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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

نیرو موجب  وزارت  از سوی  پرداخت نشدن مطالبات بخش خصوصی 
شده که حجمی از اعتراض ها در میان بخش خصوصی صنعت آب و برق 
وجود داشته باشد؛ اعتراضاتی که امروز اعضای هیات نمایندگان اتاق 

بازرگانی ایران در نشستی که با وزیر نیرو داشتند، مطرح شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مشکالت بخش خصوصی مدت هاست که دامن گیر 
وزارت نیرو شده و این در حالی است که وزیر نیرو در مورد این موضوع معتقد 

است که دغدغه وزارت نیرو پرداخت مطالبات بخش خصوصی است.
در این زمینه امروز - دوشنبه - در صبحانه کاری اعضای اتاق بازرگانی ایران با 
حمید چیت چیان، شمس اردکانی - رییس کمیسیون انرژی اتاق بازگانی ایران 
- اینگونه مطرح کرد که نباید برق و آب به صورت مجانی در اختیار مردم قرار 

بگیرد و باید عدالت در این زمینه به طور کامل اجرایی شود.
وی با بیان این که باید اقدامات مفیدی برای جذب سرمایه در وزارت نیرو صورت 
گیرد، گفت: باید کاری صورت گیرد که در ایران ارزیابی ریسک سرمایه گذاری 
کاهش یابد، چرا که در حال حاضر برخی دخالت های دولتی موجب شده که 

ریسک سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان این که در وزارت نیرو بهبود 
کسب وکار صورت نمی گیرد، اظهار کرد: وزیر نیرو بدون مشورت با اتاق ایران 
قیمت انرژی های نو را بدون رایزنی کاهش دادند که این مساله به معنای فرار 

سرمایه گذار است.

اردکانی تصریح کرد: باید برای حل این مساله بازار قیمت برق و آب ساماندهی 
شوند و تنها در این صورت است که می توانیم بسیاری از مشکالت صنعت آب و 

برق را برطرف کنیم.

بخش خصوصی ارتقادهنده 6 درصد راندمان نیروگاه ها
انتقاد  - ضمن  ایران  اتاق  انرژی  بهینه سازی  انجمن  رییس   - نجفی  ادامه  در 
از راندمان پایین نیروگاه های کشور گفت: با توجه به این که بخش خصوصی 
می تواند شش درصد راندمان نیروگاه ها را ارتقاء دهد، لذا انتظار می رود که از 

بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.
همچنین کالهی - رییس سندیکای صنعت برق - با اشاره به موفقیت صنعت 
برق در سال های اخیر اظهار کرد: با توجه به این که در پایان دهه 60 و 70 انتقال 
پیدا کنند  ارتقاء خوبی  توانستند  تکنولوژی صورت گرفت شرکت های داخلی 
به طوری که در حال حاضر بخش عمده ای از تجهیزات برقی در داخل کشور 

تولید می شوند.
سرمایه گذار  جذب  برای  مخالفتی  هیچ  خصوصی  بخش  که  این  بیان  با  وی 
خارجی در صنعت برق ندارد، ادامه داد: خواست ما این است که در دعوت از 

بخش خصوصی خارجی نظر بخش داخلی نیز لحاظ شود.
ادامه در صفحه 3 /

ایسنا./ در نشست اتاقی ها یا چیت چیان عنوان شد

از گالیه های بخـــش خصـــوصی تا پاسخ وزیــر تعادل/ 
علیرضا مناقبي/ رییس مجمع واردات

برجام به خودي خود تاثیري ندارد بلکه بهره گیري از آن 
به نظام مدیریتي کشور و نوع زاویه دید سیاست گذاران 
از  این بین یکي  تولید و تجارت بستگي دارد. در  حوزه 
ضروري ترین تصمیماتي که دولت باید در مقطع پسابرجام 
اتخاذ کند، تعیین رویکرد اصلي نسبت به توسعه تجارت 
شیوه نامه  و  واردات  تعرفه هاي  مدیریت  نحوه  خارجي، 
حمایت از تولید ملي است. در چند دهه اخیر در کشور 
ما نرخ تعرفه هاي وارداتي به عنوان یک ابزار براي حمایت 
از تولید داخلي شناخته شده  است. اما سوالي که در اینجا 
مطرح مي شود، این است که چرا بعد از گذشت چند دهه 
باز هم نگراني ها براي حمایت از تولید داخل پابرجاست؟ 
همه به عنوان یک ایراني اذعان داریم که وضعیت تولید 
در کشور دچار یک رکود جدي است. از طرف دیگر کشور 
اما شاید مشکل  نیز مواجه است  بیکاري  باالي  با حجم 
تولید به بحث تعرفه هاي وارداتي بازنگردد چراکه کشور 
ما حائز یکي از باالترین دیوارهاي تعرفه یي در دنیاست. 
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جدید  بازارهای  توسعه  و  شناسایی 
مشکالت بر  صرف  تمرکز  جای  به 

