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اخبار اقتصادی

یادداشت

مناقصات

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

چند  و  روسيه  چين،  اروپا،  اتحادیه  امریكا، 
واردات  و  توليد   2014 سال  از  دیگر  كشور 

المپ هاي رشته اي را ممنوع كردند
در گوگل سرچ مي كنم »خريد اينترنتي المپ هاي 
پيدا  خريد  براي  مختلفي  گزينه هاي  رشته يي«، 
فروش  به  حتي  گزينه ها  اين  از  يكي  مي كنم. 
 9 است.  مربوط  دوم  دسته  رشته يي  المپ هاي 
المپ كه در توضيح آنها نوشته شده تعدادي از آنها 
سالم هستند تنها به مبلغ 1000 تومان به فروش 
مي رسند. تب بعدي را وب سايت سازمان بهره وري 
انرژي ايران باز مي كنم، خبر از اين قرار است كه 
مصوبه »ممنوعيت توليد و واردات المپ رشته يي« 
به تصويب هيات وزيران رسيده است. بخشي از خبر 
فروردين  است،  تكراري  و  آشنا  برايم  حدودي  تا 
مديرعامل  سجادي  حسين  كه  بود   95 سال  ماه 
سازمان سابا از »ممنوعيت توليد و توزيع المپ هاي 
رشته يي« و »توقف واردات« با همكاري وزارت نيرو 
و وزارت صنعت و معدن خبر داده بود، حاال دقيقا 
2سال از آن روزها مي گذرد و وفور اين نوع المپ ها 
در ايران هنوز به حدي است كه مي شود به راحتي 

و از طريق اينترنت آن را خريداري كرد. مساله يي 
نيز  اين محصول  براي  تقاضاي كافي  از وجود  كه 
در چيست؟  اتفاق  اين  ريشه  اما  مي كند.  حكايت 
چه عواملي سبب مي شوند تا با وجود عزم ظاهري 
نهادهاي دولتي براي كنار رفتن اين نوع از المپ ها 
كه مصرف انرژي بااليي دارند باز هم شاهد وجود 
آنها باشيم؟ اين پرسش را با عليرضا كالهي رييس 
عضو  صالحي  حميدرضا  و  برق  صنعت  سنديكاي 
اتاق  نمايندگان  هيات  و  برق  صنعت  سنديكاي 
برق  فعاالن كلي حوزه صنعت  عنوان  به  بازرگاني 
و احمد محسني دبير انجمن صنفي توليد كنندگان 
المپ هاي روشنايي ايران به عنوان فردي مطلع در 
توليد كنندگان المپ هاي  دغدغه  از  كه  اين حوزه 
گذاشتيم.  ميان  در  است  آگاه  ايران  در  روشنايي 
كالهي و صالحي در اظهارنظرهايي همسو معتقد 
هستند كه سياست هاي كلي دولت در قيمت انرژي 
در اين ماجرا نقشي مهم ايفا مي كند. محسني اما 
موشكافانه تر به مساله پرداخته و از عدم ممنوعيت 
واردات اين المپ ها در گذشته مي گويد، از مشكالتي 
كه با تغيير خط كاربري گريبان كارگران كارخانه ها 

وام  براي  وثيقه هاي سنگين  از  و  را خواهد گرفت 
گزارش  برنمي آيند.  آن  پس  از  كارخانه ها  اين  كه 
»تعادل« در اين باره كه با هدف شفاف سازي نسبي 
رشته يي  المپ هاي  رفتن  كنار  روي  پيش  موانع 

نگاشته شده است را در ادامه مي خوانيد.
روز گذشته وب سايت سازمان بهره وري انرژي ايران 
كيفيت  افزايش  راستاي  »در  نوشت:  خبري  طي 
محصوالت روشنايي موجود در بازار و براي حمايت 
از عموم مصرف  كنندگان، مصوبه ممنوعيت توليد و 
واردات المپ رشته يي در سال »اقتصاد مقاومتي؛ 

اقدام و عمل« به تصويب رسيد.«
/7144 شماره  مصوبه  اساس  بر  گزارش  بنابراين 
ت51347 ه مورخ 95/1/26 هيات محترم وزيران، 
المپ  هاي  توليدكنندگان  كليه  بهره برداري  پروانه 
رشته يي با توان باالي 40وات تا تاريخ 95/9/26 لغو 
خواهد شد و توليد كنندگان تا تاريخ مزبور مهلت 
خود  توليد  خطوط  جمع آوري  به  نسبت  تا  دارند 
اقدام كنند. ضمن آنكه ثبت سفارش و واردات كليه 

المپ هاي رشته يي از اين پس ممنوع است.
ادامه درصفحه 3 /

تعادل/ »تعادل« در گفت وگو با چند فعال صنعت برق بررسي كرد

چهكسيالمپهايرشتهايراخاموشميكند؟ روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 
سندیكای  مدیره  هيات  عضو  سعادتی؛   مسعود 

صنعت برق ایران و مدیرعامل شركت مبنانيرو

بنظر مي رسد مسئولين محترم در دولت با تمركز بر 
از  پس  را  خود  دستاورد  بزرگترين  تورم  مهار  مسأله 
عملياتي كردن برجام و رفع تحريم ها كاهش نرخ تورم 

از حدود 40% به 15% مي دانند.
در اين دوره نرخ ارز مبادالتي از حدود 25.000 ريال به 
حدود 30.000 ريال افزايش يافته و نرخ آزاد ارز تقريباً 
ثابت و در محدوده 35.000 ريال در نوسان است كه 
از اين منظر با توجه به كاهش بهاي نفت به ارقام زير 
30 دالر به ازاء هر بشكه تا اين لحظه دولت عملكرد 
به مراتب قابل قبول و فراتر از پيش بيني ها را از خود 

بجاي گذاشته است كه قابل تقدير ميباشد.
بر كاهش نرخ  ادامه وضعيت كنوني و تمركز  آيا  ولي 
تورم و غفلت از ركود و آثار زيانبار آن در جهت منافع 
كشور است؟ و آيا نبايد برنامه اي براي خروج از ركود 

ارائه شود؟ 

ادامه درصفحه 3 /

ركود بدتر است یا تورم ؟

اردتشهبی



 

 صدور خدمات فنی ایران به شرق آسيا
و  تجهيزات  صادرات  شركت  مديرعامل  مقام  قائم 
خدمات آب و برق ايران )صانير( گفت: با وجود تحريم 
های ظالمانه و فشارهای اقتصادی، شركت صانير يك 
تجهيزات  بكارگيری  با  را  سريالنكايی  روستای  هزار 

ايرانی برق دار كرد........ادامه خبر 

 مقام مسئول سانا: اطلس بادي ایران تا 
سال آینده آماده مي شود

معاون فني و اجرايي سازمان انرژي هاي نو ايران )سانا( 
از آماده شدن اطلس بادي كشور تا يك سال آينده خبر 
داد و گفت: تحقق اين مهم كمك خوبي به سرمايه 
گذاران اين عرصه در كشور خواهد كرد........ادامه خبر 

 انتظار 6 ماهه وزارت نيرو برای انتقال 7 
هزار ميليارد تومان بدهی

حدود 6 ماه است كه وزارت نيرو در تالش برای انتقال 
7 هزار ميليارد تومان از بدهی های خود به دولت است 
نرسيده  نتيجه  به  هنوز  وزارتخانه  اين  های  تالش  و 

است.......ادامه خبر

 توصيه های هاشمی رفسنجانی به نظام 
بانكی برای رونق توليد

ويژه  نقش  به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی  آيت اهلل 
و  كشور  به  اقتصادی  رونق  برگشت  برای  بانك ها 
تقويت پايه های توليد، گفت: اگرچه متأسفانه جريانی 
نگاه سياسی به مصالح نظام و منافع ملی مخصوصاً در 
بخش رونق اقتصاد در اين دولت دارند، اما دلسوزان 
واقعی نظام به ويژه نظام بانكی كشور بايد همكاری 
برگردد........ادامه  عادی خود  روال  به  توليد  كه  كنند 

خبر

 نرخ تورم در فروردین 10.۸ درصد شد
مركز آمار ايران، نرخ تورم در دوازه ماهه منتهی به 
فروردين ماه امسال را 10.۸ درصد اعالم كرد........ادامه 

خبر

 شرایط بانك توسعه صادرات براي 
بهره مندي صادركنندگان از تسهيالت

 مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: مشتريان براي 
بهره مندي از تخفيف هاي تسهيالتي بايد شرايطي 
مالي،  هاي  صورت  ارائه  يك،  نوع  وثيقه  ارائه  مانند 
امتياز رتبه بندي اعتباري و كسب عنوان صادركننده 

نمونه را داشته باشند.......ادامه خبر.

 جدول قيمت سكه و ارز روز 
چهارشنبه منتشر شد

جدول قيمت انواع سكه و ارز روز چهارشنبه در بازار 
منتشر شد........ادامه خبر

 ارائه گزارشی از وضعيت اقتصادی 
استان تهران در سال گذشته

و  دولت  گفت و گوی  شورای  نشست  بيست وپنجمين 
بخش خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد كه 
به  اشاره  با  اين شورا  نمايندگان بخش خصوصی در 
تعيين  خواستار  ارز،  نرخ  شدن  واقعی  ضرورت های 
تكليف اين مساله از جانب دولت شدند. .......ادامه خبر

 از سوي سازمان امور مالياتي صادر شد
وظايف و تكاليف موديان درخصوص نوع دفاتر و اسناد 
و مدارك و روش هاي نگهداري آنها اعالم شد. براساس 
ماليات هاي  قانون   1394/4/31 مصوب  اصالحيه 
با رعايت اصول و  مستقيم صاحبان مشاغل موظفند 
و  تجارت  قانون  موضوع  تجاري  دفاتر  تنظيم  ضوابط 
ساير ضوابط مربوط، نسبت به تنظيم و نگهداري دفاتر 
اقدام و ضمن تنظيم  و اسناد و مدارك حسب مورد 
اظهارنامه مالياتي خود براساس دفاتر و اسناد و مدارك 
را  آنها  امور مالياتي  ادارات  مذكور، حسب درخواست 
جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به 

ادارات ذي ربط ارائه نمايند........ادامه خبر

 ۸2 ماموریت برای بهبود محيط كار
برای   95 سال  برنامه های  از  ايران  بازرگانی  اتاق 
ارزيابی های  كرد.  رونمايی  كار  محيط  بهبود 
را  ايران  در  كسب وكار  محيط  وضعيت  كارشناسی 
سخت توصيف می كند كه افزايش قيمت تمام شده 
تبعات  از جمله  آنها  رقابتی  بنگاه ها و كاهش قدرت 
بين المللي  تحريم هاي  اخير،  سال هاي  در  است.  آن 
و  كسب و كار  فضاي  بر  مختلف  طرق  از  كشور  عليه 
سطح رقابت پذيري و بهره وري كشور اثرات نامطلوبي 

گذاشته است.........ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
چه كسي المپ هاي رشته اي را خاموش 

مي كند؟

اين گزارش مي افزايد: »المپ هاي التهابي رشته يي از 
قديمي  بسيار  فناوري  با  روشنايي  محصوالت  جمله 
ديدگاه  از  زيادي  آسيب هاي  كه  هستند  منسوخ  و 
باالي  مصرف  به واسطه  خانوار  انرژي  هزينه  افزايش 
انرژي و آلودگي محيط زيست به دليل راندمان بسيار 
كم ايجاد مي كنند. ضمن آنكه طول عمر بسيار پايين 
اين المپ ها، نياز به تعويض در زمان هاي كوتاه را به 

