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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

جنوبی  کره  برقی  شرکت های  ورود 
صنعت  تحول بخش  می تواند  ایران  به 
باشد، چرا که کره جنوبی در  ایران  برق 
بسیاری از زمینه ها همچون کاهش تلفات 

در رتبه بسیار خوبی قرار دارد.
محمدصادق قاضی زاده در گفت وگو با خبرنگار 
گرفته  صورت  تفاهم های  در خصوص  ایسنا، 
در  کرد:  اظهار  جنوبی  کره  برق  موسسات  با 
و  تلفات  کاهش  هوشمند سازی،  حوزه های 
تفاهم نامه هایی  تکنولوژی  انتقال  کلی  به طور 
بین ایران و کره جنوبی به امضاء رسیده است.

وی با بیان این که براساس این تفاهم نامه قرار 
گذراندن  برای  ایرانی  متخصصان  که  است 
کنند،  سفر  جنوبی  کره  کشور  به  دوره هایی 
گفت: همچنین قرار بر این شد که ایران نیز 
در حوزه هایی که در صنعت برق موفق بوده 
برگزار  کره ای  متخصصان  برای  را  دوره هایی 

کنند.
پتانسیل  به  اشاره  با  نیرو  پژوهشگاه  رییس 

ایران در هوشمند سازی شبکه برق گفت: این 
فرصت ایجاد شده برای هر دو کشور می تواند 
در  کشور  دو  هر  که  چرا  باشد،  مفید  بسیار 
تخصص های  برق  صنعت  در  حوزه ها  برخی 

فراوانی دارند.
علمی  کار های  اهمیت  به  اشاره  با  قاضی زاده 
برق،  صنعت  توسعه  در  تکنولوژی  انتقال  و 
تا  می شود  موجب  امر  این  کرد:  خاطرنشان 
بتوانیم با فعالیت دانشگا ها در تولید ثروت گام 

موثری برداریم.
وی با اشاره به هدف تفاهم نامه امضا شده بین 
ایران و شرکت کره ای، اظهار کرد: هدف اصلی 
انتقال تکنولوژی و بهره گیری از سوژه های روز 

فناوری در صنعت برق کشور است.
به  توجه  با  نیرو  پژوهشگاه  رییس  به گفته 
بی شک  برق  صنعت  در  ایران  ظرفیت های 
کره جنوبی  کشور  تجربیات  از  به کارگیری 

می تواند تحول بخش این صنعت باشد.

ایسنا/ 

انتقال تکنولوژی کره جنوبی توسعه بخش صنعت برق تعادل/ حمیدرضا صالحي 

ایران،  اقتصاد  از بزرگ ترین مشکالت حال حاضر  یکي 
رکود سنگین حاکم بر بخش هاي مختلف تولیدي کشور 
راه  رکود،  از  گریز  براي  دولت  راستا  همین  در  است. 
تحریک تقاضا را در پیش گرفته است. راهي که سال 
گذشته از طریق عرضه کارت هاي اعتباري خرید کاال و 
تامین اعتبار از طریق بانک مرکزي براي خرید خودرو 
این گونه  اندازه  چه  تا  که  موضوع  این  اما  شد.  سپري 
کشور  زده  رکود  اقتصاد  تقاضا  تحریک  براي  طرح ها 
شرایط  در  است.   تامل  قابل  نه  یا  کرده  عمل  موفق 
فعلي، در پیش گرفتن سیاست درست، مهم ترین نیازي 
مي خورد  به چشم  ما  فعلي  بیمار  اقتصاد  در  که  است 
اعمال شده،  تاکنون  که  به سیاست هایي  نگاهي  با  که 
چراکه  بوده،  بیراهه  شده  طي  مسیر  که  درمي یابیم 
طرح هاي به اجرا درآمده، نتوانسته تقاضاي الزم را به 
دولت  باورم  این  بر  که  است  درحالي  این  آورد.  وجود 
به خوبي توانسته از پس کنترل نرخ تورم بر آید و نه تنها 
مانع افزایش افسار گسیخته نرخ تورم شود، بلکه بعد از 

سال ها موفق به تک رقمي شدن آن شده است. 

ادامه در صفحه 3 / 

سیاست هاي کاربردي تحریك تقاضا

عکس: نازنین احمدی 
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

کشور  انرژی  راهبردی  ملی  سند  در   /24 ساعت 
شناسایی شد

26 چالش بخش انرژی ایران

ساعت 2۴- انرژی تولید شده از نفت، گاز، برق، 
انرژی اتمی و زغال سنگ را می توان سنگ بنای 
اصلی  موتور  و  اخیر  قرن  نیم  در  ایران  اقتصاد 
برای حرکت به سوی رشدهای باال تلقی کرد و 
کاالهای  میان  در  نیست.  تردیدی  باره  این  در 
یادشده بیشترین انرژی برای کاربرد در صنعت، 
به  نفت  از  ساختمان  و  کشاورزی  نقل،  و  حمل 
دست می آید و در سال های اخیر گاز نیز به این 

سبد اضافه شده است.
همه  در  ایران  ارزی  درآمد  بیشترین  این  بر  عالوه 
سال های پس از ۱۳۲۰ از صادرات نفت به دست آمده 
است و هنوز نیز سهم ان در درآمد ملی بی رقیب است. 
صادرات گاز نیز به گمان کارشناسان می تواند ارزآوری 
باالیی برای ایران دهه های آتی داشته باشد و باید برای 

آن سرمایه گذاری کرد.
نفت  عراق صادرات  و  روسیه  عربستان،  که  در حالی 
ایران را تهدید می کنند، روسیه و قطر نیز قصد ندارند 
را  تازه  بازارهای  سادگی  به  و  کرده  رها  را  گاز  بازار 
نیز  اتمی و برق  انرژی  ایران قرار دهند. در  دراختیار 

ایران رقبای جدی و تنگناهای گوناگون دارد.
به گزارش ساعت ۲۴، سند ملی راهبردی انرژی کشور 
که سندی جامع و همه سویه است و در نهادهای عالی 
مرتبط برای ۲۵ سال آینده تهیه شده است ۲۶ چالش 

انرژی را شناسایی کرده که در زیر می خوانید:

چالش ها و تنگناهای بخش انرژی کشور
۱- باال بودن شدت انرژی و پایین بودن بهره وری انرژی 

ادامه از صفحه 1/ 

به  تقاضا  تحریک  در  نقص  هم  باز  میان  این  در  اما 
چشم مي خورد، چراکه اگر پیشران هاي اقتصادي که 
بارها مسووالن به آن اشاره کرده اند جدي گرفته نشود، 
در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و نمي توانیم به 
خوبي تقاضا را تحریک کنیم.  البته باید این موضوع را 
هم درنظر داشت که قدرت خرید مردم در سال هاي 
با افت محسوسي همراه بوده که خود یکي  گذشته 
از دالیل عمده تحریک تقاضا به شمار مي رود. در این 
شرایط تولید و تولید کننده نیز با بن بست هاي اقتصادي 
روبه رو مي شوند، چراکه زماني که قدرت خرید باال باشد 
تولید کننده نیز مي تواند چرخ هاي کسب وکار خود را 
به خوبي بچرخاند. این درحالي است که تولید زماني 
دسترس  در  معامله یي  بازارهاي  که  مي گیرد  قوت 
باشند. در ادامه بازار همزماني رونق مي گیرد که واردات 
جنس بي کیفیت وجود نداشته باشد و تولید ملي داراي 
ارزش افزوده باشد.  بنابراین اگر تمام مسیرهایي که 
مشخص است به خوبي طي شود، شاهد افزایش تقاضا 
خواهیم بود. باید این موضوع را هم درنظر داشت که 
در تمام دنیا اقتصادي هاي نفتي رو به تحول هستند 
در  را  مالیات ستاني  همچون  دیگري  مسیرهاي  و 
برنامه هاي مدون خود قرار داده اند. نمي توان با اقتصاد 
را  اقتصاد  در  شکوفایي  انتظار  و  برداشت  گام  نفتي 

داشت.
از دیدگاه من شرایط فعلي اقتصاد کشور که چاشني 
رکود زده دارد، نتیجه اشتباه در مدیریت، عدم توجه 

صنعت  از  صیانت  و  حفاظت  عدم  داخل،  تولید  به 
کشور، بحث تنظیم مقررات، قیمت گذاري حامل هاي 
انرژي و بي توجهي به پیشران هایي است که مي تواند 
محرك هاي مهمي به شمار رود. باید با نیرو و انرژي 
مهم  بازارهاي  در  و  کرد  تولید  ارزان  کاالي  ارزان، 
صادراتي به فروش رساند. این نکته را نیز باید در نظر 
داشت که صادرات، امروزه پیشران مهم اقتصاد کشور 
محسوب مي شود و مي توان با صادرات غیرنفتي درآمد 
ایجاد کرد. در شرایط اینچنیني درآمد مردم نیز افزایش 
مي یابد و تولید نیز رشد خواهد کرد و در این میان 
نیز تکلیف فضاي کسب وکار کشور و اشتغال جوانان 
نیز روشن مي شود.  البته بر این باورم که در مسیر 
تحریک تقاضا مولفه هایي نیز وجود دارد؛ مولفه هایي 
براي فروش محصوالت خود  باید  تولید کنندگان  که 
آنان را درنظر داشته باشند. افزایش کیفیت کاال یکي 
از موضوعاتي است که همواره به تولیدکنندگان توصیه 
مي شود، چراکه افزایش کیفیت در کنار قیمت مناسب، 
خریداران را به سمت کاالهاي ایراني مي کشاند و دیگر 
خبري از خرید کاالهاي خارجي نیز نخواهد بود. اما براي 
رسیدن به این مهم باید این سوال را پاسخ داد که چرا 
جنس با کیفیت در ایران گران است؟ تولیدکنندگان 
مدعي هستند که به دلیل هزینه باالي تولید مجبور به 
واردات از چین و ترکیه شده اند. از طرفي هم به دلیل 
قیمت پایین ارز نمي توانند با واردات تولیدات چین و 
ترك رقابت کنند که امیدواریم در سایه لغو تحریم ها 
این مشکالت نیز برطرف شود. با این حال صیانت از 
تولید ملي راز موفقیت است. در اقتصاد کالن پایین نگه 

داشتن قیمت ارز موجب تعطیلي کارخانه ها مي شود، 
چراکه کاهش قیمت ارز، یعني سوبسید به تولیدکننده 
شود،  تولید  کمتر  کاالیي  هر  هم  طرفي  از  چیني. 
قیمتش هم باال مي رود، اما اگر کیفیت هم با قیمت باال 
نرود، حتي اگر کارت اعتباري بدهیم، باعث نمي شود 
که مردم به خرید کاالي ایراني راغب شوند. تالش باید 
حمایت و صیانت از تولید داخل، کیفیتي قابل رقابت و 

کنترل نرخ باشد.

نایب رییس کمیسیون انرژي اتاق تهران

سیاست هاي کاربردي تحریك تقاضا
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۴ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

در ایران در مقایسه با کشورهای همتراز
و عدم  نفتی  مخازن  بازیافت  بودن ضریب  پایین   -۲
اجرای کامل طرح های ازدیاد برداشت از جمله تحقق 
نیافتن کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی 
در سال های اخیر به دلیل کمبود گاز و افزایش مصرف

۳- باال بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت تولید 
طبیعی آنها

۴- افزایش سهم تولید نفت سنگین و فوق  سنگین در 
سبد تولید نفت خام

پاالیشگاه های  در  مناسب  پاالیشی  الگوی  نبود   -۵
موجود کشور و تولید فرآورده های با کیفیت پایین

۶- باال بودن تلفات در بخش های تولید، تبدیل و عرضه 
انرژی کشور

عرضه  در  بازار  مناسب  سازوکارهای  فقدان   -۷
محصوالت انرژی

۸- محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی
۹- محدودیت دسترسی به تکنولوژی های نوین

سازنده  صنایع  و  پیمانکاری  مشکالت  و  موانع   -۱۰
اندك بودن سرمایه  تجهیزات شامل کمبود ظرفیت، 
و  سندیکاها  به  مربوط  قوانین  فقدان  شده،  ثبت 

کنسرسیوم ها و ضعف فناوری
در  غیردولتی  بخش  حضور  بودن  ناکافی   -۱۱

سرمایه گذاری های بخش انرژی
۱۲- تبعیت سیاست های صنعت نفت و گاز از میزان 
نیاز بودجه عمومی کشور به درآمدهای ریالی و ارزی 

حاصل از مصارف حامل های انرژی و صادرات آن
و  حرارتی  سنگ  زغال  معادن  توسعه  عدم   -۱۳

نیروگاه های زغال سنگی
۱۴- سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر و پاك در سبد 

انرژی کشور
۱۵- طوالنی بودن فرآیند اخذ تسهیالت بانکی و اخذ 

مجوزهای الزم قانونی
۱۶- کمبود شدید منابع مالی برای توسعه طرح های 

بخش انرژی
پرمصرف  و  بازده  کم  محصوالت  تولید  و  ورود   -۱۷

انرژی
استقرار  در  اقتصادی  مالحظات  گرفتن  نادیده   -۱۸

مراکز مصرف کننده انرژی
۱۹- فقدان نهاد مستقل تنظیم مقررات )رگوالتوری( 

در بخش انرژی
۲۰- باال بودن نرخ انتشار گازهای آالینده هوا )شامل 
بی رویه  رشد  از  ناشی  ذره ای(  و  گازی  آالینده های 
مصرف انرژی و به کارگیری تکنولوژی قدیمی و انرژی 

بر در بخش های صنعتی، تجاری و خانگی
۲۱- افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از 
انرژی،  بودن شدت  باال  و  انرژی  از حد  بیش  مصرف 
در نتیجه افزایش نامطلوب رتبه ایران در تقسیم بندی 
جهانی به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده گازهای 
گلخانه ای و لزوم کاهش آن بر اساس تعهدات از ۴ تا 

۸ درصد
۲۲- قیمت گذاری غیرواقعی حامل های انرژی به ویژه 

برای واحدهای تبدیل کننده انرژی
و  خام  نفت  صادرات  در  عرضه  امنیت  فقدان   -۲۳
بلندمدت و نبود مشتریان  بازارهای  میعانات گازی و 

راهبردی
۲۴- فقدان مطالعه یکپارچه و جامع انرژی کشور

۲۵- بدهی های کالن انباشته شرکت های بخش انرژی
نفتی  فرآورده های  و  نفت  معامله گران  نبود   -۲۶

خصوصی در کشور

ایسنا/ 
وعده توانیر برای حذف سوخت مازوت از 

نیروگاه ها

بر اساس تدابیر وزارت نیرو و توانیر سال گذشته 
کشور  نیروگاه های  در  مازوت  مصرف  میزان 
کاهش خوبی داشته است و آنگونه که پیش بینی 
شده قرار است مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها 

به صفر درصد برسد.
آرش کردی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره میزان 
مصرف سوخت نیروگاه ها گفت: برخی نیروگاه ها مانند 
نیروگاه شهید رجایی از سوخت مازوت استفاده می کند 
که برای این مساله نیز تدابیری در نظر گرفته شده 

است.
به گفته وی در سال ۱۳۹۳، معادل ۷۲ درصد سوخت 
مصرفی نیروگاه ها گاز و ۱۸ درصد مازوت و گازوییل 
بود که براساس همکاری های وزارت نفت سال گذشته 

این عدد به ۸۱ درصد رسید.
از  عمده ای  بخش  این که  بیان  با  توانیر  مدیرعال 
نیروگاه هایی که از سوخت مایع استفاده می کردند در 
حال حاضر از گاز استفاده می کنند، گفت: هدف ما این 
است که به سمتی پیش برویم که مصرف سوخت مایع 

در نیروگاه ها به صفر برسد.
وی تصریح کرد: نیروگاه شهید رجایی جزو نیروگاه هایی 
است که تغییر سوخت آن در دستور کار ما قرار گرفته 
اولویت های  جزو  نیروگاه  این  سوخت  تغییر  و  است 

کاری توانیر است.
در حال حاضر، نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن ۱۳ 
واحد بخاری و سیکل ترکیبی و در مجموع با ظرفیت 
تولید نامی ۲۰۴۰ مگاوات، حدود شش درصد از سهم 

کل تولید شبکه سراسری برق را بر عهده دارد.

ایسنا/ 
تصمیم شهرداری برای پرداخت بدهی 

صنعت برق

حاضر  حال  در  برق  صنعت  مسووالن  گفته  به 
شهرداری میلیارد ها تومان به این صنعت بدهکار 
است و برای حل این مساله به دنبال تعرفه های 
مخفف می گردد و معتقد است که باید برق مترو 
بر اساس تعرفه های نرخ کشاورزی محاسبه شود.

هوشنگ فالحتیان - معاون وزیر نیرو در امور برق و 
با بیان  اینکه  انرژی - در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، 
با  مترو  برق  تعرفه  که  است  این  دنبال  به  شهرداری 
کمترین نرخ برق محاسبه شود، اظهار کرد: وزارت نیرو 
در تالش است تا تمام همکاری خود را با شهرداری 

داشته باشد.
خدمات  جزو  مترو  که  است  درست  وی  گفته  به 
باید  نیز  برق  صنعت  اما  می شود  محاسبه  عمومی 
و  کند  تامین  مکان  از یک  را  هزینه های خود  بتواند 
مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق از 

طرف مبادی ذی ربط پرداخت شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه برای 
انجام این کار در مرحله اول باید تمام موازین بررسی 
نیز  ما  بدهد  را  کار  این  اجازه  قانون  اگر  شود،گفت: 

ممانعتی نخواهیم کرد.
پیش تر نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
در چهل و هشتمین شورای علنی شهر تهران اعالم 
کرد که در سال گذشته ۱۸۰ هزار خاموشی داشتیم 
است.  بوده  برق  باالی  مصرف  زمان  در  آنها  اکثر  که 
همچنین در سال گذشته حدود ۹۹ درصد از هزینه 
حاضر  حال  در  اما  شد  وصول  فروختیم  که  برقی 
اساس  این  بر  داریم.  شهری  تونل های  با  مشکالتی 
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شهرداری تهران ۱۲ میلیارد تومان به ما بدهکار است و 
الزم است تکلیف این موضوع روشن شود.

تونل های  برق  است  معتقد  شهرداری  وی  گفته  به 
باور است  این  بر  نیرو  اما وزارت  شهری رایگان است 
نمی شود  تونل ها  جت فن های  شامل  موضوع  این  که 
را  برای همیشه تکلیف موضوع  بار  باید یک  بنابراین 

روشن کنیم.
همچنین آرش کردی - مدیر عامل توانیر - نیز در این 
زمینه معتقد است که بر اساس قانون عمل خواهیم 
کرد و هر چه پس از بازبینی ها مشخص شود توانیر و 

وزارت نیرو خود را موظف به اجری آن می داند.

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

احداث نیروگاه خورشیدی توسط 
آلمان ها به مرحله تنظیم قرارداد خرید 

تضمینی رسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 
نیروگاه  ساخت  برای  زمین  اینکه  به  اشاره  با 
قرار  آلمانی ها  اختیار  در  تهران  در  خورشیدی 
گرفته است، گفت: مذاکره وزارت نیرو و آلمان ها 
برای احداث این نیروگاه به مرحله تضمین خرید 

برق رسیده است.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بربند  سیدعلی 
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا آلمانی ها 
از احداث نیروگاه خورشیدی در تهران منصرف شده اند، 
گفت: ایران از قابلیت و ظرفیت های مناسبی در زمینه 
استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است و نیاز به 

سرمایه گذاری در این زمینه با عنایت به مسائل زیست 
محیطی سایر نیروگاهها به شدت احساس می شود، 
به همین دلیل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 
وظیفه خود را در مورد نیروگاه خورشیدی که قرار بود 
زمین در  و  داده  انجام  احداث شود،  آلمانی ها  توسط 

اختیار آنها قرار داده است.
بربند با اشاره به اینکه آلمانی ها در حال بستن قرارداد 
با وزارت نیرو هستند و ظاهرا به مرحله تنظیم قرارداد 
خرید تضمینی با آن ها هستند، در پاسخ به این سؤال 
آلمان  از سوی  نیروگاه خورشیدی  احداث  ظاهراً  که 
ها به بن بست خورده است، گفت: این موضوع و یا هر 
مشکلی که عنوان می کنید، از سمت ما نبوده است، 
آلمانی  شرکت  با  نیرو  وزارت  هنوز  حال  هر  به  اما 
سازنده نیروگاه خورشیدی در حال مذاکره برای خرید 
تضمینی برق است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان تهران ادامه داد: قرار است این شرکت آلمانی 
نیروگاه خورشیدی تا سقف ۵۰۰ مگاوات را در تهران 
احداث کند.وی اظهار امیدواری کرد که مشکالت تا ۲ 
یا ۳ ماه آینده حل شود، اما باز هم تأکید می کنم از 
نظر فنی و آنچه که مسئولیت شرکت توزیع برق استان 
تهران که همانا تامین زمین مورد نیاز نیروگاه بوده و 

کمکی که باید می کرده انجام شده است.
بربند افزود:  به هر حال بحث خرید تضمینی برق از 
ایران(  انرژی  وری  بهره  )سازمان  سانا  را  ایران  سوی 
پیگیری می کند و اگر سانا این قرارداد را نهایی و با 

شرکت آلمانی به توافق برسد، قرارداد امضا می شود.
سرمایه  ورود  بر  عالوه  پروژه  این  اجرای  افزود:  وی 
در  پاك  انرژی  تامین  امکان  کشور،  به  تکنولوژی  و 
می کند  فراهم  نیز  را  زیست  محیط  پایداری  راستای 
و از نظر مقوله پدافند غیرعامل نیز پایداری در شبکه 
برق استان در مواقع بحران را به همراه خواهد داشت. 