انرژی های  تخصصی  کمیته  رییسه  هیات  نشست 
تجدیدپذیر ششم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور 

اعضا در محل سندیکا برگزار شد..........ادامه خبر

 مدیرعامل شرکت ترانسفو ری :  ظرفیت 
تولید ما بیش از نیاز داخلی است

مدیرعامل شرکت ترانسفو ری گفت: ظرفیت تولید این 
شرکت تا یک و نیم برابر افزایش یافته است و همه نیاز 

کشور را تأمین می کنیم..........ادامه خبر

 توان صادرات 5 برابری ترانسفورماتور
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با جابجایی 
کارخانه ترانسفو ری از شهر ری به شهر صنعتی پرند 
صادرات  امکان  و  یافته  افزایش  شرکت  این  تولید 
محصوالت آن نسبت به گذشته 5 برابر شده است..........

ادامه خبر

 بین درآمد ها و هزینه های وزارت نیرو 
توازن وجود ندارد

و  درآمد ها  بین  توازون  نبود  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
هزینه های این وزاررتخانه، دلیل آن را ثبات قیمت آب 

و برق طی سال های گذشته دانست..........ادامه خبر

 راه اندازی بازار آب و ساماندهی قیمت 
آب و برق

راه اندازی  پشنهاد  ضمن  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
بازار آب به وزیر نیرو و واگذاری این بازار به ذی نفعان، 

گفت: با توجه به این که قیمت واقعی آب و برق در برابر 
قیمتی که از مردم دریافت می شود بسیار ناچیز است، 
ضرورت دارد یک تصمیم شجاعانه برای اقتصاد آب و 

برق گرفته شود..........ادامه خبر

 بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور توزیع 
کشور افتتاح شد

صبح  کشور  توزیع  ترانسفورماتور  کارخانه  بزرگترین 
برداری  بهره  به  با حضور معاون رئیس جمهور  امروز 

رسید..........ادامه خبر

 امسال خاموشی نداریم
وزیر نیرو با تشریح جزئیات برنامه های این وزارتخانه 
گفت:  تابستان،  در  مردم  نیاز  مورد  برق  تامین  برای 

امسال خاموشی نداریم..........ادامه خبر

 حلوای شورای عالی اقتصاد دهان 
وزارت نیرو را شیرین نکرد

هنوز شورای عالی اقتصاد تصمیم قاطعی در خصوص 
تعیین تکلیف بدهی های انباشته وزارت نیرو ارائه نداده 

است..........ادامه خبر

 برگزاری سمینار معرفی تکنولوژی نانو 
و کاربرد آن در توزیع برق مشهد

سمینار معرفی تکنولوژی نانو و کاربرد آن در صنعت 
توزیع برق برگزار شد..........ادامه خبر

 ایران مقام هفتم در حوزه توسعه 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر را دارد

دبیر اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ستاد 

50 درصد هزینه طرح های توسعه فناوری استان ها را 
پرداخت می کند........ادامه خبر

 خبر خوش نعمت زاده برای واحدهای 
تولیدی

.........ادامه خبر

 بازگشت ایران به اقتصادجهانی برای 
کشورهای همکارسودمنداست

.........ادامه خبر

 آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار ابالغ شد

.........ادامه خبر

 تخصیص 10هزار میلیارد ریال به 
صدور ضمانتنامه بانکی برای شرکتهای 

دانش بنیان
.........ادامه خبر

 بخشودگی جرایم بدهکارانی که تا 
پایان شهریور مالیات خود را بپردازند

.........ادامه خبر

 پایش محیط کسب و کار درپاییز 94
.........ادامه خبر

سند راهبردی بانکداری بدون ربا آماده شد
.........ادامه خبر

 مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن 
تهران شد

.........ادامه خبر

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

 روابط مجلس نهم با اتاق بازرگانی مثبت 
بود

.........ادامه خبر

 ماهیت متفاوت رشد نقدینگی
.........ادامه خبر

 دغدغه اول تجار خارجی
.........ادامه خبر

 استارت سقوط آزاد مس؟
.........ادامه خبر

 سرمایه گذاری 50 میلیارد دالری الزام 
رشد 8 درصدی

.........ادامه خبر

 تسهیالت سرمایه گذاری ارزی نمی تواند 
به ریال تبدیل شود

.........ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ادامه از صفحه 1/ 
از گالیه های بخش خصوصی تا پاسخ 

