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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

ایرنا- شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق  .تهران- 
ایران )صانیر( ترانس های 300، 125 و 30 مگاولت آمپر به ارزش افزون 
بر 65 میلیون یورو را برای تجهیز سیستم های انتقال برق سوریه آماده 

کرده است که این اقالم، در آخرین مرحله حمل قرار دارد.
»مجتبی نادری« مدیر پروژه های تامین تجهیزات سوریه در صانیر، یکشنبه با اعالم 
این خبر به ایرنا گفت: این اقدام با توجه به توافق های انجام شده ایران و سوریه در 
زمینه بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ داخلی در آن کشور صورت گرفته است.

به گفته این مسئول، جنگ داخلی سوریه با نیروهای تکفیری و داعشی موجب شده 
است خسارت های زیادی به شبکه های انتقال برق این کشور وارد شود.

پروژه های تامین 50 ترانس 30 مگاولت آمپر، 6 ترانس 125 مگاولت آمپر و چهار 
ترانس 300 مگاولت آمپر به منظور تحقق توافق ها و همچنین کمک به توسعه 

صادرات غیرنفتی، به شرکت صانیر واگذار شده است.
نادری اضافه کرد: به همت مدیران و مسئوالن متعهد و متخصص در شرکت صانیر 
و همیاری سایر سازمان های ذیربط شامل بانک توسعه صادرات و ستاد توسعه 
اقتصادی ایران، عراق و سوریه، این ترانس ها به عنوان اقالم صادراتی راهبردی به 

کشور سوریه در آخرین مرحله حمل قرار دارد.
به گفته مدیر پروژه های تامین تجهیزات سوریه در صانیر، همه تجهیزات مرتبط 
که بیش از 90 درصد آنها به دست تولیدکنندگان داخلی ساخته شده، پیش تر به 

سوریه حمل شده است.
به گزارش ایرنا، هم اینک شرکت صانیر 9 پروژه فعال با اعتباری افزون بر 65 میلیون 
یورو در کشور سوریه و به منظور جبران آسیب های وارد شده به شبکه برق این 
کشور در دست اجرا دارد که بخشی از این پروژه ها شامل تامین نزدیک به 100 
ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ، 500 ترانس توزیع 400 کیلو ولتی و یک هزار 

ترانس توزیع 200 کیلوولتی در مراحل پایانی است.
صانیر اینک 18 پروژه انرژی را در پاکستان، افغانستان، ارمنستان، عراق، کردستان 
عراق، سوریه، اتیوپی، سریالنکا و عمان به ارزش بیش از 860 میلیون دالر در دست 

اجرا دارد.

ایرنا/ با هدف بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ داخلی

صادرات 65 میلیون یورویی ترانس برق ایرانی به سوریه درمرحله پایانی
دنیای اقتصاد/ هوشیار رستمي معاون سردبیر

مجلس  و  رهبري  خبرگان  مجلس  انتخابات  جمعه  روز 
شوراي اسالمي برگزار و بالفاصله پس از حدود 16ساعت 
راي گیري کار شمارش آرا آغاز شد. بدون شک این میزان 
از مشارکت براي هیچ کدام از جبهه هاي سیاسي ایران قابل 
پیش بیني نبود و در کنار آنها ناظران نیز حیرت زده شدند.

این مشارکت باال که کمتر کسي فکرش را مي کرد باعث 
شد تا رقابت در بسیاري از حوزه ها بسیار تنگاتنگ و جدي 
دنبال شود. مجلس خبرگان رهبري با اینکه اهمیت ویژه  
و کارکرد سیاسي سطح باالیي دارد اما این تحلیل به آن 
مربوط نمي شود، اما از سوي دیگر مجلس شوراي اسالمي 
در دهمین دوره خود بدون آنکه پیروز نهایي مهم باشد 
متشکل از نمایندگاني خواهد بود که مشکالت اقتصادي 

موجود، مهم ترین اهرم ورود آنها به پارلمان بوده است.
شاید در تمام دوران پس از انقالب این نخستین باري باشد 
که مجلس شوراي اسالمي اقتصاد برایش در اولویت اول 
قرار  گیرد و سیاست داخلي و سیاست خارجي تا حد زیادي 
به حاشیه رانده شود. این مجلس اقتصادمحور ظرف امروز و 
فردا که تصویر اولیه آن تکمیل شود باید راهبرد اقتصادي 
خود را مشخص کرده و با استفاده از آن به سوي مواجهه 

با مشکالت پیش رود.
ادامه در صفحه 3/ 

طیف شناسي اقتصادي مجلس دهم



 

 اقدام برای تشکیل کمیته  بررسی 
تعرفه های گمرکی  

هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران روز یکشنبه 
بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری در حالی با حضور 

اعضا تشکیل جلسه داد .....ادامه خبر

 قرارداد ساخت نیروگاه در ترکیه بزودی 
مبادله می شود

فالحتیان گفت: بنا داریم که حدود 3500 مگاوات ظرفیت 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی  را  نیروگاهی جدید 

خارجی در کشور ترکیه ایجاد کنیم......ادامه خبر

 مذاکرات اروپایی برای پایداری برق 
سکوهای نفتی

در حالی که وزارت نیرو بر توانمندی های داخلی در 
وزیر  نظر می رسد که  به  تأکید می کند،  برق  صنعت 
به دستاوردهای  نفت( نسبت  فعلی  )وزیر  نیرو  اسبق 
با  همکاری  به  و  نداشته  کافی  اطمینان  کشور  برقی 

شرکت های خارجی تمایل بیشتری دارد......ادامه خبر

 آغاز صادرات برق جمهوری آذربایجان 
به ایران تا یک ماه آینده

اقتصادی  توافقات  به  اشاره  با  آذربایجان  اقتصاد  وزیر 
اخیر بین این کشور و ایران گفت: آذربایجان در طی 
خواهد  آغاز  را  ایران  به  برق  صادرات  آینده  ماه  یک 

کرد......ادامه خبر

برای  آمادگی یک شرکت چینی  اعالم   
احداث خط تولید توربین های بادی در ایران

سرمایه  برای   GOLDWIND شرکت  نمایندگان 
گذاری در حوزه انرژی بادی و احداث خط تولید توربین 

های بادی در ایران ابراز تمایل کردند......ادامه خبر

 امضای قرارداد احداث 3 هزار مگاوات 
نیروگاه جدید تا پایان سال

احداث  قرداد  اینکه  بیان  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه جدید برای تولید سه هزار مگاوات طی چند روز 
آینده به امضا می رسد گفت:افزایش 30 هزار مگاوات به 
ظرفیت تولید برق کشور در برنامه ششم توسعه پیش 

بینی شده است......ادامه خبر

 حضور رئیس انجمن بین المللی برق 
آبی در دانشگاه صنعتی شریف

چیت  ›حمید  حضور  با  انرژی‹  و  آب  ›پیوند  رویداد 
چیان‹ وزیر نیرو و ›ریچارد تیلور‹ رئیس انجمن بین 
المللی برق آبی روز سه شنبه 11 اسفندماه در دانشگاه 

صنعتی شریف آغاز به کار می کند......ادامه خبر

 سمینار استراتژی های تامین مالی در 
حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه

نخستین سمینار تخصصی استراتژی های تامین مالی 
بین المللی در حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه در 
راستای ترویج ابزارهای مالی کارآمد جهت تامین مالی 

پروژه های اقتصادی برگزار می شود......ادامه خبر

 درخواست سریالنکا از وزیر نیرو براي 
خرید نفت

روزنامه سریالنکایي »کولومبوپیچ« در مقاله یي پس از 
سفر حمید چیت چیان وزیر نیرو به این کشور نوشت 
از  چیت چیان  با  دیدار  در  سریالنکا  دارایي  وزیر  که 

ایران تقاضاي نفت ارزان کرده و ایران نیز این تقاضا 
را پذیرفته است. ......ادامه خبر

 اعالم حمایت سوئیس از الحاق ایران به 
سازمان تجارت جهانی

رئیس سازمان توسعه تجارت در دیدار با رئیس موسسه 
تجارت بین الملل سوئیس  گفت: زمینه الزم برای افزایش 
میزان تراز تجاری دو کشور فراهم است و ایران آمادگی 
دارد، تا روابط اقتصادی و تجاری خود را با سوئیس در 

بخش های مختلف گسترش دهد......ادامه خبر

 پرداخت بدهی دولت با انتشار 8400 
میلیارد تومان اوراق

مدیرکل بدهی ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد از 
قالب  تومان بدهی دولت در  پرداخت 8400 میلیارد 

اوراق خبر داد......ادامه خبر

 هیات تجاری فنالند فردا به ایران می آید
هیات تجاری فنالند فردا به سرپرستی وزیر کشاورزی 

این کشور به ایران می آید......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 
......ادامه خبر

 امروز از بحران اقتصادی خارج شدیم
از  خروج  اینکه  بیان  با  دارائی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
دائمی  و  اصلی  برنامه  اقتصادی،  رونق  ایجاد  و  رکود 
دولت است، گفت: همه موراد نامه شهریور ماه به رئیس 

جمهور تصمیم گیری و اجرایی شد و امروز از بحران 
خارج شدیم......ادامه خبر

 چرایی رشد زیر صفر
هرچند سال گذشته بخش صنعت و معدن به ترتیب 
اما  کردند،  ثبت  را  درصدی  حدود 10  و   6  /7 رشد 
برخی از عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم 
داد تا روند رشد مثبت این دو بخش در سال جاری 

تداوم نیابد. .....ادامه خبر

 دوره کاربردی مدیریت فروش و 
خدمات پس از فروش

دوره  یک  »دنیای  اقتصاد«  روزنامه  آموزش  واحد 
و  فروش  مدیریت  کاربردی  »دوره  عنوان  با  آموزشی 
خدمات پس از فروش« در روز چهارشنبه 10 اسفند 

ماه به مدت 7 ساعت برگزار می کند. .....ادامه خبر

 سهم 1/5درصدي تشکل ها از درآمد 
3هزار میلیاردي اتاق

اسفند است و زمان ارائه بودجه ساالنه اتاق هاي بازرگاني. 
سال هاي پیش در این موقع همیشه کش مکش فراواني 
در اتاق بازرگاني ایران بر سر ارائه جزئیات بودجه وجود 

داشت. .....ادامه خبر

 پنج راهکار خروج بازار فلزات اساسی 
از رکود

در حالی که سرمایه گذاران و بسیاری از تولید کنندگان 
و  اساسی  بازارفلزات  تحوالت  منتظر  اساسی  فلزات 
عامل  معتقدند 5  تحلیلگران  برخی  هستند،  فوالدی 
مهم در شرایط پسا تحریم بر آینده فلزات رنگی موثر 

خواهد بود......ادامه خبر

2 عناوین اخبار

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ایران/  رییس  روابط عمومی سندیکای صنعت برق 
کمیته مهندسی بازرگانی در جمع هیات مدیره تاکید 

داشت
اقدام برای تشکیل کمیته  بررسی 

تعرفه های گمرکی  

روز  ایران  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات 
جاری  سال  ماه  بهمن  پنجم  و  بیست  یکشنبه 
داد  جلسه  تشکیل  اعضا  حضور  با  حالی  در 
عمومی  روابط  رسانی  اطالع  بر  تاکید  ضمن  که 
هفتم  انتخابات  در  شرکت  خصوص  در  سندیکا 
اسفندماه  وتعیین زمان جلسه  فوق العاده هیات 
مدیره در خصوص تشکیل فدراسیون، مقرر شد 
جهت سخنرانی در نشست پایان سال سندیکا 
در تاریخ هفدهم اسفند ماه از برخی اقتصاددانان 

بنام دعوت به عمل آید. 
در ادامه این جلسه هیات مدیره، مهندس تنباکوچیان 
رییس کمیته مهندسی بازرگانی ضمن ارائه گزارشی از 
عملکرد این کمیته از هیات مدیره سندیکا در خواست 
داشت ارسال اطالعات و اخبار تصمیمات هیات مدیره 
به کمیته ها صورت پذیرد. وی همچنین با اشاره به قرار 
قبلی مبنی بر تشکیل کمیته ای جهت بررسی مسائل 
تعرفه های گمرکی  و ارائه نظرات بعد از کارشناسی به 
هیات مدیره تاکید داشت از هم اکنون برای تعرفه های 
سال آینده اقدامات الزم به عمل آید.تنباکوچیان با بیان 
حضور  از  اطالع رسانی  درخواست  ضمن  مطلب  این 
هیات های بازرگانی خارجی در ایران بر لزوم  دعوت 
از کمیته مهندسی بازرگانی برای حضور در این گونه 
سیستم  درخصوص  پایان  در  داشت.  تاکید  جلسات 
مالیاتی در کشور مواردی مطرح و پاسخ های مربوطه 

توسط مهندس کالهی رییس هیات مدیره ارائه شد.