ایسنا/ 
صرفه جویی 12 میلیارد لیتر سوخت در 

سال جدید

مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  راهکارهای  از  یکی  
افزایش راندمان نیروگاه ها در نظر گرفته شده و 
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است 
که 12.5 میلیارد لیتر در مصرف سوخت کشور 

صرفه جویی صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس تدابیر وزارت نیرو 
و توانیر قرار است ۱۸ هزار مگاوات نیروگاه گازی به 
سیکل ترکیبی تبدیل شود که از این ۱۸ هزار مگاوات، 

۷۰۰۰ مگاوات به بخش بخار اضافه می شود.
بخش بخار مزایای فراوانی را به همراه دارد به طوری 
بخش   - توانیر  مدیر عامل   - کردی  آرش  به گفته  که 
بخار قادر است ۱۲.۵ میلیارد لیتر در سوخت کشور 
صرفه جویی کند و این مساله به این معنا است که از 
طریق افزایش راندمان می توان ظرفیت تولید را ۷۰۰۰ 

مگاوات افزایش داد.
نیروگاه  مگاوات  هزار  اجرایی ۱۰  عملیات  وی شروع 
جدید در کشور را جزو دیگر سیاست های صنعت برق 
در حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان و اظهار کرد: صنعت 
برق در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از همان ابتدا 

که این شعار مطرح شد فعالیت خود را آغاز کرد.
کردی در خصوص کارهای صورت گرفته و برنامه های 
در نظر گرفته شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: 
تک رقمی شدن تلفات جزو یکی از برنامه های در نظر 
گرفته شده این شرکت برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

است.
براین اساس قصد داریم امسال تلفات  ادامه داد:  وی 
شبکه برق را به زیر ۱۰ درصد برسانیم و برای این مهم 

نیز اقدامات الزم صورت گرفته است.
مدیر عامل توانیر با بیان این که سال گذشته از کاهش 
گرفت،  دالر صرفه جویی صورت  میلیون  تلفات ۲۴۰ 
ادامه داد: ۱.۱۷ میلیارد لیتر سوخت از کاهش تلفات 

صرفه جویی صورت گرفت.
می تواند  شک  بدون  مقاومتی  اقتصاد  شعار  تحقق 
تاثیرات مطلوبی در صنعت برق کشور به ویژه کاهش 
مصرف سوخت داشته باشد و بر اساس تدابیری که در 
این راستا اندیشیده شده می توان نسبت به این موضوع 

امیدوار بود.

سابا  رسانی  اطالع   و  دفترآموزش  مدیر  نیرو/  وزارت 
تشریح کرد؛

صرفه  جویی 810 مگاواتی مصرف انرژی 
با چند راهکار ساده

سازمان  اطالع رسانی  و  دفترآموزش  مدیر 
بهره وری انرژی ایران گفت: با به کار بستن چند 
یك  معادل  می توان  هزینه  کم  و  ساده  راهکار 
نیروگاه 810 مگاواتی در مصرف برق صرفه جویی 

کرد.
 مهندس محمدحسن زربخش بیان کرد: سهم مصرف 
برق در بخش خانگی ساالنه بالغ بر ۷۷ میلیارد و ۹۲۵ 
با آموزش و ترویج  میلیون کیلووات ساعت است که 
فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی در بین مشترکین 
برق می توان ۸۱۰ مگاوات در ساعت پیک مصرف برق 

در فصل تابستان صرفه جویی کرد.
از  کم هزینه  راهکارهای  یک سری  انجام  با  افزود:  وی 
جمله تعویض به موقع پوشال، روغنکاری بلبرینگ و 
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کنترل تسمه موتور می توان بالغ بر ۲ میلیارد کیلووات 
ساعت درمصرف کولرهای آبی صرفه جویی کرد.

زربخش ادامه داد: در کولرهای گازی می توان با تعویض 
فیلتر و شستشوی کندانسور می توان حدود ۲۵۰ وات 
در مصرف هر کولر گازی صرفه جویی به عمل آورد که 
با توجه به تعداد کولرهای موجود در کشور در فصل 
تابستان می توان بالغ بر ۳.۳ میلیارد کیلووات ساعت در 

این بخش صرفه جویی کرد.
بهره وری  سازمان  اطالع رسانی  و  دفترآموزش  مدیر 
انرژی ایران باره صرفه جویی در مصرف یخچال ها گفت: 
و  تعداد  آمده  عمل  به  بررسی های  و  مطالعات  طبق 
زمان باز و بسته کردن بیهوده درب یخچال می تواند ۷ 
درصد در مصرف برق یخچال موثر باشد که با آموزش 
و آگاه سازی و فرهنگ سازی در این زمینه قادر خواهیم 
بود حدود ۷۰۰ میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق 

یخچال ها صرفه جویی کنیم.
اشاره  روشنایی  بخش  به  سخنانش  درادامه  زربخش 
کرده و یادآورشد: در این بخش هم می توان بیش از 
۶.۷ میلیون کیلووات ساعت صرفه جویی کرد، با فرض 
اینکه ۵۰ درصد خانوارها اقدام به تعویض المپ های 
درصد   ۵۰ و   )CFL( کم مصرف  با  خود  ای  رشته 
 LED با   CFL تعویض المپ های  به  نیز  باقیمانده 

واستفاده ۵ ساعت روشنایی در طول روز اقدام کنند.
اقدام ها  این  انجام  با  مجموع  در  افزود:  پایان  در  وی 
که تنها از طریق آموزش وآگاه سازی و ترویج فرهنگ 
این  بستن  به کار  با  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
راهکارهای کم هزینه می توان معادل یک نیروگاه ۸۱۰ 
مگاواتی برق صرفه جویی کرد و حدود نیمی از مشکل 

پیک در فصل تابستان سال جاری را جبران کرد.

ایرنا/ 
عدم رغبت سرمایه گذاران براي اجراي 
پروژه زباله سوز درپي کاهش نرخ خرید 

برق

مشهد- ایرنا- مسئول هماهنگي مدیران عامل 
سازمانهاي مدیریت پسماند کشور گفت: با اعالم 
کاهش و تعدیل نرخ خرید برق، سرمایه گذاران 
رغبتي براي اجراي پروژه زباله سوز و تولید برق 

از زباله ندارند.
ایرنا  با خبرنگار  علي نجفي روز شنبه در گفت و گو 
افزود: اواخر سال گذشته از سوي وزارت نیرو فضایي 
از کارخانه  برق  نرخ خرید  تعدیل و کاهش  بر  مبني 
هاي زباله سوز ایجاد شد که این امر منجر به عقب 

نشیني سرمایه گذاران در این بخش شده است.
وي اظهار کرد: مشهد، شیراز، اهواز، اصفهان، کرج و 
تبریز کالنشهرهاي پیشنهادي وزارت کشور هستند که 
مي توانند اجراي پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله 
را عملیاتي کنند که این امر از سال گذشته در دستور 

کار نیز قرار گرفته است.
وي با بیان اینکه اولویت سرمایه گذاري براي راه اندازي 
این کارخانه ها استفاده از سرمایه بخش خصوصي و 
سرمایه  گفت:  است  خارجي  گذاران  سرمایه  ظرفیت 
تا  و  اقدام کرده  این کارخانه ها  براي احداث  گذاران 

مرحله تنظیم قرارداد نیز پیش رفته اند.
نجفي افزود: پس از انتشار خبر تعدیل یا کاهش نرخ 
خرید برق از زباله سوزها، سرمایه گذاران مزبور به دلیل 
نبودن توجیه اقتصادي حاضر به سرمایه گذاري نشدند.

وي اظهار کرد: تعدیل نرخ خرید برق از سوي وزارت 
واقعي  با  امیدواریم  که  است  پیگیري  در حال  کشور 
شدن نرخ خرید برق این پروژه ها با مشارکت سرمایه 

گذاران بخش خصوصي عملیاتي شوند.
به گفته وي راه اندازي کارخانه زباله سوز و تولید برق 

از زباله بهترین راهکار براي رفع مشکل پسماند است.

در  برق  معامالت  ارزش  و  حجم  رشد  نیرو/  وزارت 
بورس انرژی؛

حجم معامالت هفته گذشته برق در 
بورس انرژی بیش از 37 میلیارد ریال 

شد

انرژی در هفته  حجم معامله های برق در بورس 
به  ماه(  اردیبهشت  پانزدهم  تا  )یازدهم  گذشته 

بیش از 37 میلیارد ریال رسید.

به گزارش وزارت نیرو، حجم و ارزش معامالت برق در 
بورس انرژی در هفته گذشته به میزان قابل توجهی 

نسبت به دو ماه گذشته افزایش یافت.
بر پایه این گزارش، هفته گذشته )یازدهم تا پانزدهم 
معادل ۱۲۴  روزانه  پایه  بار  نماد  در  ماه(  اردیبهشت 
هزار ۳۲۰ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ۳۰۳ 
هزار و ۶۶۳ ریال بر مگاوات ساعت بین خریداران و 

فروشندگان انرژی معامله شد.
همچنین ارزش معامالت انجام شده در این هفته بیش 
از ۳۷ میلیارد ریال بود که نشانگر افزایش قابل توجه 
حجم و ارزش معامالت نسبت به دو ماه گذشته است.

بهادار،  اوراق  و  بورس  عالی  شورای  موافقت  از  پس 
بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور در چهار 
کاالهای  قرارداد محور  اوراق  برق،  اوراق سلف  بخش 
انرژی مانند زغال سنگ، نفت و انرژی های سبز مانند 

برنامه کاری سال ۱۳۹۰  در  انرژی های خورشیدی، 
بازار سرمایه ایران قرار گرفت.

قرار است در مرحله نخست برق به صورت سلف موازی 
معامله شود و سپس، بازار مشتقه شامل قرارداد آتی، 
قرارداد اختیار خرید و معامالت در عرصه بین المللی 

فعال می شود.
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  انرژی،  بورس  شرکت 
شرکت مدیریت فناوری، شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
شرکت های کارگزاری، شرکت مدیریت شبکه، شرکت 
برق  تولیدکنندگان  و  برق  کنندگان  مصرف  توانیر، 
بازیگران بورس انرژی در بخش معامالت برق محسوب 

می شوند.

 

ایرنا/ 
امیدواري شرکت ادونس انرژي کره براي 

همکاري با بخش انرژي ایران

انرژي  ادونس  پروژه  مدیر  تهران-ایرنا- 
ابراز  جنوبي  کره   )Advance Energy(
امیدواري کرد که همکاري این شرکت در پروژه 
مسئله  حل  از  پس  ایران،  انرژي  و  نفت  هاي 

فاینانس و تامین مالي این پروژه ها، آغاز شود.
به گزارش روز جمعه ایرنا از شبکه اطالع رساني بابک 
رنجبر در حاشیه برگزاري نمایشگاه بین المللي نفت، 
در  این شرکت که  افزود:  پتروشیمي،  و  پاالیش  گاز، 
سال ۲۰۱۲ در کره جنوبي ثبت شده، از سه سال پیش 
این  بار در  و نخستین  ایران شده  بازار  وارد   )۱۳۹۲(

نمایشگاه شرکت کرده است.
رنجبر افزود: این شرکت که در زمینه تامین تجهیزات 
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فعالیت مي کند،  پتروشیمي  و  نفت، گاز  پروژه هاي 
نماینده انحصاري ۴ شرکت کره اي و ۲ شرکت آلماني 
کمپرسورهاي  و  پمپ  شیرآالت،  انواع  تولیدکننده 
تحریمهاي  رفع  از  پس  دارد  قصد  و  است  صنعتي 

اقتصادي، فعالیت خود را در ایران گسترش دهد.
نفت،  صنعت  المللي  بین  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 
گاز، پاالیش و پتروشیمي از صبح روز پنجشنبه )۱۶ 
بین  نمایشگاههاي  دائمي  محل  در  ماه(  اردیبهشت 
المللي تهران آغاز به کار کرده است و تا روز یکشنبه 

)۱۹ اردیبهشت( به فعالیت ادامه مي دهد.

شانا/ 
دانشگاه دلف هلند آماده همکاری با 

موسسه مطالعات بین المللی انرژی است

انرژی  المللی  بین  موسسه  پژوهشی  معاونت 
با موسسه  از اعالم آمادگی دانشگاه دلف هلند 

مطالعات بین المللی انرژی خبر داد.
احمد فرمهینی فراهانی در گفتگو با خبرنگار شانا اظهار 
کرد: نمایندگان دانشگاه دلف هلند در حاشیه بیست 
و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و 
پاالیش با حضور در غرفه موسسه مطالعات بین المللی 
انرژی برای همکاری با ما در زمینه مطالعات راهبردی 

انرژی و انجام امور آموزشی اعالم آمادگی کردند.
یست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی 
تهران با حضور بیش از هزار و ۹۰۰ شرکت داخلی و 
خارجی در فضایی به وسعت حدود ۷۰ هزار متر مربع 
و با شعار »جذب سرمایه و انتقال فناوری« دایر است.

ایرنا/ 
گره کور خط انتقال برق توتاپ در 

افغانستان

مناطق  مردم  و  کابل  - شهروندان  ایرنا   - کابل 
توسعه  به  متهم  را  دولت  افغانستان  مرکزی 
مسیر  اگر  که  کردند  تهدید  و  کرده  ناعادالنه 
خط انتقال برق »توتاپ« را از استان »بامیان« و 
»میدان وردک« تغییر دهد، تظاهرات میلیونی به 

راه خواهند انداخت.
مطهری«عضو  علی  »یعقوب  ایرنا،  گزارش  به 
شنبه  روز  افغانستان  مردمی«  عالی  رهبری»شورای 
کابل گفت  ایرنا در  با خبرنگار  تلفنی  درگفت وگوی 
که این شورا پس از آن که دولت افغانستان تصمیم 
گرفت خط انتقال برق توتاپ را از بامیان به سالنگ 
در استان پروان انتقال دهد، تظاهرات میلیونی را راه 

اندازی خواهد کرد.
ازبکستان،  ترکمنستان،  نام  »توتاپ«ابتدای 
انگلیسی  زبان  به  پاکستان  و  افغانستان  تاجیکستان، 
ومخفف طرح انتقال برق ۵۰۰مگاواتی ترکمنستان به 
پاکستان از مسیر کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و 

افغانستان است.
برق  از  تنها ۳۰ درصد  افغانستان که در حال حاضر 
طرح  این  اجرای  با  کند،  می  تامین  را  خود  مصرفی 
بخشی از کمبود برق مورد نیاز کشور را تامین خواهد 
کرد و به شاهراه ترانزیت انرژی منطقه تبدیل خواهد 

شد.
داخل  در  برق  این خط  انتقال  مسیر  مطالعات  طرح 
جمهوری  رئیس  کرزی«  »حامد  زمان  در  افغانستان 
پیشین افغانستان آغاز شد و شرکت آلمانی »فیشنر« 
که عهده دار طرح تامین برق ۲۰ سال آینده افغانستان 

سالنگ،  و  بامیان  مسیر  دو  میان  از  دارد،  برعهده  را 
مسئوالن  اما  است،  کرده  پیشنهاد  را  بامیان  مسیر 
شرکت توزیع برق می گویند که مسیر سالنگ دارای 

صرفه اقتصادی است.
عضو رهبری شورای عالی مردمی افغانستان گفت که 
این شورا شب گذشته نشستی را درحضورنمایندگان 
سیاسی،فعاالن  احزاب  دولتی،  های  مقام  از  برخی 
نمایندگان  و  نمایندگان  جامعه مدنی،اعضای مجلس 
اقوام افغانستان در مسجد »باقرالعلوم« در غرب کابل 
تشکیل داد و پس ازبحث وبررسی، تصمیم گرفتند تا 
برای وادار کردن حکومت وحدت ملی به تجدید نظر 
در تصمیم خود تظاهرات گسترده میلیونی دوامدار راه 

اندازی کنند.
مطهری گفت که در این نشست مقرر شد که ساعت 
آینده در  به وقت محلی روز دوشنبه  از ظهر  ۱۴بعد 
نشستی دیگر که در »مصلی بزرگ شهید مزاری« در 
غرب کابل برگزار می شود، زمان دقیق آغاز تظاهرات 

بزرگ تعیین شود.
وی افزود: در صورت آغاز تظاهرات میلیونی، پایان آن 
نامعلوم خواهد بود و بستگی به تصمیم دولت دارد و 
احتمال دارد ماه ها به طول انجامد. زیرا تا زمانی که 
و حرکت  تظاهرات  از  نرسند،  به خواسته خود  مردم 

های مدنی دست بر نخواهند داشت.
اعتراض های مدنی مردم علیه دولت وحدت ملی، از 
که  آغاز شد  آن  از  افغانستان، پس  در  هفته گذشته 
برخی منابع فاش کردند دولت تصمیم گرفته است تا 
به سالنگ  بامیان  از  را  توتاپ  برق  انتقال  مسیر خط 

تغییر دهد.
مردم بامیان دراعتراض به تغییرمسیراین خط انتقال 
برق روز جمعه با برگزاری تظاهرات و سردادن شعارهای 
»حکومت حکومت – عدالت عدالت« و »توازن توسعه 

حق ماست«، تصمیم دولت را در این زمینه سیاسی 
به مطالعات  تا  از رهبران کشور خواستند  و  دانستند 
صورت گرفته درباره مسیر این خط انتقال برق و اراده 

مردم تن دهد.
عبور  برق خواهان  دلیل کمبود  به  بامیان  شهروندان 
انتقال برق توتاپ از مسیر این استان هستند تا به قطع 
برق در این استان پایان داده شود. بامیان هم اکنون 
کشور  که  است  خورشیدی  برق  مگاوات  یک  دارای 
نیوزلند با هزینه ۱۵ میلیون دالر طرح تامین این برق 
خورشیدی را برای شهروندان بامیان به اجرا درآورده 

است.
به گفته عضو رهبری شورای عالی مردمی افغانستان، 
مسئوالن دولتی در یک تصمیم مخفیانه و ظالمانه قصد 
دارند خط انتقال برق توتاپ را که پس از مطالعات فنی 
یک موسسه آلمانی به نام »فیشنر«، از مسیر بامیان 
و میدان وردك تعیین شده بود، به سالنگ در استان 

پروان انتقال دهند.
و  افغانستان  مردمی  عالی  شورای  پیشتر  افزود:  وی 
بودند  داده  مهلت  ساعت  دولت ۷۲  به  مدنی  فعاالن 
پایان  از  پس  و  کند  نظر  تجدید  خود  تصمیم  در  تا 
تظاهرات  برپایی  برای  مردم  تصمیم  و  مدت  این 
اعتراض آمیز، چند تن از مقام های دولتی و شماری 
از نمایندگان مجلس، دو روز دیگر وقت خواسته بودند 
تا موضوع را با »محمد اشرف غنی« رئیس جمهوری 
افغانستان  دولت  اجرایی  رئیس  عبداهلل«  »عبداهلل  و 
درمیان بگذارند، اما پس از مالقات آنان با اشرف غنی، 

به گفته وی، پاسخ روشنی دریافت نکردند.
مطهری گفت که در نشست دیروز » جمعه « شورای 
»محمد  مجلس،  نمایندگان  افغانستان،  مردمی  عالی 
افغانستان و  کریم خلیلی« معاون شورای عالی صلح 
و  جمهوری  رئیس  معاون  دانش«  »سرور  نمایندگان 
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»محمد محقق« معاون رئیس اجرایی دولت نیز حضور 
تا در نشست روز دوشنبه  داشتند و تصمیم گرفتند 
دقیق  زمان  مزاری،  شهید  بزرگ  مصلی  در  خود 

تظاهرات بزرگ را مشخص کنند.
رسانه های افغان به نقل از محقق اعالم کرده اند که 
تغییر مسیر خط انتقال برق توتاپ از استان بامیان به 
سالنگ، پایان همکاری وی با دولت وحدت ملی و نقطه 

انفجار نارضایتی متراکم مردم از حق کشی ها است.
برخی از رسانه ها گزارش داده اند که شرکت توزیع 
برق افغانستان »برشنا« اعالم کرده است که در تصمیم 
خود برای انتقال برق توتاپ از مسیر سالنگ تجدید 

نظر نمی کند.