وزیر

رییس سندیکای صنعت برق در خصوص فاینانس نیز 
گفت: خواست ما این است که نظر بخش خصوصی در 
این مورد لحاظ و بیشتر از سرمایه گذاری  مستقیم به 

جای فاینانس استفاده شود.
همچنین مسگر پور - رییس فدراسیون آب اتاق بازرگانی 
ایران - ضمن گالیه از عدم حضور افراد فدراسیون در 
اتاق فکر آب بیان کرد: انتظار ما این است که در اتاق 
فکر وزارت نیرو عالوه بر افراد با سابقه دولتی پنج نفر 

از افراد فدراسیون نیز حضور داشته باشند.
تمام شده  قیمت  کارگروه  که سه  کرد  پیشنهاد  وی 
آب و تعرفه ها، کارگروه طرح های نیمه تمام و کارگروه 
جذب سرمایه گذار ایجاد شود و به عقیده من این امر 
می تواند تعداد زیادی از پروژه های معوق را ساماندهی 

کند.
در پایان وزیر نیرو در پاسخ به صحبت های مطرح شده 
نیروگاه های  راندمان  متوسط  حاضر  حال  در  گفت: 
متوسط  و  درصد   37.8 اروپا  اتحادیه  در  حرارتی 
درصد   37.5 ایران  در  حرارتی  نیروگاه های  راندمان 
است، لذا من این اطمینان را می دهم که ایران از نظر 

راندمان نیروگاهی شرایط خوبی را دارد.
نیروگاه های  در  این که  بیان  با  چیت چیان  حمید 
حرارتی ایران انتشار آالینده بسیار کمتر از اروپا است، 
اظهار کرد: با توجه به این که در نیروگاه های اروپایی 
از زغال سنگ استفاده می شود انتشار آالینده در آنها 
بسیار زیاد است، اما در ایران با توجه به این که بیش از 
80 درصد از نیروگاه ها از گاز طبیعی استفاده می کنند؛ 

لذا انتشار آالینده بسیار پایین است.

ارتقای  برای  نیرو  وزارت  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
بخار  بخش  7500مگاوات  نصب  افزود:  راندمان 
نیروگاه های گازی موجب ارتقای 1.5 درصدی راندمان 

و ظرفیت نیروگاه ها می شود.
وزیر نیرو تصریح کرد: مجوزهای الزم برای انجام این 
بخش  که  است  این  مشکل  تنها  و  شده  گرفته  کار 
خصوصی اقدامات الزم را انجام نمی دهد که دلیل این 

مساله نیز نبود منابع مالی است.
راندمان  ارتقای  راه های  از  یکی دیگر  چیت چیان 
نیروگاه ها را استفاده از نیروگاه های کالس F دانست و 
ادامه داد: با سازنده های متعددی برای انتقال تکنولوژی 
می تواند  نیز  مساله  این  که  شده  صحبت   F کالس 

میزان راندمان را به 47 درصد برساند.
وی با بیان این که به زودی این تکنولوژی وارد ایران 
 H تکنولوژی کالس  ورود  برای  کرد:  اظهار  می شود، 
محدودیت های زیادی وجود دارد، اما در جاههایی که 
فشار گاز اجازه بدهد از کالس H نیز استفاده خواهیم 
کرد، اما فعال برای انتقال تکنولوژی کالس F مذاکرات 

صورت گرفته است.
وزیر نیرو در خصوص نگرانی شرکت های داخلی برای 
رشد  ما  اول  هدف  گفت:  خارجی  شرکت های  ورود 
ظرفیت های داخلی است و فاینانسی که اخذ می کنیم 

در همین راستا تعریف شده است.
چیت چیان با بیان این که از اعضای فدراسیون آب در 
اتاق فکر حضور دارند، اظهار کرد: سعی می کنیم در 
در جلسات  بیشتری  اعضای  از  بیشتری  تعداد  آینده 

اتاق فکر استفاده کنیم.
وی با بیان این که بیش از 40 درصد از وقت مدیران 
وزارت نیرو صرف حل مساله مطالبات بخش خصوصی 
نیرو  این است که وزارت  ادامه داد: واقعیت  می شود، 
در این زمینه به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و سال 

ادامه از صفحه 1/ 

داخل،  تولید  شکوفایي  براي  شاید  بنابراین 
ریل گذاري ها را بر مسیر اشتباه قرار داده ایم. شاید 
تعرفه هایشان  نرخ  مدیریت  در  دیگر  کشورهاي 
استدالل هاي منطقي تري را دنبال کرده اند که نرخ 