ادامه از صفحه 1/ 

این مجلس در کنار دولتي خواهد ایستاد که قبل 
راهبرد  هم  شود،  رونمایي  دهم  مجلس  آنکه  از 
اقتصادي خود را تعیین کرده و هم گام هاي بزرگي 
در این مسیر برداشته است؛ گام هاي بزرگي که در 
و  دارد  به قدم هاي کوچک مکملي  نیاز  کنار خود 
صدالبته هنوز راه زیادي پیش روست تا بتوان یک 
پس  داشت.  شده،  انجام  اقدامات  از  کلي  ارزیابي 
دیگري  زمان  هر  از  فراتر  و  بیشتر  دهم  مجلس 
خسارت هاي  جبران  براي  اقتصادي  مسائل  درگیر 
وضعیتي  چنین  در  بود.  خواهد  آمده،  وجود  به 
را  خیابان  و  کوچه  مردم  فشار  هم  نمایندگان  که 
پشت سر خود احساس خواهند کرد و هم به نحوي 
باید همراه و همگام دولت شوند جاي زیادي براي 
شدن  کوچک  داشت.  نخواهند  سیاسي  مانورهاي 
اصالح طلبان  و  معتدل  اصولگرایان  مانورها  دامنه 
همچنین اعتدالگرایان را در تعادلي مستقر خواهد 
کرد که ممکن است تا حد زیادي پایدار باشد. در 
بعید  نیز  تندرو  اصولگرایان  جدید،  مختصات  این 
باشند.  داشته  را  تعادل  زدن  برهم  توانایي  است 
دلیل واضح این پدیده به تعیین کیفیت اصولگرایي 
یا اصالح طلبي در تهران و کمیت در شهرستان ها 
برمي گردد به گونه یي که تندروها به احتمال قریب 
از  نه  و  داشت  باالیي خواهند  کیفیت  نه  یقین  به 

کمیت چشمگیري برخوردار خواهند بود.
جدي  تهدید  یک  با  خوانش  این  اما  متاسفانه 

از  است  سال  دو  حدود  که  تهدیدي  روبه روست، 
قوه مجریه کشور رانده شده و افراد موثر آن اکنون 
مدیران  کنند.  بازسازي  را  تا خود  یافته اند  فضایي 
کلیدي  پست هاي  عموما  که  دهم  و  نهم  دولت 
دراختیار   92 تا  سال هاي84  حدفاصل  را  اجرایي 
داشته اند از شهرستان ها در حال بازگشت به عرصه 
تصمیم گیري هستند. این مدیران متفاوت از افرادي 
راه شان  ناخواسته  یا  خواسته  قبل تر  که  هستند 
به  ورود  با  حاال  و  بود  شده  جدا  مهرورز  دولت  از 
جبهه اصولگرایي در حال شکل یافتن هستند. این 
مدیران کساني هستند که عموما تا آخرین نفس در 
کنار محمود احمدي نژاد بوده اند و در مجلس نهم 
فرصتي براي ورود به مجلس دراختیار نداشتند. این 
افراد که مسوول مستقیم خسارت هاي 8ساله دولت 
اقتصاد  به  بزرگ  و تحمیل هزینه هاي  احمدي نژاد 
ورود  هوس  کنار  و  گوشه  از  هستند  مملکت  این 
که  جدید  نفر  چند  این  کرده اند.  مرکز  به  مجدد 
غیرمحتمل است تعداد آنها از 10نفر باالتر برود اگر 
به حلقه همکاران قدیمي خود متصل شوند دیگر نه 

مشمول تحلیل کیفي خواهند بود و نه کمي.
هستند  احمدي نژادي  مدیران  آنها  کالم  یک  در 
بدین معنا که هم غیرقابل پیش بیني و هم از قدرت 
تخریبي باالیي بهره مند هستند پس قادر خواهند 
بود دردسرهاي بسیاري براي دولت حسن روحاني 
به وجود آورند.  از این منظر نیاز اساسي وجود دارد 
باتوجه به تمام اختالف نظرها و سلیقه هاي سیاسي 
و بجایي که بین حامیان دولت و اصولگرایان وجود 

رییس  سر  بر  خصوصا  سیاسي  تفاهم  یک  دارد 
مجلس، هیات رییسه و نحوه اداره کیفي مجلس به 
ایران شکل گیرد که ظرفیت تخریبي  اقتصاد  نفع 
این افراد را از آنها سلب کند. به نظر مي رسد همه 
مردم  اقتصادي  دغدغه  و  نگراني  کافي  اندازه  به 
تبلیغات  هفته  یک  در  حداقل  را  ایران  توسعه  و 
مدیریت  با  مي توانند  و  کرده اند  درك  انتخاباتي 
برون رفت  براي  بهتري  انتخاب هاي  هوشمندانه 

اقتصاد از بحران موجود داشته باشند.

طیف شناسي اقتصادي مجلس دهم
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ایلنا/ معاون وزیر نیرو در گفت وگو با ایلنا:
قرارداد ساخت نیروگاه در ترکیه بزودی 

مبادله می شود

فالحتیان گفت: بنا داریم که حدود 3500 مگاوات 
گذاری  سرمایه  با  را  جدید  نیروگاهی  ظرفیت 
ایجاد  ترکیه  کشور  در  خارجی  بخش خصوصی 

کنیم.
و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  فالحتیان  هوشنگ 
قرارداد  درباره  ایلنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  انرژی 
احداث نیروگاه در کشور ترکیه گفت: اکنون اقدامات 
قراردادی این پروژه در حال انجام است و ان شاء اهلل 

ظرف ماه های آینده قرارداد مبادله می شود.
که  المللی  بین  شرکت های  پروژه  این  در  افزود:  وی 
تمایل داشتند برای احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی 
کنند،  گذاری  سرمایه  باال  به  درصد   58 راندمان  با 
انجام است.  نیز در حال  حضور دارند و مذاکرات آن 
فالحتیان تصریح کرد: اگر قرارداد ها مبادله شود، در 
اولین فاز بنا داریم که حدود 3500 مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی جدید را با سرمایه گذاری بخش خصوصی 

خارجی در کشور ترکیه ایجاد کنیم.

 

تسنیم/  تسنیم گزارش می دهد
مذاکرات اروپایی برای پایداری برق 

سکوهای نفتی

در حالی که وزارت نیرو بر توانمندی های داخلی 
می رسد  نظر  به  می کند،  تأکید  برق  صنعت  در 
که وزیر اسبق نیرو )وزیر فعلی نفت( نسبت به 

دستاوردهای برقی کشور اطمینان کافی نداشته 
تمایل  خارجی  شرکت های  با  همکاری  به  و 

بیشتری دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، »ایران 
از 90  هفتمین کشور جهان است که می تواند بیش 
درصد از نیاز خود را به تجهیزات صنعت برق تأمین 
کند.« این جمله ای بود که دی ماه سال جاری وزیر 
نیروی دولت یازدهم بر زبان آورد و عنوان کرد که ایران 
توسط  را  برق  صنعت  نیازهای  بیشتر  می تواند  امروز 

شرکت های خصوصی فعال در این بخش تأمین کند.
وزیر  اعالم چیت چیان،  این  از  ماه پس  یک  از  کمتر 
برق  نیروگاه های  نوسازی  برای  یازدهم  دولت  نفت 
جزیره سیری، دستور مذاکرات شرکت نفت فالت قاره 
و  »زیمنس«  آلمانی  نیروگاه ساز  بزرگ  شرکت  دو  با 
»مان« را صادر کرد، مذاکراتی که برای نوسازی سه 
گرفت.  فرآب صورت  و  ایالم  سیری،  قدیمی  نیروگاه 
این نیروگاه ها تأمین کنندۀ برق مصرفی سکوهای نفتی 

جزیرۀ سیری هستند.
از  برخی  جایگزینی  و  تغییر  برنامۀ  نفت  وزارت 
برنامه  در  را  سیری  جزیره  نیروگاه های  توربین های 
دارد و در حالی که شرکت های مطرح ایرانی سازندۀ 
توجه  بدون  نفت  وزارت  هستند،  گازی  توربین های 
به این ظرفیت داخلی به صورت مستقیم برای خرید 

توربین از شرکت های اروپایی در حال مذاکره است.
»حمیدرضا سجادی« رئیس نیروگاه سیری در تشریح 
برنامه های افزایش ظرفیت تولید برق تأسیسات نفتی 
منطقه سیری در خلیج فارس، گفت: در طول دوران 
و  از تجهیزات  برخی  نگرفتن  به دلیل تحویل  تحریم، 
مشکالت  اروپایی،  شرکت های  سوی  از  توربین ها 
متعددی در تأمین و تولید برق پایدار سکوهای نفتی 
توسط  مذاکرات  جدید  دور  رو  این  از  داشت؛  وجود 

شرکت نفت فالت قاره با دو شرکت بزرگ نیروگاه ساز 
آلمانی شامل »زیمنس« و »مان« آغاز شده است.

شرکت  با  جدید  مذاکرات  آغاز  به  اشاره  با  سجادی 
زیمنس آلمان با هدف تأمین برخی قطعات یدکی و 
سیری،  جزیره  سطح  در  موجود  نیروگاه های  توربین 
نیروگاه های قدیم سیری  توربین های  از  برخی  افزود: 
باید از رده خارج و با توربین های جدید جایگزین شوند؛ 
همچنین برخی از توربین های نیروگاه گازی ایالم باید 

مورد تغییرات اساسی قرار گیرند.
نادیده گرفتن توان ساخت داخل در صنعت نیروگاهی 
از سوی وزارت نفت در حالی است که »قانون حداکثر 
استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و 
ایجاد تسهیالت  و  پروژه ها«  اجرای  اجرایی کشور در 
 75 سال  ماه  اسفند  در  که  خدمات  صدور  به منظور 
دولتی  شرکت های  صراحتاً  است،  رسیده  تصویب  به 
همچون شرکت ملی نفت ایران را به استفاده هرچه 
و  صنعتی  و  تولیدی  مهندسی  فنی  توان  از  بیشتر 
مهندسی  خدمات  کارهای  ارجاع  در  کشور  اجرایی 
مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی 

پروژه ها ملزم کرده است.
به تعبیری  و  متفاوت  رویکردهای  دیگر  سوی  از 
دارد؛  تأمل  جای  نیز  دولت  در  دوگانه  استانداردهای 
در حالی که وزارت نیرو بر توانمندی های داخلی در 
وزیر  نظر می رسد که  به  تأکید می کند،  برق  صنعت 
به دستاوردهای  نفت( نسبت  فعلی  )وزیر  نیرو  اسبق 
با  به همکاری  و  نداشته  اطمینان کافی  برقی کشور، 
شرکت های خارجی تمایل بیشتری دارد، این در حالی 
بارها اعالم کرده که خود را ملزم به  است که دولت 
رعایت مبانی اقتصاد مقاومتی می داند و مقامات عالی 
ظرفیت های  از  بهره مندی  ضرورت  بر  بارها  دولتی 

موجود در داخل تأکید کرده اند. 

تسنیم./ وزیر اقتصاد آذربایجان خبر داد
آغاز صادرات برق جمهوری آذربایجان به 

ایران تا یک ماه آینده

توافقات  به  اشاره  با  آذربایجان  اقتصاد  وزیر 
گفت:  ایران  و  کشور  این  بین  اخیر  اقتصادی 
آذربایجان در طی یک ماه آینده صادرات برق به 

ایران را آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری 
آذر نیوز، توافق بین ایران و آذربایجان درباره همکاری 
ها در زمینه انرژی و استفاده از آب، ادامه ساخت و بهره 
برداری از نیروگاه های برق آبی خودآفرین و قیزقاالسی 
و مجتمع هایی بر روی رودخانه آرس به سود منافع 

اقتصادی و سیاسی آذربایجان خواهد بود.
اقتصاد  وزیر  مصطفایف،  شاهین  را  اظهارات  این 
آذربایجان، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آذ تی وی 

بیان کرد.
به  احترام  اصول  موافقتنامه  این  گفت،  مصطفایف 
حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و آذربایجان، حقوق 
برابر در منابع آب و انرژی مجتمع های خودآفرین و 

قیزقاالسی را بیان می دارد.
وی افزود، ضرورت بازیابی تمامیت سرزمینی آذربایجان 
مطابق قطعنامه های شورای امنیت نیز در این توافق 

مورد تاکید قرار گرفته است.
و  خودآفرین  های  مجتمع  دانید،  می  که  »همانطور 
اند...  شد  احداث  آرس  رودخانه  روی  بر  قیزقاالسی 
متاسفانه ارمنستان، سرزمین های متعلق به آذربایجان 
را که در کناره سمت چپ این رودخانه قرار دارد اشغال 

کرده است.«
رودخانه  این  راست  کناره سمت  در  ایران  »سرزمین 
قرار دارد... این توافق دسترسی آذربایجان به سرزمین 
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های اشغال شده اش را فراهم خواهد ساخت و امکان 
فعالیت اقتصادی در آنجا را ایجاد خواهد کرد.«

وزیر اقتصاد آذربایجان گفت، از نقطه نظر اقتصادی این 
پروژه برای آذربایجان بسیار پرسود است.

با  پروژه  این  کردن  نهایی  برای  آذربایجان  و  »ایران 
است که سد  ذکر  کرد... شایان  کار خواهند  یکدیگر 
مربوط به این پروژه تکمیل شده، ساخت نیروگاه برق 
در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد و ایران و آذربایجان 

با هم این پروژه را مدیریت و اجرا خواهند نمود.«
»به عالوه، این توافق از نظر مقررات مربوط به سطح 
آب آرس هم خیلی مهم است... سود فروش برق به 

صورت مساوی بین دو کشور تقسیم خواهد شد.«
آینده  ماه  یک  طی  در  آذربایجان  گفت،  مصطفایف 

صادرات برق به ایران را آغاز خواهد کرد.«
»ساخت خط توزیع برق مغان، همان خط ایمیشلی- 
پارس آباد سابق در طی یک ماه تکمیل خواهد شد... 
از طرف آذربایجان همه کارها تکمیل شده است. طرف 
زمان  کار  تکمیل  برای  روز   25 تا   20 ماه  از  ایرانی 

خواست هاست.«
بر سر قیمت قبال حاصل شده است. مشکل  »توافق 

فنی یا مالی ای وجود ندارد.«
وی خاطر نشان کرد، در آینده قرار است شبکه انتقال 
برق بین ایران، آذربایجان و روسیه و همچنین میان 

ایران، آذربایجان و گرجستان برقرار شود.
است...  انجام شده  این مسیر  در  کارهای الزم  »همه 
یک  کشورها  این  انرژی  های  سیستم  کردن  مرتبط 

هدف استراتژیک برای ماست.«
از  هم  روسیه  انرژی  وزیر  نواك،  الکساندر  پیشتر 
عالقمندی کشورش برای متحد کردن سیستم های 

انرژی روسیه با ایران و آذربایجان خبر داده بود.