وزارت نیرو/ در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته؛
پیك مصرف برق کشور 81 مگاوات 

کاهش یافت

پیك مصرف برق کشور در مقایسه زمان مشابه 
سال گذشته 81 مگاوات کاهش یافت.

بر  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رساني  پایگاه  به گزارش 
اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک 
با پیک هفته  مصرف برق دیروز )جمعه( در مقایسه 
در  است،  شده  گزارش  افزایش  مگاوات   ۳۶ گذشته 
چنین  در  قبل  هفته  در  مصرف  میزان  این  حالي که 

روزي، ۳۴ هزار و ۲۲۷ مگاوات گزارش شده بود.
نیروگاه هاي برق کشور دیروز در مقایسه با هفته قبل، 

۲۷۱۱ مگاوات افزایش ذخیره برق داشتند.
مصرف برق صنایع نیز در روز ۱۷ اردیبهشت ماه، با 
۴۵۲ مگاوات کاهش نسبت به ۱۰ اردیبهشت ماه به ۳ 

هزار و ۴۷۵ مگاوات رسید.
کل مبادالت برق دیروز )جمعه( ۷۵۶ مگاوات و میزان 
صادرات برق ۱۴۵ مگاوات بوده است که در مقایسه با 
یک هفته گذشته، به ترتیب با ۷۸ مگاوات کاهش و ۳ 

مگاوات افزایش همراه بوده است.
میزان واردات برق نیز در این روز، ۶۱۱ مگاوات و میزان 
ذخیره نیروگاه ها ۱۰ هزار و ۴۷۵ مگاوات گزارش شده 
 ۲۷۱۱ و  کاهش  مگاوات   ۸۱ با  ترتیب  به  که  است 
مگاوات افزایش نسبت به هفته قبل مواجه بوده است.

 

خانه ملت/ هاشمی خبرداد:
دوشنبه؛نشست مشترک کمیسیون 

عمران مجلس با وزرای نیرو و راه

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از برگزاری نشست اعضای کمیسیون متبوع خود 

با آخوندی و چیت چیان خبر داد.
مهدی هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، از نشست مشترك کمیسیون عمران مجلس با 
وزرای نیرو وراه خبرداد و گفت:در نشست با وزیر راه 
نقل، مسکن و  و شهرسازی آخرین وضعیت حمل و 
شهرسازی بررسی می شود و به منظور افزایش بهره 

وری در این حوزه ها تبادل نظر صورت می گیرد.
و  اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
پردیس در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه توسعه 
حمل ونقل هوایی، ریلی و جاده ای یکی از ضرورت 
های امروز است، افزود:توسعه زیرساخت های کشور بر 

رشد اقتصادی و رونق تولید اثر می گذارد.
وضعیت  آخرین  نشست  داد:دراین  ادامه  هاشمی 

پروژه های مسکن مهر و رکودی که بر بخش مسکن 
حکمفرما شده بررسی می شود.

اسالمی،با  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رییس 
با  عمران  کمیسیون  اندیشی  هم  نشست  به  اشاره 
وزیرنیرو،تصریح کرد:این نشست در محل وزارت نیرو 
و به منظور بررسی آخرین وضعیت آب و فاضالب و 

توزیع برق صورت می گیرد./

 SPDCO پایگاه اطالع رسانی صبا/ مدیران شرکت
مطرح کردند؛ 

اهمیت استفاده از انرژی های نوین در 
جهان معاصر

    
شرکت های اروپایی اشتیاق فروانی برای حضور 

در ایران دارند
آقایان مجید محمدنبی و لوئیجی گراکا به ارائه نظرات 
خود در خصوص دستاوردهای شرکت های تابعه و روند 

پیشرفت جریان انرژی در جهان پرداختند.
»اکستریم  شرکت  مدیرعامل  محمدنبی،  پمجید 
بیست  در  در خصوص حضور  ُهلدینگ«  و  شیپینگ 
پاالیش  گاز،  »نفت،  المللی  بین  نمایشگاه  یکمین  و 
آن  دنبال  به  ما  که  را  اهدافی  گفت:  پتروشیمی«،  و 
هستیم، در بخش اصلی معطوف به حمل و نقل کاالها 
فروند   ۱۷ زمینه  این  در  می باشد،  دریایی  مسیر  از 
پروژه ای  کاالهای  حمل  همچون؛  اموری  به  کشتی 
مشغول می باشند. در این خصوص، حمل و نقل های 
گسترده ای را در از اروپا به آسیا و فراتر از آن در سایر 

نقاط دنیا صورت داده ایم.
و  دریایی  نقل  و  حمل  عمده  بخش  دو  افزود:  وی 

گردهمایی سازندگان اروپایی که عمدتا تولید کننده 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند در مجموعه » 

اکستریم شیپینگ و ُهلدینگ« جا گرفته اند.
تابعه خود،  محدنبی در خصوص فعالیت های شرکت 
از  معتبری  شرکت های  توانسته ایم  داشت:  بیان 
کشورهایی همچون؛ ایتالیا و آلمان را گردهم آوریم، 
ضمن اینکه از سال گذشته تا کنون نیز این شرکت ها 
به طور جدی تر در حال ورود به بازار ایران هستند و 
تمایل دارند پله به پله اهداف خود را در ایران به پیش 

ببرند.
مدیرعامل شرکت » اکستریم شیپینگ و ُهلدینگ« در 
خصوص نمایشگاه امسال، اظهار داشت: با مقایسه ای 
گذشته  سال های  به  نسبت  امسال  نمایشگاه  از  که 
نمایشگاه  کلی  وضعیت  که؛  گفت  می توان  داشته ایم 
سوی  از  گرفته  صورت  مذاکرات  تاثیر  تحت  امسال 
ایران و غرب قرار گرفته است و این موضوع در بیشتر 

موارد مشهود است.
و  و تسهیالت در حوزه خرید  روابط  اضافه کرد:  وی 
نیز  کشور  از  خارج  در  است،  شده  بیشتر  سازندگی 
پروژه های  از  حمایت  برای  بیشتری  تمایل  کشورها 

همسو  با اهداف خود در ایران پیدا کرده اند.
محمدنبی گفت: افزایش مشارکت شرکت های خارجی 
در ایران به دلیل رقابتی شدن بازار کشور است، برای 
عمدتا  دفاتر  اروپایی  شرکت های  گذشته  در  مثال 
غیرفعال در خصوص ایران داشتند، اما امروز مشاهده 
می شود که تمامی دفاتر شرکت های خارجی به صورت 
پویا در حال برنامه ریزی برای ورود به فضای رقابتی در 
بازار ایران هستند. به طور کل اینگونه نیز می توان گفت 
که؛ کشورهای اروپایی عمده ترین هدفی را که دنبال 
می کنند این است که بتوانند جایگاهی را که قبال در 

ایران داشتند را احیا کنند.
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9 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مدیرعامل شرکت »اکستریم شیپینگ و ُهلدینگ« با 
مقایسه نمایشگاه امساِل ایران با »آدیپیک« ابوظبی، 
اظهار داشت: مشاهداتی که از نمایشگاه سال گذشته 
ابوظبی داشتیم ما را به این نکته رساند که نمایشگاه 
معروفی همچون »آدیپیک« نیز رونق فراوانی را نداشت 
و نمایشگاه امسال ایران با پتانسیلی که دارد، می تواند 
بسیار بهتر و موثرتر از نمایشگاه مشابه در امارات عمل 

کند.
دوران  در  پیش رو  فضای  خصوص  در  محمدنبی 
پسابرجام، عنوان داشت: به عنوان یک شرکت ایرانی 
از  می کنیم  تالش  دارد،  نیز  خارجی  شرکای  که 
همین  در  و  کنیم  حمایت  خود  کشور  سیاست های 
راستا تمام توان خود را برای رسیدن به اهداف خود 

به کار خواهیم بست.
به گونه ای در  و مسیر پیش رو  اهداف  داد:  ادامه  وی 
حال پیشرفت است که می توان به آن امیدوار بود، اما 
بازه  این است که نمی توان در  راه  این  نکته مهم در 

زمانی کوتاه به مقصد نهایی رسید.
این است که  امر  واقعیت  پایان، گفت:  محمدنبی در 
مثبت  بسیار  دید  یک  با  امروز  اروپایی  شرکت های 
به بازار ایران نگاه می کنند و آن ها نیز بسیار مشتاق 
هستند تا با رفع موانع بتوانند به زودی در بازار ایران 

اثرگذار ظاهر شوند.

جهان امروز در مواجهه با انقالب انرژی است
در ادامه این نشست، آقای لوئیجی گراکا، مدیرعامل 
انرژی در جهان در  شرکت »آزکوت«، گفت: داستان 
حال تغییر است و ما در حال مواجهه با یک انقالب در 

این زمینه هستیم.
وی افزود: انرژی های فسیلی در حال اتمام هستند و هر 
روز نیاز به به استفاده از انرژی های نوین برای جهان 

مدرن بیش از پیش احساس می شود.
گراکا در خصوص انرژی پاك خورشیدی، توضیح داد: 
از  یکی  می تواند  امروز  خورشید  نور  از  برآمده  انرژی 
عواملی باشد که بشر برای استفاده از آن برنامه ریزی 
دارد،  را  فراوانی  کارایی های  خورشیدی  انرژی  کند. 
انرژی در دراز مدت  این نوع  از  اینکه استفاده  ضمن 

می تواند بسیار مقرون به صرفه باشد.
راه های  خصوص  در  »آزکوت«  شرکت  مدیرعامل 
ابراز  ایران،  در کشور  انرژی خورشیدی  از  بهره گیری 
و  انرژی خورشیدی  استفاده  با  می توان  قطعا  داشت: 
مزایای  از  برق  تولید  در  خورشید  نیروی  از  استفاده 
این نوع صنعت بهره الزم را برد و این موضوع را نیز 
می توان در ایران دنبال کرد، زیرا استفاده از این انرژی 
در کشورهای دیگر نیز آزمایش شده است و امروز از 

آن در تولید نیروی برق استفاده می شود.
گراکا در پایان، گفت: قطعأ امروز ما در مواجهه با انقالبی 
قرار داریم که انقالب »انرژی« نام دارد، انرژی هایی از 
منابع طبیعی به دست می آیند. به طور کل اینگونه نیز 
می توان گفت که؛ جهان امروز در حال رفتن به سمت 
انرژی های  بتواند  تا  نوین است  انرژی های  از  استفاده 

فسیلی را برای آیندگان ذخیره کند.

 الی  9ساعت از چهارشنبه و پنجشنبه روزهای )ساعت 16مدت به 95اردیبهشت 23و 22: زمان
17  )
سالن کنفرانس سندیکای صنعت برق ایران: محل
حسین زادهآقای مهندس : مدرس دوره
 ثبت نام  دورهنحوه:

www.ieis.irسندیکا وب سایت متقاضیان دوره جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش 
دیکا مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل و به همراه فیش پرداخت هزینه دوره به واحد آموزش سن

.ارسال فرمایند
به ثبت  اقدام 95/02/15متقاضیانی که تا تاریخ می باشد و تومان هزار 450هزینه دوره

.خواهند شدتخفیف % 10نام نمایند مشمول 
در پایان دوره گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.
 خواهد بود95/02/19مهلت ثبت نام تا تاریخ.
 66570930-6(131داخلی )برای کسب اطالعات  بیشتر با واحد آموزش و پژوهش سندیکا

.تماس حاصل فرمایید
  بخش آموزش وب سایت سندیکا در دسترس می باشددر سرفصل دوره.

فراخوان برگزاری کارگاه آموزش ی 
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اتاق تهران/ آغاز نیم سال آموزشی اتاق تهران با هدف 
توسعه آموزش های اقتصادی

تقویم آموزشی ویژه اعضا و تشکل ها 
اعالم شد

نخست  نیمه  در  تهران  اتاق  آموزشی  تقویم 
اتاق  آموزش  مرکز  مدیر  اعالم شد.  سال جاری 
با  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
برنامه ریزی  »براساس  گفت:  خبر،  این  اعالم 
صورت گرفته، در نیمه نخست امسال دوره های 
و  تهران  اتاق  اعضای  برای  آموزشی  ویژه 
برگزار  خصوصی  بخش  اقتصادی  تشکل های 
اتاق  آموزش  مرکز  این  بر  عالوه  شد،  خواهد 
تهران، دوره های ویژه متقاضیان کارت بازرگانی و 
نیز دوره های آموزشی ستاد اقتصادی پساتحریم 

را نیز برگزار خواهد کرد.«
برای  متفاوتی  دوره های  اینکه  بیان  با  عندلیب  ناصر 
اعضای اتاق تهران در نظر گرفته شده است گفت: »در 
این فصل آموزشی، دوره های کاردبری برای اعضای اتاق 
تهران درنظر گرفته شده است که دوره های مربوط به 
امور صادرات و تجارت بین الملل، گمرك و حمل ونقل 
و نیز روش های تامین مالی برای بنگاه ها از آن دست 
است.« او برای نمونه به دوره آموزش زبان چینی برای 
اعضا و فعاالن اقتصادی اشاره کرد که پس از ثبت نام از 
متقاضیان کار خود را آغاز کرده و نخستین جلسه آن 

نیز برگزار شده است.
اتاق تهران هم چنین به برگزاری  مدیر مرکز آموزش 
ترخیص  و  گمرك  امور  مقررات  و  »قوانین  دوره های 
بین الملل«،  تجارت  در  پرداخت  »روش های  کاال«، 
بین المللی«،  مذاکرات  گرایش  با  تجاری  »مذاکرات 
»بازاریابی با رویکرد صادرات«، »حمل ونقل بین المللی 

ارتقای  جهت  تبلیغ  »مکانیزم های  اینکوترمز«،  و 
خرید  »مدیریت  خارجی«،  بازارهای  در  صادرات 
رویدادهای  و  »نمایشگاه ها  خارجی«،  سفارشات  و 
تخصصی و بین المللی بازرگانی«، »تنظیم قراردادهای 
و  بین المللی«  قراردادهای  و  داخلی  بازرگانی  مالی 
»صادرات گام به گام« نام برد که در نیمه اول سال 

جاری برای اعضا برگزار می شود.
عندلیب افزود: »در کنار این دوره های آموزشی، شش 
سیمنار مختلف نیز در نظر گرفته شده است که هدف 
آن آشنایی فعال اقتصادی با یک موضوع مشخص در 
عندلیب »سمینار  گفته  به  است.«  کوتاه  زمان  مدت 
پروژه«،  صندوق  طریق  از  مالی  تامین  با  آشنایی 
»سمینار آشنایی با تامین مالی از طریق انتشار اوراق 
مالی  تامین  با  آشنایی  ساخت«،»سمینار  سفارش 
تامین  با  آشنایی  »سمینار  اجاره«،  اوراق  طریق  از 
ارزش گذاری  اوراق مرابحه«، »سمینار  از طریق  مالی 
سهام، مفاهیم و مدل های کاربردی« و »سیمنار انواع 
صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه با رویکرد 

نحوه تامین مالی« اشاره کرد.

دوره های آموزشی ویژه تشکل ها
برگزاری  از  همچنین  تهران  اتاق  آموزشی  معاون 
نیز  تهران  اتاق  در  تشکل ها  ویژه  آموزشی  دوره های 
این  در  تهران  اتاق  آموزش  »مرکز  گفت:  و  داد  خبر 
دوره توجه ویژه ای به تشکل ها دارد و در نیمه نخست 
تشکل ها  برای  ویژه  آموزشی  دوره  چندین  امسال، 
برگزار می کند.« عندلیب افزود: »رویکرد اتاق تهران در 
مورد تشکل های بخش خصوصی کمک هر چه بیشتر 
به تقویت بنیه علمی آنهاست. از این رو دوره هایی مانند 
شیوه اداره مطلوب تشکل های اقتصادی، هدف گذاری و 

برنامه ریزی در تشکل ها یا برنامه ریزی و راهبری علمی 
و عملی تشکل های اقتصادی در تقویم آموزشی اتاق 
دوره هایی  عندلیب  گفته  به  است.  شده  دیده  تهران 
اقتصادی«،  تشکل های  در  عضویت  »توسعه  مانند 
اقتصادی«،  تشکل های  در  مالی  تامین  »روش های 
»شیوه های  تشکل ها«،  در  انسانی  منابع  »مدیریت 
ارتباطی در  بر سیاست ها«، »مهارت های  تاثیرگذاری 
تامین  بیمه  کار،  »قوانین  و  اقتصادی«   تشکل های 

اجتماعی« اعالم کرد.
»دوره توجیحی و آموزشی کارت بازرگانی« نیز از دیگر 
دوره های آموزشی اتاق تهران برای متقاضیان دریافت 
کارت بازرگانی است که به گفته عندلیب، کالس های 
این دوره ها هر هفته در ساختمان مرکز آموزش اتاق 
تهران برگزار می شود. از دیگر اقدامات مرکز آموزش 
اتاق تهران، برگزاری دوره های آموزشی ستاد اقتصادی 
پساتحریم است. این ستاد در نیمه دوم سال گذشته 
توسعه  آن،  بخش های  از  یکی  و  کرد  کار  به  آغاز 
آموزش فعاالن اقتصادی و آمادگی اعضای اتاق برای 
مرکز  مدیر  گفته  به  تحریم هاست.  رفع  از  پس  دوره 
ستاد  ویژه  دوره های  متقاضیان  تهران،  اتاق  آموزش 
اقتصادی پساتحریم، می توانند در دوره های »آشنایی 
سرمایه گذاری  حوزه  در  رویه ها  و  ترتیبات  نهادها،  با 
با  مذاکره  فنون  و  »روش ها  ایران«،  در  خارجی 
کسب وکار  محیط  »نقش  خارجی«،  سرمایه گذاران 
در  خارجی  و  داخلی  بنگاه های  اقتصادی  فعالیت  در 
ایران« و »شیوه سرمایه گذاری و آماده سازی بسته های 

سرمایه گذاری« شرکت کنند.
مورد  در  هم چنین  تهران  اتاق  آموزشی  معاون 
هزینه های حضور در دوره های آموزشی مختلف عنوان 
کرد که بسیاری از کارگاه ها و کالس ها آموزشی برای 

اعضای اتاق به صورت رایگان برگزار می شود. عندلیب 
گفت: »دوره هایی که به دلیل زمان طوالنی تر برگزاری 
با  اعضا  برای  نیز،  هستند  هزینه  پرداخت  مشمول 
تخفیف محاسبه می شود و اتاق تهران سعی می کند 
فعاالن  تا  بگیرد  برعهده  خود  را  هزینه  عمده  بخش 
اقتصادی بتوانند با حداقل پرداخت هزینه از حضور در 

این دوره ها بهره مند شوند.«
از  اینکه ۱۰ روز قبل  بیان  با  ادامه  ناصر عندلیب در 
آغاز هر دوره، اطالعات کامل و فرم ثبت نام هر دوره در 
وب سایت رسمی اتاق تهران قابل دسترسی خواهد بود، 
 TMS افزود: »مرکز آموزش اتاق تهران دارای سیستم
برگزاری  مرکز  و  است  آموزش(  فرآیند  )مدیریت 
اتاق   ۲ شماره  ساختمان  در  نیز  آموزشی  دوره های 
تهران، مرکز آموزش واقع در خیابان وزرا، خیابان ۲۱ 
پالك ۱۰ خواهد بود.« او تاکید کرد که تقویم آموزشی 
اتاق تهران برای شش ماهه نخست سال جاری در حال 
حاضر روی سایت اتاق تهران، مرکز آموزش قرار گرفته 
و اعضا و تشکل های اقتصادی می توانند با مطالعه این 
تقویم از هم اکنون برای حضور در دوره های آموزشی، 

برنامه ریزی مناسب داشته باشند.

تعادل/ مرکز آمار ایران اعالم کرد
تورم تولیدکننده بخش صنعت منفي 

نیم درصد

بخش  تولیدکننده  تورم  نرخ  ایران  آمار  مرکز 
صنعت در فصل زمستان 9۴ را اعالم کرد. 