آن را چندین درجه پایین تر از ما نگه داشته اند. 
شرایط  بازار  دارد،  وجود  کشور  در  تقاضا  وقتي 
با دستورالعمل ها و  تامین آن را فراهم مي کند و 
بخشنامه ها نمي توان مقابل تقاضاي بازار مقاومت 

کرد.
فرهنگسازي  نیازمند  موضوع  این  بي شک  البته 
ماهیت  به  نسبت  مصرف کننده  که  است  اصولي 
واردکننده حساسیت داشته و فقط کاالیي که از 
طریق واردکننده رسمي، مسوولیت پذیر و قانوني 
وارد کشور شده، خریداري کند. ولي به هر حال 
داده  نشان  دهه  چند  این  در  مصرف کننده  رفتار 
فقط  و  مي کند  مطالبه  را  خود  کاالي  صرفا  که 
از  است.  داشته  اولویت  وي  براي  قیمتي  شرایط 
واردات  پدیده  شیوع  دالیل  چند  هر  دیگر  سوي 
موازي در کشور ما متعدد است ولي نمي توان انکار 
شکل گیري  مسببان  از  یکي  باال  تعرفه  که  کرد 
کشور  در  موازي  واردات  براي  بیشتر  مشوق هاي 
است. تعرفه باالي واردات تنها یک اثر بر تجارت و 
اقتصاد کشور ما ایجاد کرده و آن حرکت بازار به 

سمت فعالیت هاي چراغ خاموش است.
دهه  چند  در  کشور  اقتصادي  نظام  متاسفانه 
که  کند  پیدا  دست  نقطه یي  به  نتوانسته  اخیر 

ریشه یي  به حل  نسبت  مناسب  دید  زاویه  داراي 
نظام  یک  از  اقتصادي  برنامه هاي  و  باشد  امور 
به  تنها  که  طوري  به  نیستند  برخوردار  یکپارچه 
دنبال»آتش نشاني« عمل کردن است. در مجموع 
با بخش  آنها  بین  و  بین دستگاه هاي دولتي  باید 
اقتصادي  بخش  در  منسجمي  ارتباط  خصوصي 
که  است  شرایطي  در  این  باشد؛  داشته  وجود 
نقش  و  ندارد  وجود  ارتباط  این  اکنون  متاسفانه 
شناخته  رسمیت  به  خصوصي  بخش  فعاالن 

نمي شود.

فرصت هاي پسابرجام محدود است
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و  اسالمی  اسناد  خزانه  از  استفاده  بیشترین  گذشته 
انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت نیرو صورت گرفت.

وزیر نیرو در خصوص وضعیت کیفیت برق ایران گفت: 
کیفیت برق کشور در رده باالیی در منطقه قرار دارد، 
که  داریم  فاصله  اروپا  استاندارد  به  رسیدن  برای  اما 
برنامه هایی را برای رفع این فاصله نیز در نظر گرفته ایم.

برای  کارگروه  سه  تشکیل  خصوص  در  چیت چیان 
مشکالت آبی بیان کرد: حداکثر تا پایان هفته آینده 
تصمیم گیری می شود و اعضای این کارگروه مشخص 

خواهد شد.

در جمع هیات رییسه  سندیکای صنعت برق ایران/ 
کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر مطرح شد
شناسایی و توسعه بازارهای جدید به 

جای تمرکز صرف بر مشکالت

نشست هیات رییسه کمیته تخصصی انرژی های 
تجدیدپذیر ششم اردیبهشت ماه سال جاری با 

حضور اعضا در محل سندیکا برگزار شد.
برگزاری  لزوم  بر  اعضا  تاکید  ابتدای جلسه ضمن  در 
منظم جلسات در سال جدید، اهمیت حضور رییس 
کمیته در جلسات به منظور حصول نتایج قابل قبول 
در کمیته خاطر نشان شد. در ادامه مهندس صالحی 
بر  تاکید  با  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  رییس 
استفاده از فرصت های موجود از جمله حضور فعال در 
کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق و حضور فعال  تر 

و قوی تر در محافل کشور را یادآور شد. 
بر همین اساس بخشی از مشکالت اعضای کمیته مطرح 
و مورد شناسایی قرار گرفت که مواردی چون عدم نگاه 

مناسب به شرکت های ایرانی و عدم باور به توانمندی 
و  سرمایه گذاری  مشکالت  خصوصی،  بخش  های 
مجوزها و عدم پوشش ریسک سرمایه گذاری خارجی 