تسنیم/ تسنیم خبر می دهد
اعالم آمادگی یک شرکت چینی برای 

احداث خط تولید توربین های بادی در 
ایران

نمایندگان شرکت GOLDWIND برای سرمایه 
گذاری در حوزه انرژی بادی و احداث خط تولید 

توربین های بادی در ایران ابراز تمایل کردند.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
ظرفیت  با  که   GOLDWIND چینی  شرکت 
نصب شده 7 هزار مگاوات در یک سال )سال 2015( 
بزرگترین نیروگاه ساز بادی جهان شناخته شده است، 
اعالم  ایران  باد  انرژی  برای سرمایه گذاری در بخش 

آمادگی کرد.
در پی اعالم آمادگی این شرکت، اخیرا مدیران شرکت 
سازمان  مسئوالن  با  ای  جلسه   GOLDWIND
این  در  که  داشتند  تهران  در  ایران  نوی  های  انرژی 
از ظرفیت های سرمایه  ارائه گزارشی  از  جلسه، پس 
این  نمایندگان  ایران،  بادی  انرژی  بخش  در  گذاری 
و  بادی  انرژی  در حوزه  گذاری  برای سرمایه  شرکت 
ابراز  ایران  در  بادی  های  توربین  تولید  خط  احداث 

تمایل کردند.
قرار است دو طرف بررسی های تکمیلی را در خصوص 
ظرفیت های همکاری انجام دهند و نتایج بررسی ها را 
به طرف مقابل اعالم کنند؛ تا در صورت حصول توافق 
در سرمایه گذاری شرکت چینی در بخش انرژی بادی 
ایران، نسبت به شناسایی نقاط مورد نظر برای احداث 
احداث  که  نیروگاههایی  ظرفیت  تعیین  و  نیروگاه 

خواهند شد اقدام شود.

فارس/ مدیرعامل توانیر خبر داد
امضای قرارداد احداث 3 هزار مگاوات 

نیروگاه جدید تا پایان سال

قرداد  اینکه  بیان  با  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
احداث نیروگاه جدید برای تولید سه هزار مگاوات 
طی چند روز آینده به امضا می رسد گفت:افزایش 
30 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور در 

برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آرش کردی با اشاره به 
اینکه افزایش 30 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق 
برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است  کشور در 
گفت:به ازای اضافه شدن هر مگاوات تولید برق باید 

پنج مگاوات به ظرفیت شبکه انتقال اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری قرارداد ایجاد 
نیروگاه برای تولید سه هزار مگاوات به امضا می رسد 
افزود:عالوه بر نیروگاه سازی، توسعه شبکه های انتقال 
و فوق توزیع رویکرد صنعت برق است پس این رویکرد 
نیازمند سرمایه گذاری مناسب است و با توسعه شبکه 
انتقال ، تبادل برق در داخل و خارج از کشور تسهیل 

می شود.
کردی ادامه داد:به ازای اضافه شدن هر مگاوات تولید 
برق باید پنج مگاوات به ظرفیت شبکه انتقال اضافه 

شود.
به گفته وی، در زمان حاضر ظرفیت نصب شده برق 
هزار  انتقال 324  ظرفیت  و  مگاوات  هزار   74 کشور 

مگاوات است و اوج مصرف 50 هزار مگاوات است.
مدیر عامل توانیر خاطر نشان کرد:در تبادل انرژی برق 
تنها به صادرات فکر نمی کنیم و در زمان اوج مصرف 
می توانیم از کشورهای همسایه از جمله روسیه کمک 
بگیریم.وی خاطرنشان کرد: اوج مصرف برق در کشور 

از  .کردی  است  زمستان  روسیه  در  و  تابستان  فصل 
اضافه شدن 400 پست جدید به ظرفیت پست های 
کشور خبرداد و افزود: ایجاد 312 پست فوق توزیع و 

انتقال پیش بینی شده است.

ایرنا/ 
حضور رئیس انجمن بین المللی برق آبی 

در دانشگاه صنعتی شریف

رویداد ›پیوند آب و انرژی‹ با حضور ›حمید چیت 
چیان‹ وزیر نیرو و ›ریچارد تیلور‹ رئیس انجمن 
بین المللی برق آبی روز سه شنبه 11 اسفندماه 

در دانشگاه صنعتی شریف آغاز به کار می کند.
از  یکی  شریف،  صنعتی  دانشگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
آب  بحران  امروز،  دنیای  های  چالش  ترین  اصلی 
برهمین اساس، صنعتی  و  آید  به شمار می  انرژی  و 
شریف به عنوان پیشتاز در حل مسایل و چالش های 
کشور‹رویداد پیوند آب و انرژی‹ را در روزهای 11 تا 
13 اسفندماه امسال با حضور متخصصان و کارشناسان 

آب و انرژی برگزار خواهد کرد.
این رویداد شامل بخش های ارائه مقاالت، سخنرانی 
های کلیدی، کارگاه های تخصصی، نمایشگاه، میز گرد 

و مسابقه خواهد بود.
برای پژوهش و مطالعات علمی  فراهم شدن بستری 
در حوزه پیوند آب و انرژی و توسعه تحقیق، اهمیت 
توجه همزمان به پیوند آب و انرژی توسط دانشجویان، 
پژوهشگران، صنعتگران و مهندسان، انتقال مطالعات 
سیاستگذاران،  و  صنعتگران  به  پژوهشگران  موردی 
تجمیع پژوهشگران و صنعتگران حوزه های آب و انرژی 
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و توسعه تحقیق و پژوهش در زمینه های مشترك این 
دو حوزه و فرهنگ سازی در راستای صرفه جویی و 
مصرف بهینه آب و انرژی در سطح جامعه از اهداف 

اساسی برگزاری این رویداد به شمار می آید.
مدیریت هوشمند تاسیسات آب و انرژی، تولید همزمان 
آب و نیرو، مصرف هوشمند آب در کشاورزی، سنجش، 
انرژی در استحصال،  اتوماسیون، ردپای  ابزار دقیق و 
تصفیه و توزیع آب، ردپای آب در تولید و تبدیل انرژی 
و  پایش  آوری،  و جمع  تقاضا  و  مدیریت سبز عرضه 
از مهم ترین محورهای رویداد  نیز  پردازش اطالعات 

پیوند آب و انرژی شریف است.
در این همایش، میزگردهای متعددی با محوریت آب، 
انرژی و اقتصاد؛ آب، انرژی و امنیت غذایی؛ آب، انرژی 
و محیط زیست؛ آب انرژی و تغییر اقلیم و آب انرژی 
مرتبط  با حمایت دستگاه های  نوین  فناوری های  و 

برگزار خواهد شد.
با حمایت شرکت آب و فاضالب استان  این همایش 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  نیرو،  وزارت  تهران، 
جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، پژوهشگاه 
 IEEE ای‹  تریپل  ›آی  انجمن  ایران  شاخه  و  نیرو 

تدارك یافته است.
انرژی شریف، مسابقه  و  پیوند آب  در حاشیه رویداد 
ای برگزار خواهد شد که عالوه بر ارائه ایده ها، طرح 
ها و معرفی آنها به شرکت ها و نهادهای مربوطه، ایده 
مرحله  تا  دارند،  صنعتی شدن  پتانسیل  که  را  هایی 
با  بخش  این  که  برد  خواهد  پیش  سازی  تجاری 
حمایت و همکاری مرکز رشد و فناوری های پیشرفته 
کارآفرینانه شریف  ایده های  توسعه  و سامانه  شریف 
برای  توانند  می  می شود.عالقمندان  برگزار  )ستاك( 
کسب اطالعات بیشتر به تارنمای این رویداد به نشانی 

enerwat.sharif.ir مراجعه کنند.

فارس/ مرکز مالی ایران برگزار می کند
سمینار استراتژی های تامین مالی در 

حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه

نخستین سمینار تخصصی استراتژی های تامین 
مالی بین المللی در حوزه انرژی با رویکرد بازار 
سرمایه در راستای ترویج ابزارهای مالی کارآمد 
جهت تامین مالی پروژه های اقتصادی برگزار می 

شود.
از مرکز  فارس  بورس خبرگزاری  به گزارش خبرنگار 
مالی ایران، این سمینار به همت مرکز مالی ایران با 
اینوست  یورو  شرکت  و  ایران  انرژی  بورس  همکاری 
تامین  شیوه های  آخرین  ارائه  با   )EuroInvest(
این  در  مختلف  کشور های  تجربه  و  بین  المللی  مالی 
زمینه برگزار می شود.سخنرانان حاضر در این همایش 
مالی  منابع  تأمین  و  سرمایه  گذاری  معاون  کاردر؛ 
شرکت ملی نفت ، علی صالح آبادی؛ مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات ، سید علی حسینی؛ مدیرعامل بورس 
انرژی ایران ، جعفری مشاور اقتصادی بانک جهانی و 

مولوی مدیرعامل شرکت یورو اینوست است.
در  المللی  بین  مالی  تامین  های  استراتژی  سمینار 
حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه با توجه به شرایط 
جدید کشور و عالقمندی سرمایه  گذاران خارجی برای 
سرمایه  گذاری در بخش انرژی در روز 11 اسفند ماه 
خلیج  سالن  در  الی 13  ساعت 8:30  از  جاری  سال 
فارس پژوهشگاه نیرو به آدرس شهرك غرب، انتهای 

بلوار دادمان برگزار می شود.

تعادل/ »تعادل« گزارش مي دهد
درخواست سریالنکا از وزیر نیرو براي 

خرید نفت

روزنامه سریالنکایي »کولومبوپیچ« در مقاله یي 
پس از سفر حمید چیت چیان وزیر نیرو به این 
کشور نوشت که وزیر دارایي سریالنکا در دیدار 
با چیت چیان از ایران تقاضاي نفت ارزان کرده و 

ایران نیز این تقاضا را پذیرفته است. 
بود که رکن الدین  ماه سال جاري  آبان  یک شنبه 24 
جوادي مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران از آغاز مذاکرات 
نفتي ایران و سریالنکا در پي توافق هسته یي ایران و 
غرب صحبت کرد. اکنون و با گذشت 4 ماه از آن تاریخ 
راوي کارونانایاکه وزیر دارایي سریالنکا به مطبوعات این 
کشور گفته است که وزیر نیروي ایران در روز چهارشنبه 
براي  این کشور  تقاضاي  به  با کارونانایاکه  و در دیدار 
فروش نفت ارزان پاسخي مثبت داده است. آن طور که 
دیلي نیوز گزارش داده است، نمایندگاني از شرکت ملي 
نفت، شرکت مپنا و شرکت سانیر نیز چیت چیان را در 
کولومبو همراهي مي کردند. همراهي اي  به  سفر خود 
که احتماال صحبت در راستاي واردات نفت به همین 
واسطه صورت گرفته است.این روزها دقیقا 68 سال از 
به ثمر نشستن تالش مردم سریالنکا براي استقالل این 
کشور مي  گذرد. دقیقا همین روزها در ماه فوریه سال 
1948 آنها توانستند از استعمار انگلستان خارج شده 

و سریالنکا را به عنوان کشوري مستقل معرفي کنند.
 4 فوریه سال 1948 طبقه متوسط سریالنکا در پي 
سال ها تالش توانست با به چالش کشیدن »راج بریتانیا« 
که از پایان نبرد واترلو که منجر به تبدیل شدن انگلستان 
به یک ابرقدرت شد، آغاز شده بود، »استقالل« این کشور 
را به ثبت برساند و در نهایت در سال 1972 سریالنکا را 

به »جمهوري سریالنکا« تبدیل کند.
براي کشوري با این نوع از تاریخ که درگیري هاي آن 
تا سال 2009 ادامه پیدا کرده است، اکنون دسترسي 
به منابع طبیعي و سوخت اهمیت فوق العاده یي دارد. 
طبق گزارشي که بلومبرگ، اکتبر سال 2015 درباره 
شروع اکتشافات جدید در سریالنکا نوشته است، این 
ندارد  کشور هیچ گونه تولیدي در زمینه نفت و گاز 
و تمام نیاز خود را از طریق عربستان سعودي تامین 
مي کند، زیرا سریالنکا حدود 30سال درگیر جنگ هاي 
داخلي بوده که این مسائل به تازگي و در سال 2009 
در این کشور خاتمه پیدا کرده است.پس از پایان جنگ 
در سریالنکا شرکت »بي پي« و یک شرکت هندي به 
نام »ریالینس گیم« نخستین شرکت هایي بودند که 
میادین  اکتشاف  براي  سریالنکا  کشور  مطالعه  براي 

نفتي و گازي در این کشور حضور یافتند.
بر اساس این گزارش سریالنکا در سال 2015 با ارائه 
و  نفتي  میادین  براي  بین المللي  مناقصه  یک  دادن 
گازي دریایي، حق اکتشاف این میادین را در معرض 
فروش قرار داده که از قرار معلوم یک شرکت هندي 
برنده این مناقصه شده است. سریالنکا همچنین  طي 
مناقصه هاي بین المللي دیگري، مناطقي از کشورش را 
براي اکتشافات گاز طبیعي واگذار کرده است. با تمام 
این تفاسیر اکنون کمپاني هاي نفتي اعتقاد دارند که 
سریالنکا شانس خوبي در نفت و گاز دارد. سریالنکا در 
سال 2010 تقاضاي نفتي برابر 35هزار بشکه داشته 
است. در این سال ها این کشور نفت خود را از ایران 
وارد مي کرد اما در پي باال گرفتن تحریم ها این واردات 
را قطع و نفت ایران را با عربستان جایگزین کرد. در 
نوشت  گزارشي  در  زون  ریگ  سال 2014 وب سایت 
برابر  که ظرفیتي  داشته  پاالیشگاه  یک  که سریالنکا 
ایران  اگر  ترتیب  این  به  دارد.  روز  در  بشکه  50هزار 
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بخواهد واردات نفت خود به این کشور را از سر بگیرد 
رقم صادراتي چیزي در این حدود خواهد بود.