قیمت  کل  شاخص  تغییرات  اساس، درصد  این  بر 
تولیدکننده بخش صنعت در ۴ فصل منتهي به فصل 
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زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
منفي  صنعت(  بخش  کل  تولیدکننده  تورم  )نرخ 
۰/۵ درصد اعالم شده است. دستیابي به این رقم که در 
ادامه سیاست هاي دولت یازدهم در مهار تورم محقق 
شده است، نشان مي دهد بخش صنعت نیز همگام با 
سایر بخش ها در حال چشیدن طعم کاهش نرخ تورم 
است. با این حال، با بررسي بخش هایي که بیشترین 
تاثیرگذاري را در کاهش شاخص تورم تولیدکننده کل 
بخش صنعت داشته اند، پیش بیني مي شود، افت قیمت 
جهاني مواد اولیه بیشترین تاثیر را در شاخص کل در 
فلزات اساسي، صنایع  این بخش داشته است. بخش 
کاني هاي  محصوالت  سایر  و  شیمیایي  محصوالت 
بر شاخص کل در  را  منفي  تاثیر  بیشترین  غیرفلزي 

فصل زمستان سال گذشته داشته اند.
قیمت  کاهش  که  نیست  انتظار  از  دور  بدین ترتیب 
جهاني فلزات اساسي و به طور کلي مواد معدني همگام 
تورم  نفت، منفي شدن شاخص  بهاي جهاني  افت  با 
تولیدکننده بخش صنعت را رقم زده باشد. بر اساس 
ایران، کاهش نرخ تورم تولیدکننده  اعالن مرکز آمار 
بخش صنعت شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 
در فصل زمستان ۱۳۹۴ به عدد ۱۸۹/۶ رسید که نسبت 
به فصل قبل از آن ۰/۳ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل از آن )نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 
کل بخش صنعت( یک درصد افزایش داشته است. بر 
کل  تولیدکننده  قیمت  شاخص  گزارش،  این  اساس 
فصل  به  نسبت   ۹۴ سال  زمستان  در  صنعت  بخش 
قبل ۰/۳ درصد و نسبت به زمستان سال ۹۳ یک درصد 
افزایش یافته است. نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت 
در پاییز سال گذشته نیز کاهش ۱/۸ درصدي را نسبت 
تورم  حال  همین  در  داد.  نشان  تابستان  فصل  به 

تولیدکننده بخش صنعت در پاییز سال گذشته نسبت 
به پاییز سال ۹۳ کاهش ۲/۸ درصدي را نشان مي داد.

 بیشترین تاثیر مثبت روي شاخص کل
براساس این گزارش، بخش هاي زیر به ترتیب بیشترین 
داشته اند:  شاخص  این  فصلي  تغییرات  در  را  تاثیر 
زغال سنگ-  تولید  بخش»صنایع  قیمت  شاخص 
به  نسبت  افزایش  ۲/۸ درصد  با  نفت«  پاالیشگاه هاي 
تاثیر  بیشترین  عدد۱۶۴/۶،  به  رسیدن  و  قبل  فصل 
را در افزایش شاخص کل فصل زمستان داشته است. 
رشته فعالیت »تولید فرآورده هاي نفتي تصفیه شده« با 
۲/۸ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر 

را در افزایش شاخص این بخش داشته است.
همچنین شاخص قیمت بخش »صنایع مواد غذایي و 
آشامیدني« با ۱/۷درصد افزایش نسبت به فصل قبل 
به عدد ۲۳۹/۲ رسید. این بخش رتبه دوم تاثیرگذاري 
در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است. 
رشته فعالیت هاي »کشتار دام و طیور« با ۱۴/۵درصد و 
»آماده  سازي و آرد کردن غالت و حبوبات« با ۱/۳ درصد 
افزایش نسبت به فصل قبل، به ترتیب بیشترین تاثیر 
را در افزایش شاخص این بخش داشته اند. بخش هاي 
با  تریلر«  نیم  و  تریلر  موتوري،  نقلیه  وسایل  »تولید 
۰/۱ درصد و »تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي 
نشده در جاي دیگر« با ۰/۴ درصد افزایش نسبت به 
افزایش  در  را  بعدي  رتبه هاي  ترتیب  به  قبل  فصل 
شاخص کل داشته اند. عدد شاخص قیمت مربوط به 
تنباکو و سیگار«  توتون،  از  بخش »تولید محصوالت 

نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.

 افت قیمت جهاني کاهش تورم را رقم زد
با  اساسي«  فلزات  »تولید  بخش هاي  قیمت  شاخص 
۴/۱ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 
۳/۱ درصد  با  شیمیایي«  محصوالت  »صنایع   ،۱۶۵/۵
کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۹۵/۹ و 
»تولید سایر محصوالت کاني غیر فلزي« با ۱/۹درصد 
کاهش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد ۱۸۰/۲ به 
ترتیب بیشترین تاثیر منفي را بر شاخص کل در فصل 

مورد نظر داشته اند.
تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش ها، تاثیر جزیي 

در تغییر شاخص کل بخش صنعت داشته است. در 
میان این بخش ها اعداد شاخص مربوط به بخش هاي 
برق«،  وانتقال  مولد  دستگاه هاي  و  »ماشین آالت 
و  الستیکي  محصوالت  »تولید  منسوجات«،  »تولید 
کاغذي«،  محصوالت  و  کاغذ  »تولید  پالستیکي«، 
»دباغي، عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان«، 
پنبه«،  چوب  و  چوبي  محصوالت  و  چوب  »تولید 
»تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي« 
قبل  به فصل  و مصنوعات« نسبت  مبلمان  و »تولید 
نشان  ایران  آمار  مرکز  گزارش  است.  داشته  کاهش 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی

شماره   1723    18 اردیبهشت ماه 1395



بهار  از  بخش صنعت  در  تولید  فصلي  تورم  مي دهد، 
این  است.  به خود گرفته  روند کاهشي  سال گذشته 
بود  اعالم شده  بهار سال ۹۴، ۲/۷ درصد  در  شاخص 
تابستان به صفر رسید. همچنین تورم فصلي  که در 
در پاییز سال گذشته منفي ۱/۸ درصد اعالم شد که 
موید روند کاهشي تورم تولیدکننده بخش صنعت در 
سال گذشته  است. اما شاخص تورم فصلي تولیدکننده 
بخش صنعت در زمستان سال گذشته باز هم مثبت 
را  افزایش  این  که  یافت  افزایش  به ۰/۳ درصد  و  شد 
مي توان دستخوش افزایش گردش نقدینگي و تورم در 
ماه هاي پایاني سال دانست. همچنین سال نو میالدي 
و تغییر نرخ جهاني برخي مواد اولیه و اعالم نرخ هاي 
تورم  نرخ  شدن  مثبت  بر  دلیلي  مي تواند  نیز  جدید 
سال  زمستان  در  صنعت  بخش  تولیدکننده  فصلي 

گذشته باشد.

 رد پاي رکود در کاهش تورم تولیدکننده صنعت
گرچه منفي شدن شاخص تولیدکننده بخش صنعت 
را مي توان نقطه مثبتي قلمداد کرد اما در بررسي این 
از مقوله  رویداد، عوامل متعددي عنوان مي شود.فارغ 
افت قیمت هاي جهاني مواد اولیه دالیل دیگري براي 
این کاهش تورم عنوان مي شود. هرچند سیاست هاي 
در  و  است  تورم  مهار  راستاي  در  نیز  یازدهم  دولت 
عوامل  باید  اما  کرده،  عمل  موفق  تاکنون  زمینه  این 
دیگري را نیز در افت شخص بهاي تولیدکننده بخش 
ارزي  میان، سیاست  این  در  صنعت جست وجو کرد. 
دولت هرچند توانسته است، نوسانات ارزي را به حداقل 
برساند و ثبات نسبي را بر بازار ارز حاکم کند، اما این 
تاثیر هم مي تواند جهت تثبیت هزینه هاي تولید موثر 
واقع شود و نه کاهش آن. در این رابطه کارشناسان 

و  اقتصادي  فضاي  بر  حاکم  رکود  که  باورند  این  بر 
بهاي  افت شاخص  براي  موثر  دلیلي  را  کار  و  کسب 
تولیدکننده بخش صنعت قلمداد مي کنند. نبود تقاضا 
تولید، دپوي محصوالت  نهاده هاي  و  اولیه  مواد  براي 
تولیدشده و انبارهاي پري که تولیدکنندگان از فروش 
آنها ناتوانند، سبب شده است تا هزینه تامین مواد اولیه 

براي تولیدکنندگان کاهش یابد.

 رکودزدایي منافاتي با مهار تورم ندارد
در کاهش شاخص بهاي تولیدکننده بخش صنعت هم 

مي توان به خوبي رد پاي رکود را دید.
در این رابطه، »مهدي پورقاضي« عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران افت شاخص بهاي تولیدکننده بخش صنعت 
را ناشي از رکود مي داند و مي گوید: »وقتي خریداري 
طبیعي  صورت  به  قیمت ها  ندارد،  وجود  اقالم  براي 
کاهش پیدا مي کند.«پورقاضي در گفت وگو با »تعادل« 
بهاي  افت شاخص  اینکه بخش صنعت هنوز  بیان  با 
تولیدکننده را احساس نکرده است، مي افزاید: »با این 
حال، این روند کاهشي تورم تولیدکننده بخش صنعت 
اتفاق مثبتي است و مي تواند در برقراري رونق در این 
بخش موثر واقع شود.«این عضو هیات نمایندگان اتاق 
فضاي  در  آرامش  دهیم  اجازه  »باید  مي گوید:  تهران 

اقتصادي حاکم شود.
شکل  بین المللي  ارتباطات  و  شود  برقرار  آرامش  اگر 
بگیرد، شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم و بازگشت رونق 
در  بود.«پورقاضي  خواهیم  اقتصادي  فعالیت هاي  به 
است  اولویت  در  تورم  مهار  که  پرسش  این  به  پاسخ 
»دلیلي  مي دهد:  توضیح  این گونه  رکودزدایي،  یا 
ندارد براي برطرف کردن رکود، به تورم دامن بزنیم. 
مهم ترین اولویت ما در حال حاضر این است که کار 

برقرار  را  ارتباطات صادراتي  وارد کشور کنیم،  جدید 
کشور  داخل  به  را  خارجي  سرمایه گذاران  و  کنیم 

بیاوریم تا بدین ترتیب اقتصاد به تحرك درآید.«
کنار  در  اولیه  مواد  براي  تقاضا  نبود  و  رکود  گرچه 
تولید  نهاده هاي  و  اولیه  مواد  جهاني  بهاي  کاهش 
بهاي  شاخص  کاهش  عوامل  مهم ترین  از  مي توان  را 
تولیدکننده بخش صنعت قلمداد کرد برقراري ارتباط با 
سرمایه گذاران خارجي فرصتي مغتنم است تا در سایه 

کاهش تورم، بتوان رکود را نیز از این بخش زدود.

دنیای اقتصاد/ 
نحوه تخصیص تسهیالت به 

صادرکنندگان

تخصیص  خبر  اعالم  از  پس  بازرگانی:  گروه 
دوهزار میلیارد تومان تسهیالت ویژه برای خیز 
صادرات که از سوی محسن جالل پور رئیس اتاق 
بازرگانی ایران هفته گذشته اعالم شد؛ وی روز 
گذشته در کانال تلگرام خود از آخرین تصمیمات 
شورای پول و اعتبار مبنی بر چگونگی تخصیص 

تسهیالت پیش بینی شده خبر داد.
پول  شورای  نشست  حاشیه  در  جالل پور  گفته  به 
واعتبار، سید صفدرحسینی رئیس هیات عامل صندوق 
ازمبلغ دو هزار میلیاردتومان  اعالم کرد:  توسعه ملی 
اختصاص داده شده برای صادرات، مقرر شد تا در قسط 
اول مبلغ ۳۰۰ میلیاردتومان به بانک توسعه صادرات و 
مبلغ ۲۰۰ میلیاردتومان برای بانک کشاورزی تخصیص 
داده شود که این مبلغ حداکثر تا پایان هفته جاری به 

حساب این دوبانک واریزخواهد شد.

براساس تصمیم جلسه هفته گذشته صندوق توسعه 
ملی مقرر شده بود تا دو هزار میلیارد تومان تسهیالت 
و  بازپرداخت یک سال  و  نرخ ۱۶ درصد  با  صادراتی 
یک میلیارد دالر تسهیالت صادراتی با نرخ ۶ درصد 
به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و همچنین 
اعتبار خرید به خریداران کاالی ایرانی اختصاص یابد. 
و  کاال  صادرات  افزایش  راستای  در  تصمیم  دو  این 
خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دالر در سال 

۹۵ صورت گرفته بود.

بازرگانی تهران  اتاق  ایسنا/ رئیس کمیسیون صنعت 
تشریح کرد

چشم انداز همکاری کره ای ها با بخش 
خصوصی ایران

اقتصادی  تفام نامه های  و  قراردادها  امضا  از  پس 
مختلف بین ایران و کره جنوبی در هفته گذشته 
برخی از کارشناسان و فعاالن اقتصادی این انتقاد 
را مطرح کردند که تقریبا تمام این قراردادها با 
بخش دولتی بسته شده و بخش خصوصی در آن 
حضور ندارد، اما به گفته رئیس کمیسیون صنعت 
شرکت های  ورود  تهران  بازرگانی  اتاق  معدن  و 
کره ای به ایران و همکاری با بخش دولتی می تواند 
در بلندمدت به همکاری با بخش خصوصی ایران 

منجر شود.
این  بر  کارشناسان  برخی  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
که  تفاهم نامه هایی  در  ضعف ها  از  یکی  که  باورند 
این  اکثر  که  است  این  شده  امضا  کره  و  ایران  بین 
تفاهم نامه ها با شرکت های دولتی به امضا رسیده است .
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مهدی پورقاضی - رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران 
- درباره قراردادهایی که بین ایران و کره جنوبی در 
هفته گذشته به امضا رسید معتقد است که قراردادهایی 
مثل ساخت اسکله، نیروگاه، پاالیشگاه و ... قراردادهایی 
بزرگ و زیرساختی هستند که عمدتا در محدوده کار 
دولت است و بخش خصوصی در آن فعالیت نمی کند.

زمینه  در  عمدتا  خصوصی  بخش  پورقاضی  گفته  به 
زمینه  این  در  که  دارد  فعالیت  مصرفی  کاالهای 

بازرگانان کره ای کمتر به ایران آمده اند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین 
حال بر این باور است که ورود هیات های خارجی مانند 
کره جنوبی به بازار و صنعت ایران باعث خواهد شد که 

ارتباط آن ها با بخش خصوصی ایران نیز برقرار شود.
پورقاضی معتقد است که همکاری ایران با کشورهای 
خارجی در حد دولت ها باز هم می تواند اولین قدم 

برای بازشدن مسیر به نفع بخش خصوصی باشد.
او همچنین تصریح کرد که ما نباید انتظار داشت که 

سرمایه گذاری خارجی به سرعت اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران همچنین 
علت عدم عالقه سرمایه گذاران خارجی در بازار ایران 
را سیستم بوروکراتیک کشور و مسایل بانکی و پولی که 
هنوز حل نشده عنوان کرد و از این روی باید فرصت 
داده شود تا خارجی ها وارد بازار ناشناخته ایران شوند 

و اطالعات کسب کنند.
به گفته پورقاضی برای رسیدن به این هدف حداقل 
باید دو سال زمان گذاشت و با سرمایه گذاران خارجی 

ارتباط گرفت.

در  لهستان  و  ایران  تجاری  نشست  در    / ایران  اتاق 
اتاق ایران؛

تاکید تهران و ورشو بر توسعه 
همکاری های اقتصادی در زمینه انرژی

نشست هیات تجاری 20 شرکت بزرگ لهستانی 
که در زمینه انرژی فعالیت دارند، امروز)شنبه( در 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  محل 
ایران با تاکید دو طرف بر توسعه همکاری های 

اقتصادی به ویژه در زمینه انرژی برگزار شد .
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، »مایکل کورتیکا« 
معاون وزیر انرژی لهستان که در راس یک هیات تجاری 
از ۲۰ شرکت بزرگ نفت، گاز و انرژی لهستان به تهران 
آمده است، امروز در محل اتاق ایران در نشست تجاری 
دو کشور که با حضور فعال شرکت ها و همتایان ایرانی 

برپا شده بود، شرکت کرد.
براساس این گزارش، فرهاد شریف معاون بین الملل 
دیرینه  روابط  یادآوری  با  نشست  این  در  ایران  اتاق 
مقام  امروز  داشت:  اظهار  لهستان  و  ایران  اقتصادی 
های دو کشور عالقه مند به توسعه روابط تجاری در 
حوزه انرژی های فسیلی نفت و گاز، انرژی هسته ای و 

انرژی های تجدید پذیرند.
وی افزود: انتظار می رود، مقام های دولتی دو کشور 
تسهیالت الزم برای صدور ویزا را درنظر بگیرند، زیرا 
صدور ویزا مساله مهم و کلیدی برای روابط بین تجار 
وبازرگانان و توسعه مناسبات تجاری بین تهران - ورشو 

است.
آمادگی  اعالم  ضمن  ایران،  اتاق  الملل  بین  معاون 
این اتاق برای ارائه اطالعات تجاری و معرفی تجار و 
بازرگانان معتبر ایرانی، همکاری اتاق بازرگانی لهستان 
برای  لهستانی  معتبر  تجار  و  ها  شرکت  معرفی  در 

گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور را خواستار 
شد.

وی با بیان اینکه مراودات بانکی و مالی از موضوع های 
مهم و کلیدی تجارت است، افزود: امروز خبر برقراری 
ارتباطات مالی و پولی بین دو کشور منتشر شد؛ بزودی 
اطالعات الزم در پایگاه خبری اتاق ایران برای استفاده 

اعضای مربوطه، منتشر خواهد شد.
را  منطقه  در  ایران  باثبات  و  امن  موقعیت  شریف، 
کرده  تحصیل  نیروی  دارای  ایران  گفت:  و  یادآورشد 
متخصص، دسترسی به بازار بزرگ منطقه و کشورهای 
همسایه و قرار گرفتن در کریدورهای اقتصادی شمال-

توسعه همکاری  برای  که  است  و شرق-غرب  جنوب 
نفت،  انرژی،  زمینه  در  دو کشور  بین  اقتصادی  های 
گاز و مواد پتروشیمی فرصت و ظرفیت های فراوانی 

وجود دارد.
همچنین در این نشست »مایکل کورتیکا« معاون وزیر 
انرژی لهستان نیز روابط دیرینه دو کشور را یادآورشد 
های  شرکت  میالدی   ۸۰ و   ۷۰ های  دهه  گفت:  و 
لهستانی زیادی در ایران حاضر بودند و در همه زمینه 

های اقتصادی با یکدیگر روابط خوبی داشتند.
وی افزود: وزارت انرژی لهستان ۶ ماه پیش تاسیس 
شده و گام های جدیدی را هم زمان با شروع همکاری 
توسعه همکاری  و  کرده  آغاز  ایران  با  اقتصادی  های 

های اقتصادی بین تهران - ورشو اهمیت باالیی دارد.
به گفته کورتیکا، ایران دارای مواد خام و اولیه مرغوبی 
است و دو کشور می توانند شریکان تجاری خوبی برای 
در  و  باشند  لهستان  از سوی  مرغوب  کاالهای  تولید 

دیگر بازارها تولیدات را عرضه کرد.
پررنگ  و  فعال  حضور  لهستان،  انرژی  وزیر  معاون 
شرکت های بزرگ لهستانی در هیات همراه خود را 

نشانه عالقه مندی و تمایل آنها برای سرمایه گذاری و 
همکاری های مشترك با شرکت های ایرانی دانست.

برپایه این گزارش، »ویس نیوسکی« نائب رئیس اتاق 
بازرگانی لهستان نیز در این نشست، روابط دیپلماتیکی 
بین دو کشور را دارای سابقه ۵۴۰ ساله دانست و گفت: 
اتاق لهستان از سال ۲۰۰۰ میالدی با اتاق ایران قرارداد 
همکاری دارد و در این مدت تبادل هیات های تجاری 
بین دو کشور زیاد بود و سال گذشته یک هیات بزرگ 

یکصد نفری به ایران آمدند.
در پایان این همایش تجار و بازرگانان ایرانی و لهستانی 
 ... و  مواد شیمیایی  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  زمینه  در 
رودررو  مذاکره  و  بحث  به  عمومی،  نشست  پایان  در 

پرداختند.
ایرنا، نخستین همایش مشترك اقتصادی  به گزارش 
ایران و لهستان، دی ماه ۱۳۹۴ با سفر هیات ۳۰ نفره 
ای از استان خراسان به لهستان برگزار شد؛ بر اساس 
آمارها، در سال ۲۰۱۴ میالدی حجم مبادالت تجاری 

ایران و لهستان ۷۵ میلیون دالر به ثبت رسید.

