لحاظ ارزشی، 

تفاوتی با سال گذشته ندارد.«
و  تجارت  تسهیل  کمیسیون  عضو  کالهی،  علیرضا 
اینکه 82  به  با اشاره  نیز  اتاق تهران  توسعه صادرات 
صنعت  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  درصد 
تجارت  توسعه  سازمان  رییس  از  می افتد،  اتفاق  برق 
درخواست کرد که صادرکنندگان این بخش و حوزه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی مشمول این تخفیف 
قرار گیرند. او در بخش دیگری از سخنانش از واقعی 
شدن نرخ ارز دفاع کرد و گفت که نرخ ارز متناسب با 

نرخ تورم تعدیل شود.

ارز ارزان روی صادرات اثر منفی می گذارد
عباس آرگون دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به آنچه 
در الیحه قانون بودجه سال 1395 برای نرخ ارز، پیش 
برای  بینی شده، گفت: »تعیین قیمت 2850 تومان 
نرخ ارز، با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه ها می تواند 

روی صادرات اثرگذار باشد. به طوری که قدرت رقابتی 
را  واردات  و  داده  کاهش  را  ایران  صادراتی  کاالهای 
توجیه پذیر می کند.« او همچنین گفت: »اگر کاهش 
تورم مبتنی بر ساختار اقتصادی نباشد، ممکن است 
تولید را متوقف کند و به نظر می رسد در این زمینه 

الزم است، در سیاست ها بازنگری صورت گیرد.«
سید رضی حاجی آقا میری، با اشاره به اینکه کاالهای 
نیست،  افزوده  ارزش  بر  مالیات  مشمول  مرجوعی 
گفت: »برخی از فرش های  دستبافت در زمان صادرات 
مستعمل است و برخی نمونه های آن کهنه شور نیز 
به  خارجی  بازارهای  در  اگر  فرش ها  این  می شود. 
دچار  گمرک  در  بازگردند  کشور  به  و  نروند  فروش 
فرش ها  این  از  بخشی  اینکه  می شوند. ضمن  مشکل 
انتقال  ایران  از  به خارج  نمایشگاه ها  نمایش در  برای 
در گمرک  به کشور  بازگشت  هنگام  در  که  می یابند 
متوقف می شود.« او از عسگری درخواست کرد که به 

این موضوع رسیدگی کند.
مریم خزاعی، معاون اقتصادی اتاق تهران نیز از انتشار 
گزارش2015 بانک جهانی از وضعیت کسب و کار خبر 
رتبه 167  میان 189 کشور،  در  »ایران  و گفت:  داد 
را به خود اختصاص داده است و جایگاه ایران نسبت 
به سال گذشته، یک پله افت داشته است.« او گفت: 
»نکته ای که در مورد این گزارش وجود دارد این است 
که مشخص نیست اطالعات ایران از طریق چه کسانی 
ارائه شده است و الزم اتاق بازرگانی در این زمینه نقش 

فعالی داشته باشد.«

اخذ استفساریه از مجلس برای بدهی های معوق
 در همین حال، محمدمهدی رییس زاده، دبیر انجمن 
صنایع نساجی توضیح داد که سال گذشته، نمایندگان 
بانک جهانی به ایران آمدند و در اتاق ایران با برخی 

فعاالن اقتصادی، مصاحبه دقیقی را به انجام رساندند 
و پاسخ ها را با پرسش نامه هایی که در اختیار داشتند، 
انطباق می دادند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
»در گذشته، برای واردات کاال 35 درصد و برای گشایش 
اعتبار حدود 25 درصد وثیقه در بانک ها دریافت می شد 
اما بنابر بخشنامه اخیری که صادر شده، وثیقه گشایش 
یافته است.« رییس زاده  به 15 درصد کاهش  ال سی 
همچنین با اشاره به تصویب آیین نامه ماده 20 قانون 
رفع موانع تولید، اعالم کرد که با اجرای فرمول مورد 
معوق  بدهی های  نیز مشکل  آیین نامه،  این  در  اشاره 
برطرف نمی شود و مابه التفاوت ها ارقام قابل توجهی را 
به وجود می آورد. او افزود: »باید به دنبال راه حلی عملی 
برای رفع این چالش بود و شاید تنها راه حل موجود، 

دریافت استفساریه از مجلس باشد.«
کمیسیون  ریاست  که  اقدس  بهرامی  ارض  محسن 
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده 
قالب  در  هم  می تواند  تهران،  »اتاق  گفت:  نیز  دارد 
پیشنهادات خود برای قانون بودجه سال آتی و هم از 
طریق ارائه نظرات برای تدوین قانون برنامه ششم این 

موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.«

برای صادرات  یورویی  میلیون  اعتباری 15  خط 
به روسیه

توسعه  بانک  مدیره  هیات  عضو  مزده،  جعفر  محمد 
بانک توسعه صادرات  نیز گفت: »تفاهمنامه  صادرات 
برای اعطای تخفیف شش درصدی به صادرکنندگان، 
همه کسانی را که از سیستم بانکی تسهیالت صادراتی 
تسهیالت  شامل  و  دربرمی گیرد  می کنند،  دریافت 
صادراتی که از تاریخ 94/1/1 اخذ شده نیز می شود.« 
توسعه  بانک  در  اعتباری  خط  ایجاد  از  همچنین  او 
به  برای صادرات  یورو  به میزان 15 میلیون  صادرات 

روسیه نیز خبر داد.
15 درصد کاالها از مسیر سبز گمرکی عبور می کند

و  فنی  معاون  عسگری،  فرود  نشست،  این  درادامه 
را دست  نوبت سخن  رئیس کل گمرک  امور گمرکی 
گرفت. او گفت: »در گمرک 49 قانون مربوط به تجارت 
کنوانسیون   15 عضو  ایران  و  می شود  اجرا  خارجی 
باشیم  داشته  توجه  باید  همچنین  است.  بین المللی 
که 23 سازمان متولی صدور کاال در کشور هستند.« 
استاندارد  مشمول  کاال  گذشته 5023  »در  افزود:  او 
اجباری بوده است که این تعداد اکنون به 1500 قلم 
سامانه  راه اندازی  به  اشاره  با  او  است.«  یافته  کاهش 
گمرکی از سال 1392 گفت: »این سامانه، ترانزیت را 
ارائه می کند. هم چنین در  آمار شفافی  و  رصد کرده 
استرداد حقوق گمرکی نیز قابلیت های بسیاری دارد.« 
او درباره تسهیالت گمرک برای تجارت خارجی و تولید 
نیز سخن گفت و افزود: »تدابیری اندیشیده شده که 
مواد اولیه تولید به صورت نسیه ترخیص شود و تضامین 
بانکی به جای پول نقد دریافت شود.« عسگری توضیح 
داد که پس از راه اندازی سیستم انتخاب مسیر، اکنون 
مسیر  از  درصد   15 زرد،  مسیر  از  کاالها  درصد   50
سبز و 30 درصد از مسیر قرمز تردد می کنند. او به 
کاهش طبقات تعرفه ای از 14 طبقه به 10 طبقه نیز 
تعرفه ای  تعداد طبقات  است  »قرار  و گفت:  داد  خبر 
بیان  با  او  یابد.«  کاهش  طبقه  به 8  سال 1395  در 
اینکه گمرک به دنبال تجمیع عوارض است، گفت: »در 
ماده 65 قانون گمرکی، کاالی برگشتی مشمول حقوق 
ورودی است اما ثبت سفارش نمی خواهد. ما به دنبال 
آن هستیم که فرش دستبافت در دایره معافیت ها قرار 
قانون در مجلس است.«  این مستلزم اصالح  گیرد و 
معاون فنی و امور گمرکی سازمان گمرک ادامه داد: 
»برای ایجاد پنجره واحد گمرکی نیز مقرر شده است، 
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دستگاه های دخیل در امر صادرات و واردات نمایندگان 
خود را با اختیار تام به در این پنجره مستقر کنند.«

با  نشست  ادامه  در  نیز  اقدس  ارض  بهرامی  محسن 
اشاره به لزوم راه اندازی پنجره واحد برای تسهیل هرچه 
بیشتر تجارت در کشور اعالم کرد که اتاق تهران نیز 

می تواند در ایجاد این پنجره واحد همکاری کند.