همراه دارد.«
 مهم ترين تشكلي كه در ايران به فعاليت هاي مربوط 
به المپ هاي روشنايي مربوط مي شود؛ »انجمن صنفي 
توليد كنندگان المپ هاي روشنايي« است. تشكلي كه 
تاكنون چندان در رسانه حضور پررنگي نداشته و به 
تا  آن  مسووالن  با  ارتباطي  راه  يافتن  واسطه  همين 
محسني  احمد  با  صورت  هر  به  بود.  دشوار  حدودي 
دبير اين انجمن تماس مي گيريم، او با حوصله موانع 
پيش روي توليد المپ هاي رشته يي در ايران را توضيح 
مي دهد. احمدي در نخستين واكنش نسبت به مصوبه 
وزارت  كه  مي كند  اشاره  مساله  اين  به  دولت  هيات 
صرفا  ايران  انرژي  بهره وري  سازمان  واقع  در  و  نيرو 
به  مربوط  كه  بهره يي  از  قسمتي  كه  شده اند  متعهد 
وام پرداختي به كارخانه ها براي تغيير خط كاربريشان 
است را پرداخت كند. او در اين باره مي گويد: »مساله 
نيازمند وثايقي است كه  اينجاست كه وام مورد نظر 
توليد كنندگان از عهده آن بر نمي آيند. وثايق اين گروه 

اكنون در گرو است.«
محسني ادامه مي دهد: »كارخانه ها زماني كه بخواهند 
نوع توليد را تغيير دهند با مازاد كارگران و كارمنداني 

اين مصوبه تكليف آن روشن  مواجه مي شوند كه در 
نسبت  به  رشته يي  المپ  توليد  كه  چرا  است،  نشده 
ديگر انواع المپ ها به نيروي كار بيشتري احتياج دارد.«
دبير انجمن صنفي توليد كنندگان المپ هاي روشنايي 
به مصوبه سال 91 در همين زمينه اشاره كرده و معتقد 
است كه آن مصوبه در زمينه مازاد كارگران و كاركنان 
نسبت به مصوبه فعلي رجحان داشته و تعهداتي در اين 
زمينه بر عهده وزارت كار قرار مي داد كه اكنون ناديده 

گرفته شده است.
در  مشغول  اكنون  تعداد  چه  اينكه  به  پاسخ  در  او 
خط توليد المپ رشته يي در ايران هستند، مي گويد: 
»اكنون 4 كارخانه در اين زمينه فعال هستند كه به 
صورت حدودي 2000 تا 2500 نفر در آنها مشغول 
به كار هستند.« محسني در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا اين توليد در كارگاه هاي كوچك نيز اتفاق مي افتد، 
مي گويد: »امكان توليد اين المپ ها در كارگاه كوچك 
وجود ندارد اما اين امكان هست كه برخي با وارد كردن 
حباب و اضافه كردن سرپيچ در كارگاه، به نوعي دست 

به مونتاژ اين المپ ها بزنند.«

 ترس از WTO مانع منع واردات
اما از ديدگاه يك فعال در زمينه توليدات المپ، چه 
با وجود  باعث شده كه طي سال هاي گذشته  عاملي 
پيدا  ادامه  توليد  اين  همچنان  مختلف  مصوبه هاي 
كند؟ محسني اعتقاد دارد كه چند عامل در اين ميان 
دخيل است. در درجه اول در سال هاي گذشته واردات 
واسطه  همين  به  و  داشته  وجود  رشته يي  المپ هاي 
ديده  داخلي  كارخانه هاي  بستن  براي  كافي  دليلي 
اين پرسش كه به چه دليل  به  او در پاسخ  نمي شد. 
نمي شد،  اعالم  ممنوع  المپ ها  اين  واردات  تاكنون 
مي گويد:»استدالل اين بود كه ايران خواستار عضويت 

واردات  و ممنوعيت  است  تجارت جهاني  در سازمان 
ادامه  او  مي شود.«  مشكل ساز  زمينه  اين  در  كاال 
مي دهد:»طي سال هاي گذشته صرفا قرار بر اين شد 
كه در ثبت سفارش ها محدوديت اعمال شود كه اين 
نيز هرگز عملي نشد.« محسني مي گويد كه واردات 
به  نيز  المپ هاي رشته يي در كشورهاي ديگر جهان 
نظر  در  با  كشورها  آن  بلكه  نيست  ممنوع  آن شكل 
گرفتن مشوق هايي سعي در محدوديت حضور اين نوع 

المپ ها دارند.

 تقاضایي كه همچنان وجود دارد
اما اگر بخواهيم از جنبه يي ديگر نيز به ماجرا بپردازيم، 
توليد، توزيع و واردات المپ هاي رشته يي در صورت 
مي رفت.  بين  از  عمال  محصول  اين  براي  تقاضا  نبود 
زماني چراغ هاي عألالدين در اغلب خانه هاي ايرانيان 
وجود داشت اما به واسطه جايگزيني كاالهاي كاراتر 
اكنون تنها كسي كه قصد آتش زدن به اموال خود را 

داشته باشد، دست به توليد اين چراغ ها مي زند.
المپ هاي  توليد كنندگان  صنفي  انجمن  دبير 
وجود  در  فرهنگي  مشكالت  دارد:  اعتقاد  رشته يي 
اين  در  او  دارند.  اثر  رشته يي  المپ هاي  براي  تقاضا 
المپ هاي  مورد  در  مثال  مي گويد:»براي  زمينه 
پربازده اطالع رساني سوء وجود دارد. برخي گروه هاي 
غيرموجه هر از گاهي بيان مي كنند كه نور اين المپ ها 
سرطان زاست و همين مساله در ايجاد تقاضا مشكل 
ايجاد مي كند. مساله ديگر اين است كه عدم دخالت 
پربازده  المپ هاي  جمع آوري  براي  بازار  در  دولت 
بي كيفيت نيز اعتماد مشتريان به اين نوع از محصوالت 
را سلب كرده و باعث ايجاد اين تصور شده است كه 

شايد المپ هاي رشته يي عمر بيشتري دارند.«
مساله  اين  به  خود  صحبت هاي  پايان  در  محسني 

ادامه از صفحه 1/ 
اگر اميد است با استفاده از رفع تحريم ها و استفاده از 
ظرفيت هاي فاينانس خارجي كسب و كار در كشور 
عملياتي  كه  داشت  توجه  بايد  بگيرد  رونق  مجدد 
شدن فاينانس خارجي با توجه به پروسه طوالني آن 
اثر فوري بر بازار كسب و كار ايجاد نمي نمايد و بعالوه 
بخش هاي مهمي از فاينانس اثري بر توليد داخل 
نخواهد داشت در شرايط فعلي بدليل ركود چندين 
ساله بخش صنعت و خدمات كشور كه در بعضي از 
مصاحبه ها به رقم منفی 25 درصد نيز اشاره شده 
است و در كنار آن مشكل نقدينگي و مطالبات بخش 
خصوصی از دولت و هزينه هاي سرسام آور تأمين 
مالي بخش توليد و خدمات را بي رمق و شركت ها 
را به اتخاذ سياستهاي انقباضي و حركت به سمت 
كوچكتر شدن برده است در اين شرايط بسياري از 
شركت ها عليرغم ميل باطني ناگزير از كاهش نيروي 

كار بعضا متخصص نيز شده اند.
و  بيكاري  افزايش  است  روشن  نتيجه  روند  اين  با 

مواجه مردم با تاثيرات نا مطلوب ان.
برنامه اي كه فقط كاهش فوري تورم را بدون توجه 
به ديگر شاخص هاي اقتصادي هدف قرار دهد و براي 
ركود وكاهش بيكاري پيش بيني نداشته باشد ميتواند 
خطر آفرين باشد.ميشود با هدف گذاري طوالني مدت 
تر براي كاهش تورم به موازات اجرای سياستهايی برای 

كاهش ركود و ايجاد اشتغال را نيز برنامه ريزي كرد.
واقعيت اينست كه در شرايط فعلي بايد انتخاب كرد 

ركود بدتر است يا تورم

ركود بدتر است یا تورم ؟
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را فراموش كرد كه  اين مهم  نبايد  اشاره مي كند كه 
توليد كنندگان فعلي المپ هاي رشته يي در ايران داراي 
پروانه بهره برداري و حقوق مستتر هستند. اگر اكنون 
سياست هاي دولت در اين زمينه تغيير كرده بايد براي 

تغيير كاربري به كمك اين واحدها شتافت.
اين  به متن مصوبه روز گذشته دولت در  اشاره  با  او 
زمينه مي گويد اكنون تعهد خاصي در اين مصوبه به 
نشده  گذاشته  تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت  عهده 
تغيير  طرح هاي  بايد  كه  است  اين  مورد  تنها  است. 
توليد كنندگان  بيان شده سپس  وزارت  اين  از سوي 
به بانك صنعت و معدن رفته و مراحل بازديد را طي 
محسني  است.    طوالني  بسيار  مراحلي  كه  كنند 
كه  دستگاه هايي  كرديم  پيشنهاد  مي دهد:»ما  ادامه 
توليد كنندگان المپ هاي رشته يي بايد براي توليدات 
جديد وارد كشور كنند به عنوان وثيقه در نظر گرفته 

شود.«
دبير انجمن صنفي توليد كنندگان المپ هاي رشته يي 
در نهايت مي گويد با توجه به اينكه در مصوبه جديد 
به اين مساله اشاره شده كه واردات المپ  بايد از گريد 
قاچاق المپ هاي  اگر شاهد  باال صورت گيرد  به    B
از  نوع  اين  بايد   95 سال  پايان  تا  نباشيم  رشته يي 

المپ ها عمال برچيده شوند.

 قيمت انرژي عامل اصلي است
حميدرضا صالحي، عضو سنديكا صنعت برق ايران و 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني درباره چالش هاي 
كنار نرفتن اين المپ ها به »تعادل« مي گويد:»پايين 
ايران سبب مي شود كه تقاضا  انرژي در  بودن هزينه 
داشته  وجود  ناكارآمد  محصوالت  سمت  به  همچنان 
باشد. اگر قيمت انرژي آزاد باشد به طور قطع همه به 
هستند  انرژي  حوزه  در  تجهيزاتي  از  استفاده  دنبال 

كه از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد. دولت اگر عزمي 
در  خود  سياست هاي  بايد  دارد  زمينه  اين  در  جدي 

قيمت گذاري انرژي را از پايه تغيير دهد.«
عليرضا كالهي، رييس سنديكاي صنعت برق ايران نيز 
يگانه  امري  اين مصوبه  دارد كه عملي نشدن  اعتقاد 
نيز  مصوبه  اين  واقع  در  نمي شود  محسوب  ايران  در 
در  ديگري  در حالت كلي سرنوشتي مشابه مصوبات 
حوزه هاي مختلف دارد كه عملي نمي شوند. او جدي 
انگاشته نشدن»قانون« در ايران و رونق پديده يي به نام 

»قاچاق« را از عوامل موثر بر اين مساله مي داند.