مهر/ جهانگیری خواستار شد؛
دست اندرکاران صنعت نفت حتما از 

تجهیزات داخلی استفاده کنند

دست  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس  اول  معاون 
اندرکاران صنعت نفت باید تالش کنند که حتمًا 
از تجهیزات داخلی استفاده کنند و این شجاعت 
ظرفیت های  و  امکانات  از  که  باشند  داشته  را 

داخلی کشور بهره برداری کنند.
امروز  جهانگیری  اسحاق  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
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منابع  از  استفاده  در  دولت  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با 
خارجی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، 
گفت: دولت جمهوری اسالمی ایران از شرکت هایی که 
برای سرمایه گذاری مستقیم در کشور آمادگی داشته 

باشند، به طور جدی استقبال و حمایت می کند.
اینکه دولت در  با یادآوری  معاون اول رئیس جمهور 
سالهای گذشته که با تحریم های ظالمانه و محدودیت 
برنامه  تدوین  با  بود،  روبرو  المللی  بین  متعدد  های 
ها و سیاست گذاری های خود تالش کرد تا حداقل 
آید،  بوجود  کشور  در  تحریم  شرایط  از  تاثیرپذیری 
توجهی  قابل  دستاوردهای  دولت  خوشبختانه  افزود: 
این  از مهمترین  این زمینه داشته است که یکی  در 
دستاوردها بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد کشور 
و قابل پیش بینی نمودن اقتصاد برای فعاالن اقتصادی 

است.
از حدود ۴۰  فزاینده کشور  تورم  جهانگیری، کاهش 
دستاوردهای  از  دیگر  یکی  را  درصد   ۱۱ به  درصد 
دولت در دوران تحریم برشمرد و گفت: دولت توانست 
های  گام  اقتصاد کشور،  بر  کامل  انضباط  برقراری  با 
اولیه را در رونق اقتصادی بردارد که البته در این زمینه 

نیازمند کار و تالش بیشتر هستیم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور گسترده 
و چشمگیر مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف و نیز 
شرکت های معتبر بین المللی در ایران تصریح کرد: 
مهمترین پیام حضور این هیات ها این است که ایران 
از ظرفیت های رشد و شایستگی های فراوانی برخوردار 
است که می تواند در این مقطع به یکی از کانون های 

توسعه در سطح بین المللی و منطقه ای تبدیل شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: ظرفیت ها و مزیت 
های موجود در ایران نه فقط در بخش منابع طبیعی 

و ذخایر نفت و گاز است بلکه در بخش نیروی انسانی، 
های  ظرفیت  نیز  استراتژیک  موقعیت  و  ایران  بازار 

فراوانی وجود دارد.
توسعه  دنبال  به  دولت  براینکه  تاکید  با  جهانگیری 
کشور و شتاب بخشیدن به روند پیشرفت ایران است، 
گفت: به طور قطع سیاست های اقتصاد مقاومتی از 
جمله سیاست هایی است که به طور جدی در دستور 

کار اصلی دولت قرار دارد.
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  براینکه  تاکید  با  وی 
اقتصاد  فرماندهی  و ستاد  دولت  است که  آن چیزی 
مقاومتی دنبال می کند و نه نظراتی که برخی مخالفان 
به  مقاومتی  اقتصاد  داشت:  اظهار  نمایند،  می  تعبیر 
هیچ وجه دنبال انزوا و محدود کردن تعامل ایران با 
جهان نیست بلکه اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از تمام 
استفاده کنیم و در عین  ظرفیت های داخلی کشور 
حال به دنبال برون گرایی یعنی تعامل مثبت با دنیا 
برای دستیابی به پیشرفت ها، منابع مالی و فناوریهای 

روز جهان نیز باشیم.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی 
اقتصادی دانش بنیان است و به دنبال حاکم نمودن 
دانش و علم روز بر اقتصاد است و روش های سنتی را 

دنبال نمی کند.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی 
باید بخش خصوصی محور و مدار اصلی اقتصاد کشور 
باشد، گفت: یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد مقاومتی 
عدالت محور بودن است بدین معنا که اقتصاد باید بر 

مبنای عدالت اداره شود.
از  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
مهمترین بخش هایی است که اقتصاد مقاومتی در آن 
تعبیر و تفسیر می شود خاطرنشان کرد: دولت حتماً در 

انعقاد قراردادهای خارجی به دنبال آن است که انتقال 
فناوری های نوین به کشور انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ما به دنبال آن هستیم 
که از تمامی ظرفیت های داخلی کشور استفاده کنیم 
و خوشبختانه در این نمایشگاه توانمندی بسیار خوبی 
از سازندگان تجهیزات صنعت نفت به نمایش گذاشته 
قابل  کشورمان  نفت  صنعت  توانمندی  و  است  شده 

توجه داشت.
جهانگیری در ادامه با تاکید براینکه دولت در استفاده 
از فاینانس و منابع خارجی اولویت را در روش هایی 
می داند که باز پرداخت فاینانس از محل اجرای پروژه 
ها قابل انجام باشد، گفت:  البته در پروژه های عمرانی 
از فاینانس استفاده می کنیم اما مالحظات بیشتری را 

مدنظر قرار می دهیم.
اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
بخش نفت، گاز و پتروشیمی مهمترین و محوری ترین 
بخش اقتصاد ایران است،   تصریح کرد: قطعاً صنعتی 
با  و  گاز  و  نفت  بخش  حول  تواند  می  ایران  شدن 

محوریت این بخش شکل بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: وزارت نفت برنامه های 
متعددی تدوین کرده و قرار است به طور ساالنه ده 
ها میلیارد دالر در بخش باالدستی و پایین دستی در 
صنعت نفت سرمایه گذاری کند و تا کنون بخشی از 

این برنامه ها و طرح ها را نیز معرفی نموده است.
جهانگیری تصریح کرد: مهمترین اقدام در وزارت نفت 
برای جذب منابع خارجی این است که باید مقرراتی 
شفاف و روشن تدوین شود تا سرمایه گذاران احساس 
کنند که از تمام جزئیات به صورت دقیق و روشن آگاه 

هستند.
وی افزود: قراردادهای جدید نفتی نیز بر همین اساس 

تدوین شده و اصول آن در دولت تصویب شده است 
و سخنان منتقدین و صاحب نظران نیز شنیده شده 

است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز با قاطعیت 
جدید  قراردادهای  بر  حاکم  اصول  که  گوییم  می 
نفتی اصولی دقیق و متکی بر تجربیات وزارت نفت و 
دستاوردهای جهانی بوده است و اگر این قراردادها باز 
هم نیاز به اصالح داشته باشند، حتماً به زودی اصالح 
قراردادها مورد  این  اطمینان داریم که  و  خواهد شد 

توافق و اجماع نظر همگان است.
نظرات  اینکه  به  توجه  با  البته  افزود:  جهانگیری 
صاحبنظران و منتقدین دریافت و در قراردادها اعمال 
شده است، به نظر می رسد تغییرات چندانی در این 

قراردادها رخ نخواهد داد.
برنامه های  اولویت  از کارهای مهم که در  وی، یکی 
میادین  در  گذاری  سرمایه  را  دارد  قرار  نفت  وزارت 
مشترك نفتی عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاری در 
میادین  و سایر  پارس جنوبی  و  کارون  میادین غرب 
داریم  اصرار  و  است  دولت  های  اولویت  از  مشترك 
که میزان صادرات نفت را به زمان پیش از تحریم ها 

برسانیم.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در بخش فناوری ها و 
دانش بنیان کردن صنعت نفت امروز شاهد گام بزرگی 
از سوی وزارت نفت هستیم، گفت: انعقاد قرادادهای 
متعدد وزارت نفت با دانشگاه های معتبر کشور یکی 
از اقدامات ماندگاری است که در تاریخ ایران به یادگار 

خواهد ماند.
وی با اشاره به برخی محدودیت های موجود در بخش 
فناوری در صنعت نفت گفت: با تدابیری که اندیشیده 
شده، قرار است ظرفیت علمی کشور به کمک صنعت 
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نفت بیاید که از این طریق شاهد برداشته شدن گام 
های بزرگی در توسعه صنعت نفت و ارتقاء دانشگاه ها 

خواهیم بود.
تجهیزات  کردن  بومی  جمهور  رئیس  اول  معاون 
راهبردی صنعت نفت را از دیگر برنامه های وزارت نفت 
برشمرد و گفت: شرکت های تولیدی متعددی برای 
این منظور اعالم آمادگی کرده اند و اگر این توانمندی 
نگرانی  دیگر  شود،  مصروف  داخلی  تولید  جهت  در 
نخواهیم  نفت  بخش صنعت  در  ها  تحریم  به  نسبت 

داشت.
جهانگیری از تولید کنندگان تجهیزات نفتی خواست 
و  باشند  داشته  مشارکت  دنیا  معتبر  برندهای  با  که 
فقط به بازار ایران فکر نکنند بلکه به دنبال صادرات 

تجهیزات نیز باشند.
وی در ادامه سخنان خود یکی از مهمترین اقدامات 
دولت در سال ۹۵ را برنامه ریزی برای بهینه سازی 
مصرف سوخت عنوان کرد و گفت: برای سال ۹۵ و 
سالهای پس از آن بنا داریم در مصارف خانگی، حمل 
و نقل، گازرسانی به شهرها و روستاها و کارخانجات، 
مصرف  سازی  بهینه  بخش  در  را  خود  های  برنامه 
سوخت اجرا کنیم که یکی از بازارهای بزرگ در این 

زمینه شکل خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه ایران به دنبال 
کشورهایی  سایر  و  همسایه  کشورهای  به  گازرسانی 
است که توجیه اقتصادی داشته باشد، گفت: ایران باید 

سهم و نقش خود را در تامین انرژی دنیا پیدا کند.
اندرکاران  دست  و  نفت  وزارت  از  گفت:  جهانگیری 
که  داریم  انتظار  کشور  پتروشیمی  و  نفت  صنعت 
و  کنند  گیری  تصمیم  پذیری  ریسک  و  شجاعت  با 
قراردادهای بزرگ منعقد کنند و اطمینان داشته باشند 

که نظام و دولت نیز از آنها حمایت خواهد کرد.
تالش  باید  نفت  صنعت  اندرکاران  دست  افزود:  وی 
کنند که حتماً از تجهیزات داخلی استفاده کنند و این 
شجاعت را داشته باشند که از امکانات و ظرفیت های 

داخلی کشور بهره برداری کنند.

هزار   ۱۰۰۰ نقدینگی  به  سیف  معاون  واکنش  مهر/ 
میلیارد تومانی 

نگران رشد نقدینگی هستیم

معاون اقتصادی بانك مرکزی نسبت به نقدینگی 
و  داد  نشان  واکنش  تومانی  میلیارد  هزار   1000
گفت: پارسال رشد نقدینگی نسبت به سال های 
قبل بیشتر بود، ضمن اینکه همواره نگران رشد 

نقدینگی هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان قربانی با بیان اینکه 
این روزها اظهاراتی نسبت به افزایش حجم نقدینگی 
در دولت یازدهم و رسیدن رقم آن به مرز هزار هزار 
میلیارد تومان مطرح می شود، گفت: هرچند برخی بر 
عدد رشد نقدینگی و سطح هزار هزار میلیارد تومان 
تمرکز کرده اند اما اساساً این رویکرد را صحیح نمی دانم.

را  بانک  این  عملکرد  مرکزی،  بانک  اقتصادی  معاون 
در قالب مجموعه ای از متغیرها ارزیابی کرد و گفت: 
هرچند رشد نقدینگی باید مدنظر قرار گیرد اما باید 
ارز،  ثبات  تورم، هدایت و  نرخ  این مجموعه  در صدر 
مدیریت رشد نقدینگی، ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و 

غیره را نیز مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به اینکه هدف غایی نرخ تورم است، تصریح 
کرد: خوشبختانه مشاهده می شود که نرخ تورم به نحو 

نزدیک ۱۱ درصد  و هم اکنون  یافته  کاهش  مطلوبی 
نقطه  به  نقطه  تورم  پایین  به سطح  توجه  با  و  است 
پیش بینی می شود در ماه های آینده به محدوده تورم 

یک رقمی وارد شویم.
قربانی گفت: رشد نقدینگی یکی از مسائلی است که به  
عنوان هدف میانی برای سیاست گذار پولی در راستای 
دستیابی به هدف نهایی )تورم( مدنظر است و در همین 
راستا سال گذشته اقداماتی در زمینه رشد نقدینگی در 
استای تصمیمات گروه اقتصادی دولت انجام شد، زیرا 

باید به رشد اقتصادی کمک می شد.
به  کمک  برای  گذشته  سال  بنابراین  داد:  ادامه  وی 
در  نقدینگی  افزایش  مقداری  شاهد  اقتصادی  رشد 
کشور بودیم، اما این امر به معنای آن نیست که بانک 
مرکزی نسبت به نقدینگی بی توجه بوده و این رشد 

برای بانک ها اهمیتی نداشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رصد همیشگی 
این بانک بر رشد نقدینگی، تصریح کرد: بانک مرکزی 
مالحظات خود را برای رشد نقدینگی دارد و در صورت 
نیاز هم اقدامات الزم را انجام می دهد اما در این بخش 
بحث این است که در بخش رشد نقدینگی به دلیل 
مساعدتی که در رشد اقتصادی شده سعی بر این بوده 
که هدف تورمی و نرخ ارز در معرض خطر قرار نگیرند 

و تاکنون هم این مالحظه مدنظر قرار گرفته است.
رشد  باید  بازهم  آینده  در  اینکه  بر  تأکید  با  قربانی 
نقدینگی مورد پایش قرار گیرد، افزود: به طور حتم باید 
در مواردی که برای حوزه نقدینگی مخاطره آمیز است، 

اصالحات الزم انجام شود.
وی، ایجاد مرز روانی در افکار عمومی را یکی از اهداف 
منتقدان در بحث افزایش نقدینگی برشمرد و تصریح 
کرد: این گروه سعی دارند این تفکر را ایجاد کنند که 

رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم خاصی است و اگر 
اقتصاد  اتفاق خاصی در  این رقم بگذرد،  از  نقدینگی 

کشور می افتد.
ارتباط  در همین  مرکزی  بانک  در  مقام مسئول  این 
تأکید کرد: نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ 
حال  در  همواره  جامعه  در  متغیرها  این  نیز  اسمی 
افزایش هستند و این در حالی است که در هیچ زمانی 

نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است.
به ذکر  ادامه  بانک مرکزی در  این عضو هیات عامل 
مثالی درباره تغییر رقم نقدینگی پرداخت و گفت: در 
مرداد سال ۱۳۸۵ نقدینگی از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان گذشت و مسئله خاصی اتفاق نیفتاده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به عملکرد دولت یازدهم 
در بحث رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در مجموع 
اهدافی که در سال های ۹۲ و ۹۳ در نظر گرفته  شده 
بود، به نحو مطلوب تحقق یافت ولی در سال ۹۴ به 
دلیل شرایط رشد اقتصادی، تصمیم های مدیریتی رشد 

نقدینگی را به همراه داشت.
وی با اعالم دالیل رشد نقدینگی، اظهار داشت: رشد 
نقدینگی در سال گذشته به دلیل تصمیم های دولت 
برای کمک به رشد اقتصادی از جمله تسهیالت خرید 
و  قانونی  سپرده  نسبت  کاهش  دین،  خرید  خودرو، 
غیره بوده و این در حالی است که این موارد با اهداف 

مشخصی انجام  شده است.
با دولت  یازدهم  دولت  در  نقدینگی  قیاس  به  قربانی 
قبل پرداخت و گفت: درحالی که نقدینگی در مردادماه 
سال ۸۴ معادل ۷۶۷ هزار میلیارد ریال بود، این رقم 

در بهمن ۸۶ به هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسیده بود.
وی، میزان رشد نقدینگی از مرداد ۸۴ تا بهمن ۸۶ را 
معادل ۱۰۴ درصد اعالم کرد و افزود: این رشد از مرداد 
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۹۲ تا بهمن ۹۴ بر اساس ارقام همگن نقدینگی ۷۵ 
درصد بوده است. یعنی دولت یازدهم طی دو سال ۷۵ 
درصد رشد نقدینگی داشته ولی درعین حال عملکرد 
تورمی مطلوب و ثبات بازار ارز را هم مدنظر قرار داده 

است.
قربانی با بیان اینکه، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به افزایش 
پوشش نقدینگی در دو سال گذشته اضافه شده است، 
بر اساس  ما  نقدینگی  اگر در بهمن ۹۴  گفت: یعنی 
محاسبات قبلی ۸۶۵ هزار میلیارد تومان بوده با اضافه 
محاسبات  از  ناشی  تومان  میلیارد  هزار   ۱۱۰ شدن 
موسسه  و  بانک  شش  آمارهای  شدن  )اضافه  جدید 
اعتباری جدید که  درگذشته در محاسبات نبودند(، 

نقدینگی به ۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رشد 
نقدینگی حتی با لحاظ افزایش پوشش آماری بازهم 
ارقام همگن  از دولت نهم کمتر است، ادامه داد: اگر 
دولت  در  نقدینگی  رشد  کنیم  مقایسه  را  نقدینگی 
یازدهم ۷۵ درصد بوده و حتی اگر آمار شش بانک و 
چهار موسسه را نیز اضافه کنیم رشد نقدینگی از مرداد 

۹۲ تا بهمن ۹۴ معادل ۹۸ درصد بوده است.
یازدهم  دولت  در  حالی  در  رشد  این  گفت:  قربانی 
رخ داده که رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم بدون 
افزایش پوشش آماری ۱۰۴ درصد بوده است، بنابراین 
بازهم توصیه می کنم نگاه به رشد نقدینگی از این زاویه 

صحیح نیست.
وی در ادامه درباره علت افزایش پایه پولی نیز این طور 
توضیح داد که در سال گذشته بانک مرکزی مدیریت 
بسیار خوبی بر موضوع بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
انجام داده به گونه ای که این رقم در پایان بهمن نسبت 
به ابتدای سال ۹۴ افزایش پیدا نکرده است. این اولین 

بار طی سال های اخیر بود که بانک مرکزی توانسته 
مدیریت مناسب بر بدهی بانک ها داشته باشد.

وی تأکید کرد: همچنین با توجه به ساماندهی و تجدید 
ساختار بدهی بانک ها به بانک مرکزی و همچنین ورود 
به بازار بین بانکی و استقرار سامانه چکاوك این اولین 

سالی بود که بدهی بانک ها افزایش پیدا نکرد.
قربانی با تأکید بر اینکه یکی از علل افزایش پایه پولی 
بدهی دولت در قالب سه درصد تنخواه گردان بودجه 
بوده است، تصریح کرد: دولت ها مطابق قانون می توانند 
مالی دولت  زیرا شرایط  استفاده کنند  تنخواه  این  از 
به دلیل افت درآمدهای ارزی خوب نبوده و استفاده 

حداکثری کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بخشی دیگر از افزایش 
پایه پولی را ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی 
در  گفت:  و  دانست  ارز  خرید  دلیل  به  مرکزی  بانک 
این  به  باید  مرکزی  بانک  ترازنامه  کیفیت  و  ترکیب 
بانک  که  بگویم  هم  را  این  البته  شود،  توجه  مسائل 
هم  رکود  از  خروج  بسته  در  که  همان طور  مرکزی 
مطرح شد، سعی کرده اقداماتی را برای نقدینگی انجام 

دهد که قابل بازگشت باشند.
وی با بیان اینکه بسته خروج از رکود یک بسته موقت 
بوده است، تصریح کرد: همان جا هم اعالم کردیم تعهد 
بانک مرکزی و دولت نسبت به کاهش تورم، تعهدی 

عوض نشدنی است و این هدف استمرار خواهد یافت.
قربانی گفت: خوشبختانه امیدواریم با روند پیش رو و 
به دسترسی ذخایر  نسبت  بیشتری که  گشایش های 
در  به تدریج  را  گشایش هایی  می شود،  ایجاد  خارجی 
بازار داشته باشیم و خنثی سازی رشد نقدینگی را انجام 

دهیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درعین حال تأکید کرد: 

رشد  پارسال  کنم.  نفی  را  واقعیت ها  نمی خواهم  اما 
دلیل  بود؛  بیشتر  قبل  سال های  به  نسبت  نقدینگی 
آن هم تسهیل های مدیریت شده دولت و بانک مرکزی 
بوده است، در همین حال بانک مرکزی نگرانی خود را 

نسبت به رشد نقدینگی همواره داشته است.
وی در پایان گفت: حفظ ارزش پول ملی هدف بانک 
اقتصادی  به مساعدت رشد  مرکزی است ولی کمک 
رشد  به  کمک  البته  است  بانک  این  موردتوجه  نیز 
اقتصادی به بهای رشد تورم و بی ثباتی بازار ارز نبوده 
است زیرا در این مدت تورم کاهش یافته و ثبات بازار 
ارز را با وجود تداوم تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی 

داشته ایم.