از اهم  این مشکالت برشمرده شد. 
همچنین عنوان شد که مساله خرید و فروش برق با 
واحد ریالی، تغییرات قیمت خرید برق تجدیدپذیر با 
با توجه به آنکه در حال حاضر  تغییرات قیمت نفت 
قیمت فروش برق به مشترکین با کاهش قیمت نفت 
توزیع  شرکت های  مشکالت  نیز  و  نمی کند  تغییری 
کنار  در  تجدیدپذیر  برق  توسعه  پذیرش  در  سانا  با 
دستورالعمل  وجود  عدم  جمله  از  توسعه  فنی  موانع 
فنی متصل به شبکه و ... از دیگر موارد مشکل زا برای 
اعضای این کمیته بوده است. در این راستا مقرر شد 
لیستی از مشکالت و موانع توسعه به همراه راهکارهای 
اجرایی تهیه و به دفتر دکتر صادق زاده مدیرعامل سانا 
ارسال و نسبت به برگزاری جلسه-ای مشترک اقدام 

شود. 
در ادامه با توجه به تغییرات مدیریتی صورت گرفته در 
انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی و  ستاد توسعه 
فناوری ریاست جمهوری و مقرر شد برگزاری نشستی 
دبیر جدید ستاد در  به عنوان  با مهندس وطن خواه 

دستورکار قرار گیرد.
در  تغییراتی  اعمال  جهت  شد  پیشنهاد  ادامه  در 
برنامه های کمیته به جای تمرکز صرف بر مشکالت، 

شناسایی و توسعه بازارهای جدید مد نظر قرار گیرد.
در پایان مقرر شد  ضمن برگزاری جلسات کمیته به 
صورت هر دوهفته یک بار، تقویم جلسات به اعضای 
هیات رییسه ارسال شود. همچنین موضوعاتی چون 
شناسایی موانع توسعه تجدیدپذیر به همراه برنامه های 
و  کمیته، گزارش کار عملکرد کمیته در سال 1394 
بحث و بررسی در مورد تشکیل سندیکای تجدیدپذیر 

با حضور دبیر سندیکا در دستور کار جلسه بعدی این 
کمیته قرار گرفت.

واحد مرکزی خبر/ 
مدیرعامل شرکت ترانسفو ری :  ظرفیت 

تولید ما بیش از نیاز داخلی است

ظرفیت  گفت:  ری  ترانسفو  شرکت  مدیرعامل 
تولید این شرکت تا یک و نیم برابر افزایش یافته 

است و همه نیاز کشور را تأمین می کنیم.
نجفی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما 
افزود: هنوز بخشی از ظرفیت تولید این شرکت خالی 

است.
دستگاه   500 و  هزار   22 ساالنه   : داشت  اظهار  وی 
ترانسفورماتور با تنوع مختلف تولید می کنیم و نیازی 

به واردات نیست.
نجفی افزود : کیفیت تولید را افزایش و قیمت را کاهش 
دادیم و انتظار داریم دولت از ما حمایت کند و تعرفه 

واردات را افزایش دهد.
نجفی با اشاره به اینکه بخشی از واردات ترانسفورماتور 
را دولت و بخش دیگر را نهادهای خصوصی در دست 
دارند ، افزود: شاید هنوز دولت ظرفیت تولید داخل را 
شناسایی نکرده است که اقدام به واردات این محصول 

می کند.
وی با اشاره به اینکه گروه صنعتی ترانسفور شامل 15 
شرکت است گفت: 700 میلیارد تومان از دولت طلب 
داریم و به تنهایی شرکت ایران ترانسفو ری 90 میلیارد 

تومان طلبکار است.
مدیرعامل شرکت ترانسفو ری با اشاره به سابقه حدود 

50 ساله این شرکت افزود: گروه صنعتی ترانسفو ابتدا 
تحت لیسانس زیمنس فعالیت خود را آغاز کرد اما هم 

اکنون به صورت مستقل عمل می کند.
نجفی با اشاره به انتقال ترانسفو ری از شهر ری به شهر 
این شرکت  میزان صادرات  کرد:  اضافه  پرند  صنعتی 
از 5 میلیون دالر در سال به 25 میلیون دالر افزایش 

یافته است.