چالش استرداد مالیات صادرکنندگان
اعضای  برخی  عسگری،  مقدماتی  سخنان  از  پس 
با  ارتباط  در  مسایل  برخی  طرح  به  نیز  کمیسیون 
تجارت،  توسعه  سازمان  رییس  پرداختند.  گمرک 
را  صادرکنندگان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد 
گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  چالش  یک  عنوان  به 
»برای مثال، یکی از صادرکنندگان، حدود 2/5 سال 
باید  تومان،  میلیارد  مثبته 15  اسناد  که طبق  است 
از گمرک استرداد کند اما موفق نمی شود.« او گفت: 
»باید سازوکاری فراهم شود تا مالیات بر ارزش افزوده 
جزو حقوق دولتی در نظر گرفته شود و ضرورت دارد 
قرار دهد.«  پیگیری  مورد  را  موضوع  این  تهران  اتاق 
افخمی راد، از ضرورت دروازه مشترک مرزی با برخی 
در  اسناد  که  معنا  این  به  گفت؛  سخن  نیز  کشورها 
یک کشور بررسی شود و از تراکم محموله ها در مرز 
جلوگیری شود. او همچنین خواستار توجه به اهلیت 
به  سبز  مسیر  اینکه  و  شد  بازرگانی  کارت  دارندگان 

کسانی اختصاص پیدا کند که دارای اهلیت هستند.
علیرضا کالهی صمدی نیز از اهمیت تسهیل واردات و 
اثر آن بر کاهش قاچاق سخنانی را بر زبان راند و عباس 
کیفیت  که  پرسید  نیز  کمیسیون  عضو  دیگر  آرگون 
او  وارداتی و صادراتی کجا کنترل می شود؟  کاالهای 
همچنین فقدان نیروی انسانی در بنادر، حقوق پایین 
پرسنل گمرک را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت که آیا 

این میزان قاچاق صرفا از طریق قاچاقچیان مرزی انجام 
می شود یا از طریق گمرک نیز وارد کشور می شود؟

مشکلی به نام تعیین نرخ پایه صادراتی
مشکالت  از  »یکی  گفت:  نیز  الهوتی  محمد 
صادرکنندگان پس از راه اندازی سامانه گمرکی، عدم 
در اختیار داشتن اظهارنامه های فیزیکی است. بانک ها 
اظهارنامه  ازای  در  صرفا  را  بانکی  ضمانت نامه های 
به  را  بسیاری  این مشکالت  و  ارائه می کنند  فیزیکی 
وجود آورده و به رغم نامه نگاری های بسیار هنوز حل 
نشده است.« او گفت: »تعیین نرخ های پایه صادراتی 
یکی دیگر از مشکالت صادرکنندگان است. در حالی 
این  و  نیست  پایه  نرخ های  دارای  کاالها  برخی  که 
نرخ ها باید بر اساس اظهار صادرکنندگان تعیین شود.« 
الهوتی همچنین ضوابط مربوط به ورود موقت را نیز 
مورد انتقاد قرار داد و گفت که ضوابط این بخش به 
گونه ای است که صنایع کوچک و متوسط نمی توانند از 

امکان ورود موقت استفاده کنند.
مرادلو از انجمن صنایع و معادن سرب و روی نیز گفت: 
»شمش روی در شرایط حاضر دارای مازاد عرضه است. 
برای واردات این محصول عوارضی تعیین نشده اما برای 
صادرات آن 20 درصد عوارض تعیین شده است.« او 
همچنین گفت که تعیین ارزش کاال در گمرک به روز 

نیست.

نتوانستیم سازمان امور مالیاتی را متقاعد کنیم
به  تا  این نشست، فرود عسگری سعی کرد  ادامه  در 
پرسش ها و ابهامات نمایندگان بخش خصوصی پاسخ 
دهد. او به این نکته اشاره کرد که گمرک نیز نتوانسته 
بر  مالیات  که  کند  متقاعد  را  مالیاتی  امور  سازمان 
ارزش افزوده جزو حقوق ورودی قلمداد شود. در این 

صورت، گمرک می تواند حسابی ایجاد کند و مالیات 
صادرکنندگان را به راحتی مسترد کند. عسگری در 
قاچاق گفت: »به رغم تالش هایی که  با  مقابله  مورد 
را در  اولویت 10  نتوانسته ایم کاالهای  صورت گرفته 
کتاب تعرفه سال جاری وارد کنیم. این مسایل است 
نرخ های  مورد  در  می کند.« عسگری  ایجاد  فساد  که 
نیازمند اصالح  پایه صادراتی نیز گفت: »اگر مواردی 
است، با همکاری یکدیگر می توانیم آن را اصالح کنیم. 
ارزش گذاری  برای  جلساتی  برگزاری  حال  در  البته 
طریق  از  کاالها  ارزش  تا  هستیم  تشکل ها  با  کاالها 

سایت رسمی قابل برداشت باشد.«
در انتهای این نشست مقرر شد گمرک و کمیسیون 
روابط  تهران  اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت  تسهیل 
دوجانبه خود را حفظ کنند و گسترش دهند تا بیش از 
پیش بتواند مشکالت و موانع پیش روی فعاالن بخش 

خصوصی را کاهش دهند.

تسهیل  کمیسیون  نشست  دوازدهمین  تهران/  اتاق 
کسب و کار برگزار شد

مودیان باید با قوانین مالیاتی آشنا باشند

اعضای کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران 
بررسی  ادامه  به  خود  نشست  دوازدهمین  در 
ارزش  بر  مالیات  قانون  اجرای  که  مشکالتی 
افزوده برای فعاالن بخش خصوصی ایجاد کرده، 

پرداختند. 
طرح این مشکالت در حضور فرشید فریدونی، مدیرکل 
مالیات بر ارزش افزوده استان تهران صورت گرفت و 
جان کالم او در پاسخ به فعاالن اقتصادی این بود که 

آگاهی از قوانین و مقررات مانع از شکل گیری بسیاری 
از این مشکالت می شود.