اما تقاضاي سوخت در این کشور روندي رو به رشد 
نفتي  دارد، طبق گزارشي که دبیرخانه توسعه منابع 
سریالنکا منتشر کرده است، تقاضاي سوخت این کشور 
طي 25 سال از حدود 20هزار بشکه به حدود 120هزار 
بشکه در سال 2040 خواهد رسید. به طور کلي با توجه 
به بهبود وضعیت سریالنکا در ثبات، پیش بیني ها از این 
حکایت مي کند که تقاضا براي سوخت در این کشور 
که جمعیت قابل توجه حدود 20میلیون نفري دارد، به 

ویژه از طرف طبقه متوسط افزایش پیدا کند.
 سریالنکا در طول سال هاي تحریم نیز تمایل بیشتري 
از  یکي  که  جایي  تا  داشت  ایران  از  نفت  واردات  به 
جایگزین  با  که  بود  کرده  ادعا  کشور  این  مسووالن 
شدن نفت ایران با نفت عربستان، تولید بنزین در این 
کشور کاهش یافته است.20 ژوئن سال 2014 رویترز 
در گزارشي نوشت که امریکا هر گونه اجازه به سریالنکا 
براي از سر گیري واردات نفت از ایران را رد کرده است. 
این در حالي بود که یکي از مقامات این کشور پیش 
از آن به رویترز گفته بود که با امریکا در راستاي این 

اتفاق توافق کرده اند.
پیش از این اتفاق، با توافق موقت ایران و غرب بر سر 
برنامه هاي هسته یي ایران در 24 نوامبر 2013 برخي 
محدودیت هاي نفتي ایران برداشته شده و ایران مجاز 
به فروش نفت به بعضي از کشورها با سقفي معین شد. 
اما سریالنکا جزو این کشورها نبود و امریکا نیز پس از 

انتشار خبر در رویترز آن را تکذیب کرد.
باید دید مذاکرات صورت  اکنون  تفاسیر  این  تمام  با 
گرفته میان وزیر نیروي ایران و وزیر دارایي سریالنکا 
چگونه صورت  کشور  این  به  ایران  نفت  فروش  براي 
گرفته است؟ در حالي که تنش هاي لفظي میان ایران و 

عربستان در زمینه سقف تولید نفت در اوپک در روزهاي 
گذشته ابعاد جدیدي یافت، سریالنکا به نوعي رقابتي 
میان این دو کشور محسوب مي شود. با توجه به چنین 
با  دارایي سریالنکا  وزیر  کارونانایاکه  راوي  پیشینه یي 
بیان اینکه ایران نسبت به درخواست سریالنکا درباره 
پایین تر  قیمت هاي  در  به سریالنکا  خام  نفت  فروش 
تبادل  و  گفت وگو  گفت:  است،  داده  مثبتي  پاسخ 
نظر درباره نحوه پرداخت پول نفت به ایران در مدت 

کوتاهي بین دو کشور صورت خواهد گرفت.
کاروانانایاکه همچنین گفت: روز چهارشنبه وزارت دارایي 
سریالنکا میزبان حمید چیت چیان وزیر نیروي ایران و 
هیات همراه وي بود که  در طول مذاکرات به گفت وگو 
سریالنکا  و  ایران  بین  تجاري  روابط  تقویت  نحوه  و 
پرداختیم. وزیر دارایي سریالنکا ضمن تشکر از حمایت 
ایران از این کشور در طول چند سال گذشته از همتاي 
ایراني خود خواست تا کمک هاي ایران به این کشور براي 
توسعه سریالنکا تداوم داشته باشد، حمید چیت چیان 
نیز به درخواست سریالنکا مبني بر فروش نفت خام به 

قیمتي کمتر از قیمت بازار پاسخي مثبت نشان داد.
اظهارات کارونانایاکه و تاکید او بر این مساله که »نحوه 
پرداخت پول نفت به ایران« در مدتي کوتاه مشخص 
خواهد شد، نشان مي دهد که مذاکرات صورت گرفته در 
این زمینه جدي است. به این ترتیب پس از فروش نفت 
ایران به چند کشور اروپایي که در هفته هاي گذشته 
براي  ایران  بازاریابي  دومین  سریالنکا  گرفته،  صورت 

برنامه هاي افزایش تولید نفت خود محسوب مي شود.
نکته یي  نیز  بازارها  این  آوردن  به دست  اما چگونگي 
جالب توجه است. باید منتظر ماند و دید که ایران و 
عربستان در نبرد خود براي دستیابي به بازارها چوب 
حراج به قیمت نفت خود مي زنند یا راه هاي دیگري را 

براي این امکان پیدا خواهند کرد.
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سازمان توسعه تجارت/ افخمی راد: زمینه  افزایش تراز 
تجاری ایران و سوئیس فراهم است

اعالم حمایت سوئیس از الحاق ایران به 
سازمان تجارت جهانی

رئیس سازمان توسعه تجارت در دیدار با رئیس 
موسسه تجارت بین الملل سوئیس )سکو( گفت: 
دو  تجاری  تراز  میزان  افزایش  برای  زمینه الزم 
کشور فراهم است و ایران آمادگی دارد، تا روابط 
با سوئیس در بخش  را  و تجاری خود  اقتصادی 

های مختلف گسترش دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
این  در  افخمی راد«  »ولی ا...  تجارت،  توسعه  سازمان 
نشست که محسن صالح نیا معاون امور صنایع وزارت 
اشاره  با  داشت،  حضور  هم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
به تراز تجاری ایران و سوئیس و عقد تفاهمنامه های 
حجم  داشت:  اظهار  کشور  دو  مقامات  میان  مختلف 
بر  بالغ  ایران و سوئیس درسال 2015  روابط تجاری 
974 میلیون دالر بود که از این میزان تنها 20 میلیون 
ایران به سوئیس بوده است؛ به اعتقاد  دالر، صادرات 
مناسب  فضای  و  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با  ما 
قابل  دو کشور  تجارت  یقینا حجم  وتجاری،  سیاسی 

افزایش است.
موافقتنامه  جمله  از  مهمی  اسناد  گفت:  افخمی راد 
تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، موافقت نامه اجتناب 
دو  بین  تجاری  موافقتنامه  و  مضاعف  مالیات  اخذ  از 
از همین رو الزم  انعقاد و مبادله شده است و  کشور 

است که به آنها جنبه عملی بدهیم.
فضای  در  که  گشایش هایی  به  توجه  با  افزود:  وی 
تبادل  با  آمده است، می توان  به وجود  ایران  سیاسی 
به  را  کشور  دو  بازرگانان  و  تجار  تجاری،  هیات های 

نمایشگاه های  در  با حضور  و  نزدیک ساخت  یکدیگر 
متقابل، با امکانات و توانمندی های یکدیگر بیشتر آشنا 
شد.افخمی راد افزود: دولتمردان و بنگاه های خصوصی 
آمادگی دارند تا در شرایط جدید وارد مذاکره شده و 
با  اقتصادی  و  تجاری  متقابل در زمینه های  همکاری 

تمامی کشورهای دنیا داشته باشند.
اقتصادی  ساختار  اعظم  بخش  کرد:  خاطرنشان  وی 
از کشورهای دیگر، متشکل  کشور ما، مانند بسیاری 
از بنگاه های کوچک و متوسط است بنابراین، یکی از 
رسالت های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران، حمایت 
و افزایش ظرفیت ها و رقابت پذیری این بنگاه ها برای 

ورود به بازارهای جهانی است.
رابطه  درهمین  گفت:  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
در  توانمندی های خود  بر  مبتنی  دارد  آمادگی  ایران 
بخش های تولیدی مانند مواد غذایی، کاالهای صنعتی 
ساختمانی،  مصالح  نفتی،  فرآورده های  و  شیمیایی  و 
خدمات فنی و مهندسی با سوئیس همکاری متقابل 
داشته باشد.وی تصریح کرد: این همکاری ها می تواند 
راهسازی،  زمین شناسی،  معدن،  بخش های  در 
انبوه سازی، مسکن، نیروگاه، ریل، ساخت بندر، فرودگاه 
و سرمایه گذاری مشترك در زمینه کشت محصوالت 
کشاورزی، تولید لوازم خانگی، تولید مصالح ساختمانی، 

کارخانجات آسفالت و سیمان گسترش یابد.
آگوستی«  لویی  »لیویا  خانم  نشست  این  ادامه  در 
موسسه  رئیس  و  تهران  در  سوئیس  سابق  سفیر 
تجارت بین الملل سوئیس )سکو( در ایران ضمن بیان 
دیدگاه های خود، اظهار داشت: سوئیس از ایران در راه 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت می کند و 
امیدواریم هر چه زودتر شاهد پیوستن ایران به زنجیره 

اقتصاد جهانی باشیم.
وی با ابراز امیدواری برای افزایش حجم تجارت تهران 

و برن اظهار داشت: آشنایی هر چه بیشتر با فرهنگ 
تجاری در ایران و آگاهی از بازارهای ایران و کاالها و 
خدمات مورد نیاز و ارزیابی آن از جمله اهداف سفر 
این هیات بوده است به همین دلیل غیر از اعضای سکو 
بخش های  نمایندگان  سوییس،  تجاری  فدراسیون  و 

مختلف تجاری سوییس نیز به ایران سفر کرده اند.
این مقام مسئول سوئیسی با اشاره به رابطه تجاری و 
اقتصادی دیرینه میان دو کشور اظهار داشت: در زمان 
تحریم نیز ما همکاری خود را با ایران قطع نکردیم، 
صاردات دارو از جمله آنهاست؛ در دوره پساتحریم نیز 

آماده افزایش تراز تجاری هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد که مشکالت بانکی به عنوان 
دو  تجار  تجاری  روابط  توسعه  برای  الزم  زیرساخت 

کشور، هر چه زودتر مرتفع شود.
تجارت،  توسعه  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
سال  در  سوئیس  از  ایران  وارداتی  اقالم  مهمترین 
2015 لوبیای سویا، ذرت دامی، روغن دانه آفتابگردان 
اقالم  مهمترین  و  است  بوده  دارویی  مکمل های  و 
صادراتی به سوئیس فرش و کف پوش، سنگ مرمر، 

زعفران، پسته و میوه های خشک  بوده است.

فارس/ مدیرکل بدهی های وزارت اقتصاد به فارس خبر 
داد

پرداخت بدهی دولت با انتشار 8400 
میلیارد تومان اوراق

وزارت  عمومی  تعهدات  و  بدهی ها  مدیرکل 
بدهی  تومان  میلیارد   8400 پرداخت  از  اقتصاد 

دولت در قالب اوراق خبر داد.

اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بنانی  مهدی 
هیات  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  فارس،  خبرگزاری 
وزیران در مورد انتشار اوراق تسویه بدهی اظهار داشت: 
دستورالعمل اجرایی این موضوع تهیه شده و 10 هزار 
تا  اوراق  این  با  مطالبات  و  بدهی ها  از  تومان  میلیارد 

پایان سال تسویه خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بدهی های و تعهدات عمومی دولت 
»ی«  بند  حکم  به  توجه  با  افزود:  اقتصاد  وزارت  در 
تبصره 6 قانون بودجه سال 94، دولت اجازه دارد برای 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  مطالبات  و  بدهی  تسویه 

خصوصی و تعاونی اوراق تسویه خزانه پرداخت کند.
این مقام مسئول با بیان بدهی ها از طریق اوراق تهاتر و 
تسویه خواهد شد، عنوان کرد: پیش بینی شده در این 
راستا در وزارت اقتصاد کمیسیون صدور اوراق تسویه 
و  مدیریت  سازمان  االختیار  تام  نمایندگان  با حضور 
وزارت اقتصاد و نمایندگان طلبکار و بدهکار تشکیل 
که  صورتی  در  بدهی ها  و  مطالبات  افزود:  شود.وی 
در  و  شده  تأیید  اقتصاد  وزارت  باشد،توسط  مستند 

دستور کار تسویه قرار می گیرد.
قابلیت  بدهی  تسویه  اوراق  اینکه  بیان  با  بنانی 
نقدشوندگی ندارد، گفت: اگر فردی از وزارت نیرو طلب 
ازای  به  است،  بدهکار  نیز  مالیات  سازمان  به  و  دارد 

بدهکاری اوراق تسویه بدهی صادر می شود.
بنانی با اشاره به اینکه بدهی دولت 380 هزار میلیارد 
تومان است، به دو شرط تسویه بدهی پرداخت و عنوان 
کرد: بدهی این اشخاص باید تا پایان سال 92 ایجاد 
شده باشد و اینکه همه درآمدها قابل تهاتر نیست، فقط 
مشمول  دارند،  هزینه  درآمد  ماهیت  که  درآمدهایی 

می شوند.
مدیرکل مدیریت بدهی و تعهدات عمومی دولت در 
وزارت اقتصاد در مورد انتشار اوراق مشارکت و اسناد 
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خزانه خاطر نشان کرد: 4 هزار میلیارد تومان اسناد 
در  نیز  پنجم  بخش  و  شده  عملیاتی  اسالمی  خزانه 
اوراق  تومان  میلیارد  هزار   2 و  است  بررسی  دست 
مشارکت بند »ب« تبصره 6 قانون بودجه 94 منتشر 

شده است.
اوراق  از  دیگر  تومان  میلیارد   2400 داد:  ادامه  وی 
مشارکت هم در دست بررسی برای انتشار است. سهم 
اسناد خزانه در بودجه 5 هزار میلیارد تومان و اوراق 

مشارکت نیز 5 هزار میلیارد تومان است.
نیز گفت:  اجاره  اوراق صکوك  انتشار  مورد  در  بنانی 
هنوز نتوانستیم کار را به جایی برسانیم که عملیاتی 
شود و مقدمات آن شروع شده و موضوع پشتوانه اموال 
در دست بررسی است و سعی بر این بوده، بخشی از 

آن را تا پایان سال عملی کنیم.