 عملكرد جهان در قبال المپ هاي رشته اي
واردات  ممنوعيت  مي كنند،  تصور  برخي  هرچند 
عضويت  زمينه  در  است  ممكن  رشته يي  المپ هاي 
جهاني  آمارهاي  شود،  مشكل ساز   WTO در  ايران 
نشان مي دهد حتي»مصرف« اين نوع المپ ها نيز در 
گزارش  به  است.  روبه رو  ممنوعيت  با  برخي كشورها 
»تعادل« وب سايت امريكايي»د ورج« كه اخبار حوزه 
تكنولوژي را پوشش مي دهد در گزارشي به اين مساله 
پرداخته كه كشورهاي مختلف چه سياستي در قبال 

مصرف اين نوع المپ ها در پيش گرفته اند.
مشاهده  نقشه  در  كه  همانطور  و  گزارش  اين  طبق 
مي كنيد در سال 2014 كانادا، امريكا، اتحاديه اروپا، 
و  توليد  ديگر  كشور  چند  و  روسيه  چين،  استراليا، 
اين  در  كردند.  ممنوع  را  رشته يي  المپ هاي  واردات 
كشورها مصرف كنندگان تا زمان به پايان رسيدن عمر 

المپ ها حق مصرف آن را دارند.
اما آرژانتين و كوبا 2 كشوري هستند كه عالوه بر توليد 
و واردات، مصرف اين نوع المپ ها را نيز ممنوع كرده اند.  
كشور ونزوئال، هند و آسام نيز درحال انجام اقداماتي 
براي تصويب قوانيني براي ممنوعيت ها هستند و ديگر 

كشورها هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده اند.
به طور كلي با اختراع هايي كه طي سال هاي گذشته در 
جهان صورت گرفته است، مصرف كنندگان بيشتري به 
سمت المپ هاي ال  اي دي رفته اند. بهره وري المپ هاي 
و  رشته يي  از المپ هاي  بيشتر  ال  اي دي 90درصد 
المپ هاي  25برابر  نيز  المپ ها  نوع  اين  عمر  طول 
تمام  از  نيز  براي مصرف كنندگان  لذا  است.  رشته يي 
جهت مقرون به صرفه است كه از اين نوع المپ ها يا 
المپ هاي هالوژني استفاده كنند. همين مساله سبب 
شده كه متوسط قيمت جهاني اين المپ ها طي 5 سال 
گذشته ۸0درصد كاهش پيدا كند. روندي كه حركت 
دنيا را به سمت خاموش كردن المپ هاي رشته يي به 

تصوير مي كشد.

صانیر/ 
صدور خدمات فنی ایران به شرق آسيا

قائم مقام مدیرعامل شركت صادرات تجهيزات 
با  گفت:  )صانير(  ایران  برق  و  آب  خدمات  و 
وجود تحریم های ظالمانه و فشارهای اقتصادی، 
شركت صانير یك هزار روستای سریالنكایی را با 

بكارگيری تجهيزات ایرانی برق دار كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی صانير، »مسعود حجت« 
امروز )چهارشنبه( در تشريح پروژه برق رسانی روستايی 
اين شركت در كشور سريالنكا افزود: اين پروژه از سی 
)دهم خردادماه  ميالدی  می سال 2010  ماه  يكم  و 
13۸9 خورشيدی( به صورت يی.پی.سی )EPC( به 
ارزش 106 ميليون و 500 هزار دالر آغاز و مدت زمان 

اجرای آن 36 ماه در نظر گرفته شد.

وی اضافه كرد: قراردادهای EPC- كليد در دست- 
حد اعالی سپردن مسئوليت كل پروژه به پيمانكار است 
و همه مسئوليت های مديريت اجرا و كنترل كيفی و 
كنترل پروژه در اين نوع قرارداد بر عهده پيمانكار است.

در اين حالت، همه فعاليت های يك پروژه از طراحی 
اجرا،  نصب،  نياز،  مورد  اقالم  خريد  تا  گرفته  پروژه 
پيش راه اندازی و راه اندازی آن به طور كامل به عهده 
پيمانكار است و پيمانكار بايد پس از عقد قرارداد و در 
كارفرما  به  كامل  طور  به  را  پروژه  شده،  معين  زمان 
تحويل دهد. در اين بين كارفرما با تسهيل كار خود 
و محول كردن انجام همه كارها به پيمانكار در عمل 

نقش مديريتی و نظارتی پروژه را ايفا می كند.
اين مقام مسئول، قرارداد پروژه برق رسانی  به گفته 
سريالنكا در دهم ژوئن سال 2009 )دی ماه 13۸9( 
سريالنكا  انرژی  و  برق  وزارت  و  صانير  شركت  بين 

منعقد شد.
و  تجهيزات  صادرات  شركت  مديرعامل  مقام  قائم 
خدمات آب و برق ايران گفت: بانك توسعه صادرات 
به عنوان تامين كننده مالی، شركت »قدس نيرو« به 
به  نيرو«  سازان  بهينه  »مبنا  و شركت  مشاور  عنوان 
عنوان مديريت پيمان در اين پروژه حضور و مشاركت 

داشتند.
حجت اضافه كرد: براساس قوانين فاينانس و قرارداد دو 
كشور، مقرر شد 65 درصد فاينانس اين پروژه از سوی 
بانك، 25 درصد به دست كارفرما و 10 درصد توسط 

شركت صانير تامين اعتبار شود.
وی يادآوری كرد: اعمال تحريم های ظالمانه آمريكا و 
غرب عليه بانك های جمهوری اسالمی ايران و پرهيز 
توسعه  بانك  با  از همكاری  منطقه  های  بانك  برخی 
صادرات ايران و ايجاد وقفه در كار، به از دست رفتن 
زمان و سر رسيد شدن قرارداد فاينانس منجر شد، به 
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طوری كه فقط بخشی از فاينانس تعهد شده از سوی 
بانك توسعه صادرات برای اجرای اين پروژه پرداخت 

شد.
قائم مقام صانير ادامه داد: پس از آن با مذاكرات فراوان 
به دست آمده، مقرر شد  توافق  و  پروژه  با كارفرمای 
كارفرما ادامه پروژه را فاينانس كرده و بقيه آن با تامين 
مالی داخلی از سوی وزارت اقتصاد و دارايی سريالنكا 

به صورت خريد تجهيزات انجام شود.
وی تصريح كرد: اينك پيشرفت برنامه ای پروژه 100 
درصد و پيشرفت واقعی آن 96.4 درصد است؛ همچنين 
96 درصد تجهيزات - عم از ايرانی و خارجی- تحويل 

كارفرما شده است.
حجت درباره پيشرفت مالی 96.2 درصدی پروژه اضافه 
به  پروژه  موقت  تحويل  حال  در  عملياتی  گروه  كرد: 
كارفرما و اجرای فرآيند تسويه حساب های دو طرف 

است.
به گفته وی، اين نخستين حضور شركت صانير در امر 

فايناس در پروژه های برون مرزی است.
فاينانس به تامين مالی از طريق استفاده از منابع داخلی 

يا دريافت و استفاده از وام ارزی اطالق می شود.

پروژه  توقف  به  ها  تحریم  پروژه/  ** مشكالت 
منجر نشد

قائم مقام صانير وضع شدن تحريم عليه ايران، ممنوع 
بودن نقل و انتقال پول، پايبند نبودن توليدكنندگان 
نبودن  ميسر  و  پروژه  كاالهای  مشخصات  به  ايرانی 
را  كشور  داخل  از  خارجی  های  شركت  با  همكاری 

مشكالت اساسی اجرای پروژه در اين مدت برشمرد.
در بخش های  پروژه كه  اين  اجرای  اضافه كرد:  وی 
بيشتر  به  رسيد،  انجام  به  سريالنكا  نشين  مسلمان 
شناسانده شدن انقالب اسالمی در اين مناطق كمك 

جدی كرده است.
حجت گفت: به كار بردن تجهيزات و خدمات ايرانی در 
محيط استوايی اين كشور، به ارتقای كيفيت تجهيزات 
و در پی آن ايجاد بازار كاری گسترده برای شركت های 

ايرانی در ساير نقاط منجر می شود.
به گزارش ايرنا، صانير اينك با اجرای 1۸ پروژه در 13 
كشور جهان حضور دارد و تاكنون در 25 كشور جهان 

بيش از 200 پروژه انجام داده است.
سريالنكا فقط 19 كيلومتر از هند فاصله دارد. آب و 
های  قسمت  در  و  گرمسيری  سواحل،  در  آن  هوای 
بارش  ميانگين  بنابراين  است؛  مرتفع داخلی، معتدل 
ساليانه در شمال و شرق كشور به 100 سانتيمتر و 
در جنوب و غرب به بيش از 200 سانتيمتر می رسد.

سريالنكا ذخاير معدنی اندكی دارد اما از نظر كشاورزی 
بسيار فعال است و محصوالتی چون نارگيل، چای و 
كنف در آن كشت می شود. صنايع غذايی، نساجی، 
شيميايی، الستيك سازی و توليد كائوچو، صنايع مهم 

سريالنكا را تشكيل می دهد.

سانا/ همكاري دانمارك در توسعه انرژي بادي در ايران؛
مقام مسئول سانا: اطلس بادي ایران تا 

سال آینده آماده مي شود

معاون فني و اجرایي سازمان انرژي هاي نو ایران 
)سانا( از آماده شدن اطلس بادي كشور تا یك 
سال آینده خبر داد و گفت: تحقق این مهم كمك 
كشور  در  عرصه  این  گذاران  سرمایه  به  خوبي 

خواهد كرد.
اكبر  )سانا(،  ايران  نو  هاي  انرژي  سازمان  گزارش  به 

شعباني كيا در كارگاه آموزشي »انرژي باد و مديريت 
بسيار  ظرفيت  از  ايران  افزود:   ، برق«  توزيع  شبكه 
مناسبي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير برخوردار 
است و سهم تاثيرگذاري از انرژي را مي توان از انرژي 

بادي تامين كرد.
به گفته اين مقام مسئول، سازمان انرژي هاي نو ايران 
در حال به روز رساني اطلس بادي كشور است كه تا 

يك سال آينده آماده مي شود.
وي تصريح كرد: كساني كه براي سرمايه گذاري در اين 
عرصه به ايران مي آيند، بايد اطالعات مكاني دقيقي در 
اختيار داشته باشند و اطلس ذكر شده كه با اطالعات 
ماهواره اي درحال طراحي است، مي تواند ياري رسان 

سرمايه گذاران باشد.
شعباني كيا بيان داشت: در تالشيم تا بستري پايدار در 
حوزه انرژي هاي تجديدپذير در كشور ايجاد كنيم و به 
اين منظور بايد از تجربه شركت هاي قدرتمند و حرفه 

اي استفاده كنيم.

** استفاده از انرژي بادي در ایران نابالغ است
»وستاس«  شركت  مديرعامل  مقام  قائم  ادامه  در 
دانمارك افزود: انرژي بادي، منبع اصلي تامين انرژي 
در 34 كشور دنياست، اما در ايران هنوز نابالغ بوده و 

اينك فرصت خوبي براي توسعه آن فراهم است.
»اينيگو ساباتر« خاطرنشان كرد: متخصصان دانماركي 
ايران،  در  انرژي  اين  توسعه  چگونگي  اعالم  هدف  با 
نحوه ساخت نيروگاه هاي بادي، نحوه ساخت و عملكرد 
توربين هاي بادي و توضيح در مورد ادغام شبكه هاي 

بادي در دانمارك در ايران حضور دارند.
وي تصريح كرد: دانمارك اينك 100 درصد برق خود 
را از انرژي بادي تامين مي كند كه بسيار به صرفه و 

اقتصادي است.

پيشتر حميد چيت چيان وزير نيرو به ايرنا گفته بود، 
برپايه تبصره اي در بودجه سال 1395 براي حمايت از 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، حداقل هفت هزار 
ميليارد ريال منابع و اعتبارات از محل عوارض متداول 
كشور براي انرژي هاي نو ) تجديد پذير ( اختصاص 

خواهد يافت.
امور  در  نيرو  وزير  معاون  اين،  از  پيش  همچنين 
نيروگاه هاي  توسعه  براي  برنامه ريزي  از  انرژي  و  برق 
كشور  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  در  تجديدپذير 
خبر داده و گفته بود، براساس اين برنامه، با ساخت 
در  و  مگاوات  هزار  ساليانه  تجديدپذير  نيروگاه هاي 
مجموع پنج هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور 

اضافه مي شود.
تجديدپذير  انرژي هاي  فعلي  سهم  ايرنا،  گزارش  به 
نيروگاهي كشورفقط دو  از 75 هزار مگاوات ظرفيت 

درصد و معادل 1500 مگاوات است
مديريت شبكه  و  باد  انرژي  روزه  دو  آموزشي  كارگاه 
توزيع برق با همكاري سانا، سفارت دانمارك و شركت 
وستاس اين كشور از روز دوشنبه گذشته )30 فروردين 

ماه( در محل سازمان انرژي هاي نو ايران برگزار شد.