 اعضای کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران در 
دوازدهمین نشست خود به ادامه بررسی مشکالتی که 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعاالن بخش 
این مشکالت  ایجاد کرده، پرداختند. طرح  خصوصی 
در حضور فرشید فریدونی، مدیرکل مالیات بر ارزش 
افزوده استان تهران صورت گرفت و جان کالم او در 
پاسخ به فعاالن اقتصادی این بود که آگاهی از قوانین 
و مقررات مانع از شکل گیری بسیاری از این مشکالت 

می شود.
 در ابتدای این نشست که به مرور مهمترین رویدادهای 
محمدرضا  داشت،  اختصاص  کسب وکار  حوزه 
نجفی منش، رییس کمیسیون، به مباحث مطرح شده 
در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره 
تامین  سازمان  رییس  نوربخش،  »آقای  گفت:  و  کرد 
این  در  ساز وکاری  که  است  داده  وعده  اجتماعی، 
سازمان طراحی شود که بازرسی از دفاتر شرکت ها، از 
بازه یک ساله فراتر نرود. چنانچه این وعده محقق شود، 
معضل حسابرسی از این دفاتر که گاه سال های گذشته 

را نیز در برمی گیرد، برطرف می شود.«
 در همین حال محمد اتابک، عضو کمیسیون تسهیل 
کسب وکار گفت: »این مسایل از طریق سازمان تامین 
اجتماعی قابل حل نیست و رفع آن نیازمند پیگیری در 
مراجع باالتر است.« او گفت: »زمانی که کارفرمایان در 
احکام صادره از سوی تامین اجتماعی بدهکار معرفی 
می شوند برای اثبات عدم بدهی درخواست حسابرسی 
از دفاتر خود را می دهند و به این ترتیب سازمان تامین 
مورد  نیز  گذشته  سنوات  در  را  آنان  دفاتر  اجتماعی 
حسابرسی قرار می دهد. در واقع کارفرمایان ناگزیر به 

ارائه چنین درخواستی می شوند.«
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دبیر کل اتاق تهران نیز گفت: »ماده 47 قانون تامین 
اجتماعی، این سازمان را مکلف به بازرسی کرده است 
اجتماعی  تامین  سازمان  رییس  وعده  حسابرسی.  نه 
نیز ناظر به همین قانون است و سازمان از این قانون 
تمکین کرده و بازرسی را به بازه ای یک ساله محدود 
منتفی  عماًل  نیز  حسابرسی  ترتیب،  این  به  می کند. 
خواهد شد.« بهمن عشقی ادامه داد: »اگر این وعده 
محقق نشود، اتاق تهران شکواییه ای به دیوان عدالت 

اداری ارائه خواهد کرد.«

معضل مشاغل سخت و زیان آور
شرکت های  سندیکای  از  نمایندگی  به  که  نیز  تکلی 
گفت:  بود،  یافته  حضور  نشست  این  در  ساختمانی 
به  دست  آن  با  کارفرمایان  که  مشکالتی  از  »یکی 
گریبان هستند، موضوع مشاغل سخت و زیان آور است. 
سال1380  در  قانونی  تصویب  موجب  به  مساله  این 
داشت  اختصاص  موعد  از  پیش  بازنشستگی  به  که 
و همچنین ماده 50 قانون کار ایجاد شد. در واقع با 
تحمیل  کارفرمایان  به  هزینه هایی  قانون،  این  اجرای 
نادرست  تفسیرهای  برخی  به  او همچنین  می شود.« 
سازمان تامین اجتماعی از قوانین اشاره کرد و گفت: 
»قرار است، کتابی منتشر شود که در آن همه قوانین 

مربوط به تامین اجتماعی درج خواهد شد.«
در ادامه این نشست، مهدی طاهرحکاک، نایب رییس 
مشکالت  درباره  تهران،  جواهر  و  طال  صنف  اتحادیه 
مالیاتی این صنف توضیحاتی را ارائه کرد: »برای یکی 
 1390 سال  در  که  طال  فروش  صنفی  واحدهای  از 
سال  در  بوده،  تومان  میلیون  یک  آن  قطعی  مالیات 
1392 برگ تشخیص 20 میلیون تومانی صادر شده 
است. این میزان مالیات پس از پیگیری بسیار به 10 
میلیون تومان کاهش یافته است. چنانچه این میزان 

مالیات مورد پذیرش قرار گیرد، مالیات بر ارزش افزوده 
این واحد به 70 تا 80 میلیون تومان می رسد.« او ادامه 
داد: »در کمیسیون های حل اختالف نیز بیش از 10 تا 

15 درصد تخفیف اعمال نمی شود.«
طاهرحکاک با اشاره به تعداد فعاالن صنف طال و جواهر 
گفت: »حدود 2500 واحد صنفی عضو اتحادیه هستند 
و 4 تا 5 هزار واحد نیز بدون مجوز فعالیت می کنند. اما 
به دلیل مشکالت مالیاتی، 600 واحد صنفی کسب و کار 
خود را تعطیل کرده اند.« او گفت: »یکی از مشکالت 
فاکتور فروش  به  مالیاتی،  امور  این است که سازمان 
واحد های  از  هم  را  خرید  فاکتور  و  نمی کند  بسنده 
صنفی مطالبه می کند. موضوع دیگر این است که به 
طال در ایران به عنوان یک کاالی سرمایه ای نگریسته 
می شود و بر این اساس اصل طال نباید مشمول اخذ 

مالیات شود.«
ریس  انصاری،  حبیب اله  نشست،  این  ادامه  در   
در  نشستی  برگزاری  از  نیز  خانگی  لوازم  اتحادیه 
مرکز پژوهش های مجلس در مورد موضوع مالیات ها 
خبر داد و اعالم کرد: »من در این نشست به برخی 
مشکالت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کردم و مقرر 
اجرای  قرار گیرد.« عدم  بررسی  موارد مورد  این  شد 
واقعی  مودی  توسط  مالیات  پرداخت  و  قانون  واقعی 
که خریدار محصول نهایی است، عدم امکان رسیدگی 
نیروی  کمبود  پرونده ها،  زیاد  تعداد  علت  به  صحیح 
قبل  مالیات  پرداخت  همچنین  و  متخصص  انسانی 
از جمله  تولیدکننده  از خریدار توسط  از دریافت آن 

مشکالتی است که انصاری به آن اشاره کرد.

اعمال فشار به واحدهای شناسنامه دار
نساجی  صنایع  انجمن  دبیر  رییس زاده،  محمدمهدی 
امور  سازمان  که  است  این  »مساله  گفت:  نیز  ایران 

جای  به  صنفی  واحد های  تعدد  دلیل  به  مالیاتی 
آنکه دریافت مالیات را از انتهای زنجیره آغاز کند، از 
واحدهای تولیدی آغاز کرده که دارای عملکرد شفافی 

هستند.«
مالیاتی  امور  سازمان  هماهنگی  عدم  به  رییس زاده 
تاریخ 12  و گفت: »در  انتقاد کرد  نیز  بانکی  نظام  و 
اسفندماه سال 1393 ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی، 
به اجرای آن  بانک ها قادر  ابالغ کرد که  را  مصوبه ای 
تعطیلی  به  منجر  تصویب نامه  آن  اجرای  و  نیستند 
بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد شد. در ماده 25 
این ابالغیه آمده است که بانک ها و موسسات اعتباری 
موظف هستند در خصوص تسهیالتی که برای خرید 
کاال یا خدمت تخصیص می دهند، مبلغ تسهیالت را 
صرفاً در وجه فروشنده کاال یا خدمت پرداخت کنند. 
به  منوط  تسهیالت  پرداخت  نیز  ماده  آن  تبصره  در 
وجود صورت حساب قرار داد مذکور در سامانه ماده 
و  منوط شده  مالیات های مستقیم  قانون  مکرر   169
سازمان امور مالیاتی نیز موظف است، امکان استعالم 
سیستمی صورت حساب های سامانه ماده 169 مکرر 
قانون مالیات مستقیم را برای ذینفعان فراهم کند.« 
رییس زاده در ادامه به معضل ُکدفروشی و همچنین رد 
دفاتر توسط ممیزان نیز اشاره کرد و خواستار رسیدگی 

به این مسایل شد.