مهر/ 
هیات تجاری فنالند فردا به ایران می آید

وزیر  سرپرستی  به  فردا  فنالند  تجاری  هیات 
کشاورزی این کشور به ایران می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، »ایلکا هومانن« مدیر بخش 
جمع  در  »فینپرو«  سازمان  در  فنالند  کلین تک 
سطح  در  پیشرو  کشوری  فنالند  گفت:  خبرنگاران 
جهانی در زمینه  فناوری های پاك و دارای رتبه دوم 
شاخص 6 ماهه جهانی نوآوری در حوزه فناوری های 
هیات  اساس  این  بر  که  است   2014 سال  در  پاك 
تجاری فنالند به سرپرستی وزیر کشاورزی این کشور و 
شرکت های فنالندی فعال در بخش آب، محیط زیست 

و مدیریت فردا به ایران می آید.

وی افزود: ارزش بازار فنالند فقط در بخش آب در حدود 
5 میلیارد یورو در سال 2014 گزارش شده که حدود 
30 درصد از این گردش مالی مربوط به صادرات است.

هومانن تصریح کرد: فنالند قواعد بسیار سختگیرانه ای 
را در تصفیه آب و فاضالب، سموم مدیریت منابع آب 
طبیعی و حفاظت از منابع آب در سطح استانداردهای 
ایران  جهانی دارد که می تواند دانش فنی خود را به 

صادر کند.
از  متشکل  فنالند  تجاری  هیات  داشت:  اظهار  وی 
شرکت های پیشرو در حوزه فناوری های پاك و بخش 
صنعت و محیط زیست بوده که در رأس هیات بلندپایه 
به ریاست وزیر کشاورزی و محیط زیست این کشور، 
به ایران سفر خواهند کرد، ضمن اینکه قرار است در 
حضور  نیز  ایران  محیط زیست  بین المللی  نمایشگاه 

یابند.
سازمان  در  فنالند  کلین تک  بخش  مدیر  گفته  به 
برای  فنالند  وزیر  بازدید،  این  واسطه  به  »فینپرو«، 
صنایع  حوزه  در  ایران  به  کشورش  صادرات  توسعه 
از  پاك  صنایع  و  تجدیدپذیر  انرژی های  غذایی، 
شرکت های کشورش حمایت کرده تا بتوانند در بازار 

ایران حضور یابند.
وی اظهار داشت: متخصصان و سرمایه گذاران خارجی 
محیطی،  زیست  زیرساخت های  زمینه  در  ویژه  به 
کشاورزی، جنگلداری و صنایع غذایی مورد نیاز ایران 

هستند.
هومانن خاطرنشان کرد: وزیر کشاورزی فنالند با معاون 
محیط زیست  حفاظت  رئیس  و  ایران  رئیس جمهور 
زمینه  در  همکاری  قرارداد  و  کرد  خواهد  مالقات 
ضمن  رسید،  خواهد  امضا  به  محیط زیستی  حفاظت 
اینکه مالقات هایی با وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو 

و شهردار تهران برنامه ریزی شده است.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز یک شنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید امروز یک شنبه در بازار 994 هزار 
نیم سکه 505  تومان،  قدیم 993 هزار  تومان، طرح 
هزار تومان، ربع سکه 274 هزار تومان و سکه گرمی 
185 هزار تومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی 
زرد 18 عیار در بازار داخلی 101 هزار و 410 تومان و 
نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی )دیروز( 1222 
دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر 
را 3851  یورو  تومان، هر  برای فروش 3481  را  آزاد 
 1197 ترکیه  لیر  تومان،   4915 را  پوند  هر  تومان، 

تومان و درهم امارات را 958 تومان اعالم کردند.  
جدول قیمت سکه و ارز در روز یک شنبه

قیمت بازار نوع سکه    
994000 سکه  تمام  طرح  جدید   
993000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
505000 نیم سکه     
274000 ربع سکه     
185000 گرمی     
101410 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3481 دالر     
3851 یورو      
4915 پوند     
958 درهم     

1197 لیرترکیه     

تسنیم/ وزیر اقتصاد در گفت وگو با تسنیم:
امروز از بحران اقتصادی خارج شدیم

وزیر امور اقتصادی و دارائی با بیان اینکه خروج 
برنامه اصلی و  اقتصادی،  ایجاد رونق  از رکود و 
دائمی دولت است، گفت: همه موراد نامه شهریور 
ماه به رئیس جمهور تصمیم گیری و اجرایی شد 

و امروز از بحران خارج شدیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزرای 
امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و دفاع در نامه ای مشترك به رئیس 
جمهور که 18 شهریور سال جاری نوشته شده و 12 
مهر ماه منتشر شده بود، با انتقاد از برخی تصمیمات 
و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر 
تصمیم ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل 

به بحران خواهد شد.
حالی  در  امید  و  تدبیر  دولت  وزیر   4 اقتصادی  نامه 
شهریور  نیمه  در  جمهور  رئیس  که  بود  شده  نوشته 
سال قبل در جمع زائران رضوی در مشهد گفته بود: از 
رکود عبور کرده ایم. شواهد محاسبات سال 93 نشان 
می داد اقتصاد از رکود خارج شده و باید شاهد نمایان 

شدن رونق و رشد اقتصادی باشیم.
بسته  دو  رکود  از  اقتصاد  خروج  برای  یازدهم  دولت 
که به زعم کارشناسان هیچ وقت باز نشد، برای رونق 
بعد  تدارك دید، یکی در سال 93 و دیگر  اقتصادی 
که  بود  امید  و  تدبیر  دولت  وزیر  اقتصادی 4  نامه  از 
دومی به موضوع تحریک تقاضا مروبط بود، اما هچگاه 
علی  البته  نشد؛  ارائه  دوبسته  این  اجرای  از  گزارشی 
طیب نیا وزیر اقتصاد اخیراً گزارشی از اجرای آن را به 
رئیس جمهور و هیات وزیران ارائه کرد که احتماال بر 

آن گزارش نیز ُمهر محرمانه خورده است.
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اما نگاه به شرایط اقتصادی با توجه به اجرای برجام و 
لغو تحریم ها نشان می دهد که اوضاع به گونه دیگری 
رکود  و  نیستیم  اقتصادی  رونق  شاهد  هنوز  و  است 
همچنان حاکم است، البته به گفته دولتمردان کنترل 
نرخ تورم و تک رقمی کردن نرخ تورم نقطه به نقطه 
یازدهم  دولت  ارزشمند  و  مهم  دستاوردهای  از  یکی 
است اما این موضوع با رونق و رشد اقتصادی همراه 

نیست، بلکه رکود اقتصادی هم ادامه دارد.
را  اقتصادی  اهداف  تنهایی همه  به  تورم  نرخ  کاهش 
تامین نمی کند و باید به رونق اقتصادی هم برسیم؛ 
زیرا برای تقویت قدرت خرید مردم باید رشد اقتصادی 
رشد  مثبت  روند  نتواند  دولت  اگر  و  باشد  مطلوب 
کاهش  کند،  گذاری  ریل  پایدار  طور  به  را  اقتصادی 
نرخ تورم ارزش خود را از دست می دهد و ادامه رکود 
با  واحدهای تولیدی را به تعطیلی می کشاند و صرفا 
کاهش نرخ تورم نمی توان بیماری اقتصادی ایران را 

درمان کرد.
این در حالی است که هنوز هیچ آماری از نرخ رشد 
اقتصادی امسال اعالم نشده و بنابر اظهار رئیس کل 
مثبت  اقتصادی  رشد  که  دارد  احتمال  مرکزی  بانک 
باشد؛ و این گفته در حالی است که شواهد رشد منفی 

را نشان می دهد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد آن 
نامه و اینکه امروز وضعیت اقتصاد چگونه است، گفت: 
در مورد همه مواردی که نامه آمده بوده، تصمیم گیری 

شد و امروز همه آن اجرایی شده است.
بانکی را کاهش دادیم و هم  افزود: هم نرخ سود  وی 
اقدامات دیگری انجام شد، البته مجدد بایستی شرایط 
بازار را در اوایل سال آینده بررسی کنیم و نسبت به نرخ 

سود تصمیم جدید بگیریم تا نرخ باز هم کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به طور یقین از بحران خارج 
شدیم، بیان کرد: خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، 
و  است  دولت  دائمی  و  اصلی  گیری  جهت  و  برنامه 
اصالح  و  تولید  افزایش  برای  و  نمی مانیم  دور  آن  از 

زیرساخت ها در پساتحریم برنامه ریزی شده است.

دنیای اقتصاد/ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
چرایی رشد زیر صفر

به  معدن  و  صنعت  بخش  گذشته  سال  هرچند 
ثبت  را  درصدی   10 حدود  و   6  /7 رشد  ترتیب 
خارجی  و  داخلی  عوامل  از  برخی  اما  کردند، 
دست به دست هم داد تا روند رشد مثبت این دو 

بخش در سال جاری تداوم نیابد. 
توسعه  ششم  برنامه  در  شد  موجب  که  مشکلی 
منتخب  کاالی  و 12  برای 19 شاخص  هدف گذاری 
صنعتی در نظر گرفته شود تا به این طریق شرایط برای 
افزوده  رسیدن به رشد 11 درصدی نرخ رشد ارزش 
بخش صنعت در پایان برنامه ششم توسعه )سال 99( 
فراهم شود. براساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال 
95 رشد 8/ 6درصدی، سال 96 رشد 7 درصدی، در 
سال 97 رشد 5/ 8 درصدی و در سال 98 رشد 5/ 
11 درصدی برای بخش صنعت پیش بینی شده است.

اما الزمه تحقق اهداف پیش بینی شده عبور از تنگناها 
و چالش های موجود بر سر راه بخش صنعت و معدن 
وقفه طوالنی  به  تنگناها می توان  این  از جمله  است. 
در توسعه ظرفیت های صنایع واسطه ای، ضعف پیوند 
و ریشه دار شدن صنایع واسطه ای و سرمایه ای، ضعف 
توان رقابت بنگاه های صنعتی به ویژه با برخی رقبای 

ثابت  سرمایه  تشکیل  نوسان  و  ناپایداری  منطقه ای، 
در  فناورانه  توانمندی های  ضعف  صنعت،  بخش  در 
طراحی، ساخت و کسب مزیت تکنولوژیک در صنایع 
مهم و دارای سهم باال در ستانده صنعتی کشور، سهم 
نامناسب و کم صنایع پیشرفته در ارزش تولید، پایین 
بودن بهره برداری از ظرفیت های صنعتی، حضور ضعیف 
بخش خصوصی واقعی در بنگاه های بزرگ صنعتی، عدم 
نیروی  وجود  دولتی،  سرمایه گذاری  نقش  جایگزینی 
کار مازاد و فاقد مهارت در صنایع و معادن بزرگ بخش 
دولتی و عمومی، عدم تنوع در پایه صادرات صنعتی 
کشور، توان پایین علمی- تجربی سیاست گذاری موثر 
صنعتی و پایش مستمر اقتصاد صنعت و... اشاره کرد. 
سال  در  معدن  و  صنعت  بخش  وضعیت  درخصوص 
جاری و پیش بینی رشد این بخش در سال آینده گفت 
وگویی با محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 

تجارت داشته ایم که در ادامه می خوانید:

سال  در  صنعت  بخش  رشد  از  شما  پیش بینی 
94 با توجه به تغییرات صورت گرفته در فضای 

اقتصادی کشور چیست؟
آمار رشد در بخش های مختلف اقتصادی از جمله رشد 
بخش صنعت و معدن از سوی بانک مرکزی و مرکز 
آمار اعالم می شود و باید منتظر اعالم نظر این دو مرکز 
بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص 

آمار دقیقی ندارد.