تسنیم/ تسنيم گزارش می دهد
انتظار 6 ماهه وزارت نيرو برای انتقال 7 

هزار ميليارد تومان بدهی

حدود 6 ماه است كه وزارت نيرو در تالش برای 
انتقال 7 هزار ميليارد تومان از بدهی های خود 
به دولت است و تالش های این وزارتخانه هنوز به 

نتيجه نرسيده است.
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تسنيم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون  فالحتيان«  »هوشنگ 
جمع  در  گذشته  سال  ماه  آبان  شانزدهم  انرژی  و 
در  كه  نيروگاه هايی  بابت  »از  بود:  گفته  خبرنگاران 
واگذار شده  به بخش های غيردولتی  سالهای گذشته 
وزارت  برای  بدهی  تومان  ميليارد  هزار   7 از  بيش 
موضوع  اين  دولت  جلسات  در  كه  مانده  باقی  نيرو 
اين  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد كه 
بخش از بدهی های وزارت نيرو به دولت منتقل شود. 
پتانسيل های قانونی اين كار انجام شده و تا چند روز 

آينده اين كار صورت خواهد گرفت.«
اما با گذشت حدود 6 ماه از اين تاريخ، هنوز 7 هزار 
مربوط  كه  نيرو  وزارت  های  بدهی  از  تومان  ميليارد 
به بدهی های نيروگاههای واگذار شده در دوره های 
دولت  به  و  است  نيرو  وزارت  گردن  بر  بوده،  گذشته 

منتقل نشده است.
»عليرضا دائمی« معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی 
وزير نيرو نيز در اين خصوص گفت: »متاسفانه اتفاقی 
كه در واگذاری نيروگاه ها افتاده اين است كه نيروگاه ها 
نيرو  بر دوش وزارت  آنها  بانكی  واگذار شده و بدهی 
باقی مانده است كه برای جلوگيری از اين موضوع، از 

اين پس شيوه واگذاری تغيير می كند.«
به گفته وی، از اين پس نيروگاه ها در قالب شركت و 
بنگاه اقتصادی واگذار می شوند كه بر اين اساس، تمام 
بدهی های آنها نيز در تراز مالی شركت ثبت و نيروگاه 

به همراه بدهی های آن واگذار می شود.
ابتدای بهمن ماه 94، در پيگيری خبرنگار تسنيم از 
آخرين وضعيت واگذاری بخشی از بدهی های وزارت 
نيرو به دولت، »هوشنگ فالحتيان« معاون وزير نيرو 
در امور برق و انرژی به تسنيم گفت: »يك مقدار تعيين 
و  انجاميده  طول  به  ها  بدهی  انتقال  اين  كار  و  ساز 

اكنون از سوی معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی 
بدهی  تومان  ميليارد  هزار  انتقال 7  كار  نيرو،  وزارت 

وزارت نيرو به دولت در حال پيگيری است.«
اما پيگيری های خبرنگار تسنيم در ميانه بهمن ماه 
حاكی از اين بود كه كار انتقال 7 هزار ميليارد تومان از 
بدهی های وزارت نيرو به دولت در شورای عالی اقتصاد 
به بن بست خورده است و اگرچه وزارت نيرو موافقت 
های اوليه را برای اين انتقال در هيئت دولت كسب 
اقتصاد  اما مخالفت برخی اعضای شورای عالی  كرده 
مبنی بر اينكه انتقال اين بدهی در وهله فعلی امكان 
پذير نيست، كار انتقال را با مشكل مواجه كرده است.

اكنون نيز وزارت نيرو همچنان در حال رايزنی است تا 
بتواند 7 هزار ميليارد تومان از بدهی خود را به دولت 
منتقل كند تا ميزان بدهی وزارت نيرو يكباره از مرز 
ميليارد  هزار   23 حدود  به  تومان  ميليارد  هزار   30

الی  9ساعت از چهارشنبه و پنجشنبه روزهای )ساعت 16مدت به 95اردیبهشت 23و 22: زمان تومان برسد.
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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ایسنا/ 
توصيه های هاشمی رفسنجانی به نظام 

بانكی برای رونق توليد

نقش  به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
به  اقتصادی  رونق  برگشت  برای  بانك ها  ویژه 
اگرچه  گفت:  توليد،  پایه های  تقویت  و  كشور 
نظام  مصالح  به  نگاه سياسی  جریانی  متأسفانه 
اقتصاد  رونق  بخش  در  مخصوصًا  ملی  منافع  و 
در این دولت دارند، اما دلسوزان واقعی نظام به 
كه  كنند  باید همكاری  بانكی كشور  نظام  ویژه 

توليد به روال عادی خود برگردد.
مجمع  رئيس  ايسنا،  خبر  دريافت  گروه  گزارش  به 
ديدار  در  امروز  صبح  نظام  مصلحت  تشخيص 
مديرعامل، اعضای هيأت مديره و مديران ارشد بانك 
انسانی  نيروهای  وجود  به  اشاره  با  معدن  و  صنعت 
اينها  گفت:  جوانان،  بخش  در  ويژه  به  تحصيلكرده، 
آنها  سرمايه های نظام مند كه بجای هدر رفتن وقت 
كشور  اعتالی  راه  در  آنان  از  بايد  بيكاری ،  دليل  به 

استفاده كرد.
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی، مسايل مربوط به سوئيفت 
و سوءاستفاده از سخنان اخير رئيس كل بانك مركزی 
را نمونه ای از بی صفايی و برخورد جناحی و سياسی 
بعضی ها نسبت به آينده ی كشور دانست و گفت: به 
شكست  تا  می گيرند  موضع   و  بهانه گيری  گونه ای 

برنامه های دولت را به مردم القاء كنند.
وی با برشمردن امتيازات و ويژگی های جغرافيايی و 
همچنين منابع و معادن ايران، گفت: بايد با اشاره به 
شعار امسال كه از سوی مقام معظم رهبری اعالم شد، 
هر كس در هر سطحی با مجموعه ی نظام همكاری 
كند، تا حركت جامعه در مسير اهداف انقالب اسالمی 

ادامه يابد.
از  ديگری  بخش  در  رفسنجانی  هاشمی  آيت اهلل 
سخنان خويش با بر شمردن ويژگی های برجام برای 
اقتصاد ايران و همچنين نگاه غربی ها به ويژه آمريكا 
به اين موضوع، گفت: البی  صهيونيست ها و بعضی از 
اعضای كنگره آمريكا به خاطر اختالف نظر سياسی با 
دولت اوباما و همچنين انتخاباتی كه در سال جاری 
و  ژنو  توافقات  كشاندن  بن بست  به  درصدد  دارند، 
كارشكنی های  نيست  بعيد  و  برجام هستند  بندهای 

بيشتری نيز داشته باشند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعامل با دنيا 
را از ضرورت های پيشرفت در همه بخش ها به ويژه 
در بخش اقتصاد دانست و با اشاره به اهميت بانك ها 
در اين تعامالت، گفت: تبادالت بانكی زمينه را برای 
سرمايه گذاری های خارجی و همچنين رونق صادرات 

و واردات هموارتر می نمايد.
وی با اشاره به سوابق بانك های توسعه ای در ايران، 
به ويژه بانك صنعت و معدن، گفت: در شرايطی كه 
اشتغال وضع مناسبی ندارد و توليد كشور به خاطر 
ديده،  جدی  آسيب های  سابق  مديريت های  سوء 
برای كم  مهمی  نقش  می توانند  توسعه ای  بانك های 

كردن نرخ بيكاری در كشور داشته باشند.
بخشنامه  به  اشاره  با  رفسنجانی  هاشمی  آيت اهلل 
و  كشور  سراسر  استاندارای های  برای  دولت  صريح 
گفت:  توليد،  رونق  برای  بانك ها  همكاری  بر  تأكيد 
بگيرند كه  بانك های دولتی و خصوصی تصميم  اگر 
به  بزرگی  خدمت  ببرند،  پيش  به  خوب  را  كار  اين 
نظام كرده اند، چون مردم در دو انتخابات اخير نشان 
داده اند كه به برنامه های نظام اميد بسته اند كه نبايد 

اميد جامعه تبديل به يأس شود.
تشريح  با  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 

اهداف ايجاد گروه های تروريستی و مواضع ضد دينی 
كارهای  اهداف  از  يكی  گفت:  تكفيری ها،  مذهبی  و 
تروريستی كه در كشورهای اسالمی در آسيا و آفريقا 
می كنند، كم كردن اعتبار ايران به عنوان تنها كشور 
شيعی در نظام بين الملل است و بعيد نيست در اين 
راه، دست به كارشكنی های اقتصادی برای به چالش 

كشيدن نظام بزنند.
عامل  مدير  افخمی،  علی اشرف  ديدار  اين  آغاز  در 
فعاليت ها  از  گزارشی  ارائه  با  معدن،  و  بانك صنعت 
اين  مشاركت های  تشريح  به  بانك  اين  برنامه های  و 
بانك در كارهای زيربنايی و طرح های مهم پرداخت و 
گفت: ظرفيت توليد برق كشور 70 هزار مگاوات است 
يعنی  آن  درصد   9 معدن حدود  و  بانك صنعت  كه 

6000 مگاوات را تأمين اعتبار كرده است.
افخمی در خصوص مشاركت اين بانك در طرح های 
پتروشيمی، فوالد و نيز توليد كاشی، گفت: در هشت 
طرح پتروشيمی، 5612 نفر، در هشت طرح مربوط 
به فوالد، 5751 نفر، در هشت طرح مربوط به كاشی، 
115۸ نفر و در 6 طرح مربوط به سيمان 1390 نفر 

مشغول به كار شدند.

مهر/ براساس اعالم مركز آمار ايران؛
نرخ تورم در فروردین 10.۸ درصد شد

مركز آمار ایران، نرخ تورم در دوازه ماهه منتهی 
به فروردین ماه امسال را 10.۸ درصد اعالم كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مركز آمار ايران از شاخص 
شهری  خانوارهای  مصرفی  خدمات  و  كاالها  قيمت 
دهد  می  نشان   95 سال  ماه  فروردين  در  كشور 

شاخص كل )بر مبنای 100=1390( در فروردين ماه 
سال 1395 به عدد 223.۸ رسيده كه نسبت به ماه 

قبل 0.4 درصد افزايش داشته است.
قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  كل  افزايش شاخص 
)تورم نقطه به نقطه( 7.7 درصد است كه نسبت به 
همين اطالع در ماه قبل )۸.5 درصد( كاهش يافته 

است.
در  شهری(  تورم  )نرخ  كل  شاخص  تغييرات  درصد 
نسبت   95 سال  ماه  فروردين  به  منتهی  ماه  دوازده 
به دوره مشابه سال قبل 10.۸ درصد است كه نسبت 
)11.3 درصد(  اسفندماه 1394  در  اطالع  به همين 

كاهش يافته است.
و  آشاميدنی ها  »خوراكی ها،  عمده  گروه  شاخص 
دخانيات« در اين ماه به رقم 261.0 رسيد كه نسبت 
به ماه قبل 0.۸ درصد افزايش داشته است. شاخص 
به  بررسی  مورد  ماه  در  »خوراكی ها«  اصلی  گروه 
عدد 259.0 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.9 درصد 

افزايش داشته است.
شاخص گروه اصلی »خوراكی ها« نسبت به ماه مشابه 
نرخ  و  می دهد  نشان  افزايش  درصد   5.2 قبل  سال 
تورم دوازده ماهه اين گروه 9.5 درصد است. شاخص 
دخانيات«  و  آشاميدنی ها  »خوراكی ها،  عمده  گروه 
افزايش  درصد   5.3 قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت 
نشان می دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده 
ماه منتهی به فروردين ماه 95 نسبت به دوره مشابه 
سال قبل 9.3 درصد است كه نسبت به همين اطالع 
در اسفندماه 1394 )9.7 درصد( كاهش داشته است.
و  غيرخوراكی  »كاالهای  عمده  گروه  شاخص 
 211.0 رقم  به   1395 ماه  فروردين  در  خدمات« 
رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش داشته 
»كاالهای  عمده  گروه  شاخص  افزايش  ميزان  است. 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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غيرخوراكی و خدمات« نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۸.7 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به 
فروردين ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال 
قبل، اين گروه 11.4 درصد است كه نسبت به تورم 
دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1394 )12  درصد( 

كاهش يافته است.