مودیان به ظرفیت های قانونی اشراف پیدا کنند
مالیاتی  مشکالت  کمیسیون  حاضران  آنکه  از  پس 
حوزه های فعالیت خود را برشمردند، فرشید فریدونی، 
مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران به ارائه 
توضیحاتی پرداخت. او با اشاره به اینکه بسیاری از این 
حل  قابل  قانونی  ظرفیت های  از  آگاهی  با  مشکالت 
است، خطاب به نمایندگان صنف طال و جواهر گفت: 

فرهنگ کسب وکار در  به  باید  مالیاتی  امور  »سازمان 
کشور توجه نشان دهد. برای مثال، معیار استفاده از 
طال در فرانسه با معیارهای بهره گیری از این کاال در 

ایران متفاوت است.«
آن  دنبال  به  صنف  این  فعاالن  »چنانچه  گفت:  او 
هستند که اصل طال از شمولیت مالیات خارج شود، 
راه حل کوتاه مدت آن است که این موضوع در اصالحیه 
میان مدت  راه حل  شود.  تبیین  مستقیم  مالیات های 
نیز این است که در مورد لغو مشمولیت طال، اصالح 

فرهنگ صورت گیرد.«
فریدونی ادامه داد: »عدم پذیرش دفاتر توسط ممیزان 
نیز نیاز به مستندات دارد. مگر آنکه هیاتی نظر بدهد و 
نظر ممیز مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین اگر فعاالن 
به  باشند،  داشته  کاملی  آگاهی  قوانین  از  اقتصادی 
راحتی نظر ممیزان را نخواهند پذیرفت. آنچه برای ما 

مهم است، تمکین به مقررات است.«
او گفت: »اگر ممیزان به مقررات آگاه نیستند، نباید به 
حساب مخدوش بودن سیستم گذاشت. توقع این است 
که مودیان نیز به قوانین آشنا باشند و اگر کسی اقدامی 
ایستادگی  او  برابر  در  شد،  مرتکب  قانون  خالف  بر 
به  فاکتور های صوری  ارائه  فریدونی در مورد  کنند.« 
بر  »مالیات گیری  گفت:  تسهیالت  اخذ  برای  بانک ها 
اساس واقعیت است. اگر ممیزی فاکتور ارائه شده به 
بانک را مبنای مالیات گیری قرار داده است، باید اثبات 
کند که آن فاکتور منجر به تولید کاال یا فروش آن شده 
است. مالیات های بسیاری در هیات های حل اختالف 
رفع تعرض شده و به هر حال، ممیزان باید واقعی بودن 

فاکتور را اثبات کند.«
تهران،  استان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  مدیرکل 
ُکدفروشی را خط قرمز سازمان امور مالیاتی برشمرد 
و گفت: »مبنای همه مصوبات مالیاتی، ایجاد شفافیت 
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است. کد فروشی به ارتقا نظام مالیاتی کمکی نمی کند 
و سازمان مصرانه به دنبال حل کردن این مساله است.« 
او همچنین، اعمال سیستم نقدی را گره گشای بسیاری 
از مشکالت دانست و گفت: »پیاده کردن این سیستم 

نیازمند اصالح قوانین است.«
پس از بحث و بررسی های انجام گرفته در این نشست، 
مقرر شد انجمن لوازم خانگی و انجمن صنایع نساجی 
به عنوان دو تشکل بخش خصوصی، دیدگاه ها و نظرات 
خود را راجع به اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده 
به کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران ارائه کنند. 
به گفته محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون، این 
پیشنهادات و نظرات مورد بررسی قرار می گیرد تا در 
نهایت با نظر کمیسیون یک بسته پیشنهادی جهت 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده به هیات رییسه 

اتاق تهران برای ارسال به دولت ارائه شود.

واحد مرکزی خبر/ 
بانک توسعه صادرات : 6 درصد تخفیف 

براي نرخ سود تسهیالت صادراتي  

مدیر امور برنامه ریزی و بهبود روش های بانک 
توسعه صادرات اعالم کرد: به موجب تفاهمنامه 
بین این بانک، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
وزارت صنعت معدن و تجارت از این پس حداکثر 
6 درصد یارانه سود تسهیالت صادراتی از سوی 
دولت و به عاملیت این بانک برای تولید کنندگان 
و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی درنظر 

گرفته می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، آقای 

احتشام فالح فر در دومین همایش راهکارهای توسعه 
صادرات تعاونی ها با اعالم این مطلب افزود: با توجه به 
نرخ های فعلی این بانک یعنی 18 تا 22 درصد، نرخ 
فنی  و خدمات  کاال  برای صادرکنندگان  واقعی  سود 

مهندسی به 12 تا 16 کاهش خواهد یافت.
بخش  در  بانک  این  اعتباری  عملکرد  تشریح  در  وی 
صادرات گفت: مانده تسهیالت بانک توسعه صادرات به 
یکصدهزار میلیارد ریال بالغ می شود و مانده تسهیالت 
و تعهدات این بانک شامل تسهیالت، اعتبارات اسنادی 

و ضمانتنامه ها به 140 هزار میلیاردریال می رسد.
به گفته مدیر امور برنامه ریزی و بهبود روشهای بانک 
توسعه صادرات، اعطای تسهیالت خرید به خریداران 
بازارهای  در  تعاونی  های  شرکت  خدمات  و  کاال 
هدف صادراتی، ارائه خدمات تامین مالی مشارکتی و 
سندیکایی با همکاری سایر نهادها و اعطای تسهیالت 
از  حمایت  منظور  به  خارجی  سرمایه گذاران  به 

سرمایه گذاری در این بخش با هدف صادرات، از
اقدامات بانک در جهت کمک به تعاونی هاست.

ایلنا/ ولی اهلل افخمی راد:
ایران به عنوان یک هاب مرکزی، توانایی 

صادرات مجدد به کشورهای منطقه را 
دارد

ایران به عنوان یک هاب مرکزی، توانایی صادرات 
مجدد به کشورهای منطقه را دارد

هیات  مشترک  نشست  در  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
تجاری سیاسی مجارستان و هیات رئیسه اتاق بازرگانی 
ایران،  ولی اهلل افخمی راد، رئیس  مرکز توسعه صادرات 

کشور گفت: با اتخاذ سیاست تنش زدایی دولت یازدهم 
اولویت  با سایر کشورها در  اقتصادی  توسعه و روابط 
قرار گرفته است و از این پس شاهد حضور گسترده 

هیات های تجاری مختلف در ایران خواهیم بود.
از  تجاری  هیات های  میزبان  ما  همزمان  افزود:  وی 
از  نشان  و همین  لبنان هستیم  و  ایتالیا  مجارستان ، 

گشایش فصل جدیدی از اقتصاد کشور دارد.
به عنوان یک هاب مرکزی   ایران  داد:  ادامه  افخمی   
توانایی صادرات مجدد به کشورهای منطقه با جمعیتی 

بالغ بر 360 میلیون نفر را دارد.
رئیس مرکز توسعه صادرات با اشاره به میزان تجارت 
سال  در  کشور  تجارت  میزان  گفت:  ایران  خارجی 
گذشته 150 میلیارد دالر بوده است که کمتر از 20 
درصد آن را نفت خام تشکیل می دهد که این امر نشان 

از حرکت درست اقتصاد ما دارد.
وی ادامه داد: به موجب سند راهبردی که به تازگی 
آینده  سال   10 در  است  قرار  است  شده  منتشر 
پیشرفت هایی در برخی صنایع خاص صورت بگیرد در 
این سند به این موارد اشاره شده است افزایش  تولید 
فوالد از 24 میلیون تن  به 55 میلیون تن ، پتروشیمی 
از 58 میلیون تن به 130 میلیون تن ، آلومینیوم از 
از 1.5  و خودرو  تن   میلیون  به 1.2  تن  هزار   490
میلیون دستگاه به 3 میلیون دستگاه افزایش پیدا کند.