واحد مرکزی خبر/ 
توان صادرات 5 برابری ترانسفورماتور

با  گفت:  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
جابجایی کارخانه ترانسفو ری از شهر ری به شهر 
یافته و  افزایش  این شرکت  تولید  صنعتی پرند 
امکان صادرات محصوالت آن نسبت به گذشته 

5 برابر شده است.
بهره  افتتاحیه  مراسم  حاشیه  در  فالحتیان  هوشنگ 
از بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور کشور در  برداری 
مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: هم 
اکنون عالوه بر تامین نیاز 100 درصدی این شرکت در 
بخش توزیع و فوق توزیع شرکتهای دیگر مانند مپنا، 
عمده  فوالد  صنایع  و  شیمیایی  کارخانجات صنعتی، 

نیاز خود را از این شرکت تامین می کند.
وی با اشاره به اینکه این شرکت توانسته در کشورهای 
منطقه و حتی خارج از منطقه در آفریقا حضور موثری 
پیدا کند افزود: اخیرا شرکت ترانسفورماتور بازار خوبی 
در سایر کشورها پیدا کرده است و دولت و وزارت نیرو 

نیز از این شرکت کامال حمایت می کند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: این شرکت 

شماره   1730    27  اردیبهشت ماه 1395



5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

با تولید کیفی بسیار  از شرکتهای بسیار مستحکم و 
باالست به گونه ای که تمام روشنایی روستاهای کشور 
شده  تامین  شرکت  این  ترانسفورماتورهای  طریق  از 

است.
وی تصریح کرد: همه پستهای توزیع و فوق توزیع و 
انتقال برق با استفاده از تجهیزات داخلی نصب شده 
است و ظرفیت فنی و مهندسی این گروه صنعتی و 
قرار  جهان  اول  تراز  در  کشور  کنندگان  تولید  سیار 
دارد به گونه ای که کوچکترین ریسکی متوجه مصرف 

کنندگان آنها نیست.
فالحتیان تاکید کرد: در پسا تحریم تالش می کنیم 
تولید داخلی را تقویت و کیفیت تولید و فن آوری جدید 

را هم به کشور منتقل کنیم.

کم  تجهیزات  از  باید  برق  تلفات  کاهش  برای 
مصرف استفاده کنیم

از سال  انرژی گفت:  امور برق و  نیرو در  معاون وزیر 
آینده برای کاهش تلفات برق استفاده از تجهیزات کم 

مصرف را باید در دستور کار قرار دهیم.
هوشنگ فالحتیان در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه 
ترانسفوماتور کشور افزود: در 2 و نیم سال گذشته 4 
از  و  دادیم  را کاهش  برق  توزیع  تلفات شبکه  درصد 
سال آینده نیز باید از تجهیزاتی در شبکه برق استفاده 

کنیم که کم مصرف باشد.
ظرفیت  از  داریم  آمادگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 ، کنیم  استفاده  تولید  موانع  رفع  قانون   )12( ماده 
و  تعویض  را  قدیمی  ترانسفورماتورهای  باید  گفت: 
آن  را جایگزین  ترانسفورماتورهای جدید کم مصرف 
کنیم و سوخت صرفه جویی شده را نیز تحویل دهیم.

ایسنا/ چیت چیان:
بین درآمد ها و هزینه های وزارت نیرو 

توازن وجود ندارد

وزیر نیرو با اشاره به نبود توازون بین درآمد ها 
ثبات  را  آن  دلیل  وزاررتخانه،  این  هزینه های  و 

قیمت آب و برق طی سال های گذشته دانست.
به گزارش خبرنگار ایسنا، حمید چیت چیان امروز در 
بازرگانی، صنایع و معادن  اتاق  مراسم صبحانه کاری 
نیرو  وزارت  متاسفانه  کرد:  اظهار  اقتصادی  فعاالن  با 
نتوانسته بسیاری از مطالبات خود را پرداخت کند، اما 
این مساله به درون وزارت نیرو ارتباطی ندارد و این 
طور نیست که این وزارتخانه منابعی را برای پرداخت 
فعاالن اقتصادی در اختیار داشته باشد اما از پرداخت 

آنها جلوگیری کند.
وی با بیان این که قیمت گاز طی 10 سال اخیر حدود 
13 برابر افزایش داشته است، گفت: این در شرایطی 
است که در هیچ جای دنیا قیمت برق با این مبلغ در 

اختیار مشترکان قرار نمی گیرد.
چیت چیان با بیان این که تشکل های بخش خصوصی 
و از جمله اتاق ایران می توانند در زمینه ی واقعی شدن 
قیمت آب و برق به دولت کمک کنند، گفت: اگر قیمت 
به مصرف کننده  اجحاف  باشد،  باالتر  واقعی  از میزان 
صورت می گیرد و اگر قیمت از نرخ واقعی کمتر باشد 
صنعت برق نمی تواند پول خرید برق از بخش خصوصی 

را بپردازد.
وی پیشنهاد کرد که کارگروه مشترکی در این زمینه 
تشکیل شود تا به بررسی واقعی کردن قیمت آب و برق 
و برنامه ریزی در این زمینه بپردازد، چرا که در تمام 
خانگی  بخش  از  کمتر  برای صنعت  برق  قیمت  دنیا 

است.