بانک توسعه صادرات/ 
شرایط بانك توسعه صادرات براي 

بهره مندي صادركنندگان از تسهيالت

 مدیرعامل بانك توسعه صادرات گفت: مشتریان 
براي بهره مندي از تخفيف هاي تسهيالتي باید 
شرایطي مانند ارائه وثيقه نوع یك، ارائه صورت 
و كسب  اعتباري  بندي  رتبه  امتياز  مالي،  هاي 

عنوان صادركننده نمونه را داشته باشند.
به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، »علي 
صالح آبادي« در ديدار اعضاي انجمن صنايع پوشاك 
صادركنندگان  براي  بانك  اين  خدمات  درباره  ايران 
منابع  از  ميزان ۸5 درصد  به  ارزي  تسهيالت  گفت: 
همچنين  و  گردش  در  سرمايه  بخش  دو  در  بانك 
طرح ها قابل ارائه است و تسهيالت بخش ريالي نيز 
نرخ هاي  براساس  است،  منابع  درصد   15 حدود  كه 

مصوب بانك مركزي اعطا مي شود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ادامه داد: تسهيالت 
اين بانك فقط به شركت هايي تعلق مي گيرد كه در 
زمينه صادرات فعاليت و بايد اسناد صادراتي الزم در 

اين زمينه ارائه كنند.
صالح آبادي با توجه به شرايط مناسب كشورهاي چون 

كرد  پيشنهاد  صادرات،  براي  تركيه  و  عراق  روسيه، 
صادركنندگان بخش پوشاك از تسهيالت و امكانات 
اين بانك براي نقل و انتقال وجوه و گشايش ال.سي 

)اعتبار اسنادي( در اين كشورها استفاده كنند.
وي اضافه كرد: از سپرده گذاري صندوق توسعه ملي 
در بانك توسعه صادرات به منظور اعطاي تسهيالت 

به صادركنندگان صنايع پوشاك استقبال مي كنيم.
به گزارش ايرنا، در سفر چندي پيش رئيس جمهوري 
اسالمي ايران به تركيه مقرر شد بانك توسعه صادرات 
ايران و اگزيم بانك تركيه به منظور همكاري متقابل 
براي تامين مالي قراردادهاي صادراتي در كشورهاي 

ثالث اقدام ها و همكاري هاي الزم را انجام دهند.

مهر/ 
جدول قيمت سكه و ارز روز چهارشنبه 

منتشر شد

جدول قيمت انواع سكه و ارز روز چهارشنبه در 
بازار منتشر شد.

نرخ فروش هر قطعه سكه  به گزارش خبرنگار مهر، 
بازار يك  امروز چهارشنبه در  بهار طرح جديد  تمام 
ميليون و 29 هزار تومان، طرح قديم يك ميليون و 
27 هزار و 500 تومان، نيم سكه 545 هزار تومان، 
ربع سكه 290 هزار تومان و سكه گرمی 194 هزار 

تومان اعالم شد.
بازار  در  عيار  زرد 1۸  گرم طالی  هر  نرخ  همچنين 
داخلی 104 هزار و 450 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی 1250 دالر است.
در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 

برای فروش 3471 تومان، هر يورو را 3956 تومان، 
هر پوند را 4993 تومان، لير تركيه 1245 تومان و 

درهم امارات را 952 تومان اعالم كردند.  

جدول قيمت سكه و ارز در روز چهارشنبه
قيمت  نوع سكه    

بازار
1029000 سكه  تمام  طرح  جديد   
1027500 سكه  تمام  طرح  قديم   
545000 نيم سكه     
290000 ربع سكه     
194000 گرمی     
104450 هر گرم طالی 1۸ عيار   

نوع ارز   
3471 دالر     
3956 يورو      
4993 پوند     
952 درهم     

1245 ليرتركيه     

شورای  نشست  بيست وپنجمين  تهران/  اتاق 
تهران  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت و گوی 

برگزار شد
ارائه گزارشی از وضعيت اقتصادی 

استان تهران در سال گذشته

گفت و گوی  شورای  نشست  بيست وپنجمين 
دولت و بخش خصوصی استان تهران در حالی 
برگزار شد كه نمایندگان بخش خصوصی در این 

شورا با اشاره به ضرورت های واقعی شدن نرخ 
ارز، خواستار تعيين تكليف این مساله از جانب 

دولت شدند. 
اتاق  رييس  خوانساری،  مسعود  ابتدا،  را  بحث  اين 
از  پس  نيز  تهران  استاندار  و  كشيد  ميان  به  تهران 
استماع نظرات و داللت های فعاالن بخش خصوصی 
اعالم كرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
براساس  ارز  شدن  تك نرخی  مساله  تهران  استان 
قيمت واقعی را به طور جامع در دستور كار و بررسی 

خود قرار می دهد.
و  دولت  گفت و گوی  شورای  نشست  بيست وپنجمين 
بخش خصوصی استان تهران در حالی برگزار شد كه 
به  اشاره  با  اين شورا  نمايندگان بخش خصوصی در 
تعيين  خواستار  ارز،  نرخ  شدن  واقعی  ضرورت های 
تكليف اين مساله از جانب دولت شدند. اين بحث را 
اتاق تهران به ميان  ابتدا، مسعود خوانساری، رييس 
كشيد و استاندار تهران نيز پس از استماع نظرات و 
داللت های فعاالن بخش خصوصی اعالم كرد شورای 
تهران  استان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
مساله تك نرخی شدن ارز براساس قيمت واقعی را به 
طور جامع در دستور كار و بررسی خود قرار می دهد.
اين  ابتدای  در  تهران،  استاندار  هاشمی،  حسين  
استان  گفت وگوی  شورای  اينكه  به  اشاره  با  نشست 
حل  برای  منظمی  جلسات   ،1394 سال  در  تهران 
مسايل مهم استان برگزار كرد،گفت: »اين ماموريت 
و  شورا  عملكرد  از  كه  می شود  داده  تهران  اتاق  به 
موفقيت های آن در حل وفصل مشكالت مطرح شده 
گزارشی تهيه كند.« او در بخش ديگری از سخنانش 
به نامگذاری سال 1395 اشاره كرد و گفت: »عالوه 
دارد،  عهده  بر  زمينه  اين  در  دولت  كه  وظايفی  بر 
می توان  است.  وظايفی  دارای  نيز  خصوصی  بخش 
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جمع بندی  از  پس  1394را  سال  عملكرد  گزارش 
ميان مدت  و  كوتاه مدت  عملی  پيشنهادات  با  همراه 
اقتصاد مقاومتی در سال 1395  اجرايی شدن  برای 
او همچنين  ارائه كرد.«  اول رييس جمهور  به معاون 
به رييس اتاق تهران پيشنهاد كرد گزارشی از نتايج 
ورود هيات های تجاری خارجی به كشور تهيه شود تا 
در مورد دستاوردهای ورود و حضور اين هيات ها به 

كشور نيز اطالع رسانی صورت گيرد.

نقد دولت منصفانه باشد
در ادامه اين نشست، مسعود خوانساری رييس اتاق 
را به دليل وقوع برخی رويدادها  تهران سال 1394 
دشواری  سال  ركود،  تداوم  و  نفت  قيمت  افت  نظير 
به  كشور  سال،  اين  در  »البته  گفت:  و  برشمرد 
توفيقاتی از قبيل كنترل تورم، كاهش نوسانات قيمتی 
و حل و فصل مناقشات هسته ای نيز دست يافت.« او 
اميدبخش   1395 سال  برای  می تواند  »آنچه  گفت: 
تلقی شود، افزايش فروش نفت به يك ميليون 750 
هزار بشكه است و اگر توافق هسته ای حاصل نمی شد، 
فروش نفت احتماال همچنان به ميزان تامين غذا و 
كه  است  بی انصافی  اين  و  می گرفت  صورت  دارو 
بگوييم، برجام ثمری نداشته است. نقد عملكرد دولت 
صورت  منصفانه  بايد  نقادی  اين  اما  است  الزم  نيز 

گيرد.«
رييس اتاق تهران در ادامه سخنانش به وضعيت نرخ 
ارز اشاره كرد و گفت: »نگاهی به روندی كه نرخ ارز 
طی دو سال گذشته پيموده است، نشان می دهد كه 
سياست دولت اين است كه اجازه ندهد نرخ ارز افزايش 
يابد. اين سياست اگرچه در جهت تقويت ارزش پول 
ملی اعمال می شود اما به توليد و صنعت لطمه وارد 
می كند و منجر به توجيه پذيری واردات می شود. در 

واقع تا زمانی كه نرخ ارز به سمت واقعی شدن حركت 
مشكالت  از  بسياری  شود،  تثبيت  همچنان  يا  نكند 
اقتصاد ايران همچنان پابرجا خواهد بود.« او با اشاره 
به وعده دولت مبنی بر يكسان سازی نرخ ارز در نيمه 
بانك  رييس كل  »اخيراً  گفت:   ،1395 سال  نخست 
مركزی اعالم كرده است كه يكسان سازی ارز در نيمه 
اين ها  می كنم  فكر  من  شد.  خواهد  انجام  سال  دوم 
مسايلی است كه بايد در دستور شورای گفت وگو قرار 

گيرد و برای آنها چاره انديشی شود.«

 دیدگاه های اعضای شورای گفت و گو
به  نيز  شورا  اعضای  از  برخی  نشست،  اين  ادامه  در 
طرح ديدگاه های خود پرداختند؛ چنانكه محمدرضا 
اقداماتی كه می توان در  از  نجفی منش گفت: »يكی 
سال جديد به اجرا گذاشت اين است كه برای پيگيری 
مشكالتی كه در سال گذشته احصا شده و حل و فصل 
آن به نتيجه نرسيده، برنامه ريزی صورت گيرد. مانند 

مشكالت بانكی و بيمه ای فعاالن اقتصادی.«
محمدرضا بهرامن ديگر عضو اين شورا نيز روی نرخ ارز 
دست گذاشت. او گفت: »يكی از مسايل مهم اقتصاد 
ايران در شرايط كنونی، مشخص كردن وضعيت نرخ 
ارز است.« او در بخش ديگری از سخنانش گفت: »طی 
دو سال گذشته، به رغم كنترل نرخ تورم، هنوز هم 
بانك هاست.  در  بهترين سرمايه گذاری سپرده گذاری 
به نظر می رسد دولت بايد از تفكر راضی نگاه داشتن 
همه، دوری كند و اجازه دهد در ميان مدت پول ملی 

به ارزش واقعی خود نزديك شود.«
يكی ديگر از اعضای شورا نيز با اشاره به دائمی شدن 
و ساز و كار تشكيل شورای گفت وگوی دولت و بخش 
دولت  قانون  اين  »طبق  گفت:  مجلس  در  خصوصی 
موظف است، پيشنهادات شورای گفت وگو را در قالب 

شورا  اعضای  بنابراين  كند.  ارائه  مجلس  به  اليحه 
مصوبات  قانونی شدن  برای  فرصت  اين  از  می توانند 