وی اعزام و پذیرش هیات های تجاری را از دیگر مفاد 
تجاری  تراز  به  اشاره  با  و  دانست  راهبردی  این سند 
ایران و مجارستان گفت: در حال حاضر رقم تجاری 
رقم  این  که  است  دالر  میلیون   35 کشور  دو  بین 
بسیار پایین است و امید داریم با امضای تفاهم نامه ها 
و قراردادهایی که با حضور هیات مجاری در روزهای 
توجهی  قابل  میزان  به  رقم  این  می شود  امضا  آینده 

افزایش پیدا کند.

تسنیم/  در اتاق بازرگانی صورت  گرفت؛
امضای 5 تفاهمنامه اقتصادی بین ایران و 

مجارستان

 5 امضای  به  اشاره  با  مجارستان  وزیر  نخست 
تفاهمنامه با ایران در زمینه های مختلف، اعالم 
کرد: قرارداد معافیت مالیات دو جانبه امروز بین 

ایران و مجارستان به امضاء رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ویکتور 
اوربان در جریان حضورش در اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشت: 27 سال قبل نخست وزیر مجارستان به ایران 
آمد که از این زمان مدت زیادی گذشته است و این 
به حساب  عقالنی  تعامل، حرکت  برای  زمانی  فاصله 
نمی آید اما اکنون ما با تعداد زیادی از افراد به ایران 
آمده ایم به طوری که از 10 وزیر خود 5 وزیر را آورده ایم.

وی در ادامه به مزاح گفت: ما در حال حاضر می توانیم 
واقع  در  و  بگیریم  تصمیم  مجارستان  برای  ایران  در 

اکنون دولت فراری هستیم. 
مجارستان  کشور  داد:  ادامه  مجارستان  وزیر  نخست 
از سال 1990 تمام دوره های پارلمانی خود را به طور 
کامل برگزار کرده است و هیچ وقت انتخاباتی زودتر از 
موعد نداشته ایم که این امر نشان دهنده ثبات سیاسی 

کشور ماست.
مجارستان  در  ایرانی  استاد   116 شد:  یادآور  وی 
مشغول به تدریس هستند؛ همچنین 4 هزار ایرانی در 

مجارستان فارغ التحصیل شده اند. 
اوربان گفت: امروز با آقای جهانگیری مالقاتی داشتم 
و قرار است فردا نیز با آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و آقای روحانی رئیس جمهوری اسالمی 

ایران دیداری داشته باشم.
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پذیرای  سطح  باالترین  در  ایران  کشور  افزود:  وی 
از  و  ماست  افتخار  باعث  امر  این  که  بود  مجارستان 

ایران تشکر می کنیم. 
نخست وزیر مجارستان یادآور شد: باید به اقتصاد ایران 
را گذراند و  زیرا دوره سخت تحریم ها  تبریک گفت؛ 
زنده ماند و با انرژی زیادی که جمع کرده؛ آماده ورود 

به فصل اقتصادی بسیار مناسب و جدید است. 
مشخص  ایران  شاخص های  مشاهده  با  افزود:  وی 
می شود که این کشور در آینده رشد عظیمی خواهد 
مختلف  کشورهای  که  است  منظور  به همین  داشت؛ 
حتی آنهایی که در مذاکرات مخالف ایران بودند، االن 
پشت سر هم به ایران می آیند و می دانند که فرصت های 
زیادی برای سرمایه گذاری در کشور شما وجود دارد. 

نخست وزیر مجارستان ادامه داد: تا آنجا که من متوجه 
شدم 20 درصد بودجه دولت ایران از طریق نفت تامین 
می شود که این رقم برای کشور ما بسیار زیاد است؛ 
زیرا ما ذخایر معدنی کمی داریم و این ذخایر معدنی 

را 100 سال پیش از دست دادیم و از ما گرفته شد.
 3 گذشته  سال  در  ما  رشد  وجود  این  با  افزود:  وی 
درصد بوده و میزان سرمایه گذاری ها در مجارستان نیز 
افزایش یافته است که این امر، به خاطر منابع طبیعی 
ما نیست؛ بلکه از بابت هوشمندی و تالش و زحمت 

مردم کشور ماست.
مشخص  زمینه   5 در  امروز  ما  اینکه  بیان  با  اوربان 
تفاهمنامه امضاء می  کنیم، گفت: مجارستان با وجود 
شرکت  بزرگترین  اما  ندارد  گاز  و  نفت  ذخایر  اینکه 
نفتی در مجارستان است؛ زیرا ما پاالیشگاه های بزرگ 
پتروشیمی و تکنولوژ ی های مدرن در این زمینه داریم 
و عالقه مند به برقراری همکاری های مشترک در زمینه 

نفت و گاز هستیم.
تکنولوژی  و  تصفیه  مدیریت  بخش  در  افزود:  وی 

مدیریت آب با وجود اینکه با کشور آلمان قابل مقایسه 
نیستیم اما هزینه های کمتری در این زمینه داریم.

در  مجارستان  کشور  آی سی تی  بخش  افزود:  وی 
زمینه  این  در  امیدواریم  است که  دنیا شناخته شده 

همکاری خوبی داشته باشیم.
ما  بهداشت  و  داروسازی  صنعت  رشد:  یادآو  اوربان 
زمینه  این  در  ما  و  است  شده  شناخته  دنیا  در  نیز 
شرکت های خوبی داریم که براساس تفاهمات صورت 
گرفته، امیدواریم با یکدیگر همکاری های خوبی داشته 

باشیم.
وی افزود: ما قصد تجارت محصوالت کشاورزی با ایران 
و  روز  به  تکنولوژی های  انتقال  به دنبال  اما  نداریم  را 

سرمایه گذاری در این بخش هستیم.
اوربان اظهار داشت: پیشنهاد بورس 100 دانشجو در 
مجارستان داده شد و همچنین آموزش ادبیات فارسی 

در کشور ما توسعه می یابد.
وی افزود: قرارداد معافیت مالیات دو جانبه نیز بین دو 
کشور امضاء شد؛ همچنین تشکیل اتاق مشترک ایران 
و مجارستان در صورت برداشته شدن تحریم ها ایجاد 
حائز  زمینه  این  در  اگزیمان  بانک  نقش  که  می شود 

اهمیت است.
اوربان یادآور شد: ما مشکل مالی در این خصوص نداریم 
و در صورتی که ایده و فکری برای سرمایه گذاری ارائه 

شود، استقبال می کنیم.
وی تصریح کرد که در آن موقع، در بخش هایی مانند 
خواهیم  همکاری  تجارت  و  داروسازی  کشاورزی، 

داشت.
نخست وزیر مجارستان در پایان گفت: امروز کار بزرگی 
به سرعت  امیدواریم  و  شد  انجام  ایرانی  نمایندگان  با 

روابط اقتصاد دو کشور احیا شود.