مهر/ به قلم مسعود کرباسیان منتشر شد؛
مطالعه موردی گمرک در »تعالی سازمانی«

کتاب تحلیلی »تعالی سازمانی« با رویکرد مطالعه 
موردی گمرک به قلم مسعود کرباسیان منتشر 

شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در این کتاب 
در قالب پنج فصل به مطالعه موردی گمرك پرداخته 

است.
نظری،  روش شناسی،    رویکردهای  و  مباحث  کلیات، 
تجزیه و تحلیل داده ها و جمع بندی و یافته ها و مدل 

عنوان پنج فصل این کتاب هستند.
نتایج  می خوانیم:  کتاب  این  پیشگفتار  از  بخشی  در 
گمرك  جهانی  سازمان  به  حاضر  کتاب  پژوهشی 
منعکس شده و در اسناد پژوهشی سومین کنفرانس 

بین المللی تعالی دانشگاه شفیلدهام انگلیستان در سال 
حاصل  کتاب  این  است.  رسیده  چاپ  به  نیز   ۲۰۰۷
سوابق طوالنی مدیریتی، تجربیات علمی و پژوهشی 
مولف است و به نحوی نگارش یافته که بدون ورود به 
مباحث مربوط به گمرك می تواند برای دانش پژوهانی 
و  سازمانی  تعالی  مدیریتی،  مباحث  به  عالقه  که 
تا  کند  کمک  و  شود  واقع  مفید  دارند  جهانی شدن 
از روش شناسی آن برای پژوهش های مشابه استفاده 
کنند و کتاب دیگر مولف نیز با عنوان مدیریت کیفیت 
از بازبینی محصول تا تعالی سازمانی می تواند در این 

خصوص سودمند واقع شود.«
کتاب پژوهشی »تعالی سازمانی« را انتشارات چشمه 
در ۲۸۰ صفحه و به قیمت ۲۲ هزارتومان روانه بازار 

نشر کرده است.

فارس/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو 
با فارس

الیحه برنامه ششم این هفته در مجلس 
بررسی می شود

به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اینکه ایرادات الیحه بودجه 95 رفع شد، گفت: 
این هفته در صحن مجلس  برنامه ششم  الیحه 

بررسی خواهد شد.
ایرج ندیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
بودجه ۹۵  به آخرین وضعیت الیحه  اشاره  با  فارس، 
ایراداتی از سوی شورای نگهبان  کشور اظهار داشت: 
به الیحه بودجه در مورد اوراق صکوك، صندوق توسعه 
ملی و برخی احکام که سقف و ردیف درآمدی نداشت، 
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گرفته شد.
وی ادامه داد:  بنابراین هفته گذشته با حضور نماینده 
آتی  روزهای  و طی  رفع شد  ایرادات  نگهبان  شورای 
در مجلس بررسی و مجدداً به شورای نگهبان ارجاع 

می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ایراد وارده 
به صندوق توسعه ملی از سوی شورای نگهبان گفت: 
از سوی رئیس جمهور و رئیس مجلس، کاهش سهم 
به  درصد   ۲۰ به  درصد   ۳۰ از  ملی  توسعه  صندوق 
صورت شفاهی ذکر شد که طبق قانون باید در متن 
آورده شود، بنابراین مجلس به گونه ای اذن رهبری را 

در مورد کاهش سهم صندوق توسعه ملی آورد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مورد رسیدگی 
به الیحه برنامه ششم توسعه تصریح کرد: هفته گذشته، 
تا اخر وقت  الیحه دراختیار نمایندگان قرار گرفته و 
امروز فرصت دارند، پیشنهادات خود را در مورد برنامه 

ارائه دهند تا بتوان آن را در دستور بررسی قرار داد.
طی  که  صورتی  در  کرد:  تأکید  مجلس  نماینده  این 
روزهای آتی، الیحه برنامه ششم توسعه در صحن مورد 
بررسی قرار نگیرد، با توجه به زمانبندی باقی  مانده و 
در  آن  به  رسیدگی  نگهبان،  شورای  ایرادات  احتمال 

مجلس کنونی امکان پذیر نخواهد بود.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر 

شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون 
بهار طرح قدیم یک  تومان، تمام  و ۳۷ هزار و ۵۰۰ 
میلیون و ۳۶ هزارتومان، نیم سکه ۵۳۳ هزار تومان، 
تومان و سکه گرمی ۱۹۸ هزار  ربع سکه ۲۸۹ هزار 

تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   ۱۸ زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی ۱۰۵ هزار و ۸۶۰ تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی ۱۲۸۸ دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش ۳۴۳۳ تومان، هر یورو را ۳۹۲۸ تومان، هر 
پوند را ۴۹۷۳ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۳ تومان و درهم 

امارات را ۹۳۹ تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
۱۰۳۷۵۰۰ سکه  تمام  طرح  جدید   
۱۰۳۶۰۰۰ سکه  تمام  طرح  قدیم   
۵۳۳۰۰۰ نیم سکه     
۲۸۹۰۰۰ ربع سکه     
۱۹۸۰۰۰ گرمی     
۱۰۵۸۶۰ هر گرم طالی ۱۸ عیار   

نوع ارز   
۳۴۳۳ دالر     
۳۹۲۸ یورو      
۴۹۷۳ پوند     
۹۳۹ درهم     

۱۲۱۳ لیرترکیه    

منتشر  ریویو  بیزینس  هاروارد  نشریه  اقتصاد/  دنیای 
کرد

چالش های کسب و کار در ایران

افق های  شدن  روشن  و  تحریم ها  لغو  از  پس 
سرمایه گذاران  برای  ایران  در  سرمایه گذاری 
خارجی، تحقیقات و مقاالت زیادی به توصیف و 
تشریح بازار ایران و شرایط کسب و کار در ایران 
نیز  بیزینس ریویو«  پرداختند. نشریه »هاروارد 
شرایط  از  تحلیلی  خود  گزارش  جدیدترین  در 
که  چالش هایی  به  و  کرده  ارائه  ایران  اقتصادی 
دارد  قرار  خارجی  سرمایه گذاران  روی  پیش 

پرداخته است.
و  شرکت ها  و  ایران  اینکه  به  اشاره  با  مقاله  این  در 
دولت های خارجی همگی انتظار داشتند با رفع تحریم ها 
فضای سرمایه گذاری در ایران خیلی زود رونق پیدا کند 
و سیلی از سرمایه گذاران خارجی به این کشور سرازیر 
شود، آمده است که با مرور اخبار مرتبط می بینیم این 
طور نیست و حتی بسیاری از بانک های بزرگ که با 
بودند هنوز  این کشور خارج شده  از  شروع تحریم ها 
تصمیم به بازگشت نگرفته اند. این امر باعث شده است 
نظر  با در  از مدیران شرکت های چندملیتی  بسیاری 
داشتن سرعت بسیار آهسته  تغییرات در ایران در مورد 
ابعاد و ظرفیت بالقوه  بازار این کشور دچار تردید شوند. 
با وجود مشکالت اقتصادی، نااطمینانی های موجود در 
بازار و اثرات منفی بازمانده از تحریم ها در اقتصاد، ولی 
ناب  بازارهای مهم و فرصت های  ایران همچنان جزو 
بین اقتصادهای نوظهور جهان برای سرمایه گذاری از 
دیدگاه شرکت های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی 
شمرده می شود. در مقایسه با غالب کشورهای نفتی در 

منطقه  خاورمیانه، ایران اقتصادی تقریبا متنوع دارد. 
صنعت گردشگری آن در آستانه  تحول و رشدی عظیم 
قرار گرفته در حالی که ثبات سیاسی آن رو به افزایش 

است.
جمعیت غالبا شهری ایران که بخش اعظم آنها در طبقه  
اقتصادی،  با وجود ضعف  دارند،  قرار  متوسط شهری 
تمایل زیادی به کاالها و محصوالت با کیفیت نشان 
می دهند. مدیران اجرایی شرکت های بین المللی نباید 
چنین فرصت عظیمی را به سادگی نادیده بگیرند ولی 
برای  را  خود  باید  ایران  به سمت  حرکت  در صورت 
رویارویی با چالش هایی جدی آماده کنند. تحریم های 
آمریکا که برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ به اجرا درآمد 
از  بسیاری  شد،  تشدید  بعدی  سال های  در  و سپس 
شرکت های خارجی را از حضور در ایران منع کرد و 
اثرات آن حتی با وجود رفع تحریم ها در سال ۲۰۱۶ 
همچنان باقی مانده است. بسیاری از تحریم ها که شامل 
مبادالت تجاری و مالی شرکت ها با ایران می شود هنوز 
بر جای خود باقی است و به همین سبب بسیاری از 
شرکت های آمریکایی همچنان اجازه  حضور در ایران 
را نخواهند داشت. پیش بینی می شود این شرایط برای 

سال های آینده نیز بدون تغییر بماند.
بسیاری از تحریم های مالی و تجاری برای شرکت های 
لغو  از  بعد  هفته  چند  طی  شد.  لغو  غیرآمریکایی 
تحریم ها چند قرارداد در مجموع به ارزش ۵۰ میلیارد 
دالر بسته شد که قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیما با شرکت 
ایرباس به ارزش ۲۵ میلیارد دالر و قرارداد تجهیز و 
اصالح خطوط ریلی با شرکت راه آهن دولتی ایتالیا به 
ارزش ۵ میلیارد دالر از جمله  این قراردادها است. البته 
فرآیند  در  تاخیر  سبب  آمریکا  باقیمانده   تحریم های 
تامین مالی این پروژه ها شده است. بانک های اروپایی 
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نگرفته اند  ایران  به  بازگشت  برای  تصمیمی  هنوز 
آنها  برای  قانونی  مجوز  تحریم ها  لغو  با  که  هرچند 
صادر شده است. موسسات مالی دیگر نیز برای ورود 
به ایران دچار تردید هستند چرا که پیش  از این، طی 
۵ سال گذشته، به جرم تخطی از تحریم ها و همکاری 
ایران ۱۵ میلیارد دالر جریمه شده اند. دلیل دیگر  با 
تردید این موسسات این است که برای تبادالت بانکی 
غالبا استفاده از نظام بانکی و مالی آمریکا نیاز است 
از واسطه های مالی آمریکا برای این قبیل  و اجتناب 

موسسات و بانک ها فرآیندی دشوار است.
اقتصادی  تحریم های  ایران،  اقتصادی  مشکالت  البته 
نیست. بلکه کشور همچنان به درآمدهای نفتی وابسته 
است. البته تحریم ها فرآیند تنوع سازی اقتصاد را تسریع 
کرده است: ۵/ ۳۷ درصد از درآمدهای دولتی در نیمه  
اختصاص  انرژی  بخش  به   ۲۰۱۶ مالی  سال  نخست 
داشت که بسیار کمتر از دیگر کشورهای نفتی منطقه 
محسوب می شود. از طرف دیگر، از زمان تحریم های 
نفت  قیمت   ۲۰۱۳ نوامبر  در  ایران  علیه  هسته ای 
حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. به همین سبب 
گذشته  نیم  و  سال  دو  طی  کشور  نفتی  درآمدهای 
بسیار کاهش یافته که باعث افت شدید مخارج بخش 
دولتی بوده است. این شرایط دولت را بر آن داشته تا 
درآمدهای خود را از دیگر بخش ها افزایش دهد و به 
اصالحات مالیاتی و یارانه ای روی بیاورد. این حرکت 
هرچند در افق بلندمدت رشد اقتصادی تاثیرات مثبتی 
اقتصادی سال  به ضرر رشد  کوتاه مدت  در  ولی  دارد 
از طرف دیگر بدهی دولتی  تمام خواهد شد.   ۲۰۱۶
رقمی باال را شامل می شود و برخی تخمین ها آن را تا 

۴۰ میلیارد دالر برآورد کرده اند.

با این حال بسیاری از موسسات و ارگانهای ایران تا حد 
زیادی با غرب و شرکت های غربی در تماس و مشارکت 
هستند که می تواند اثرات مثبت اقتصادی فراوانی برای 
کشور به همراه داشته باشد: افزایش رقابت و کاهش 
شاخص  های قیمت، شریک شدن در تجارب بین المللی 
ایران،  انتقال تکنولوژی به  در حیطه  صنایع مختلف، 
دولتی و خصوصی.  بین بخش  افزایش مشارکت های 
حزب موافق دولت روحانی در انتخابات اخیر اکثریت 
کارآیی  باعث  که  آورد  دست  به  مجلس  در  را  رای 
افق  شدن  روشن تر  و  وی  اقتصادی  سیاست های 

سرمایه گذاری خارجی در این کشور خواهد شد.

بازار ایران به عنوان یك فرصت اقتصادی
بین المللی  شرکت های  چالش ها  این  همه   وجود  با 
به  ورود  برای  آماده سازی و سنجش شرایط  در حال 
ایران هستند. بخش نفت و گاز در صدر جذابیت قرار 
دارد. بخش مصرف که بخش عظیمی از اقتصاد ایران 
را تشکیل می دهد، با حدود ۸۰ میلیون مصرف کننده 
که ۶۰ درصد آنان زیر ۳۰ سال سن دارند و بیش از 
۷۰ درصد کل این جمعیت شهرنشین هستند، بخش 
جذاب دیگر برای بسیاری از شرکت های خارجی است. 
الکترونیکی کره ای »ال جی«، که  برای مثال، شرکت 
حتی در دوره  تحریم ها حضور مستمری در ایران داشت 
در حال مذاکراتی برای احداث یک شعبه  تولیدی در 
تهران است که ساالنه تا ۵/ ۱ میلیون دستگاه یخچال، 

تلویزیون و ماشین لباسشویی تولید کند.
با بهره گرفتن  نیز  شرکت خودروسازی فرانسوی رنو 
از شرایط جدید رفع تحریم ها، بین ماه های ژانویه تا 
آوریل ۱۵ هزار خودرو تولید کرد که افزایش ۷ برابری 
را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد. 

شرکت داروسازی دانمارکی »نوو نوردیسک« با تکیه 
میلیون   ۷۶ سرمایه ای  ایران  بازار  در  خود  حضور  بر 
دالری را به شرکت تزریق کرده تا کارخانه ای جدید 
احداث کند و تعداد کارمندان خود را نیز تقریبا دو برابر 

افزایش داده است.
در  نفر  میلیون   ۵ از  کمتر  ایران  گردشگری  بخش 
که کشور همسایه   حالی  در  کرد  سال ۲۰۱۴ جذب 
آن، ترکیه، در همان سال حدود ۳۹ میلیون گردشگر 
در  ایران   ۱۰ زیر  رتبه   به  توجه  با  داشت.  خارجی 
انتظار  تاریخی  رتبه بندی یونسکو برای داشتن مراکز 
باشد.  شاهد  را  فراوانی  تغییرات  بخش  این  می رود 
هتل سازی »ملیا« درصدد است با مشارکت هتل سازی 
»آکور و روتانا« اولین هتل پنج ستاره  ایران را با عنوان 
کشور  به عنوان  ایران  کند.  احداث  قو«  ملیا  »گران 
واسطه در مسیر هند، چین، آسیای مرکزی و روسیه و 
اروپا می تواند شاهراه جدید چین، یا به بیان دیگر جاده  
ابریشم جدید، محسوب شود و حجم تجارت را بین 
این کشورها به خصوص از طریق خطوط ریلی تا ۶۰۰ 

میلیارد دالر افزایش دهد.

تعادل/ »تعادل« بررسي کرد
آیا سال 95 اقتصاد از رکود خارج خواهد 

شد؟

غیرکارشناسانه  و  غیرمنطقي  ناشیانه،  اقدامات 
گویا  که  اقتصادیش  تیم  و  احمدي نژاد  دولت 
روز  اقتصادي  تئوري هاي  به  هم  چنداني  عالقه 
دنیا نداشتند، سبب شد که اقتصاد ایران با وجود 
رخت  اصالحات،  دوران  نسبي  ثبات  و  آرامش 

رکود تورمي بر تن کند که متاسفانه روز به روز 
عیني  نمود  جامعه  سطح  در  بیشتر  آن  عواقب 

پیدا مي کرد.
 رکود تورمي به معضل بیکاري دامن زد و از آن سو، 
کار  با روي  اگرچه  داد.  را کاهش  قدرت خرید مردم 
آمدن دولت تدبیر و امید، تئوریسین هاي اقتصادي براي 
برون رفت از این وضعیت بارها هشدار داده و نسخه هاي 
گوناگوني را پیچیدند اما ظاهرا گره یي که تیم اقتصادي 
دولت قبل بر تن و بدن اقتصاد ایران زدند، آنقدر کور 
و بزرگ است که به این آساني قابل باز شدن نیست. 
بطوري که به گمان کارشناسان اقتصادي، تحوالتي که 
در این سال ها بر اقتصاد ایران گذشته است، بي سابقه، 
اسفناك و فاجعه آمیز بوده است و حتي از آن به عنوان 
نام مي برند.  ایران«  اقتصاد  تاریخ  »سخت ترین دوران 
اقتصاد،  منفي  رشد  تورم،  با  همراه  رکود  گفت،  باید 
اقتصاد  بر  را  زیادي  هزینه هاي  و...  رقمي  دو  بیکاري 
سال ها  این  در  ما  که  طوري  به  کرد؛  تحمیل  کشور 
شاهد باالترین نرخ تورم دو رقمي حتي تا ۴۰درصد 
یازدهم  دولت  سیاستمداران،  قول  به  البته  بودیم. 
توان  تمام  مي بایست  که  گرفت  تحویل  را  ویرانه یي 
خود را براي بازسازي اقتصاد از دست رفته به کار مي  
گرفت. در این بین برخي معتقد بودند که دولت باید 
تمرکز و اولویت خود را روي کنترل تورم بگذارد و در 
مقابل عده یي دیگر مي گفتند که رونق بهتر است حتي 
اگر با تورم همراه باشد. از این رو، کار دولت سخت تر 
شد چرا که دو راه بیشتر پیش رو نداشت یا باید تورم 
را کنترل مي کرد که نتیجه آن رکود کنوني حاکم بر 
اقتصاد است یا اینکه اجازه مي داد تورم افسارگیسخته 
همچنان جوالن دهد تا اقتصاد رونق گیرد. از این رو 
دولت برنامه هاي سیاستي خود را بر روي کنترل تورم 
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و خروج از رکود متمرکز کرد. در این زمینه نیز شاهد 
ابالغ چند بسته سیاستي در سال هاي ۹۲ تا ۹۴ براي 
خروج از اقتصاد از سوي دولت بودیم. البته درباره اینکه 
مهار تورم یا خروج از رکود، کدامیک مقدم بر دیگري 
است، زماني که تمامي نظرات را کنار هم قرار مي دهیم، 
مي بینیم که هیچ یک بر دیگري اولویت ندارد؛ چراکه 
رکود و تورم هر دو به مشکل بزرگي براي اقتصاد کشور 
تبدیل شده اند که دولت باید راهي را انتخاب کند تا 
واحدهاي  که  شرایطي  در  اما  شوند.  مدیریت  دو  هر 
یا  گذشته  دولت  غلط  سیاست هاي  دلیل  به  تولیدي 
تعطیل شده بودند یا نیمه تعطیل بودند و امکان رقابت 
در بازارهاي جهاني و حتي بازارهاي داخلي را از دست 
داده بودند، همچنین بیکاري به اوج خود رسیده بود و 
تورم به باالي ۴۰درصد و نرخ رشد اقتصادي به منفي 
۶.۵درصد کاهش یافته بود، دولت توانست تورم را به 
۱۵درصد برساند. اما موضوع دیگر اینکه ظاهرا با وجود 
وعده هاي دولت و تدوین بسته هاي سیاستي، همچنان 
اقتصاد کشور سنگیني مي کند و این  بر  رکود حاکم 
و  صنعتگران  فعاالن،  اصلي  دغدغه  همچنان  سوال 
اقتصادي در سال ۹۵  آیا رکود  حتي مردم است که 
بازهم همچنان ادامه خواهد داشت  یا خیر؟! بر همین 
اساس »تعادل« در پرونده امروز خود در گفت وگو با 

کارشناسان به این سوال پاسخ خواهد داد.