وزارتخانه تحت فشار  این  او در حال حاضر  به گفته 
شدید مالی قرار دارد.

پیشنهاد تشکیل بازار آب

وی همچنین با پیشنهاد تشکیل بازار آب توسط فعاالن 
اقتصادی موافقت کرد و گفت: این وزارتخانه از ایجاد 
این  آغاز  برای  البته  می کند.  کامل  بازار حمایت  این 
این  برای تشکیل  کار الزم است که کارگروه ویژه ای 
بازار ایجاد شود و بدون شک توسط این بازار می توانیم 

دستاوردهای خوبی را به دست آوریم.
به گفته وی وزارت نیرو به دنبال تقویت تشکل های 
بخش خصوصی است و در این زمینه نیز از هیچ کاری 

فروگذار نخواهد بود.
وزیر نیرو با اشاره به جلسه  برگزار شده در روز گذشته 
با سفرای ایران اظهار کرد: براساس این جلسه تصمیم 
بر این شد که سندیکای صنعت برق و فدراسیون آب 
خارجی  شرکت های  با  همکار  طرف های  عنوان  به 

معرفی شوند.

سال  سه  طول  در  دالر  میلیارد   1.8 دریافت 
گذشته از صندوق توسعه ملی

وزیر نیرو در این باره افزود: طی سه سالی که از عمر 
دولت یازدهم می گذرد، تالش بسیاری را برای دریافت 
که  داده ایم  انجام  ملی  توسعه  صندوق  از  تسهیالت 
توانستیم دریافت کنیم و این میزان نیز حتی یک سوم 

ظرفیت نیروگاهی ما را پاسخگو نیست.
تولید گفت:  موانع  رفع  قانون  به  اشاره  با  چیت چیان 
بر اساس این قانون مکانیزم ارزشمندی در اختیار ما 
قرار دارد، به طوری که اگر کسی موجب صرفه جویی در 
مصرف انرژی و آب شود دولت نیز پاداش هایی را در 

اختیار آن قرار می دهد.
عالی  ماه پیش شورای  داد: در جلسه یک  ادامه  وی 
انرژی مصوب شد که وزارت اقتصاد برای سرمایه گذاران 
امیدواریم  گارانتی و ضمانت پرداخت فراهم کند که 
صنعت  این  در  مطلوبی  تاثیرات  بتواند  موضوع  این 

داشته باشد.

ایسنا/ رییس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد
راه اندازی بازار آب و ساماندهی قیمت 

آب و برق

پشنهاد  ضمن  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس 
این  نیرو و واگذاری  به وزیر  بازار آب  راه اندازی 
بازار به ذی نفعان، گفت: با توجه به این که قیمت 
مردم  از  که  قیمتی  برابر  در  برق  و  آب  واقعی 
ضرورت  است،  ناچیز  بسیار  می شود  دریافت 
دارد یک تصمیم شجاعانه برای اقتصاد آب و برق 

گرفته شود.
 - امروز  جالل پور  محسن  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
با وزیر نیرو که  دوشنبه - در نشست صبحانه کاری 
در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با بیان این که آب 
پاسخگویی  کرد:  اظهار  پویاست،  صنعت  یک  برق  و 
بروز  دانش های  با  فقط  امروز  برق  و  آب  نیازهای  به 
امکان پذیر است؛ بنابراین توجه و اهتمام ویژه به این 
دو حوزه برای ارتقای کشور بسیار مهم و اساسی به 

حساب می آید.
وی ظرفیت تولید برق در کشور را 74 هزار مگاوات 
عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 33 میلیون مشترک 
ایران  و  می کنند  استفاده  تولیدی  برق  از  کشور  در 
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صادر کننده ساالنه حدود 10 میلیارد کیلووات ساعت 
برق به کشورهای دیگر است.

رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اهمیت جذب 
در  گفت:  برق  و  آب  حوزه  در  خارجی  سرمایه گذار 
وارد  که  خارجی  هیات های  اکثر  گذشته  سال  یک 
برای  تمایل  ابراز  برق  و  آب  بخش  در  شدند  ایران 
به  تمایل  این  از  می توان  لذا  کرده اند،  سرمایه گذاری 

نحو احسن استفاده کرد.
ایجاد  حاضر  حال  در  این که  بیان  با  جالل پور 
نیروگاه های جدید و استفاده از فناوری های جدید جزو 
اهداف وزارت نیرو تعریف شده است، ادامه داد: بخش 
خصوصی تمایل ویژه ای برای همکاری با این موضوع 