با توجه به وضعیت بخش تولید و آماری که در 
این خصوص از طرف خود وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تهیه می شود، چه روندی را می توان برای 

بخش صنعت پیش بینی کرد؟
تا آمار اعالم نشود نمی توان اظهارنظر دقیقی کرد، اما 

باید این نکته را مدنظر قرار داد که امسال سال سختی 
بخش  جمله  از  اقتصادی  مختلف  بخش های  برای 
صنعت و معدن بود. با توجه به آمار تولید بخش های 
ارائه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  که  مختلف 
می شود، می توان گفت که برخی از رشته های صنعتی 
افت تولید را در سال جاری تجربه کرده اند و برخی با 
رشد مواجه بودند. با توجه به افت برخی از رشته های 
صنعتی می توان گفت رشدی که سال گذشته تجربه 

کردیم، سال جاری شاهد آن نخواهیم بود.

چند  گذشته  سال  معدن  و  صنعت  بخش  رشد 
درصد بوده است؟

سال گذشته بخش صنعت رشد 7/ 6درصدی را پس 
از رشد منفی 10 درصدی در سال های گذشته تجربه 
اهداف  به  رسیدن  به  تا  شد  موجب  رشد  این  کرد؛ 
پیش بینی شده برای سال های بعد امیدوار شویم، عالوه 
 بر رشد بخش صنعت، در بخش معدن نیز شاهد رشد 

9 درصدی در سال گذشته بوده ایم.

چه عواملی موجب افت تولید واحدهای صنعتی 
در سال جاری شده است؟

شرایط منطقه، افت قیمت های جهانی نفت و محصوالت 
معدنی، رکود جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین از 
یکسو و سیاست های داخلی اقتصاد کشور که هدف اول 
را کاهش تورم قرارداد و طوالنی شدن روند مذاکرات با 
کشورهای 1+5 بر سر پرونده هسته ای و... موجب شد 
تا بخش صنعت و معدن در برخی از رشته ها با افت 
تولید مواجه شود و نتواند به اهداف پیش بینی شده 

دست پیدا کند.

با این شرایط آیا می توان گفت رشد بخش صنعت 
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پیش بینی ها  براساس  جاری  سال  در  معدن  و 
صورت نگرفته است؟

این نکته را باید مدنظر قرار داد که صنعت بخشی از کل 
اقتصاد کشور است، در صورتی که اقتصاد رشد داشته 
باشد این بخش پیشران محسوب می شود. معموال رشد 
بخش صنعت و معدن دو برابر متوسط رشد اقتصادی 
است، با این فرمول باید دید رشد اقتصادی در مجموع 
چه میزان خواهد شد؛ عدد به دست آمده را ضربدر دو 
کرد تا رقم رشد بخش صنعت و معدن به دست آید، 
هنوز میزان رشد اقتصادی مشخص نیست. با تمام این 
شرایط باید منتظر اعالم آمار از سوی بانک مرکزی که 

با تاخیر اعالم می شود، بود.

صنعتی  رشته  چه  مجموع  در  جاری  سال  در 
بیشترین افت تولید را داشته است؟

تاحدودی در مصالح ساختمانی مثل فوالد و سیمان 
کاهش  به  آن  از  بخشی  که  داشتیم  تولید  کاهش 
داخل  در  بازمی گردد.  منطقه  کشورهای  به  صادرات 
کشور نیز به دلیل اینکه مسکن رونق الزم را نداشت 
به صورت طبیعی رشته های مرتبط با مصالح ساختمانی 
این  با  کرده اند.  تجربه  جاری  سال  در  را  تولید  افت 
رکود  از  بخش  این  تولید  افت  گفت  می توان  شرایط 
بازار مسکن متاثر شده است اما در صنایع غذایی نه 
تنها شاهد افت تولید نبوده ایم، بلکه این بخش رشد 
را نیز تجربه کرده است. صنایع پتروشیمی نیز رشد 
خوبی داشته است. در کل باید گفت وضعیت بخش 
سال  در  اقتصادی  بخش های  سایر  به  نسبت  صنعت 
جاری بهتر بوده است، اما باز هم باید منتظر آمار نهایی 
رشد  درخصوص  آمار  مرکز  و  مرکزی  بانک  سوی  از 

بخش صنعت و معدن بود.
دلیل افت صادرات برخی از محصوالت صنعتی و 

معدنی در سال جاری چه بوده است؟
ناامنی هایی که در منطقه به وجود آمد موجب شد این 
کشورهای همسایه توقف برخی پروژه ها را در دستور 
کار خود قرار دهند. از سوی دیگر، افت جهانی قیمت 
محصوالت معدنی نیز موجب شد صادرات با افت مواجه 
شود، اما به این عوامل تحریم هایی را که علیه کشور 
که  تحریم هایی  کرد؛  اضافه  می توان  نیز  شده  اعمال 
موجب شد دست صادرکنندگان از برخی از بازارهای 

صادراتی کوتاه شود.

برای  آموزش»دنیاي اقتصاد«  واحد  اقتصاد/  دنیای 
نخستین بار برگزار می کند

دوره کاربردی مدیریت فروش و خدمات 
پس از فروش

واحد آموزش روزنامه »دنیای  اقتصاد« یک دوره 
آموزشی با عنوان »دوره کاربردی مدیریت فروش 
از فروش« در روز چهارشنبه 10  و خدمات پس 

اسفند ماه به مدت 7 ساعت برگزار می کند. 
تفکر  شامل:  آموزشی  دوره  این  سرفصل های 
موفقیت،  اساس  و  پایه  به عنوان  مشتری مداری 
ویژگی های  فروش،  از  بعد  خدمات  بایستگی های 
خدمات بعد از فروش، انواع مشتریان و ارباب رجوع، 
شناسایی و تامین نیازها و انتظارات مشتری، مشتریان 
راضی، ناراضی، خیلی راضی و واکنش های آنان، دالیل 
ترك رابطه مشتری ناراضی، مدل سطل در نگهداری 
مشتری، محورهای خدمات بعد از فروش، فرق گارانتی 
و وارانتی، حقوق مشتری، باشگاه مشتریان، تشریح مدل 
Serv-Qualو مدلBerry، مدل زیتامل، مدیریت 

رضایت  عدد  محاسبه   ،)ccm( مشتریان  شکایات 
مشتری)csi( و پرسش و پاسخ است. عالقه مندان و 
متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشي مي توانند 
شماره  با  »دنیاي اقتصاد«  روزنامه  آموزش  واحد  با 
تلفن های 87762411 و 87762416 تماس بگیرند 
یا برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سایت واحد 

آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.

تعادل/ بودجه اتاق بازرگاني ایران زیر ذره بین »تعادل«
سهم 1/5درصدي تشکل ها از درآمد 

3هزار میلیاردي اتاق

اسفند است و زمان ارائه بودجه ساالنه اتاق هاي 
همیشه  موقع  این  در  پیش  سال هاي  بازرگاني. 
کش مکش فراواني در اتاق بازرگاني ایران بر سر 

ارائه جزئیات بودجه وجود داشت. 
در  را  خود  بودجه  کل  که  مي کرد  تالش  ایران  اتاق 
2صفحه خالصه کند و از ارائه جزئیات سرباز مي زد. 
این موضوع باعث شد که سال قبل براي نخستین بار 
نهایت  در  شود.  همراه  اگر  و  اما  با  بودجه  تصویب 
فشارهاي مختلف باعث شد که باالخره بودجه مصوب 
ولي قرار بر این گشت که اتاق از سال بعد بودجه خود 
را با جزئیات بیشتري منتشر کند. امسال اتاق به وعده 
خود عمل کرد و بودجه با جزئیات نسبتا زیادي منتشر 
شد ولي با وجود این هنوز خبري از ضمائم و جزئیات 
به ویژه جزئیات پرداخت هاي اتاق بازرگاني وجود ندارد. 
با این وجود همین گزارش نشان داد که در سال هاي 

93 و 94 چه اتفاقاتي در اتاق رخ داده است.

 سازماني که همیشه مازاد بودجه دارد
در سازمان هاي دولتي همیشه عادت داریم که مدیران 
از کمبود درآمد گالیه کنند. روال معمول بر این است 
که سازمان ها بیش از بودجه مصوب هزینه مي کنند و 
نمي کند و همین  پیدا  در عین حال درآمدها تحقق 
موضوع باعث کسر بودجه مي شود. با وجود این اتاق 
بازرگاني به یمن قانون برنامه پنجم و درآمدهاي یک 
درهزار فروش چند سالي است که هرقدر هزینه ها را 

افزایش مي دهد باز هم با مازاد بودجه روبرو مي شود.
درآمد اتاق بازرگاني در سال94 بیش از 294میلیارد 
با  اتاق  این  مصارف  که  حالي  در  است  بوده  تومان 
احتساب مدت باقي مانده تا پایان سال تنها 220میلیارد 
تومان بوده است. این موضوع در سال گذشته نیز رخ 
داد و در سال93 بیش از 88میلیارد تومان مازاد بودجه 
را شاهد بودیم. حتي در بودجه سال آینده نیز مازاد 

بودجه براي اتاق در نظر گرفته شده است.

 اتاق 46میلیارد تومان از بانک ها سود گرفت
محل درآمدهاي اتاق بازرگاني مشخص است. بخشي 
است،  داشته  وجود  انقالب  ابتداي  از  که  درآمدها  از 
این  مي دهد.  ارائه  اتاق  که  است  درآمدهاي خدماتي 
درآمد  قبول،  گواهي  تیر،  کارنه  ارائه  شامل  خدمات 
اجاره سالن، فروش نشریات و سایر درآمدهاي خدماتي 
مانند فروش راهنماي تیر و گواهي امضا است که در 
سال94 بیش از 39میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده 
است. این درآمد در سال گذشته 26میلیارد تومان بود 
و براي بودجه سال95 قرار است درآمدهاي خدماتي 
به بیش از 46میلیارد تومان افزایش یابد. در این میان 
داده  اختصاص  خود  به  تیر  کارنه  را  سهم  بیشترین 
است. در تمام دنیا یکي از بخش هاي اصلي درآمدهاي 
اتاق هاي بازرگاني از ارائه خدمات به دست مي آید ولي 
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اتاق  درآمدهاي  4.2درصد  فقط  درآمد  این  ایران  در 
بازرگاني را پوشش مي دهد.

بانکي  سود  درآمد  سهم  دنیا  جاي  هیچ  در  شاید 
اتاق هاي بازرگاني به اندازه اتاق ایران نیست. 13درصد 
درآمدهاي اتاق ایران که بیش از 46میلیارد تومان است 
از طریق سود سپرده هاي خود دریافت  ایران  اتاق  را 
کرده است. در حقیقت پول فعاالن اقتصادي به صورت 
مازاد بودجه در اتاق جمع شده و سپس این پول در 

قابل سود سپرده براي مصارف به اتاق باز مي گردد.

 پایان دوران یک در هزار
خدمات  به  ربطي  نه  اتاق  درآمدهاي  اما 82.3درصد 
اتاق دارد و نه سود ناشي از سرمایه هاي اتاق محسوب 
تومان  242.5میلیارد  حدود  در  سال94  در  مي شود. 
درآمد از طریق یک در هزار فروش و 3 در هزار سود 
به اتاق بازرگاني تزریق شد. 3 در هزار سود از چندین 
سال پیش در اتاق بازرگاني به صورت روالي مشخص 
برنامه  در  فروش  هزار  در  یک  اما  بود.  شده  ایجاد 
پنجم به اتاق داده شد که مورد اعتراض شدید فعاالن 
اقتصادي قرار گرفت. فلسفه اصلي دریافت این مبلغ 
کمک به تشکل هاي بخش خصوصي بود ولي مبلغ در 
نظر گرفته شده به حدي زیاد بود که اتاق تهران در 
ابتدا 30درصد و اکنون  مقابل آن ایستاد و نهایتا در 
40 درصد این درآمد از فعاالن اقتصادي گرفته شود 
و 60 درصد مشمول بخشودگي است. گفته مي شود 
این  و  خواهد شد  درآمد حذف  این  برنامه ششم  در 
اتاق  از هزینه هاي  در حالي است که بخش عمده یي 

بازرگاني از این محل پرداخت مي شود.
در سال94 بیش از 84.1میلیارد تومان 3 در هزار سود 
و 158.3میلیارد تومان یک در هزار فروش از فعاالن 
اقتصادي جمع آوري شد که در صورت دریافت کامل 

مي شد.  این  از  گسترده تر  بسیار  مبلغ  هزار  در  یک 
شایان ذکر است که این مبلغ نسبت به سال93 تغییر 
معني داري نداشته است در حالي که رشد اقتصادي در 

سال94 به مراتب کمتر از سال93 بوده است.
زماني اتاق بازرگاني ایران با تعداد کمي پرسنل اداره 
مي شد ولي امروز تعداد این پرسنل بسیار زیاد شده 
است. در دوره ریاست نهاوندیان در اتاق ایران پرسنل 
سازمان  یک  به  شبیه  اتاق  سازماني  ساختار  و  اداره 
پرسنلي  هزینه  موضوع  این  ولي  شد  طراحي  دولتي 
اقتصادي در پي داشت. در حال  فعاالن  براي  زیادي 
شامل  پرسنل  هزینه  سال  در  21.5میلیارد  حاضر 
حقوق و دستمزد و خدمات رفاهي پرداخت مي شود. 
موضوع  این  20درصدي  رشد  نیز  آینده  سال  براي 
ماه  هر  روشن تر  عبارت  به  است.  شده  گرفته  درنظر 
بیش از 1.5میلیارد تومان تنها حقوق در اتاق بازرگاني 
پرداخت مي گردد. حال این سوال مطرح است که آیا 
نیاز دارد؟  بازرگاني  اتاق  این میزان پرداخت  به  واقعا 
چند  آن  در  و  چیست  بازرگاني  اتاق  بهینه  ساختار 
پرسنل باید در نظر گرفته شوند؟ برنامه اتاق براي این 