دنیای اقتصاد/ رینگ صنعتی از LME تبعیت کرد
افت 200 تومانی مس در بورس کاال

روز یکشنبه 8 آبان ماه  رینگ محصوالت صنعتی 
بیش  ایران شاهد عرضه  بورس کاالی  و معدنی 
از 24 هزار و 770 تن انواع فلز سرخ بود که از 
این مقدار 4 هزار و 600 تن آن به مفتول و کاتد 
مس اختصاص داشت که نسبت به آخرین معامله 

کاهش بیش از یک درصدی را تجربه کرد.
در این روز مس مفتول نسبت به هفته گذشته افت 
بیش از 250 تومانی را تجربه کرد، در حالی که کاتد 
از 260 تومانی در هر کیلو  با کاهش بیش  ملی مس 
رو به رو شد. از دیگر محصوالت عرضه شده شرکت ملی 
صنایع مس ایران در این روز می توان به 20 هزار تن 
انواع مس کم عیار، 140 تن سولفور مولیبدن و 18 تن 
کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. عالوه بر این، شرکت 
مس  تن   270 کاشان،  مس  دنیای  تولیدی  صنایع 
مفتول را راهی تاالر معامالت کرد. بر این اساس، مس 
کاتد شرکت ملی مس با قیمت 15 هزار و 998 تومان 
در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته 
کاهش 262تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این 
میزان  درحالی که  بوده  تن   500 و  هزار   2 محصول 
تقاضا 460 تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت 
ملی مس نیز با قیمت 16 هزار و 767تومان عرضه شد 
که نسبت به آخرین معامله، افت 257 تومانی را در هر 
کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول 2 
هزار تن بوده است، درحالی که تقاضاکنندگان خواستار 
یک هزار و 40 تن از این محصول بودند. مفتول مس 
قیمت  با  روز  این  در  نیز  کاشان  دنیای مس  شرکت 
پایه 16 هزار و 822 تومان عرضه شد که نسبت به 

آخرین عرضه در هفته گذشته، کاهش 257تومانی را 
در هر کیلو تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول 
270 تن بود که با میزان تقاضا برابری می کرد. از سوی 
دیگر مفتول مس هم اکنون در بازار آزاد با قیمت 17 
هزار تومان در هر کیلو به فروش می رسد که نسبت به  
روز گذشته کاهشی 300 تومانی را در هر کیلو داشته 
البته در حال حاضر تفاوت قیمتی این فلز در  است. 
بازار آزاد و بورس کاال حدود 300 تومان است که به 
گفته برخی از کارشناسان حوزه فلزات پایه همچنان 
خرید از بورس کاالی ایران برای تولید کنندگان صرفه 
اقتصادی دارد و همین امر موجب شده تا تقاضا برای 
به  نسبت  ایران  کاالی  بورس  معامالت  در  فلز  این 
در  مس  قیمت  افت  یابد.  افزایش  گذشته  هفته های 
بازارهای جهانی که از ماه سپتامبر اوج گرفته است، 
اکنون اندکی مالیم تر پیش می رود اما این روند ریزشی 
همچنان ادامه دارد به طوری که مس در بورس فلزات 
لندن طی روز جمعه به 4 هزار و 636 دالر در هر تن 

رسیده است.
به عقیده تحلیلگران بازار جهانی فلزات پایه دو عامل 
موثر  سرخ  فلز  قیمت  پایین  به  رو  روند  بر  اساسی 
آن  تاثیر  تداوم  و  رکود چین  آنها  از  یکی  است  بوده 
در بازارهای کاالیی و اثر دوم افت مداوم قیمت نفت 
است، بر اساس پیش بینی ها بهای طالی سیاه احتماال 
داد،  خواهد  ادامه  خود  نزولی  روند  به  مدت  بلند  در 
بنابراین انتظار می رود فلز سرخ همچنان روند نزولی 
بیشتری را تجربه کند، اما این در شرایطی است که 
برخی دیگر ازتحلیلگران معتقدند: کاهش قیمت بیش 
برای  باالی چین  اشتهای  به  توجه  با  فلز  این  از حد 
خرید های انباری در قیمت های پایین می تواند انگیزه 
خریداران را در میان مدت افزایش دهد. به این ترتیب 
گزینه افزایش قیمت در میان مدت منتفی نیست. از 
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سویی شکستن مرز روانی قیمت مس)4هزار دالر در 
هر تن( با توجه به مازاد عرضه ای که در شرایط کنونی 
افزون بر تقاضای بازار دیده می شود افق های جدید را 
فرا روی این بازار قرار می دهد و این موضوع می تواند 
ایجاد  بررسی  مورد  فلز  برای  را  قیمتی جدیدی  کف 
تولیدات  شاخص  افت  که  است  حالی  در  این  کند، 
کارخانه ای در چین یک داده مهم و موثر بر افت بیشتر 
قیمت ها در آینده است که این نظریه را تایید می کند. 
همچنین یک کارشناس ارشد بازارهای کاالیی در این 
زمینه معتقد است با توجه به افت بهای نفت و کاهش 
تقاضا در چین بازار فلزات پایه به ویژه مس می تواند 
افت بیشتری را نسبت به قیمت های کنونی تجربه کند.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار 908 هزار 
و 500 تومان، طرح قدیم 907 هزار تومان، نیم سکه 
458 هزار تومان، ربع سکه 251 هزار تومان و سکه 

گرمی 166 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 92 هزار و 550 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1056 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 

برای فروش 3638 تومان، هر یورو را 3850 تومان، هر 
پوند را 5480 تومان، لیر ترکیه 1265 تومان و درهم 

امارات را 998 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه
قیمت بازار نوع سکه    

908500 سکه  تمام  طرح  جدید   
907000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
458000 نیم سکه     
251000 ربع سکه     
166000 گرمی     
92550 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3638 دالر     
3850 یورو      
5480 پوند     
998 درهم     

1265 لیرترکیه     

ایرنا/ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: 
قیمت ارز به نقطه تعادلی برمی گردد

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب  چکیده: 
مجلس گفت: نوسان کنونی نرخ ارز، کوتاه مدت 
با رفع عواملی که تقاضای ارز را تقویت  بوده و 
کرده است، قیمت به نقطه تعادلی خود بازخواهد 
گشت اما بانک مرکزی با اعمال مدیریت می تواند 

این نوسان را به کمترین میزان برساند.
و  مسافرتی  تقاضای  افزود:  احمدی«  محمد  »علی 

زیارتی ارز و کاهش قیمت طال و نفت نیز بر نوسان 
نرخ ارزی تاثیرگذار بوده است و چنانچه این عوامل در 

آینده در بازار نباشد، نرخ ارز واقعی تر می شود.
وی، وظیفه بانک مرکزی را دفاع از ارزش پولی ملی در 
مقابل سایر ارز ها دانست و ادامه داد: بانک مرکزی باید 
به این سیاست بپردازد که ارز به سوی سوداگری نرود 

تا نرخ واقعی خود را پیدا کند.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس 
با تصمیمی  باید  شورای اسالمی گفت: بانک مرکزی 
کارشناسی در این حوزه ورود پیدا کند و اجازه ندهد 

دالالن کف بازار این بحث را مدیریت کنند.
کنترل  از  ارزی  های  نوسان  برخی  البته  افزود:  وی 
بانک مرکزی خارج است و تابع افزایش تقاضا در بازار 

محسوب می شود.
احمدی ادامه داد: شواهد تاریخی نیز نشان می دهد 
باال  ارز  نرخ  یافت،  ما کاهش  نفتی  هرگاه درآمدهای 
رفت و این روند طی 35 سال به طور مرتب رخ داده 

است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور 
شد: بانک مرکزی باید مدیریت ارز را به گونه ای انجام 
دهد که شائبه موافق بودن دولت با افزایش قیمت ارز 

برای جبران کسری بودجه تقویت نشود.
درباره  با دو طیف دیدگاه  ما  اقتصاد  اضافه کرد:  وی 
با  روبروست؛ یکی دیدگاه صادرکنندگان که  ارز  نرخ 
و  تولیدکنندگان  دیگری  و  موافقند  ارز  نرخ  افزایش 
واردکنندگانی که از کاهش نرخ ارز استقبال می کنند 
و این دوگانگی حتی در بخش خصوصی نیز دیده می 

شود.
این نماینده مجلس یادآوری کرد با نزدیک شدن به 
سوی  از  ارز  تقاضای  میالدی،  سال  پایانی  روزهای 
بازرگانان برای تسویه حساب های باقیمانده با طرف 

های خارجی افزایش پیدا می کند.
وی افزود: پیش بینی می شود در ماه های باقیمانده، 
عرضه ارز افزایش یابد و با وجود افزایش تقاضا، به نرخ 
های واقعی و متعادل تر در قیمت ارز نزدیک تر شویم.