خود بهره بگيرند.«
محمدرحيم احمدوند، مديركل اداره اقتصاد و دارايی 
اعضا  از  برخی  اظهارات  به  اشاره  با  اما  تهران  استان 
تبعاتی  و  آثار  به  توجه  »با  گفت:  ارز  نرخ  مورد  در 
كه تغيير در نرخ ارز می تواند ايجاد كند، بهتر است 
قرار  تحليل  مورد  مختلف  جنبه های  از  موضوع  اين 
گيرد و روی نتايج اين ارزيابی، تصميم گيری صورت 
نمی كند  تعيين  دولت  را  ارز  »نرخ  گفت:  او  گيرد.« 
كشاورزی  و  بخش صنعت  عملكرد  و  بهره وری  بلكه 

تعيين كننده آن است.«
قيمت  سر  بر  لبنی  كارخانجات  و  دامداران  اختالف 

شير
علی اشرف منصوری، رئيس سازمان جهاد كشاورزی 
كمتر  شورا  اين  در  اينكه  به  اشاره  با  تهران  استان 
می شود،  مطرح  كشاورزی  حوزه  با  مرتبط  مباحث 
گفت: »يكی از مسايلی كه اخيراً مشكالتی را در حوزه 
آورده، موضوع قيمت شير است  به وجود  كشاورزی 
كارخانه ها  توسط  شيرخام  قيمت  افزايش  كه  اين  و 
رعايت نمی شود.« او ادامه داد: »در ستاد تنظيم بازار 
قيمت هر  با  را  كارخانجات، شير  بود كه  مقرر شده 
مصوبه  اين  اما  كنند  خريداری  تومان   1440 كيلو 
اجرايی نشده و توليد شير با قيمت 1250 تومان برای 
دامداران دارای توجيه نيست.«  منصوری در بخش 
ديگری از سخنانش با اشاره به واحدهايی كه در حوزه 
كشاورزی با مقياسی كمتر از ظرفيت در حال فعاليت 
هستند، گفت: »بسياری از اين واحد ها حتی با نرخ 
سود باالی 10 درصد قادر به فعاليت نيستند و بايد 
آنها چاره ای  برای  ارزان قيمت  تامين تسهيالت  برای 
از برخی  انديشيد. همچنين دريافت عوارض ساخت 

فعاالن  برای  مشكالتی  كشاورزی  بخش  در  طرح ها 
اين بخش ايجاد كرده است.«

قادر به كنترل پدیده دست فروشی نيستيم
علی فاضلی، رييس اتاق اصناف، نيز با يادآوری اينكه 
سال جاری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری 
از  می توان  كه  تعابيری  از  »يكی  گفت:  است،  شده 
نظم  ايجاد  كرد،  ارائه  مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
است؛ اما اقتصاد ايران اقتصاد منظمی نيست.« او با 
اشاره به اينكه اتفاقاتی در كشور در حال روی دادن 
پديده  رويدادها گسترش  اين  از  »يكی  است، گفت: 
با  مقابله  به  قادر  ما  و  است  كشور  در  دست فروشی 
آن نيستيم.« فاضلی همچنين از افزايش غيرمترقبه 
گفت:  و  داد  خبر  كشور  در  برنج  و  حبوبات  قيمت 
»شهرداری تهران نيز در نرخ طرح ترافيك افزايشی 
اقدام روی  اين  اعمال كرده است كه  100 درصدی 
بود.«   خواهد  گذار  اثر  شهر  در  خدمات  دستمزد 
به  اشاره  با  تهران،  استاندار  نشست،  اين  ادامه  در 
حساسيت موضوع نرخ ارز، خواستار بررسی جامع اين 

موضوع توسط شورا شد.

تسهيالت ارزان قيمت برای پروژه های نيمه تمام
در ادامه، محمدرضا مس فروش رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران گفت: »مقرر شده است، 
برای طرح های بيش از 60 درصد پيشرفت، منابعی از 
محل 16 هزار ميليارد تومانی كه وزير صنعت، معدن و 
تجارت پيشنهاد آن را ارائه كرده است، اختصاص يابد. 
براساس ارزيابی ها 22۸ طرح دارای چنين وضعيتی 
بانك مركزی عبور  از معبر  منابع  اين  اگر  و  هستند 
كند، تصميم بر اين است كه۸.2 درصد آن به استان 
تهران تخصيص يابد.« او همچنين گفت: »جلسه ای 
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هم با مسووالن بانك مركزی در مورد ارائه تسهيالت 
مطرح  جلسه  اين  در  هم  پيشنهاداتی  كه  داشته ايم 
شده و در دست بررسی است؛ يكی از پيشنهادات اين 
بوده است كه اعطای تسهيالت بدون توجه به بدهی 
اين  اعطای  در  اينكه  ديگر  پيشنهاد  باشد،  بنگاه ها 
مديره  هيات  اعضای  برگشتی  چك های  تسهيالت، 
مدنظر قرار نگيرد و بحث راهن دوم در پذيرش وثايق 

هم پيشنهاد شده است.«
از واحد های تعطيل شده تا بيمه شدگان جدید

بخش های  وضعيت  از  گزارشی  سپس  مس فروش، 
ارائه كرد. به گفته  مختلف توليدی در استان تهران 
سال  در  مورد  از 145  پروانه های صنعتی  او، صدور 
است.  1394رسيده  سال  در  مورد   2۸4 به   1393
همچنين برآوردها از تشكيل سرمايه در استان حاكی 
 1931 به  تومان  1317ميليارد  از  كه  است  آن  از 
است.  يافته  افزايش   1394 سال  در  تومان  ميليارد 
او افزود: »اشتغال ناشی از صدور پروانه های صنعتی 
نيز در سال 1394 حدود 12 هزار و 716 نفر بوده 
است. همچنين تعداد مجوزهای طرح توسعه در سال 
1393 معادل 100 مورد بوده كه در سال 1394 به 
137 مورد افزايش يافته است. افزون بر اين معافيت 
گمركی ماشين آالت از 397 مورد در سال 1393 به 

5۸6 مورد در سال 94 افزايش يافته است.«
احمد لطفی نژاد، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
داد: »در سال  توضيح  باره  اين  در  نيز  تهران  استان 
1393 تعداد بيمه شدگان قطعی كشور، 12 ميليون 
اين تعداد در سال 1394  نفر بوده كه  و 600 هزار 
نفر رسيده است. در  به رقم 13 ميليون و ۸0 هزار 
سال  در  قطعی  بيمه شدگان  تعداد  نيز  تهران  استان 
1393 معادل 2ميليون و 596 هزار نفر بوده كه در 
سال 1394 به 2ميليون و740 هزار نفر افزايش يافته 

است و اين آمار حاكی از آن است كه ظرف يك سال 
بيمه شدگان  تعداد  به  نفر  هزار  گذشته، حدود 144 

اضافه شده است.«
به  مربوط  سخنانش  ادامه  در  مس فروش  محمدرضا 
در  كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  تهران  استان  اقتصاد 
سال گذشته، 133 انتخابات در اتحاديه ها برگزار شد 
و ما ادغام اتحاديه های همرسته را در دستور كار قرار 
در  صادرات  »آمار  داد:  ادامه  مس فروش   » داده ايم. 
شده  برآورد  دالر  ميليارد   35.7 معادل  سال 1394 
كه سهم استان تهران از اين ميزان صادرات 10.49 
دالر  ميليارد   41.5 از  تهران  سهم  همچنين  است. 
واردات،۸.3  ميليارد دالر برآورد شده است.« رييس 
اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: 
»ارزش تراز تجاری كشور نيز حدود 16 ميليارد دالر 
دالر  ميليارد   2 اين  از  تهران  استان  سهم  كه  بوده 

است.«
اشاره  نيز  كشور  در  قاچاق  وضعيت  به  همچنين  او 
كرد وگفت: »به موجب 27هزار بازرسی در طول سال 
گذشته، 2197 پرونده قاچاق تشكيل شده كه ارزش 
اين پرونده ها حدود 500 ميليون تومان است.«  در 
اشاره  نكته  اين  به  نيز  احمدوند  نشست،  اين  ادامه 
كرد كه سهم ماليات استان تهران در سال 93 حدود 
32 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 1394به 3۸ 
آمار  اين  ارائه  با  يافت.«  افزايش  ميلياردتومان  هزار 
 1394 سال  در  تهران  استان  عملكرد  از  گزارش  و 
استان  گفت وگوی  شورای  نشست  بيست وپنجمين 
ماه  ارديبهشت  در  دوباره  تا  رسيد  اتمام  به  تهران 

اعضای شورا گرد هم جمع شوند.

تكاليف  و  وظايف  درخصوص  مهم  اطالعيه  تعادل/ 
صاحبان مشاغل

از سوي سازمان امور مالياتي صادر شد

وظایف و تكاليف مودیان درخصوص نوع دفاتر و 
اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري آنها اعالم 
 1394/4/31 مصوب  اصالحيه  براساس  شد. 
مشاغل  صاحبان  مستقيم  ماليات هاي  قانون 
با رعایت اصول و ضوابط تنظيم دفاتر  موظفند 
ضوابط  سایر  و  تجارت  قانون  موضوع  تجاري 
و  دفاتر  نگهداري  و  تنظيم  به  نسبت  مربوط، 
ضمن  و  اقدام  مورد  حسب  مدارك  و  اسناد 
دفاتر  براساس  خود  مالياتي  اظهارنامه  تنظيم 
درخواست  حسب  مذكور،  مدارك  و  اسناد  و 
رسيدگي  جهت  را  آنها  مالياتي  امور  ادارات 
ادارات  به  ماليات  مشمول  درآمد  تشخيص  و 

ذي ربط ارائه نمایند.

گروه بندي مودیان
و  دفاتر  نوع  درمورد  مشاغل  قانوني صاحبان  وظيفه 
اسناد و مدارك و روش هاي نگهداري آنها و نيز نحوه 
درآمد مشمول  و تشخيص  براي رسيدگي  آنها  ارائه 
قرار  آن  در  موديان  كه  گروهي  برحسب  ماليات 
گرفته اند، تعيين مي شوند. صاحبان مشاغل براساس 
اظهارنامه  آخرين  طبق  خدمات  و  كاال  فروش  مبلغ 
تسليمي يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده )قبل 
قطعي  ماليات  برگ  آخرين  طبق  معافيت(  كسر  از 
عملكرد سال1391 و به بعد به شرح زير گروه بندي 

مي شوند:

گروه بندي صاحبان مشاغل براساس حجم 
فعاليت

اول: مجموع مبلغ فروش كاال و خدمات سال  گروه 
شده  قطعي  ماليات  مشمول  درآمد  10برابر  يا  قبل 
)قبل از كسر معافيت( طبق آخرين برگ ماليات قطعي 
عملكرد سال1391 )مجموع برگ قطعي هاي اصلي و 
متمم( و بعد كه تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از 
شروع سال مالياتي ابالغ شده باشد، هر كدام بيشتر 
از مبلغ 30ميليارد ريال باشد. همچنين اشخاص ذيل 
فارغ از حجم فعاليت خود از لحاظ انجام تكاليف جزو 

موديان گروه اول محسوب مي شوند:

و  )وارد كنندگان  بازرگاني  كارت  دارندگان   -1
صادر كنندگان(

و  توليدي  واحدهاي  و  كارخانه ها  صاحبان   -2
پروانه  و  تاسيس  جواز  داراي  معادن  بهره برداران 

بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط
3- صاحبان هتل هاي سه ستاره و باالتر

كلينيك هاي  زايشگاه ها،  بيمارستان ها،  صاحبان   -4
تخصصي

5- صاحبان مشاغل صرافي
از  فعاليت  مجوز  داراي  زنجيره يي  فروشگاه هاي   -6

وزارتخانه ذي ربط

گروه دوم:  مجموع مبلغ فروش كاال و خدمات سال 
شده  قطعي  ماليات  مشمول  درآمد  10برابر  يا  قبل 
ماليات  برگ  آخرين  طبق  معافيت(  كسر  از  )قبل 
متمم(  و  اصلي  قطعي هاي  برگ  )مجموع  قطعي 
عملكرد سال1391 و بعد كه تا تاريخ پايان دي ماه 
سال قبل از شروع سال مالياتي ابالغ شده باشد، هر 
كدام بيشتر از مبلغ 10ميليارد و تا 30ميليارد ريال 
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باشد.
 گروه سوم:  مودياني كه در گروه هاي اول و دوم قرار 

نمي گيرند جزو گروه سوم محسوب مي شوند.