پرسنل چیست؟
مسووالن  سفرهاي  هزینه هاي  معموال  بازرگاني  اتاق 
خود به کشورهاي مختلف را مي پردازد. در دوره قبل 
اعتراضاتي نسبت به حق ماموریت ها وجود داشت. در 
شرایطي  در  که  بودند  معتقد  اقتصادي  فعاالن  واقع 
که هزینه سفر توسط بخش خصوصي پرداخت شده 
هیات  به  ماموریت  عنوان حق  به  مبلغي  نباید  است 
رییسه پرداخت شود. در سال93 میزان هزینه سفرها 
2میلیارد و 147میلیون تومان بود و در سال94 این 
مبلغ به 2میلیارد 243میلیون تومان افزایش یافت. در 
سال95 نیز رشدي 19درصدي در این خصوص درنظر 
بابت  تومان  123میلیون  است.همچنین  شده  گرفته 

اجاره خودرو و ساختمان و بیش از 6.8میلیارد بابت 
تقویت  وکالت،  و  مشاوره  حق  همچون  قراردادهایي 
توان کارشناسي کارکنان، تبلیغات و آگهي، مطبوعات 
آموزشي  کارگاه هاي  و  ملي  انتشارات، همایش هاي  و 

پرداخت شده است.
نزدیک به 33میلیارد هزینه سرمایه یي عمال در بحث 
ساختمان جدید هزینه شده است. درحالي که گفته 
مي شد ساختمان جدید امسال آماده است و طبیعتا 
نباید هزینه دیگري بر مجموعه اتاق وارد کند اما براي 
ساخت  براي  تنها  دیگر  20میلیارد  نیز  آینده  سال 
اثاثیه  همچون  اقالمي  براي  4.8میلیارد  و  ساختمان 

اداري و امور زیرساختي آن پرداخت خواهد شد.
در سال94 تعمیرات ساختمان هاي فعلي اتاق بازرگاني 
و  است  برداشته  هزینه  2میلیارد  به  نزدیک  ایران 
3میلیارد زمین و ساختمان جدید براي اتاق بازرگاني 

خریداري شده است.
میزان  درباره  کلي  نسبتا  دید  ارقام  و  آمار  این  تمام 
اما  مي دهد.  ارائه  شما  به  بازرگاني  اتاق  در  هزینه ها 
سوال اصلي این است که در میان این هزینه هاي کالن، 
فراموش  بوده اند.  برخوردار  حقوق  از  چقدر  تشکل ها 
نکنید که براساس برنامه پنجم توسعه فعاالن بخش 
خصوصي هزینه یي گزاف به نام یک در هزار فروش را 
به اتاق پرداخت کردند تا تشکل هاي بخش خصوصي 
تقویت شده و در عمل این پول باعث بهبود وضعیت 
اقتصادي خود بنگاه ها شود. با وجود این سهم تشکل ها 

از درآمدهاي اتاق به 1.44درصد نیز نرسیده است.
ایران  کشاورزي  و  معادن  صنایع،  بازرگاني،  اتاق 
تشکل ها را به 2بخش تقسیم کرده است. تشکل هایي 
و مدیران  اتاق هستند  زیرمجموعه خود  واقع  که در 
در چارت سازماني  و  اتاق محسوب شده  کارمند  آن 
اتاق مشخص مي شوند و تشکل هایي که تنها در اتاق 

به ثبت رسیده اند ولي داراي مجمع عمومي هستند و 
مستقل محسوب مي شوند.

در بخش زیرمجموعه هاي اتاق دست و دلبازي فراوان 
است. در سال94 ایکریک 410میلیون تومان، سازمان 
همکاري هاي اقتصادي-اکو 700میلیون تومان، مرکز 
داوري اتاق ایران 470 میلیون تومان، موسسه آموزش 
و پژوهش هاي اتاق بازرگاني ایران 140میلیون تومان، 
مرکز  تومان،  370میلیون  ابرار  نیکوکاري  جامعه 
و  4میلیارد  آب  و  کشاورزي  راهبردي  مطالعات  ملي 
738میلیون تومان و کمک هاي خیریه یک میلیارد و 
200میلیون تومان براي اتاق هزینه داشته است. ولي 
بازرگاني  اتاق  این میان تشکل هاي ثبت شده در  در 
588میلیون  مشترك  اتاق هاي  تومان،  4.2میلیارد 
نرسیده اند  ثبت  به  اتاق  در  که  تشکل هایي  و  تومان 

60میلیون تومان دریافتي داشته اند.
اتاق  خیریه  کمک هاي  آینده  سال  براي  همچنین 
تومان،  300میلیون  رتبه بندي  تومان،  2میلیارد  به 
کردن  اجرایي  و  تومان  700میلیون  3اتاق  دبیرخانه 
ماده 5قانون بهبود فضاي کسب و کار 10میلیارد تومان 

براي اتاق هزینه خواهد داشت.
در این میان گذشته از سهم کم تشکل ها از درآمدهاي 
ملي  مرکز  است.  مطرح  نیز  دیگر  سوال  چند  اتاق 
مطالعات راهبردي کشاورزي و آب تا پایان دي ماه94 
دریافتي  ایران  بازرگاني  اتاق  از  1.5میلیارد  حدود 
داشته است ولي در 2ماه آخر امسال مبلغ 3میلیارد 
و 167میلیون تومان از اتاق دریافت داشته است. این 
مبلغ قرار است در 2ماه صرف چه موضوعاتي شود؟ این 
موضوع در بخش هاي دیگري نیز وجود دارد. کمیته 
از  بیش  از  بیش  2ماه  در  مجموع  در   76 و  ماده75 
در  داشته اند  دریافتي  تومان  و 654میلیون  2میلیارد 
حالي که در 10ماه تنها 637میلیون تومان دریافتي 

 بازگشت به عناوین 12 اخبار اقتصادی

شماره هزار و  ششصد و هشتاد و پنج     نهم اسفند  ماه هزار و سیصد و نود و چهار    



داده  رخ  نیز  داوري  مرکز  در  موضوع  این  داشته اند. 
است. علت این پرداخت هاي آخر سال چیست؟

برگزاري  بازرگاني  اتاق  درآمد  محل هاي  از  یکي 
کالس هاي آموزشي است که توسط مرکز آموزش اتاق 
بازرگاني برگزار مي شود. در درآمدهاي اتاق بازرگاني 
هیچ اشاره یي به این درآمدها نشده است و درآمدهاي 
است.  شده  ذکر  درآمدها  این  احتساب  بدون  اتاق 
از  گذشته 100میلیون  سال  در  مرکز  این  مقابل  در 
اتاق بازرگاني کمک دریافت کرده است. دقیقا همین 
موضوع در بحث رتبه بندي وجود دارد و در حالي که 
ثبت  به  اتاق  درآمدهاي  در  رتبه بندي  درآمد سرشار 
از  آینده  سال  در  است  قرار  مرکز  این  است  نرسیده 
مي رسد  کند.به نظر  دریافت  جداگانه  بودجه یي  اتاق 
هزینه  نحوه  از  بیشتري  جزئیات  باید  بازرگاني  اتاق 

درآمدهاي خود در اختیار فعاالن اقتصادي قرار دهد.

دنیای اقتصاد/  »دنیای اقتصاد« بررسی کرد
پنج راهکار خروج بازار فلزات اساسی از 

رکود

از  بسیاری  و  سرمایه گذاران  که  حالی  در 
تحوالت  منتظر  اساسی  فلزات  تولید کنندگان 
برخی  هستند،  فوالدی  و  اساسی  بازارفلزات 
تحلیلگران معتقدند 5 عامل مهم در شرایط پسا 

تحریم بر آینده فلزات رنگی موثر خواهد بود.
 با راه اندازی بخش های عمرانی و ساخت و ساز می توان 
امر  این  ایجاد کرد که  اساسی جهش  فلزات  بازار  در 
باشد  داشته  بسزایی  تاثیر  کشور  اقتصاد  در  می تواند 
که در این راستا و در جهت خروج از رکود این بازار 

»دنیای اقتصاد« به این راهکارها پرداخته است. مواردی 
همچون رونق بخش های مسکن و خودرو، استفاده از 
فرصت های جدید در پساتحریم، ارائه تسهیالت دولتی 
نهایت  در  و  تولید  بهبود ظرفیت های  تولید،  یارانه  و 
حذف واسطه ها، راهکارهای اصلی خروج فلزات اساسی 

از رکود محسوب می شوند.
مدیر بخش فلزات یکی از کارگزاری های بورس کاالی 
ایران با اشاره به اینکه بخش مسکن می تواند تحرك 
ایجاد  اساسی  فلزات  بازار  رکود  از  خروج  در  فراوانی 
عامل  مهم ترین   مسکن  بخش  در  رونق  گفت:  کند، 
خروج از رکود بازار فلزات است که به نظر می رسد این 
بخش در شش ماه نخست سال آینده از رونق بهتری 
برخوردار شود. علی اصغر بهرامی در ادامه اظهار کرد: 
آتی  نظر می رسد بخش های صنعتی در سال های  به 
توسعه می یابند، اما قبل از آن باید برای جلوگیری از 
رکود بیشتر، بخش های تولید همچون خودرو  و حوزه 
فلزات  حوزه  کارشناس  این  داد.  گسترش  را  مسکن  
در ادامه افزود: البته برای اینکه این حوزه ها به سمت 
توسعه حرکت کنند نیاز است که بخش تقاضا را به 
ایجاد تسهیالت و شرایط  کمک دولت تحریک کرد، 
مناسب برای افراد جامعه می تواند بازار خودرو و مسکن 
را تقویت کند. به گفته بهرامی حوزه مسکن قطعا از 
حوزه های پیشران به حساب می آید، ولی واقعیت این 
با معضل داللی مواجه  است که ما در بخش مسکن 
هستیم که می تواند به عنوان یک عامل مخرب جهت 
رونق را به رفتار سوداگرانه منحرف کند و تبعات تورمی 
داشته باشد که همین امر موجب خواهد شد تا ساخت 
و سازها کاهش پیدا کند اما در بخش خودرو چنین 
مشکلی وجود ندارد، بنا براین با اطمینان خاطر بیشتری 
می توان انتظار داشت تا با تزریق منابع مالی، این بخش 
نقش خود را برای خروج از رکود در کوتاه مدت ایفا 

با تاکید بر آنکه در  کند. این کارشناس حوزه فلزات 
صورت تحرك بخشی صنایع، سایر بخش های اقتصادی 
نیز فعال خواهند شد، گفت: اگر تقاضا وجود نداشته 
باشد، رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد، بنابراین ابتدا 
باید شرایط بازار داخلی را بهبود بخشید و بعد به سمت 

بازارهای صادراتی حرکت کرد.
بازار  فعلی  عملکرد شرایط  ارزیابی  در  داد:  ادامه  وی 
بخش  به  دادن  سامان  و  سر  برای  که  راهکارهایی  و 
واقعیت غافل شد که  این  از  نباید  تولید وجود دارد، 
بین المللی  محدویت های  وجود  موارد،  از  بسیاری  در 
فرصت صادرات را از کشوری مثل ایران گرفته است. در 
حقیقت وجود رقیبانی مثل چین، هند و ترکیه را نباید 
نادیده گرفت، ولی نمی توان با قاطعیت تمام نیز گفت 
که کار از کار گذشته و باید دست نگه داریم تا رقیبان 
از ما سبقت بگیرند، بلکه با بهبود کیفیت در محصوالت 
می توانیم به مرور زمان بخش صادراتی را هم در بخش 
فلزات و هم در بخش فوالد رونق دهیم که البته همه 

این مسائل به تک نرخی کردن ارز نیز بستگی دارد.
بهرامی در ادامه تاکید کرد: به روز کردن تکنولوژی در 
دارد.  نیاز  به تسهیالت و حمایت دولت  تولید  بخش 
فقدان و گرانی ماشین آالت و دستگاه های تولیدی از 
مواردی است که مانع توسعه بخش تولیدی بازار فلزات 
سرمایه گذاری  به  خصوصی  بخش  جذب  مانع  نیز  و 
شده است. برای حل این مشکل ایجاد فضایی مناسب 
تولیدی  بخش های  به  دولتی  یارانه  اعطای  جمله  از 
می تواند موثر واقع شود. بنابراین هدایت و جذب منابع 
دولت،  توسط  تولیدی  فعالیت های  سمت  به  بانکی 
بسزایی  تاثیر  تولیدی  سیستم های  نوسازی  و  تجهیز 
در افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده خواهد 
و  دستگاه  سازندگان  توان  بردن  باال  چرا که  داشت؛ 
زنجیره  در  نیز  را  مناسبی  اشتغال زایی  ماشین آالت 

تولید فراهم می کند. بر این اساس تسهیل امور جذب 
سرمایه گذاران خارجی در جهت تکمیل زنجیره ارزش 
نیز  فوالد  و  فلزات  به خصوص در صنایع  مادر  صنایع 
نکات مهمی است که به پشتوانه های دولتی نیاز دارد.