افزایش قیمت دالر در بازار از دو نگاه تفسیر می شود؛ 
نگاه رسمی و نگاه ناظر بر واقعیت های بازار که علت 
می  توضیح  را  گذشته  های  هفته  در  قیمت  افزایش 

دهد.
بر پایه روایت رسمی مسئوالن بانک مرکزی و دیگر 
مقام های دولتی، انفجارهای تروریستی فرانسه و تشنج 
به وجود آمده در روابط سیاسی کشورهای همسایه از 
یک سو و نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی )ع( و 
سفر بیش از یک میلیون زائر به عتبات عالیات از سوی 
داخلی  بازارهای  در  را  ارز  قیمت  افزایش  روند  دیگر، 

سرعت بخشیده است.
از اموری مانند اعالم افزایش 44 ریالی نرخ رسمی دالر 
به  ورود  از  مرکزی  بانک  پرهیز  و  مبادالت  مرکز  در 
دایره اقدام های عملی برای تزریق بیشتر ارز به بازار، 

به عنوان مستندهای این روایت یاد می شود.
روایت دیگر از ریشه های افزایش قیمت از کنار هم 
قرار دادن عوامل بنیادین و فاکتورهای فصلی به دست 
می آید و آن اینکه در یک سال گذشته نرخ تورم به 
طور متوسط روی 15 درصد ثبات داشته و طبق قاعده 
پذیرفته شده است؛ در اقتصاد باید به همین مقدار نیز 
از ارزش پول ایران در برابر دالر کاسته شود که این به 

معنی افزایش قیمت 15 درصدی این ارز است.
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دنیای اقتصاد/
ایکس  پیشین  مدیر   /Robbie Bach نویسنده: 

باکس
مترجم: مریم مرادخانی

Forbes :منبع

شرکت  وارد   ۱۹۸۸ سال  در  که  هست  خاطرم 
مایکروسافت شدم. طی ۲۲ سالی که در این مجموعه 
فعالیت می کردم، فرصت اجرای دو پروژه مهم برای 
آفیس  مایکروسافت  مهم  پروژه  اولی  ایجاد شد.  من 
ابتدا  آفیس  خورد.  کلید   ۱۹۹۲ سال  در  که  بود 
مجموعه ای از چندین اپلیکیشن مجزا بود که نهایتا 
خود  عرصه  در  که  شد  تبدیل  واحدی  نرم افزار  به 
بی رقیب بود. درست سه سال بعد از آغاز این پروژه، 
بار برای اجرای پروژه مهمی سراغ من  برای دومین 
آمدند: طراحی و تولید دستگاه به نام ایکس باکس که 

از من خواستند مدیریت آن را بر عهده بگیرم.
شاید بسیاری از طرفداران ایکس باکس تصور کنند 
ابتدا موفق ظاهر شده اما  که ایکس باکس از همان 
که  کنم  اعتراف  باید  پروژه  این  ارشد  مدیر  به عنوان 

پروژه  نخستین  سال های  واقع  در  و  نبود  گونه  این 
ایکس باکس درست مثل یک کابوس بود. همان گونه 
که در کتاب اخیر خودم »Xbox Revisited« به 
تفصیل به این موضوع پرداخته ام، به عنوان مدیر این 
پروژه در سال های نخستین اجرای آن با چالش های 
ایکس  نهایی  نسخه  بود  قرار  بودم.  روبه رو  فراوانی 
باکس را در تعطیالت کریسمس معرفی کنیم چرا که 
بهترین زمان معرفی محصول، فصل تعطیالت است 
اما به دلیل مشکالتی که در تولید محصول به وجود 
باکس  ایکس  از  مقرر  زمان  در  نتوانستیم  بود  آمده 
از  بخشی  توانستیم  و  گذشت  مدتی  کنیم.  رونمایی 
بازار ایاالت متحده و شمال اروپا را به خود اختصاص 
جنوبی  اروپای  در  هنوز  باکس  ایکس  اما  دهیم 
قاعده  این  از  هم  ژاپن  و  نداشت  چندانی  محبوبیت 
مستثنی نبود. عملکرد اقتصادی ما در آن سال ها به 
به  بود که موضوع محبوبیت محصول  قدری ضعیف 
مفید  عمر  دوران  طی  ما  که  چرا  بود؛  رفته  حاشیه 

محصول حدود پنج میلیارد دالر زیان دادیم.
را  آن  بهای  باید  باشید  مهمی  جایگاه  دنبال  به  اگر 
پرداخت کنید و بهای رهبری یک سازمان، پذیرش 

مسوولیت ها است. وقتی پروژه ای شکست می خورد، 
کسی شرایط یا نیت خیر شما را در نظر نمی گیرد. 
باوجود  که  زمانی  است.  شما  سمت  به  پیکان  نوک 
تالش های شما و تیمتان، پروژه شما به نتیجه مطلوب 
نمی رسد شما خودتان را زیر سوال می برید. روزهای 
و  بود  سختی  روزهای  باکس  ایکس  پروژه  نخست 
خودم  من  می کردم.  تنهایی  احساس  شدت  به  من 
را مسوول تمام این اتفاقات می دانستم و همزمان با 
شکست پروژه و فرو رفتن تیم به دل بحران، احساس 
را  من  نفس  به  اعتماد  ناتوانی  و  امیدی  نا  تنهایی، 
خدشه دار کرد تا جایی که بحران شغلی و خانوادگی 
باعث شد درخواست استعفا کنم.اما نهایتا ما به کمک 
استراتژی ٣P Framework توانستیم از آن بحران 
نجات پیدا کنیم و حاال که به آن روزهای سخت نگاه 
می کنم، دوست دارم تجربیاتم را در اختیار مدیرانی 
مرا  اشتباهات  تا  بگذارم  هستند  راه  ابتدای  در  که 

تکرار نکنند. هنگام وقوع یک بحران بهتر است:

هنگام  مدیر  هر  واکنش  اولین  بگیرید.  فاصله   .۱
شود  عمل  وارد  که شخصا  است  این  مشکالت  بروز 

و مشکل را رفع کند. طی سال های اول تولید ایکس 
بودم و  بیدار  تا دیر وقت  باکس، من معموال شب ها 
دستگاه ایکس باکس را تست می کردم. شما به عنوان 
داشته  فرآیند حل مشکل حضور  در  باید  مدیر  یک 
باشید اما حضور بیش از حد و وارد شدن در جزئیات 
به  و  بگیرید  فاصله  است کمی  بهتر  نیست.  منطقی 
تمرکز  کلی تر  مسائل  روی  جزئیات،  بر  تمرکز  جای 
کنید. چه شد که به اینجا رسیدیم؟ ریشه مشکل کجا 
است؟ چگونه با استفاده از ابزارهایی مثل استراتژی و 
تغییر ترکیب اعضای تیم می توانیم به مسیر درست 
برگردیم؟ اگر وارد جزئیات حل مساله بشوید، ممکن 
است سایرین از مسوولیت های خود شانه خالی کنند. 
بهتر است از قلب مشکالت بیرون بیایید و کارکنان 
مساله  رفع  در  کس  هر  تا  کنید  راهنمایی  را  خود 

سهمی داشته باشد.