  موانع جدي در مسیر رکودزدایي
»تنگناي مالي«، »کاهش تقاضاي داخلي« و »کاهش 
سرمایه گذاري در کنار تحریم هاي ظالمانه« به عنوان 
موانعي جدي بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفي 
شدند. این درحالي است که افزایش هزینه ها و کاهش 
سبب  ارزي  محدودیت هاي  تشدید  کنار  در  درآمدها 

افزایش تقاضاي بنگاه هاي داخلي براي جذب و دریافت 
منابع مالي مي شوند. در حالي که تامین مالي از منابع 
ریالي به دلیل نبود زیرساخت هاي الزم در نظام بانکي 
با مشکل  بهینه منابع  براي تخصیص  بازار سرمایه  و 
مواجه است، محدودیت هاي ارزي نیز راه را براي تامین 
مالي از طریق منابع ارزي محدود کرده است. از سوي 
دیگر، افت تقاضاي خانوارها و دولت عالوه بر کاهش 
دارد  پي  در  را  سرمایه گذاري  کاهش  که  پس انداز 
سبب کاهش تقاضا براي محصوالت تولیدي بنگاه هاي 
داخلي است. بر این اساس مي توان گفت که همچنان 
بنگاه هاي تولیدي هم از سمت عرضه )تامین مالي( و 
هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند و این خود عاملي 

است که رکود را تشدید مي کند.

  صنعت دچار انقباض شدید است نه رکود
هیات مدیره  عضو  فالح،  محمدحسین  نصراهلل 
موضوع  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  کنفدراسیون صنعت 
بیان  است،  دردناك  بسیار  رکود،  از  اقتصاد  خروج 
واحدهاي  از  برخي  تولید  میزان  متاسفانه  مي کند: 
تولیدي در سال ۹۴، ۶۰ درصد سال ۹۳ بوده است. 
صنعتي  شدید  انقباض  یک  با  ما  گفت  باید  بنابراین 
روبرو هستیم و بحث رکود نیست و ادامه دار است. با 
این اوصاف این سوال مطرح مي شود که آیا مي توان 
سال ۹۵ این انقباض را متوقف کرد، که پاسخ به آن 
بسیار سخت کرد. خیلي از فعاالن اقتصادي نگاه خود 
را به بهبود شرایط بین المللي دوخته بودند که شاید 
اتفاقي رخ دهد؛ البته نباید فراموش کرد که ما اقتصاد 
بحران زده یي نیز داشتیم. بطوري که بنا به گفته فالح، 
اگرچه صادرات خود را به کشورهاي چون عراق، قطر، 
امارات متحده عربي عربستان و... آغاز کرده بودیم اما 

به دلیل پاره یي از مسائل سیاسي این مراودات تجاري 
نیز در سطح بسیار محدود انجام مي شود. بطوري که 
حتي کشوري مثل عراق که امید داشتیم بازار مناسبي 
تامین  را  خود  نیاز  ترکیه  از  باشد،  ما  کاالهاي  براي 
مي کند. به گفته این فعال اقتصادي، تنها امید ما در 
شرایط کنوني حاکم بر منطقه، انجام مراودات با کشور 
با  این کشور  روابط  به دلیل کاهش  روسیه است که 
جهان غرب است، مي توان بازار مناسبي براي ما باشد. 

البته این هم یک دوره کوتاه و گذرا خواهد بود.

  سال 95 سالي سخت براي اقتصاد
تعامالت  زمینه  بتوانیم  اگر   ۹۵ سال  در  بنابراین 
بهبود  آن  اقمار  و  روسیه  کشور  با  را  خود  اقتصادي 
اما  داشت.  خواهیم  را  مثبتي  چشم انداز  ببخشیم، 
نمي توان خیلي روي کشورهاي عربي حساب باز کرد؛ 
چرا که بطور مثال اقتصاد کشوري چون افغانستان روبه  
رشد نیست و همچنان در گیر مسائل فرقه یي است. بر 
این اساس به نظر مي رسد سال ۹۵ نیز سال دشواري 
براي اقتصاد کشور باشد. یکي از مواردي که فالح بر 
آن تاکید دارد این است که براي خروج اقتصاد از رکود 
نباید خود را از درون مستهلک کرد و تمرکز باید بروي 
بهبود فضاي کسب و کارباشد و نباید تنها نگاهمان به 
بزرگي  بازار  داخل کشور  در  ما  که  باشد. چرا  بیرون 
داریم، که هر اندازه هم با بحران روبرو باشد اما باز هم 

بزرگ است و نباید نادیده گرفته شود.
از جمله راه کارهایي که این فعال بخش خصوصي پیش 
پاي دولت مي گذارد این است که باید هزینه هاي کسب 
به  اما جاي تاسف دارد که دولت  یابد.  و کار کاهش 
دو عامل مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادي کم توجه 
است؛ یک سیاست هاي بهبود مستمر فضاي کسب و 

میرسد  نظر  به  است.  فساد  بحث  دیگر  مساله  و  کار 
با مماشات  این مساله  با  متاسفانه  دولت و حاکمیت 
نمي توان  واقعا  آیا  اینجاست  سوال  مي کنند.  برخورد 
؟!  کرد  ایجاد  ضربتي  گروه هاي  فساد  با  مبارزه  براي 
پرداخت  رشوه  خود  اداري  امور  انجام  براي  باید  چرا 
کنند؟! نباید نظارتي بر این نوع عملکردها باشد. اینها 
عواملي است که دیگر به دنیاي بیروني ما ارتباطي پیدا 
نمي کند. متاسفانه باید گفت ما مدیران داخلي و اداري 

داریم که سر اقتصاد را مي برند!.

  مطلوبیت نرخ رشد متوسط و پیوسته
البته رشد اقتصادي، موضوع مهمي است که مي تواند 
زمینه را براي خروج اقتصاد از رکود در سال ۹۵ فراهم 
کند. در این بین اگرچه بانک جهاني نرخ رشد اقتصادي 
ایران در سال ۹۵ را ۵.۹ درصد پیش بیني کرده است، 
اقتصاد  براي  میزان رشد  این  نظر مي رسد که  به  اما 
رشد ۳درصدي  به  و شاید دستیابي  باشد  باال  کشور 
در سال ۹۵ واقع بینانه تر باشد. اما در عین حال همین 
میزان رشد مي تواند ببه این معنا باشد که اقتصاد از 
رکود چند سال اخیر خارج و وارد دوره رونق خواهد 
شد و اگر این شرایط ادامه پیدا کند مي توان امیدوار 
بود که به شرایط اقتصادي قبل از تحریم بازگردیم. اما 
با توجه به اینکه مهم ترین مشکل اقتصاد ایران رکود 
خود  باید  و  گرفته  را  آن  گریبان  که  است  شدیدي 
را از آن رها کند که ارتقاي بهره وري عوامل تولید و 
انباشت سرمایه کمک مي کند رکود و  بهبود کیفیت 
از  برخي  پیش بیني  اوصاف  این  با  یابد.  کاهش  تورم 
کارشناسان بر این است که سال ۹۵ اقتصاد ایران از 
درصدي  چهار  رشد  نرخ  چراکه  مي شود  خارج  رکود 
اقتصاد نیز به این معناست که اقتصاد از رکود خارج 
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شده است اما باید این مساله را نیز در نظر داشت که 
نرخ رشد متوسط اما پیوسته بهتر از نرخ رشد باال اما 
پرنوسان است. یعني اگر نرخ رشد اقتصاد براي ۱۰سال 
چهار درصد باشد بهتر از نرخ رشد نوساني ۱۰درصد و 
۲درصد در چند سال است. یعني به گفته کارشناسان 
زماني که چهار درصد نرخ رشد داشته باشیم به این 
نقدینگي  و  مالي  گردش  درصد  چهار  که  است  معنا 
افزایش  صورت  به  را  خود  این  و  شد  خواهد  بیشتر 
درآمد براي کسبه، تولیدکنندگان و دستمزد بگیران 

نشان خواهد داد.

  دو راهکار براي خروج از رکود
کمیسیون  رییس  پورقاضي،  مهدي  دیگر  سوي  از 
اینکه  براي  است  معتقد  تهران  بازرگاني  اتاق  صنعت 
اقتصاد به سمت خروج از رکود حرکت کند به اتخاد 
سیاست هاي دولت در سال ۹۵ بر مي گردد. چنانچه 
بگیرد  پیش  را  اقتصادي  آزادي  سیاست هاي  دولت 
رشد  و  گشت  برخواهیم  مسیر صحیح  به  سرعت  به 
دوباره اقتصادشروع خواهد شد. اما اگر دولت همچنان 
بخواهد با روش هاي گذشته اقدام کند ممکن است با 
منابع  اما  باشیم.  اقتصادي  رشد  آهنگ  شاهد  تاخیر 
خارجي خوش بین هستند اما این مستلزم آماده سازي 
شرایط و زیرساخت ها هستیم. به گفته این فعال بخش 
خصوصي، رشد و توسعه اقتصادي نیاز به ثبات و آرامش 
دارد. چرا که ما در منطقه یي قرار داریم که پر از تنش 
و آشوب است و این به نفع توسعه اقتصاد ما نیست. 
توسعه اقتصاد نیازمند به آرامش است. از سوي دیگر 
درگیرهاي سیاسي داخلي نباید اثر روي اقتصاد بگذارد 

و دعواهاي سیاسي نباید در اقتصاد کشور رخنه کند.
مطرح  رکود،  از  خروج  براي  پورقاضي  که  راهکاري 

و  اقتصادي«  »آزادسازي  بر  دولت  تمرکز  مي کند، 
باید  دولت  همچنین  است.  صادرات«  بر  »تمرکز 
رییس  بردارد.  دست  خود  پراکنده  حمایت هاي  از 
است  معتقد  تهران همچنین  اتاق  کمیسیون صنعت 
ولي  دارد  را  جهاني  بازارهاي  به  ورود  توانایي  ایران 
براي تحقق این موضوع باید نوع دیگري به اقتصاد در 
داخل کشور نگاه و نگریسته شود. مهدي پور قاضي 
باتوجه به تحوالت صورت گرفته و توافق هسته یي و 
داراي  اقتصاد  برجام مي گوید: »شرایط جدید  اجراي 
دو شاخص مهم است یک توجه به تمرکز بر صادارت 
و دیگري توجه و تمرکز بر بهره وري. در کنار این دو 
عامل دانش و تکنولوژي به روز هم جزو نیازهاست. در 
واقع کسي بخواهد با تکنیک هاي گذشته وارد صادرات 
شود نمي تواند موفق باشد بنابراین براي صادرات باید 
به فکر نوآوري و پژوهش اتوماسیون و بهبود روش هاي 
با  و  کیفیت  با  کاالیي  بتوان  تا  بود  تکنولوژي  و  کار 

قیمت بین المللي صادر کرد.

  ضرورت افزایش بهره وري اقتصادي
بر این اساس و به گمان کارشناسان با توجه به محدودیت 
دو  بهره وري  ارتقاي  اهمیت  منابع،  تامین  در  شدید 
چندان است. بنابراین بخشي از سیاست هاي خروج از 
رکود باید معطوف به افزایش بهره وري منابع موجود 
دو  در  منابع  بهره وري  افزایش  بر  موثر  عوامل  باشد. 
سطِح کالن و بخش هاي اقتصادي مي تواند تحقق یابد. 
از  اقتصاد کالن  باثبات سازي محیط  در سطح کالن، 
طریق اجراي سیاست هاي پولي و مالي و ارزي، تحوالت 
اقتصاد کشور را براي فعاالن اقتصادي پیش بیني پذیر 
ساخته و بخش مهمي از بالتکلیفي بازارها را کاهش 
فضاي  بهبود  سو  یک  از  بخشي،  سطح  در  مي دهد. 

اقتصادي  براي توسعه کلیه فعالیت هاي  کسب و کار 
انتخاب  دیگر  سوي  از  و  است  تعیین کننده  بسیار 
الزم  روي  این  از  است.  ضروري  پیشران  بخش هاي 
است براي پیش برد هرچه بهتر سیاست هاي خروج از 
رکود، بخش هایي از اقتصاد کشور که مي توانند با جذب 
منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص 
تحرك  ایجاد  شوند.  شناسایي  باشند،  داشته  داخلي 
خواهد  سبب  کشور  اقتصاد  پیشران  بخش هاي  در 
شد تحرك ایجاد شده به سایر بخش ها و فعالیت هاي 
اقتصادي پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این 
منظر بیشترین بهره وري از منابع مالي محدود موجود 

در جهت افزایش رشد اقتصادي حاصل شود.

  عدم تناسب بسته دولت با سنگیني رکود
احمد پورفالح، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، 
ضمن انتقاد از اینکه سنگیني رکود با سبکي و کوچکي 
کرد،  ارائه  در سال ۹۴  که  دولت  بسته هاي حمایتي 
بسته هایي  مي گوید:  »تعادل«  به  ندارد  تناسبي  اصال 
بدنه  از  محدودي  بخش هاي  به  کرد  ارائه  دولت  که 
تولید محدود شد. دوم اینکه بخش کوچکي از جامعه 
را هدف قرار داد. از این منظر جامعیت الزم را نداشت. 
بر این اساس اگر قرار است تحرکي در جامعه ایجاد 
شود باید کل جامعه را در نظر بگیریم نه اینکه تنها 
کارمندهاي بازنشسته را در نظر بگیریم. به اعتقاد وي 
بسته سیاستي دولت بسیار ضعیف بود به همین خاطر 
خاصي  اتفاق  که  بطوري  نداشت.  اجرا  در  موفقیتي 
هم در اقتصاد کشور نیافتاد. از این رو دولت قطعا در 
سال ۹۵ برنامه هاي سیاستي جدیدي در دستور کار 
همه  البته  بدهد.  جواب  امیدواریم  که  داشت  خواهد 

اینها مشروط بر این است که دست دولت باز شود؛ چرا 
که همین بودجه ۱۳۰میلیون توماني که براي بخش 
مسکن در نظر گرفته شده، اگر تحریک تقاضا ایجاد 
شود ۳۰ تا ۴۰ درصد مشکل اقتصاد حل خواهد شد. 
پورفالح در عین حال معتقد است که با رفع تحریم ها 
نباید انتظار داشت که همه مشکالت ظرف مدت یک 
تا دو سال حل شود. بطور مثال در کشوري مثل عراق 
نزدیک به ۸ سال است که تحریم ها برداشته شده اما 
سنگیني آن بر اقتصاد این کشور هنوز وجود دارد. این 
چیزي نیست که یک شبه رفع شود و زمانبر است. 
خیلي خوش بینانه فکر کنیم تا پایان سال ۹۶ در بحث 

اقتصاد بتوان اثر آن را دید.

  خوش بیني به رشد اقتصادي در سال 96
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح مي کند: 
۳۰درصد  تحریم ها  که  پذیرفت  را  واقعیت  این  باید 
مشکالت را ما اگر به ۹سال قبل برگردیم حل مي کند. 
چرا که ما بیش از ۷۰درصد ما مشکالتي زیرساختي 
و نهادي در اقتصاد داریم مگر اینکه بتوانیم با اقتصاد 
مقاومتي از این فضا استفاده کرد. برخي در اندیشه اند 
که با برجام همه مشکالت باید حل شود که باید گفت؛ 
مساله  با  گذشته  ۱۰سال  در  ما  نیست.  اینطور  خیر 
تحریم ها این شدت روبه رو نبودیم اما همین مشکالت 
را داشتیم. پور فالح در عین حال به رشد اقتصادي در 
امیدوار است  از رکود خوش بین و  سال ۹۵ و خروج 
چراکه به گفته وي حسن نیست در دولت وجود دارد. 
اما در این زمینه نیازمند انسجام همه دستگاه ها براي 

حل مشکالت اقتصادي هستیم. اگر
تدریج  به  شود  چندصدایي  جایگزین  تک صدایي 

فرصت هاي از دست رفته جبران خواهد شد.
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سیاست  هاي اقتصاد مقاومتي راه حل بحران
از سوي دیگر یحیي آل اسحاق معتقد است که توجه 
اما  بوده  جدي  بسیار  تورم  کاهش  بر  دولت  ویژه 
نمي توان تورمي را که به قیمت رکود اقتصادي تمام 
مي شود، موفقیت نام گذاشت. از این رو رییس سابق 
را  این بحران  از  راه خروج  تنها  تهران،  بازرگاني  اتاق 
وي  مي داند.  مقاومتي  اقتصاد  سیاست  هاي  اجراي 
مي گوید: شکي نیست که برداشتن تحریم ها مي تواند 
گرهي از مشکالت اقتصادي را بازکند. همچنین  این 
به وجود  بحران  از  بخشي  که  دارد  واقعیت  موضوع 
آمده در اقتصاد کشور حاصل تحریم ها بوده اما بطور 
اقتصاد کشور را نجات  کلي، برداشته شدن تحریم ها 
نمي دهد. با توجه به هشدار هایي که در گذشته داده 
دارد  مدیریت  به  جدي  نیاز  پسا تحریم  دوران  بودم، 
انتظار  در  بزرگي  مدیریت جدي، شوك  هاي  بدون  و 
اقتصاد کشور خواهد بود. مي توان با مدیریت صحیح 
و برنامه منظم و منسجم به بهبود شرایط امیدوار بود. 
یکي از برنامه هایي که دولت باید در نظر داشته باشد، 
توجه به نظام بانکي است؛ چون که اگر به دنبال اجراي 
اقتصاد مقاومتي باشیم باید نظام بانکي نیز متناسب 
بانک ها،  عملکرد  اگر  باشد.  به روز  مقاومتي  اقتصاد  با 
حمایت از تولیدات به  ویژه صادرات باشد، ارزش افزوده 
بخش  هاي مختلف اقتصادي هم زیاد خواهد شد و اثر 
تورمي هم کمتر مي شود. افزایش درآمد هاي حاصل از 
صادرات غیرنفتي، صنعتي و... در کنار کنترل پایه پولي 
کمک مي کند نرخ تورم روندي کاهنده داشته باشد که 
از  غیرتورمي  معني خروج  به  تولید،  توسعه  با  همراه 
رکود اقتصادي است. به گفته آل اسحاق هیچ اتفاقي 
در هیچ یک از بخش  هاي اقتصادي نمي افتد مگر اینکه 
قبول کنیم هر اقدامي هزینه دارد و باید این هزینه ها را 

بپردازیم. بنابراین باید گفت: خروج از رکود در یک دوره 
زماني کوتاه مدت در کشور امکان پذیر نیست. بسیاري 
از واحد هاي تولیدي کشور در یک دوره زماني هشت 
ساله به دلیل سیاست  هاي اشتباه اقتصادي درگیر رکود 
شده اند، از این رو از دولت فعلي نمي توان انتظار معجزه 
رکود  از  براي خروج  دولت  کنوني  در شرایط  داشت. 

نیازمند سرمایه  هاي سنگین است.