به گفته این کارشناس بخش فلزات رشد صنایع مادر 
می تواند به رشد صنایع پایین دستی کمک بسیاری کند 
و خروج از رکود در این صنعت را به دنبال داشته باشد. 
وی افزود: بنابر این رفع برخی مشکالت و موانع تولید 
از جمله تامین به موقع مواد اولیه موردنیاز، عمده دلیلی 
است که فعاالن صنعتی معتقدند منجر به رشد تولید 
شده است. به گفته فعاالن این عرصه رفع محدودیت های 
بین المللی موجب شده تا دسترسی به مواد اولیه طی 
ماه های اخیر تسهیل شود که این امر رشد تولید در این 
بخش را برای ماه های آتی به دنبال خواهد داشت. فعاالن 
این بخش همچنین معتقدند رفع سایر موانع از جمله 
عدم دسترسی به منابع بانکی و عدم بهبود فضای کسب 
و کار تداوم شرایط کنونی را به همراه خواهد داشت و در 

این خصوص دولت باید گامی اساسی بردارد.
با بیان اینکه حذف واسطه گری سرلوحه کار  بهرامی 
و  بازار  تنظیم  گفت:  است،  اساسی  فلزات  بخش  در 
نکاتی  مهم ترین   از  بخش  این  به  سودآوری  بازگشت 
از بخش های  واسطه حمایت دولت  به  تنها  است که 
کرد  تالش  باید  افزود:  وی  است.  امکان پذیر  تولیدی 
کاال  بورس  در  تنها  اساسی  فلزات  مستقیم  عرضه  تا 
انجام شود، چرا که فروش این محصوالت در بازار آزاد و 
دخالت واسطه گرها می تواند شرایط را برای بر هم زدن 
تعادل بازار به وسیله واسطه گرها فراهم کند، بنابراین 
با  محصوالت  تا  کرده  فراهم  را  شرایطی  کاال  بورس 
حضور  بدون  مهمتر  آن  از  و  شفاف  و  واقعی  قیمت 
واسطه به دست مصرف کنندگان برسد و انگیزه ای برای 

معامله گران به وجود آید.

 بازگشت به عناوین 13 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/
مترجم: مریم مرادخانی

Inc :منبع

میزان  استرس،  کنترل  طریق  از  می توانیم  چگونه 
این  ببریم؟  باال  زندگی  از  را  و رضایت خود  آرامش 
در  گورا«،  »دن  و  جیانتا«  »دینا  که  است  سوالی 
کتابی تحت عنوان »از استرس تا آرامش« به آن پاسخ 
می دهند. به باور این دو نویسنده، یکی از روش های 
دستیابی به یک زندگی سالم و بدون استرس، تعیین 
حد و مرزهای شخصی، هنگام تعامل با دیگران است. 

آنچه می خوانید، چکیده ای از گفته های آنهاست:
دست  در  را  خود  زندگی  کنترل  می خواهید  اگر 
بگیرید، حد و مرزهای خود را برای دیگران مشخص 

کنید.
اما حد و حریم ها چیستند و چرا تا این حد مهمند؟ 
به طور کلی، حریم های شما، حد و مرزهایی هستند 
تعریف  را  رابطه  یک  در  شما  مسوولیت  و  نقش  که 
ملموس  و  فیزیکی  می توانند  مرزها  این  می کنند. 
با حد  بدهید  اجازه  ناملموس.  و  احساسی  یا  باشند 
اگر شما وسط میز  و مرزهای ملموس شروع کنیم. 

کار مشترک خود با همکارتان خطی کشیده باشید، 
اگر  تعیین کرده اید.  و مرز  او حد  برای  ناخواه  خواه 
»دفتر  اینجا  که  باشید  کرده  اعالم  خود  همکار  به 
کار من« است، این »میز من« و این »صندلی من« 
است، در واقع حد و حریم خود را برای او مشخص 
و  حد  برای  مثال ها  روشن ترین  از  یکی  کرده اید. 
مرزهای فیزیکی، فنس ها و دیوارها هستند که خانه 
از خانه همسایه جدا می کنند. درک مفهوم  را  شما 
و  ملموس  که  چرا  است  آسان تر  فیزیکی  مرزهای 
قابل مشاهده اند. اما درک و تشخیص حد و مرزهای 
احساسی چندان آسان نیست هرچند که حریم های 
اهمیتند.  حائز  فیزیکی  مرزهای  اندازه  به  احساسی 
از  ما  مرزهای  دارند.  فراوانی  مزایای  حریم ها  و  حد 
ما  مسوولیت های  و  وظایف  می کنند،  حفاظت  ما 
کمک  ما  به  می کنند،  مشخص  را  اطرافیانمان  و 
می کنند تا انرژی فیزیکی و احساسی خود را درست 
بر  کنیم،  تمرکز  روی خودمان  کنیم،  به جا صرف  و 
اساس ارزش ها و قوانین خود زندگی کنیم و حریم 

شخصی خود را به دیگران بشناسانیم.

برای  اول  گام  بشناسید:  را  خود  مرزهای  و  حد   .۱

تعیین حد و مرزها، تعریف آنها برای خودتان است. 
احساسی،  مرزهای  و  »حد  که:  بپرسید  خودتان  از 
فیزیکی، روحی و روانی من چیستند؟« برای یافتن 
این سوال الزم است که کامال روی خودتان  جواب 
تمرکز کنید. خودتان را کنکاش کنید و ببینید که چه 
رفتارهایی برای شما »قابل پذیرش و تحمل« است 
و کدام رفتارها شما را »عصبی و معذب« می کند. با 
را  خود  مرزهای  می توانید  احساسات  همین  کمک 
تعریف کنید. فراموش نکنید که مرزهای شما کامال 
بنابراین  هستند  شما  خود  به  منحصر  و  شخصی اند 
طبیعی است اگر با مرزهای دیگران متفاوت باشند. 
می دانم که آسان نیست اما سعی کنید حتی المقدور 
مقایسه  دیگران  مرزهای  با  را  خود  مرزهای  و  حد 
نکنید. رفتاری که برای من قابل پذیرش است ممکن 
است برای شما غیر قابل تحمل باشد. پس این رفتار، 
جدیدی  شغلی  فرصت  اخیرا  شماست.  مرز  و  حد 
و  تجربیات  به  توجه  با  من  و  شد  فراهم  من  برای 
اما  پذیرفتم.  را  شغل  آن  زمینه،  آن  در  مهارتم 
مدتی بعد دریافتم که آن بستر کار، خاطرات تلخ و 
ناخوشایندی را برایم زنده می کند. در محل کار دائما 
احساسات  همین  کمک  با  بودم.  مضطرب  و  معذب 

دریافتم که مرزهای شغلی ام را شکسته ام. احساسات 
به  احترامند  قابل  برایم  و  من هستند  مرزهای  من، 
کارفرمای من  استعفا کردم.  همین علت درخواست 
گذاشت  احترام  من  تصمیم  و  مرزها  و  حد  به  نیز 
با  دیگری  کارمند  شاید  پذیرفت.  مرا  درخواست  و 
شخصیت و پیشینه متفاوت برای آن جایگاه شغلی 

مناسب تر بود.

۲. به احساسات خود دقت کنید: اگر دچار »احساس 
که  بدانید  شدید،  »ناراحتی«  یا  »خشم«  گناه«، 
موقعیت  یک  برای  باید  یا  شده  شکسته  مرزهایتان 
احساس  سه  این  کنید.  مشخص  مرز  و  حد  خاص، 
هشدار  شما  به  خطر  چراغ  یک  همانند  کلیدی 
بی تفاوت  احساس  سه  این  به  نسبت  می دهند. 
برخورد  در  یا  خاص  موقعیت  یک  در  اگر  نباشید. 
این  از  بارها« دچار یکی  با یک فرد خاص »بارها و 
بگیرید.  را جدی  احساس خود  احساس شدید،  سه 
مثال احساس خشم زمانی اتفاق می افتد که احساس 
کنید از شما سوءاستفاده شده یا کسی قدردان شما 
نیست. احساس خشم یک »نشانه« است، این یعنی 
احساس گناه می کنید یا از مرزها و مسوولیت هایتان 

تعیین حد و مرزها راز افراد موفق در محل کار

 بازگشت به عناوین 14 یادداشت مدیریتی
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پا را فراتر گذاشته اید تا به همه ثابت کنید که پدر، 
یا  هستید.  خوبی  دوست  یا  همکار  همسر،  مادر، 
ارزش هایش  یا  انتظارات  عقاید،  کسی  است  ممکن 
ببینید  اینکه  برای  باشد.  کرده  تحمیل  شما  به  را 
بررسی  به  نیاز  واقعا  دارید  قرار  آن  موقعیتی که در 
بیشتر دارد یا خیر، به احساس خود نمره بدهید. از 
خود بپرسید: »در این موقعیت چقدر احساس گناه، 
خشم یا ناراحتی می کنم؟« سپس به سوال خود از 
۱ تا ۱۰ نمره بدهید. اگر پاسخ شما از ۳ کمتر بود، 
بعید است که مرزهای شما شکسته شده باشد. اگر 
پاسخ شما عددی بین ۴ تا ۶ است، تاثیر آن موقعیت 
بر شما قابل توجه است پس باید آن را جدی بگیرید. 
در  شما  بود،   ۱۰ تا   ۷ میان  رقمی  شما  نمره  اگر 
مرزهای  حالت،  دو  هر  در  دارید.  قرار  خطر  منطقه 
خود را بازبینی کنید چرا که اگر فرد یا افرادی دائما 
به حریم شما حمله کنند، سالمت روح و روان شما 

به مخاطره خواهد افتاد.

تصمیم  اینکه  به محض  مرزبندی حق شماست:   .۳
تعریف  دیگران  برای  را  خود  مرزهای  می گیرید 
کنید، سه احساس بازدارنده به شما دست می دهد: 
است  ممکن  خودناباوری«.  و  ترس  گناه،  »احساس 
از واکنش طرف مقابل خود بترسید یا از اینکه برای 
احساس  کرده اید  مرز مشخص  و  حد  خود  دوستان 
گناه کنید. مردم اغلب تصور می کنند که برای آنکه 
همه  به  باید  باشند  خوبی  دوست  یا  فرزند  همسر، 
رفتار  این  اینکه  از  بگویند غافل  درخواست ها »بله« 
احساس  شدت  به  تا  می شود  باعث  مدتی  از  پس 

یا  برود  تحلیل  مرور  به  آنها  انرژی  کنند،  خستگی 
از خود  آنها سوءاستفاده شود. ممکن است  از  حتی 
بپرسید که: »آیا من حق دارم برای خودم مرزهایی 
داشته باشم؟« پاسخ این سوال مثبت است. این حق 

شماست که برای خود حد و حریم قائل شوید.

۴. محیط و بستر را در نظر بگیرید: محیط و بستری 
بر رفتارها، گرایش ها و درک  که در آن قرار دارید، 
تعیین  هنگام  باید  بنابراین  دارد،  بسزایی  تاثیر  شما 
حد و مرزهایتان، محیط و بستر را نیز در نظر بگیرید. 
دارید )مثال خانه، محل کار  قرار  بستری که در آن 

و  حد  تعیین  در  می تواند  اجتماعی(  روابط  دایره  یا 
مرزها به شما کمک کند یا شما را گمراه کند. فرض 
کنید که قصد دارید برای دوستان نزدیک خود حد و 
مرز تعیین کنید. ابتدا بستر را در نظر بگیرید: دایره 
روابط اجتماعی با دوستان نزدیک. سپس از خود این 
سواالت را بپرسید: »آیا در رابطه با دوستان نزدیک 
خود احساس رضایت می کنم یا خیر، آیا این رابطه 
می برد.«  آن سود  از  نفر  یک  فقط  یا  است  دوطرفه 
به شما کمک می کنند  نبایدهای هر بستر  و  بایدها 
ممکن  شکل  بهترین  به  را  خود  مرزهای  و  حد  تا 

مشخص کنید.

 بازگشت به عناوین 15 یادداشت مدیریتی
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موضوع: خرید،نصب و راه اندازی سه لینك SDH فیبر 
نوری

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و 
چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و 

چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - دوازدهم 
اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۵ - بیست و 

چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - گیالن - رشت
    

محل دریافت اسناد : رشت -چهارراه قدس- برق 
منطقه ای گیالن -دفتر امور قرار دادها و تداركات -فرشید 
نیك شناس تهران-میدان ونك-خیابان برزیل-جنب بانك 
تجارت-ساختمان شهید عباسپور-بلوك یك نیم طبقه اول 

واحد ۱۰۳
 

موضوع: تجدید مناقصه خرید انواع کابل مسی وبرقگیر 
۹۴/۲/۱۳۱-۱۳۴

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و 
چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و 

چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - دوازدهم 
اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - بیست و 

چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

کشور / استان / شهر : ایران - گلستان - گرگان
    

محل دریافت اسناد: گرگان ابتدای جاده آق قال بعد 
از شرکت آب منطقه ای ساختمان شماره ۲ شرکت 

توزیع نیروی برق استان گلستان
  

طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات

موضوع : خرید ۱۵۰۰۰۰ متر سیم آلومینیوم روکشدار 
cct سه الیه

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 11400000000

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۴ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۵ / ۱ / ۱۳۹۵ -
  

کشور / استان / شهر :  ایران - خراسان شمالی - 
بجنورد

    
محل دریافت اسناد: بجنورد خیابا طالقانی غربی 

نرسیده به میدان بازرگانی شرکت توزیع نیروی برق 
استان خراسان شمالی

  

موضوع : اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه 
سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 50000000000
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - هجدهم 
اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - هجدهم 

اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴ - نهم اسفند 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هجدهم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر: ایران - تهران - تهران
   

محل دریافت اسناد : دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع 
نیروی برق استان تهران )به نشانی : تهران – خیابان 

۱۷ شهریور شمالی – باالتر از میدان شهدا- جنب 
مترو(

16 مناقصات

برق منطقه ای گیالنشرکت توزیع نیروی برق استان گلستانشرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

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

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

منطقه حفاظت شده غرب مازندران/// 
عکس از شایان غیاث الدین
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