نكات مهم درخصوص گروه بندي موديان:
گروه بندي  خدماتي  صرفا  فعاليت هاي  درمورد   -1
در  مندرج  مبلغ  50درصد  كردن  لحاظ  با  موديان 

جدول فوق انجام مي شود.
و  كاال  فروش  مبلغ  جمع  مدني  مشاركت  در   -2
كليه  شده  قطعي  ماليات  مشمول  درآمد  يا  خدمات 

شركا مالك عمل قرار مي گيرد.
قبل  سال  خدمات  و  كاال  فروش  مبلغ  مجموع   -3

براساس فعاليت مودي در سال قبل است.
4- موديان مالياتي كه در هر گروه قرار مي گيرند، تا 
سه سال بعد، از نظر انجام تكاليف قانوني در طبقات 

پايين تر قرار نخواهند گرفت.
5- در دو سال اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل، 
به استثناي مودياني كه براساس نوع فعاليت در گروه 
تكاليف  انجام  و  گروه  انتخاب  مي گيرند،  قرار  اول 

قانوني مربوط، به انتخاب مودي خواهد بود.
سوم  يا  دوم  گروه هاي  در  كه  مشاغلي  صاحبان   -6
قرار مي گيرند، مي توانند در هر سال مالياتي نسبت به 
انجام تكاليف گروه باالتر اقدام نمايند. در اين صورت 

مكلف به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.

تكاليف موديان درخصوص نگهداري دفاتر يا اسناد
و مدارك

قرار  اول  گروه  در  كه  مشاغلي  صاحبان  اول:  گروه 
مي گيرند و كليه اشخاص حقوقي مكلف به نگهداري 
دفاتر روزنامه و كل يا ساير دفاتر حسب مورد دستي 

اسناد  به  متكي  الكترونيكي(  )مكانيزه/  ماشيني  يا 
ماده)6(  در  مندرج  مقررات  رعايت  با  مدارك،  و 
آيين نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك 
اصالحي  ماده95  موضوع  آنها  نگهداري  روش هاي  و 
مستقيم،  ماليات هاي  قانون   1394/4/31 مصوب 

هستند.
قرار  دوم  گروه  در  كه  مشاغلي  صاحبان  دوم:  گروه 
و  اسناد  مالياتي  سال  هر  براي  مكلف اند  مي گيرند، 
اسناد  قبيل  از  خود  معامالت  به  مربوط  مدارك 
درآمدي فروش كاال يا ارائه خدمات و ساير درآمدها 
اسناد  ساير  و  دارايي  و  كاال، خدمات  اسناد خريد  و 
هزينه هاي انجام شده را به تفكيك و به ترتيب تاريخ 
وقوع هر يك از رويدادهاي مالي، نگهداري و صورت 
درآمد و هزينه ماهيانه و ساالنه خود را در چارچوب 
مالياتي  امور  سازمان  توسط  شده  تهيه  فرم  نمونه 
گروه  اين  به  مربوط  فرم هاي  نمايند.  تنظيم  كشور 

عبارتند از:
صورت درآمد و هزينه ماهيانه موديان گروه دوم: در 
درج  ماه  هر  در  مودي  هزينه  و  درآمد  ريز  فرم  اين 
مي شود. صورت درآمد و هزينه ساالنه: اعداد مربوط 
به ستون جمع »صورت درآمد و هزينه ماهيانه« به 

اين فرم انتقال مي يابد.
مي گيرند،  قرار  سوم  گروه  در  كه  مشاغلي  صاحبان 
مكلفند براي هر سال مالياتي اسناد و مدارك مربوط 
به معامالت خود از قبيل اسناد درآمدي فروش كاال 
يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد كاال و 
خدمات و نيز اسناد هزينه انجام شده را نگهداري و 
چارچوب  در  را  ساالنه خود  هزينه  و  درآمد  خالصه 
فرم »خالصه درآمد و هزينه ساالنه گروه سوم« تهيه 
شده توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم نمايند.

دنیای اقتصاد/ برنامه اتاق ايران در سال 95 رونمايی 
شد

۸2 ماموریت برای بهبود محيط كار

اتاق بازرگانی ایران از برنامه های سال 95 برای 
ارزیابی های  كرد.  رونمایی  كار  محيط  بهبود 
ایران  كارشناسی وضعيت محيط كسب وكار در 
را سخت توصيف می كند كه افزایش قيمت تمام 
شده بنگاه ها و كاهش قدرت رقابتی آنها از جمله 
تبعات آن است. در سال هاي اخير، تحریم هاي 
بين المللي عليه كشور از طرق مختلف بر فضاي 
بهره وري  و  رقابت پذیري  سطح  و  كسب و كار 

كشور اثرات نامطلوبي گذاشته است.
 از طرفي با وجود منابع و ظرفيت ها و استعدادهاي 
به واسطه  ايران  بنگاه هاي  مي رسد  نظر  به  زياد، 
به  مي توانند  مناسب،  مديريت  و  هدايت  حمايت، 
درجه قابل قبولي از رقابت پذيري در عرصه بازارهاي 
در  قابل توجهي  اثرات  منشأ  و  يافته  دست  جهاني 

بهبود شرايط اقتصادي ايران شوند.
در  اقتصادی  فعاالن  از  بسياری  كنونی،  شرايط  در 
بخش خصوصی معتقدند و در پسابرجام بايد به سمت 
يك فضای رقابتی در كشور حركت كنيم و الزمه آن 

بهبود فضای كسب وكار است.
 به اعتقاد آنها، اقتصاد كشور در سال های اخير از بی 
ثباتی و نوسانات در شاخص های اقتصادی برخوردار 
است و پيامدهای بدی را به دنيا و سرمايه گذاران و 
اولين  بنابراين  است؛  كرده  مخابره  اقتصادی  فعاالن 
دغدغه برای بهبود محيط كسب وكار در كشور، تالش 
برای ايجاد ثبات اقتصادی در سايه ثبات سياست های 

كالن اقتصادی است.

اقتصادی،  ركود  با  همراه  تورم  شرايط  به  توجه  با   
تنظيم سياست های پولی و مالی نيز امری حياتی و 

تعيين كننده است. 
ارزيابی ها حاكی از آن است كه گردش صحيح منابع 
بخش های  به  آن  شده  حساب  تزريق  و  اقتصاد  در 
راهكارهای  جمله  از  توليد  بخش  به ويژه  نظر  مورد 
اوليه برای ايجاد ثبات اقتصادی است. مطابق گزارش 
 »2016 كسب وكار  »فضای  به  موسوم  جهانی  بانك 
ايران در فضای كسب وكار در بين 1۸9 كشور  رتبه 

جهان 11۸ است.
محيط  وضعيت  از  جهانی  بانك  گزارش  اگرچه   
نشانگر  ميالدی،   2016 سال  در  ايران  كسب وكار 
بهبود جايگاه ايران است )صعود 12 پله ای نسبت به 
سال 2015(، با اين حال حجم منابع و ظرفيت های 
كشوری  شايسته  رتبه  اين  كه  است  اين  گواه  ايران 
بيش  بهبود وضعيت آن تالش  و  نيست  ايران  مانند 
را  آنها  و همكاری  و بخش خصوصی  از پيش دولت 
می طلبد. اين سطح از رتبه يعنی محيطی كه فضای 
بايد  و  ندارد  وجود  آن  در  وكار  برای كسب  مناسب 

برای بهبودی آن چاره انديشی كرد. 
مديران  عملكرد  بر  كسب وكار  فضای  بودن  نامساعد 
كار،  نيروی  بر  نتيجه  در  و  توليدی  بنگاه های 
سرمايه گذاران، روند توليد و فروش محصول و... آثار 
نامطلوبی بر جای می گذارد؛ افزايش هزينه های بنگاه 
و گسترش  رقابت پذيری، شكل گيری  قدرت  و سلب 
بنگاه های  پيوند  از  جلوگيری  زيرزمينی،  اقتصاد 
از  استفاده  برای  بنگاه ها  ناتوانی  و  بزرگ  و  كوچك 
صرفه اقتصادی و... از جمله پيامدهای منفی نامناسب 

بودن فضای كسب وكار است. 
در مقابل، كاهش هزينه های مبادله ای، كاهش ريسك 
اقتصادی، ثبات فضای اقتصادی و اجتماعی و مساعد 
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را می توان  بستر جذب سرمايه گذاری خارجی  بودن 
از نتايج مساعد بودن فضای كسب وكار برشمرد. حال 
اين است كه چگونه می توان بستر كسب وكار  سوال 
درك  داشتن  كرد؟  مهيا  اقتصادی  فعاالن  برای  را 
فضای  مشكالت  و  چالش ها  از  مشترك  شناخت  و 
كشور،  اقتصادی  اندركاران  دست  برای  كسب وكار 
امری الزم و ضروری است تا بتوان نسخه واحد برای 

محيط كار ارائه كرد. 
خود  برنامه های  از  رونمايی  در  ايران  بازرگانی  اتاق 
سوی  از  اقدام  دست  در  اولويت های   ،95 سال  در 
كميسيون های تخصصی برای بهبود محيط كسب وكار 

را منتشر كرده است. 
كميسيون   19 ايران،  بازرگانی  اتاق  برنامه  براساس 
و  زيست  محيط  آب،  »كميسيون  شامل  تخصصی 
اقتصاد سبز«، »احداث و خدمات فنی و مهندسی«، 
»بازار  پتروشيمی«،  و  پااليشی  صنايع  »انرژی 
»توسعه  داخلی«،  »بازرگانی  سرمايه«،  و  پول 
نوين  كسب وكار  و  كارآفرينی  »جوانان،  صادرات«، 
مسووليت  و  شركتی  »حاكميت  دانش بنيان«،  و 
مالكيت  و  قضايی  »حمايت  بنگاه ها«،  اجتماعی 
فكری«، »حمل ونقل، لجستيك و گمرك«، »رقابت، 
خصوصی سازی و سالمت اداری«، »سرمايه گذاری«، 
اقتصاد  و  ارتباطات  اطالعات،  »فناوری  »صنايع«، 
و صنايع غذايی«، »گردشگری،  رسانه«، »كشاورزی 
اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر«، »ماليات، كار و تامين 
صنايع  و  »معادن  و  واردات«  »مديريت  اجتماعی«، 
معدنی« ماموريت يافتند كه در جهت بهبود محيط 

كسب وكار ۸2 اقدام را در دستور كار قرار دهند. 
پيوست  جدول  در  كميسيون های  اقدامات  جزئيات 
معتقدند  اقتصادی  فعاالن  است.  شده  منتشر 
جذب  افزايش  بر  مساعد  كسب وكار  فضای  تاثير 

و  اشتغال  ايجاد  خارجی،  و  داخلی  سرمايه گذاری 
كرد؛  انكار  نمی توان  را  داخلی  ناخالص  توليد  رشد 
بنابراين بهبود اين فضا با توجه به چالش های پيش 
روی اقتصاد كشور به ضرورتی انكارناپذير تبديل شده 

است.
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دنیای اقتصاد/
Jayson Demers :نویسنده

مترجم: مریم رضایی
Inc :منبع

بر  قدیمی  تبلیغات  و  بازاریابی  استراتژی های  بیشتر 
به عنوان  بوده اند.  مبتنی  کوتاه مدت  دستاوردهای 
مثال، یک بیلبورد ممکن است چند ماه کارآیی خوبی 
آن خسته کننده  طراحی  نهایت  در  اما  باشد،  داشته 
یک  برای  تازه تر  فضاهای  از  مجبورید  و  می شود 
هیچ  رویکرد  این  کنید.  استفاده  دیگر  تاثیرگذاری 
را  بازگشت سرمایه مثبتی  اگر  به ویژه  ندارد،  ایرادی 
بلندمدت موفق  اگر می خواهید در  اما  باشید.  شاهد 
بیشتر  ماندگاری  قدرت  با  استراتژی  یک  به  شوید، 
 SEO نیاز دارید. استراتژی های بازاریابی داخلی مانند
)بهینه سازی سایت( و بازاریابی رسانه های اجتماعی، 
برای  اما  هستند،  موثر  نتیجه بخشی  کند  روند  در 

بازاریابی  از  بهتر  بلندمدتی  پول من، هیچ استراتژی 
محتوا وجود ندارد. دالیل این موضوع را در زیر عنوان 

می کنیم.