رفع تنگنا هاي مالي براي صنعتگران
بر اساس این گزاش، برنامه دولت براي خروج از رکود 
در سال ۹۵ باید بر رفع تنگناهاي مالي از یک طرف 
و ایجاد تحرك در بخش هاي پیشران اقتصاد کشور در 
کنار تسهیل و تشویق صادرات از سوي دیگر، بنا شود. 
بنابراین الزم است زمینه مناسبي براي ایجاد ارتباط 
تحرك  واقعي)شامل  بخش  و  مالي  بخش  بین  بهینه 
بخش هاي پیشران و توسعه صادرات غیرنفتي( برقرار 
شود؛ گویا بخش مهمي از تخصیص ناکاراي منابع مالي 
کشور ناشي از مسائل ریشه دار و بلندمدت اقتصاد ایران 
مانند »تورم باال«، »نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه«، 
در  دولت  دولتي«، »مداخالت  و  انحصاري  »بازارهاي 
مقررات« دست  و  منابع  و »تخصیص  قیمت گذاري« 
و پاگیر اداري بوده که مجموعه این مسائل را مي توان 
نامساعد کسب و کار و شرایط  در دو عبارت محیط 
بي ثبات اقتصاد کالن خالصه کرد. بر این اساس رسالت 
اصلي سیاست هاي اقتصاد کالن براي خروج از رکود، 
وجود  و  ارز  بازار  تورم،  نظر  از  ثبات  با  فضاي  تامین 
پیش بیني پذیري  به  منجر  که  است  متوازن  بودجه 
بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلي فضاي کسب 
و کار نیز، کاهش هزینه هاي معامالتي و فراهم آوردن 

فضاي رقابتي در سطح اقتصاد خرد خواهد بود.
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دنیای اقتصاد/

 تجربه استفانی کاسریل، 
مدیر عامل شرکت آپ ورک

مترجم: مریم رضایی
HBR :منبع

من هیچ گاه دوست نداشتم یک مهندس سنتی باشم؛ 
با  من  داشت.  من  با  زیادی  سازگاری  حوزه  این  اما 
از سن  را  برنامه نویسی  و  بودم  بزرگ شده  کامپیوتر 
12 سالگی شروع کرده بودم. در مجالت کامپیوتری 
در مورد استیو جابز و بیل گیتس مطالعه می کردم. 
بزرگسالی فکر می کردم،  آینده شغلی ام در  به  وقتی 
کنم.  کدنویسی  صرف  را  زیادی  وقت  داشتم  انتظار 
پاریس  در  میالدی   80 دهه  به  مربوط  تفکرات  این 

بود.
درون گرا  فردی  که  فهمیدم  زود  خیلی  همچنین 
هستم؛ اگرچه در آن زمان نمی دانستم چنین کلمه ای 
برای شخصیت من استفاده می شود. برخی بچه ها در 

مدرسه آشکارا روابط عمومی خوبی داشتند و همواره 
تفریح می کردند و افراد زیادی اطراف آنها بودند. در 
افراد  از  کوچکی  گروه  کنار  در  بودن  از  من  مقابل، 
بخوانم،  کتاب  داشتم  دوست  بیشتر  می بردم.  لذت 
انجام  خودم  برای  را  کارهایی  و  کنم  برنامه نویسی 
دهم. البته کامال هم غیراجتماعی نیستم و در جمع 
می توانم از پس خودم بربیایم؛ اما خیلی برایم طبیعی 

نیست.
حرفه ای  سوابق  و  شخصیتی  تیپ های  به  وقتی 
فکر  می شود  منجر  عاملی  مدیر  نقش  به  اغلب  که 
مثل  تکنولوژی  دوستدار  درون گرای  افراد  می کنید، 
اواخر،  همین  تا  نمی کنند.  خطور  ذهنتان  به  من 
وجود  عمومی  تفکر  این  تکنولوژی  صنعت  در  حتی 
داشت که یک مدیر فروش کاریزماتیک یا یک مدیر 
مالی با عملکرد خوب باید مدیر عامل شود تا بتواند 
یک  و  کند  برقرار  ارتباط  بیرون  دنیای  با  راحتی  به 
مهندس شاخص تنها در اتاق خود بماند و روی تولید 
رزومه  از  بخواهیم  اگر  متمرکز شود.  محصول خوب 
تعداد  کنیم،  قضاوت  امروزی  شرکت های  مدیران 

توسعه  یا  واحد مهندسی  معاون  آنها  از  خیلی کمی 
هنگام  فنی  سابقه  داشتن  اینکه  با  بوده اند.  محصول 
هدایت یک شرکت تکنولوژی قطعا مزیت هایی دارد، 
اما فردی که می خواهد مدیر عامل شود باید همچنان 
با این دیدگاه که مهندسان مدیران خوبی نمی شوند، 

بجنگد.
به صورت سیستماتیک تالش  در طول دهه گذشته، 
کرده ام بر این سوگیری غلبه کنم و از سابقه مهندسی 
برای  الزم  گسترده  مهارت های  و  رفته  فراتر  خودم 
در  همواره  آورم.  به دست  را  کسب وکار  یک  هدایت 
خارج  را  مشاغلی  و  بودم  پروژه ها  جست وجوی 
مطالعات  می کردم.  پیگیری  خودم  امن  منطقه  از 
گسترده ای برای جال دادن مهارت هایم در استراتژی، 
رهبری و مدیریت افراد داشتم و صدها ساعت صرف 
دوره های آموزشی اینترنتی کردم. از وقتی در آوریل 
2015 مدیر عامل شدم، فهمیدم که چطور فردی با 
باید  مدیریتی  برای حل مشکالت  مهندسی  ذهنیت 
خوبی  عملکرد  نقش  این  در  تا  کند  سازگار  را  خود 
به  تکنولوژی  شرکت های  که  آنجا  از  باشد.  داشته 

و  می شوند  تبدیل  اقتصاد  از  بزرگ تری  بخش های 
انتخاب نقش های  برای  آنجا که هیات های مدیره  از 
فنی  سوابق  که  افرادی  به  بیشتری  توجه  مدیریتی 
دارند نشان می دهند، سفر من می تواند برای دیگران 

دستورالعمل باشد.

از استارت آپ تا مدرسه کسب وکار
باشم.  کارآفرین  می خواهم  که  می دانستم  همیشه 
تولید  بزرگ  شرکت  یک  در  تمام  سال   30 پدرم 
این  مدیر عامل  کارش  اواخر  در  و  کرد  کار  سیمان 
ولی  می کردم،  تحسین  را  شغلش  من  شد.  شرکت 
خودم می خواستم در محیط کوچک تری کار کنم که 
اثرگذاری یک فرد ساده تر باشد. وقتی پس از مدرسه 
مهندسی فرانسه را ترک کردم تا مدرک کارشناسی 
علوم کامپیوتر را از دانشگاه استنفورد دریافت کنم، 

این اولویت من افزایش یافت.
و  بودند  همکالس  من  با  برین  سرگئی  و  پیج  لری 
اولیه  کارهای  بود،  من  نزدیک  که  کاری  دفتر  در 
دپارتمان  دادند.  انجام  را  گوگل  شرکت  راه اندازی 

از مهندسی درون گرا به مدیری هدایت گر
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آموزشی ما 100 دانشجو و حدود 10 استاد داشت و 
در اواخر دهه 90 ظاهرا همه آنها به نوبه خود روی 

راه اندازی یک استارت آپ کار می کردند.
وقتی دوره ارشد را تمام کردیم، خیلی از همکالسی ها 
دوست  من  اما  پیوستند،  سرگئی  و  لری  گروه  به 
می خواستم  و  کنم  کار  دیگران  شرکت  در  نداشتم 
کوچکی  شرکت  اولین  باشم.  داشته  شرکتی  خودم 
آن  کار  و  داشت  نام   Fireclick کردم  تاسیس  که 
سریع تر  بارگذاری  به  کمک  برای  نرم افزاری  ساخت 
وب سایت شرکت ها بود )در آن دوره با توجه به اینکه 
اینترنت dial up استفاده می شد و پهنای باند هنوز 
رایج نشده بود، چنین چیزی اهمیت داشت(. با اینکه 
به عنوان  بیشتر  اما  بودم،  شرکت  این  بنیانگذار  من 
صرف  وقتم  بیشتر  و  می کردم  فعالیت  مهندس 
از  می کنم،  نگاه  گذشته  به  وقتی  می شد.  کدنویسی 
این  با  می کنم.  تعجب  بودم،  ساده لوح  چقدر  اینکه 
حال، عملکرد نسبتا خوبی در آن شرکت داشتیم و 

بعد از چهار سال فعالیت آن را فروختم.
بعد از فروش شرکت برای دریافت مدرک MBA از 
مدرسه کسب وکار INSEAD اقدام کردم. اهداف من 
فراتر از یک دانشجوی عادی مدرسه کسب وکار بود. 
قصدم این نبود که حوزه کاری ام را عوض کنم. تا پیش 
از آن در حوزه تکنولوژی کار کرده بودم و می خواستم 
در همین عرصه باقی بمانم. به مدرک MBA برای 
تصمیم  بلکه  نداشتم،  نیاز  بعدی ام  شغل  به  ورود 
بودم  دیده  چون  بروم  کسب وکار  مدرسه  به  گرفتم 
کارآفرینان حوزه های تخصصی چه اشتباهاتی مرتکب 
می شوند )و خودم از این دست اشتباهات در شرکت 

از  معناداری  درس های  اینکه  با  و  داشتم(  زیاد  اولم 
این اشتباهات گرفته بودم، می خواستم از تکرار آنها 
چنین  مدرسه کسب وکار  من،  برای  کنم.  جلوگیری 
معنایی داشت: هر موردکاوی که بررسی می کردیم، 
در  بود  ممکن  که  بود  واقعی  موقعیتی  نشان دهنده 
آینده با آن مواجه شوم. با مطالعه صدها مورد مختلف 
کسب وکار، مهارت هایی در شناخت الگو و تطابق هر 
با آن،  برای رویارویی  با گزینه های مختلف  موقعیت 

به دست آوردم.

تحول به سوی فروش
شرکت  به  کسب وکار  مدرسه  شدن  تمام  از  بعد 
واحد  در  تولید  مدیر  به عنوان  و  پیوستم   PayPal
فرانسه مشغول به کار شدم. این شرکت به تازگی وارد 
فرانسه شده بود و بنابراین تنها دو کارمند داشتیم و 
معموال  من  می کردیم.  کار  استارت آپ  یک  در  انگار 
بعدی،  و شغل های  آن شغل  در  و  کار می کنم  زیاد 
برای  و سپس  متمرکز می شدم  اصلی ام  کار  بر  ابتدا 
رسیدگی به چالش های مختلف وقت اضافه اختصاص 
 60 می گذاشتم  قرار  اگر  مثال،  به عنوان  می دادم. 
ساعت در هفته کار کنم، 40 ساعت آن را به کارهای 

اصلی می پرداختم و 20 ساعت دیگر را به وظایفی در 
دیگر بخش های شرکت اختصاص می دادم. در شرکت 
پروژه های  بر  تسلط  برای  را  اضافه  وقت   PayPal
دربرمی گرفت،  را  سهم  بازار  در  محصولی  که  نارس 
در  زیادی  چیزهای  فرآیند،  این  در  می کردم.  صرف 
مورد صنعت بانکداری یاد گرفتم و با افرادی در امور 
مالی و حقوقی ارتباط پیدا کردم که اگر این شرایط 
نبود، هیچ گاه چنین افرادی را نمی شناختم. مدیریت 
زمان برای انجام کارهای دیگر در شرکت، بهترین راه 

افزایش مهارت های فردی است.
بعد از ترک PayPal مدیر فروش یک شرکت دیگر 
شدم. به عنوان یک مهندس، گزینه مسلمی برای آن 
 PayPal شغل نبودم، اما باید بگویم زمانی را که در
گذرانده بودم توسعه شغلی فراوانی را به ویژه در امر 
فروش موجب شده بود. سعی کردم با مدیران شرکت 
جدید صادق باشم. به آنها گفتم »پیش از این هیچ 
نمی کنم  ادعا  و  نبودم  هم  فروش  معاون  حتی  گاه 
داشته اید  تاکنون  که  فروشی  مدیر  بهترین  می توانم 
باشم، اما محصول شما کامال فنی و تخصصی است و 

در مورد کارکرد آن اطالعات واقعی دارم.«
تغییر به سوی فروش یک جهت دهی مهم در مسیر 
بین دو  است  مواقعی الزم  بود. در  آینده شغلی من 
حوزه  در  اینکه  یکی  کنید.  انتخاب  را  یکی  مسیر 
تخصص خودتان باقی بمانید که این موضوع احتمال 
موفقیت مداوم شما را افزایش می دهد، اما در ضمن 
اینکه  دوم  می کند.  محدود  را  فعالیت هایتان  دامنه 
جهش بزرگی داشته باشید و به طور کامل وارد حوزه 
را  شما  شکست  ریسک  انتخاب  این  شوید.  دیگری 
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این  اما در صورتی که در  باالتر می برد،  به طور حتم 
خواهید  وسیع تری  تجربه  برسید،  موفقیت  به  مسیر 
ریسک گریزی  افراد  گذشته  از  مهندسان  داشت. 
طی  را  اول  مسیر  داشته اند  تمایل  بیشتر  و  بوده اند 

کنند.
افراد زیادی را می بینید که در ابتدای کارشان مدیر 
واحد مهندسی هستند و 10 مهندس زیر دستشان 
کار می کنند، سپس این تعداد به 100 نفر می رسد 
اینکه  در  می رسند.  بزرگ  بسیار  شرکتی  به  بعد  و 
باشید  اثرگذار  نقش هایی  چنین  در  می توانید  چقدر 
محدودیت وجود دارد، چون همچنان کاری را انجام 
می دهید که باالدستی شما می گوید، البته شرکت های 

گوگل و فیس بوک از این نظر استثنا هستند.
مهندس های کامپیوتر این دو شرکت قهرمان  محسوب 
از  زوکربرگ  مارک  و  سرگئی  لری،  چون  می شوند، 
کنند.  ایجاد  را  فرهنگی  چنین  کرده اند  تالش  ابتدا 
وقتی من وارد نقش های مدیریتی شدم، تالش کردم 
همین کار را انجام دهم؛ یعنی یک فرهنگ شرکتی 
و  باشد  جالب  آن  در  بودن  مهندس  که  کنم  ایجاد 
افراد فنی این اختیار را داشته باشند که بر استراتژی 

شرکت اثر بگذارند.

چالش درون گرا بودن
اولین بار  برای  شغلی،  تغییرات  این  بحبوحه  در 
پرسشنامه   ،Myers-Briggs( مایرز-بریگز  تست 
روان سنجی که هدف آن سنجش اولویت های افراد در 
تصمیم گیری است( را انجام دادم. نتایج تست چیزی 
را که همواره نسبت به آن تردید داشتم، تایید کرد: 
اینکه من فردی به شدت درون گرا هستم. شکی وجود 

ندارد که یک فرد درون گرا که می خواهد مدیر عامل 
رهبر  وقتی  شد.  خواهد  مواجه  چالش هایی  با  شود، 
سازمانی می شوید، شاید ضروری نباشد که، خنده رو 
رفتارهایی  داشتن چنین  اما  باشید،  و خوش برخورد 
مفید است. البته این رفتارها برای همه آسان نیست. 
یک راه برای اینکه در این مسیر پیشرفت کنید این 
از  باشید. مثال یکی  اهداف ملموس داشته  است که 
سخت ترین کارهای ممکن برای من این است که وارد 
یک رویداد شبکه سازی یا کنفرانس بزرگ - جایی که 
اتاقی بزرگ مملو از صدها نفری که خیلی از آنها را 
نمی شناسم حضور دارند – شوم و بخواهم با دیگران 
شرایطی  چنین  مدیریت  برای  کنم.  برقرار  ارتباط 
 30 با  حداقل  است  قرار  می کنم:  تعیین  را  اهدافی 
و  بگیرم  ویزیت  کارت  نفر   10 از  کنم،  صحبت  نفر 
فردی  که  آنجا  از  بگذارم.  را  آینده  جلسه  پنج  قرار 
رقابتی و نتیجه محور هستم، این اهداف تقریبا با حس 
اضطرابم در مورد ورود به یک جمع بزرگ ناشناخته و 
معرفی خودم مقابله می کند. تا جایی که می توانستم 
روی مهارت شروع یک مکالمه کار کردم. همچنین 
یافتن روش هایی برای خداحافظی کردن موقر  روی 

در پایان جلسه تمرین کردم.
این  پیوستم.   oDesk شرکت  به   2012 سال  در 
 2003 سال  در  یونانی  مهاجر  دو  سوی  از  شرکت 
تاسیس شده بود. ابتدا به عنوان مدیر فروش کارم را 
شروع کردم، اما بعد از مدتی که مدیر واحد مهندسی 
مناسبی  جایگزین  نتوانستیم  و  کرد  ترک  را  شرکت 
پیدا کنیم، به من پیشنهاد شد هر دو نقش را داشته 
با   oDesk  2014 سال  در  پذیرفتم.  من  و  باشم 
شرکت Elance ادغام شد و بعد از مدتی نام شرکت 

به آپ ورک )Upwork( تغییر یافت و من همچنان 
ماه مدیر عامل  از چند  بعد  را داشتم.  هر دو سمت 
وقت شرکت استعفا داد و در حالی که هیات مدیره 
به دنبال نیرویی خارج از شرکت برای جایگزینی او 
شوم.  عامل  مدیر  می خواهم  کردم  تصریح  من  بود ، 
بزرگ ترین نگرانی آنها این بود که تاکنون سابقه مدیر 
عاملی نداشتم؛ حسی که بیشتر در منطقه سیلیکون 
ولی متداول است. در نهایت توانستم هیات مدیره را 
متقاعد کنم که مهارت های الزم برای موفقیت در این 

شغل را دارم.

تعامل با کارمندان
که  تصمیم هایی  و  وظایف  متوجه شدم  موقع  آن  از 
مدیران عامل اغلب با آن مواجه می شوند، پیچیده تر 
آن  درگیر  مهندس ها  که  است  فنی  مشکالت  از 
هوش  به  عامل  مدیر  وظیفه  عمده  بخش  هستند. 
به  دیگران  اینکه  دانستن  و  برمی گردد  او  احساسی 
برخی روزها احساس می کنم  دارند.  نیاز  چه چیزی 
در شرکت به یک روانشناس تبدیل شده ام و باید از 
در  وقتی  باشم.  آماده  آن  برای  کامال  احساسی  نظر 
من  طبیعی  واکنش  می شوم،  خبردار  مشکلی  مورد 
این است که به روش مهندس ها جزئیات آن را روی 
یک وایت بورد بنویسم و نموداری برای حل آن ترسیم 
کنم. بسیاری از افرادی که مشکالت خود را نزد مدیر 
عامل مطرح می کنند، به دنبال راه حل نیستند، بلکه 

فقط می خواهند شنیده شوند.
مورد  در  اینکه  و  زمان  مدیریت  مورد  در  همچنین 
به  باید  سرمشق هایی  چه  کارمندان  روزانه  وظایف 
آنها بدهم چیزهای زیادی یاد گرفته ام. اکنون وقتم 

را بیشتر خارج از دفترم می گذرانم، چون گفت وگو با 
کنفرانس ها  در  شرکت  و  سرمایه گذاران  و  مشتریان 
برای کسب وکارمان واقعا مهم است. وقتی هم که در 
دفتر حضور دارم، اعضای تیم را راهنمایی می کنم و 
به جزئیات کارهایی که انجام می دهند گوش می دهم. 
ضرورت  یک  خرد  مدیریت  برای  را  کار  این  اما 
نمی دانم، چون همچنان به کارمندانم اجازه می دهم 
نظر  به  انجام دهند.  را  نظر خودشان  از  کار  بهترین 
من مدیران عامل نباید کامال مثل استیو جابز باشند.

نقش من این است که به کارمندانم کمک کنم نسبت 
به کارشان هیجان داشته باشند، به آنها اختیار بدهم 
و منابعی را که الزم دارند در اختیارشان بگذارم. یکی 
از بزرگ ترین مزیت های شرکت آپ ورک این است که 
کارمندان با ماموریت ما همگام هستند. ممکن است 
شرکت های  که  را  چشمگیری  مزیت های  از  خیلی 
ارائه  نظر می گیرند  در  ولی  منطقه سیلیکون  مطرح 
کارمندانمان  می کند  کمک  ما  ماموریت  اما  ندهیم، 

متعهد بمانند.
تا همین اواخر افرادی مثل من که از حوزه مهندسی 
نظر  به  غیرعادی  بودند،  شده  مدیریتی  نقش  وارد 
می رسیدند. بیل گیتس، لری پیج و مارک زوکربرگ 
فکر  من  اما  هستند.  موضوع  این  خوب  نمونه های 
افراد بسیار بیشتر  می کنم در آینده تعداد این گونه 
خواهد شد. افراد به تدریج متوجه این موضوع می شوند 
محصول  یک  کارآیی  جزئیات  مورد  در  که  پرسنلی 
اطالعات دارند، بهترین گزینه برای تصمیم گیری در 

مورد آینده فروش آن محصول هستند.
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موضوع: خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - ششم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و سوم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۵ / ۱۳۹۵ - هشتم مرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
    

محل دریافت اسناد : شرکت توزیع
  

: خرید انواع مقره موضوع  

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - ششم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۸ / ۵ / ۱۳۹۵ - هشتم مرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
    

محل دریافت اسناد: شرکت توزیع

موضوع: واگذاری فعالیت های خدمات تخصصی 
نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - ششم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - ششم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - ششم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر :  ایران - قزوین - قزوین
   

محل دریافت اسناد : امور قراردادها

موضوع: تجدید مناقصه تست وتصفیه ترانس وتوسعه 
و احداث شهری ۹۵/۲/۱-۲-۳

حوزه فعالیت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

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

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۳ / ۳ / ۱۳۹۵ - سوم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۳ / ۳ / ۱۳۹۵ - سوم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

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 -امور تدارکات
  

طبقه بندی موضوعی :   پیمانکاری راه-ابنیه-
تاسیسات

25 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزیشرکت توزیع نیروی برق استان مرکزیشرکت مدیریت تولید برق شهید رجاییشرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیك 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

خانه محلی، چالسر، تنکابن، مازندران   /
 عکس از شایان غیاث الدین
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