معموال  بحران  یک  ابعاد  کنید.  ساده  را  مشکل   .۲
ریشه  بالفاصله  بتوانید  که  هستند  آن  از  گسترده تر 
و  سردرگم  کالف  مانند  بحران  کنید.  پیدا  را  آن 
سازمان  در سراسر  آن  گره های  که  است  پیچیده ای 

مدیران بزرگ چگونه بحران ها را پشت سر می گذارند؟
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ریشه می دواند. ابتدا باید پیچیدگی ها را ساده کنید. 
رسیدگی  مشکل  ابعاد  تمام  به  همزمان  نمی توانید 
است  بهتر  هندوانه،  چند  برداشتن  جای  به  کنید. 
مهم تر  مسائل  رفع  به  ابتدا  و  کنید  اولویت بندی 
مسائل  مدیریت  با  همزمان  بپردازید.  ضروری تر  و 
و  می شود  نمایان  شما  بر  مساله  پنهان  ابعاد  مهم، 
مشکالت  راه حل  شد.  خواهند  ساده تر  پیچیدگی ها 
پیچیده، ساده کردن مساله و شفاف ساختن آن است.

۳. کمک بخواهید. مدیری موفق است که هنگام بروز 
افراد مناسب درخواست کمک  از  بتواند  یک مشکل 
با  و  بردارید  را  تلفن  که  نیست  این  منظورم  کند. 
پیشنهاد،  کمک،  گاه  کنید.  مشورت  مشاور  چندین 
هستید،  آن  دنبال  به  که  جدیدی  رویکرد  یا  ایده 
وقتی  مثال،  به عنوان  است.  شما  نزدیکی  در  درست 
رئیسم  به  را  استعفای خود  برگه درخواست  که من 
تحویل دادم، او فهمید که من از حل مساله به تنهایی 
ناتوانم. درخواست استعفای من در واقع پیامی به او 
فرستاد: »من به کمک نیاز دارم.« به همین علت او 
من  به  در عوض  و  کرد  رد  مرا  استعفای  درخواست 
به  دهم.  تغییر  را  خود  رهبری  سبک  تا  کرد  کمک 
این ترتیب توانستم ترکیب اعضای تیم را تغییر دهم 
و برای کسب وکار خود فرصت های جدید ایجاد کنم.

۴. خود را باور کنید و ایمان داشته باشید. وقوع یک 
این  به  می رود.  نشانه  را  شما  روح  و  هویت  بحران، 
عبور  موفقیت  با  بحران  از  می توانید  که  برسید  باور 
کنید. اگر ایمان داشته باشید و بتوانید به اعضای تیم 

خود نیز روحیه بدهد، قدرت شما و تیمتان دوچندان 
خواهد شد. محکم و استوار قدم بردارید و جسورانه 
تصمیم بگیرید. ایمان، پشتکار و جسارت سه عنصری 
بحران  دل  از  را  باکس  ایکس  توانستند  که  هستند 
بیرون بکشند وگرنه هیچ توضیح منطقی و قانع کننده 

دیگری برای موفقیت ما وجود نداشت.

است  ممکن  است.  گروهی  فعالیت  یک  مدیریت   .۵
شوید.  خودمحوری  دچار  بحران  یک  بروز  هنگام 
این کامال قابل درک است. من طی روزهای نخست 
این سوال  به دنبال پاسخ  تنها  باکس،  ایکس  بحران 
می توانم  چگونه  و  خوردم  شکست  چرا  که  بودم 
چندین  با  مشورت  از  پس  اما  کنم؛  عمل  متفاوت 
مشاور خبره دریافتم که »من محور اصلی مشکالت و 
حل آنها نیستم«. کلید اصلی حل مشکالت در دست 
می توانستیم  آنها  کمک  به  تنها  و  بود  تیم  اعضای 
پتانسیل های خود را کشف کنیم. فراموش نکنید که 
استراتژی  ارائه  تنها  مدیر  یک  به عنوان  شما  وظیفه 
باید  و نشان دادن مسیر درست به کارکنان است و 
به آنها اجازه دهد تا هر یک با روش خاص خود در 
مسیر رفع بحران قدم بردارند.  می گویند »هر بحران 
بحران  با  ندارد  دوست  کسی  است.«  فرصت  یک 
مواجه شود؛ اما اگر مدیر یک سازمان هستید، وقوع 
بحران ها در زندگی حرفه ای شما اجتناب ناپذیر است. 
توانایی های  باعث می شوند  بحران ها هستند که  این 
خود را محک بزنید و رهبران قابل، بحران را به منزله 
فرصتی می بینند که خود و اعضای تیم می توانند از 

آن بهره ببرند.
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موضوع : خرید سیم-مقره-یراق و سیم کشی خط ۱۳۲ 
آبش احمد به خط اصالندوز-موالن )۱۰۹۶۹/۳۴۰( 

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۴ - بیست و 
هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۴ - بیست و 

هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۴ - چهاردهم آذر 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

موضوع: مناقصه عمومی -دومرحله ای شماره ۹۴/۵۶ 
-تهیه ، نصب ، تست وراه اندازی پست ۶۳ كیلوولت 

ویان

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : ١٨٤٠٠٨٤١٨١٥
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۴ - بیست و 
نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۴ - بیست و 

نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۴ - چهاردهم 
آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و 

نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر : ایران - مركزی - اراك
  

توضیحات: مسول پروژه رضا محمدی می باشد

موضوع : اجرای عملیات و نصب تابلو کنتور متقاضیان 
عادی همراه با اجرای شبکه ۴۰۰ ولت بصورت کلید در 

دست در محدوده مدیریت برق اردبیل 

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
    

برآورد مالی: ٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠- ریال 
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۴ 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۴ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۴ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴ 
  

کشور / استان / شهر : ایران - اردبیل - اردبیل
    

محل دریافت اسناد : تهران - میدان ونک - خیابان 
برزیل - جنب بانک تجارت ساختمان شهید عباسپور- 

بلوک ۲- نیم طبقه دوم - دفتر برق آذربایجان  ه 
نمایندگی آقای موسی بهرامی شماره تماس 

۰۹۱۴۳۱۴۴۹۸۳
اردبیل - شهرک اداری بعثت - شرکت توزیع نیروی برق 

استان اردبیل - شماره تماس ۳۳۷۴۱۶۰۱-۹
  

موضوع : سرویس و بازدید وتعمیرات مدیریت برق 
شهرستان فیروزاباد به صورت کلید دردست 

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات: ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۴ - سی ام 
آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۴ - سی ام 

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۵ / ۹ / ۱۳۹۴ - پانزدهم 
آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۱ / ۱ / ۱۳۹۵ - یکم 

فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - فارس - فیروز آباد
    

طبقه بندی موضوعی:   تعمیر-نگهداري-پشتیبانی

14 مناقصات

برق منطقه ای آذربایجانشرکت سهامی برق منطقه ای باخترشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیلشرکت توزیع نیروی برق استان فارس

 بازگشت به عناوین 

شماره هزار و  ششصد و بیست و پنج       نهم آذر ماه هزار و سیصد و نود و چهار   
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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 
6-66570930  به ما اطالع دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

سواحل دریای استان بوشهر

شماره هزار و  ششصد و بیست و پنج       نهم آذر ماه هزار و سیصد و نود و چهار   