تاثير محتوا بر همه استراتژی های آنالین
به عنوان  می تواند  محتوا  که  بدانیم  است  مهم  اول، 
یک استراتژی مکمل، تقریبا به هر استراتژی بازاریابی 

آنالین دیگری کمک کند:
• محتوا با ارائه فضای اینترنتی بیشتر و افزایش نفوذ 

دامنه به SEO کمک می کند.
رسانه های  بازاریابی  برای یک کمپین  کافی  منابع   •

اجتماعی را فراهم می کند.
کرده  تقویت  را  ایمیل  از  بیشتر  استفاده  می تواند   •
ایمیلی  بازاریابی  کمپین  برای  مبنایی  به عنوان  و 

استفاده شود.
دیگر  و  شما  صفحه  آمدن  باال  ارزش  می تواند   •

صفحات وب را باال ببرد.

بازاریابیمحتوابهتریناستراتژیبلندمدت
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• می تواند کمک کند روابطی با دیگر برندها و صنایع 
اینترنتی شکل دهید.

عالوه بر این تاثیرات تکمیلی مهم، محتوا برخی اثرات 
داشته  مستقل  کارکردی  می توانند  که  دارد  مثبت 

باشند:
در حال  اگر  تازه جذب می کند.  اینترنتی  ترافیک   •
تولید محتوا بر روی وبالگ خودتان هستید، احتمال 
اینکه افراد شما را پیدا کنند و وب سایت شما را مرور 
طریق  از  می توانید  همچنین  می شود.  بیشتر  کنند، 
دیگر  با  وبالگ هایتان  پست  لینک   کردن  متصل 
اینترنتی  تعامالت  سایت،  درون  محتوای  تکه های 

بیشتر را تقویت کنید.
افراد  چقدر  هر  می کند.  اعتبارآفرینی  شما  برای   •
بیشتری محتوای شما را ببینند، بیشتر برندتان را به 
یاد می آورند و اعتبارتان نزد این افراد بیشتر خواهد 

شد.
• اعتماد و وفاداری به برندتان را تقویت می کند. وقتی 
سایت  از  اتفاقی  به طور  دلیل  هر  به  بازدیدکننده ای 
شما دیدن می کند، محتوای موجود می تواند اعتماد 
محتوا  این  که  زمانی  تا  کند.  تضمین  را  برندتان  به 
ادامه  این روند  باشد،  باکیفیت  و  استناد، مفید  قابل 

خواهد داشت.

بار دیگر فرض  اثرگذار باشد.  • می تواند بر مکالمات 
به  و  است  باکیفیت  شما  سایت  محتوای  می کنیم 
خوبی نوشته شده است. اگر شماره تماسی را در جای 
مناسبی درون محتوا قرار داده باشید، می توانید افراد 
این  که  کنید  تشویق  مستقیم  تماس  برقراری  به  را 
موضوع می تواند به میانگین درآمدی بیشتر به ازای 

هر بازدیدکننده سایت منجر شود.
• می تواند جریان درآمدی مستقلی به همراه داشته 
قوی  کافی  اندازه  به  شما  سایت  محتوای  اگر  باشد. 
باشد، می توانید روی آن به عنوان سرویس جداگانه  ای 

.eBook از شرکتتان حساب کنید؛ مثل

ماندگاری هميشگی محتوای »بادوام«
بین  از  این است که هیچ گاه  بادوام  ویژگی محتوای 
به روزرسانی، محتوای خبری  قابل  نمی رود. محتوای 
و دیگر اشکال تولیدات لحظه ای همگی اهمیت دارند 
و می توانند بازدیدکنندگان زیادی را جذب کنند. اما 
کاربرد  که همیشه  دارند  وجود  محتوا  اشکال  برخی 
دارند. به عنوان مثال، افراد همواره نیاز دارند نکته هایی 
با  بدانند.  بهتر  ارتباطات  برقراری  نحوه  مورد  در  را 
این  به  جدیدی  عوامل  جدید،  تکنولوژی های  ظهور 
تغییراتی  با  می توانید  اما  می شوند،  اضافه  ویژگی ها 
کاربردپذیر  و  به روز  همواره  را  قدیمی  مطالب  اندک 

کنید. از آنجایی که محتوا به صورت تئوریک همواره 
دوام دارد، هیچ گاه ارزش خود را از دست نمی دهد و 
به یک سرمایه بلندمدت تمام و کمال تبدیل می شود.

محتوا یعنی بازدهی مركب
آشنا  مرکب  سود  مفهوم  با  افراد  بیشتر  خوشبختانه 
به  منجر  شما  سرمایه گذاری  وقتی  یعنی  هستند؛ 
هر  در  و  می کند  رشد  اصلی  سرمایه  می شود،  سود 
دوره مرکب بعدی سود بیشتری به دست می آورید. 
محتوا نیز همین کارکرد را دارد، چرا که کم و بیش 
ثابت است. اگر دوبار در هفته مطلبی منتشر کنید، 
در اولین سال راه اندازی وب سایت خود 110 مطلب 
این تعداد به 220 مطلب  خواهید داشت. سال دوم 
ادامه  ترتیب  به همین  و  می رسد و سال سوم 330 
می یابد. به عالوه، هر چقدر افراد بیشتری از صفحه 
را  بیشتری  محتوای  کنند،  دیدن  شما  سایت  اصلی 
مطلب  هر  از  را  بیشتری  اثرات  و  می کنند  مطالعه 
خواهید دید. موضوع بعدی این است که ممکن است 
محتوا رشد کند، اما هرگز غیرضروری نخواهد بود. هر 
چقدر تکنولوژی ها و رویدادهای جدید به چشم انداز 
نیز  محتوا  کارکرد  و  شکل  می کنند،  نفوذ  بازاریابی 
به  ویدئویی  تصاویر  حاضر،  حال  در  می کند.  رشد 
محبوبیت  نظر  از  را  نوشتاری  محتوای  جای  تدریج 

رخ  اتفاقی  چه  اینکه  به  توجه  بدون  اما  گرفته اند. 
تنها  و  داشت  کاربرد خواهد  می دهد، محتوا همواره 
چیزی که تغییر می کند شیوه ارائه و نحوه دسترسی 
است  ممکن  محتوا  بازاریابی  است.  آن  به  افراد 
زودتر  چقدر  هر  اما  باشد،  بلندمدت  استراتژی  یک 
زودتر شاهد  را شروع کنید،  آن  سرمایه گذاری روی 
مزایای آن خواهید بود و برعکس، هر چقدر دیرتر کار 
اگر در  نتیجه خواهید گرفت.  را شروع کنید، دیرتر 
حال حاضر هیچ استراتژی محتوای مشخصی ندارید، 
وقت آن رسیده که یکی را ایجاد کنید. این استراتژی 
چه به صورت مستقل بر سودآوری شما اثر بگذارد و 
بازاریابی درونی شما  استراتژی های  چه ستون دیگر 

باشد، از وجود آن پشیمان نخواهید شد.
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موضوع: خرید انواع یراق آالت)مناقصه ۳-۹۵(

حوزه فعاليت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

تاریخ بازگشایی پاكات: ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پيشنهاد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - نهم اردیبهشت 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پيشنهاد: ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و دوم 

مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

كشور / استان / شهر: ایران - چهارمحال و بختیاری
    

محل دریافت اسناد: شهركرد – بلوار آیت اله كاشانی 
– میدان آیت اله دهكردی – امور بازرگاني-اداره تدارکات 
و یا تهران –میدان ونک - خیابان برزیل –شرکت توانیر –
ساختمان شهید عباسپور-بلوک ۱-طبقه سوم-واحد۱۰۹

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع: بهینه سازی شبکه ۲۰کیلو ولت سامان با 
سیم روکشدار)مناقصه ۲-۹۵(

حوزه فعاليت فراخوان :   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری: یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاكات : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت ارسال پيشنهاد : ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - 
  

تاریخ اعتبار پيشنهاد : ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۵ -
  

كشور / استان / شهر: ایران - چهارمحال و بختیاری
  

محل دریافت اسناد: شهركرد – بلوار آیت اله 
كاشانی – میدان آیت اله دهكردی – امور بازرگاني-

اداره تدارکات و یا تهران –میدان ونک - خیابان 
برزیل –شرکت توانیر –ساختمان شهید عباسپور-بلوک 

۱-طبقه سوم-واحد۱۰۹
  

طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات

موضوع : خرید انواع کنتور تکفاز )مناقصه۱-۹۵(

حوزه فعاليت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاكات: ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت ارسال پيشنهاد: ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۹ / ۲ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پيشنهاد : ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۵ 
  

كشور / استان / شهر: ایران - چهارمحال و بختیاری
  

محل دریافت اسناد: آدرس شهركرد – بلوار آیت اله 
كاشانی – میدان آیت اله دهكردی – امور بازرگاني-

اداره تدارکات و یا تهران –میدان ونک - خیابان 
برزیل –شرکت توانیر –ساختمان شهید عباسپور-بلوک 

۱-طبقه سوم-واحد۱۰۹
  

طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات

موضوع: خرید یک دستگاه کامل تست و عیب یاب 
کابل فشار ضعیف و فشار متوسط منطبق باروش های 

نوین عیب یابی با سیستم

حوزه فعاليت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی : 3300000000
  

تاریخ بازگشایی پاكات : ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پيشنهاد : ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت دریافت اسناد : ۴ / ۲ / ۱۳۹۵ - 
  

تاریخ اعتبار پيشنهاد: ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

كشور / استان / شهر :  ایران - کرمانشاه - كرمانشاه
    

محل دریافت اسناد: شركت توزیع نیروی برق استان 
كرمانشاه )امور تداركات( از تاریخ ۹۵/۱/۲۹ لغایت وقت 

اداری مورخ ۹۵/۲/۴در مقابل واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ 
)یکصدهزار( ریال به حساب جام شماره ۳۶۱۲۲۲۱/۸۳ 

بانك ملت شعبه میدان خواروبار به نام این شركت با 
کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۱۵۶۱۵۸ خواهد بود.

15 مناقصات

شركت توزیع نيروی برق چهارمحال و بختياریشركت توزیع نيروی برق چهارمحال و بختياریشركت توزیع نيروی برق چهارمحال و بختياریشركت توزیع نيروی برق استان كرمانشاه
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مخاطبان محترم بولتن الكترونيك 
سندیكای صنعت برق ایران )رسانا( 

خواهشمند است نظرات، پيشنهادها و 
ahmadi@  نقدهای خود را از طریق ایميل
ieis.ir ویا شماره تلفن های 66570930-6  

به ما اطالع دهيد.
با تشكر و سپاس از همراهی شما

 نازنين احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیكا

سعدیه شيراز 
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