دارد.
وی با اشاره به بحران آب در کشور گفت: با توجه به 
این که در حال حاضر منابع آب زیرزمینی در شرایط 
بحرانی قرار گرفته است و در برخی مناطق این مساله 
به یک فاجعه تبدیل شده، پیشنهاد ما این است که 

بازار آب را به ذی نفعان واگذار کنیم.
رییس اتاق ایران با بیان این که اخیرا استرالیا اقدام به 
راه اندازی بازار آب کرده و آب را در بازار رقابتی عرضه 
می کند، افزود: در بحث آب اصلی ترین نیاز ما موضوع 

بازار و قیمت واقعی است.
جالل پور تصریح کرد: خواسته ما از وزیر نیرو این است 
که همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد 
و امیدواریم که با تشکیل کمیته هایی در بخش آب و 

برق، کار ارتقای بیشتری پیدا کند.

مهر/ با حضور معاون رئیس جمهور ؛
بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور توزیع 

کشور افتتاح شد

کشور  توزیع  ترانسفورماتور  کارخانه  بزرگترین 
صبح امروز با حضور معاون رئیس جمهور به بهره 

برداری رسید.
کارخانه  بزرگترین  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
حضور  با  امروز  کشورصبح  توزیع  ترانسفورماتور 
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون وزیر نیرو، معاون 
وزیر صنعت و معدن و تجارت و همچنین تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استان تهران به 

بهره برداری رسید.
این کارخانه و واحد تولیدی که اهمیت فراوانی در حوزه 
توسعه صنعت برق دارد، در فضایی بالغ بر 13 هکتار 
ترانسفورماتور  کارخانه  بزرگترین  است.  شده  احداث 
توزیع کشور با هدف تامین نیاز به ترانسفورماتور در 
توسعه  همچنین  و  توزیع  و  انتقال  تولید،  بخش های 
صادرات و اشتغال، در شهر پرند و با سرمایه گذاری 

بالغ بر هزار و 500 میلیارد ریال احداث شده است.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، ساالنه در بزرگترین 
توزیع کشور 22 هزار و 500  ترانسفورماتور  کارخانه 
ترانس تولید خواهد شد که این تعداد ترانس برابر با 4 

هزار مگاولت آمپر است.
شرکت  تولیدی  جدید  سایت  این  افتتاح  با  همزمان 
مستقیم  به صورت  نفر  از 600  بیش  ترانسفو،  ایران 
و 1500 نفر نیز بصورت غیر مستقیم مشغول به کار 

خواهند شدند.
ترانسفورماتور  ترین کارخانه  بزرگ  از  برداری  بهره  با 
 40 ساالنه   خروج  از  جلوگیری  ضمن  کشور  توزیع 

این  تولیدات  صادرات  با  کشور،  از  ارز  دالر  میلیون 
کشور  وارد  ارز  دالر  میلیون  شش  از  بیش  کارخانه 

خواهد شد.
تولیدات این کارخانه عالوه بر تامین نیاز داخل کشور، 
ترکمنستان،  عراق،  کشورهای  به  حاضر  حال  در 
صادر  ارمنستان  و  آذربایجان  جمهوری  افغانستان، 

می شود.

مهر/ چیت چیان به مهر پاسخ داد:
امسال خاموشی نداریم

این  های  برنامه  جزئیات  تشریح  با  نیرو  وزیر 
در  مردم  نیاز  مورد  برق  تامین  برای  وزارتخانه 

تابستان، گفت: امسال خاموشی نداریم.
به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در حاشیه 
دیدار با فعاالن اقتصادی اظهار داشت: تعمیرات تمام 
برای  خوبی  آمادگی  و  شده  تمام  کشور  نیروگاه های 
موجود  نیروگاه ها  در  امسال  تابستان  در  برق  تامین 
است، ضمن اینکه اقداماتی برای کاهش تلفات شبکه 
برق کشور انجام شده که کمک می کند میزان برق 

تولیدی تکاپوی تامین نیاز را صورت دهد.
وزیر نیرو در پاسخ به سئوال مهر افزود: طی مقررات 
در  برق  شرکت های  است،  شده  ابالغ  که  ای  ویژه 
استان ها قراردادهایی را با کشاورزان و صنایع منعقد 
کرده اند که در ساعات اوج مصرف، مصارف را کاهش 
دهند و با قطع برق و یا کاهش مصارف در ساعات پیک 
از قیمت  انتقال مصرف برق خود به ساعات دیگر،  و 

مخفف برخوردار باشند.
افرادی  تمام  است که  این  دیگر  اقدام  داد:  ادامه  وی 

که دارای مولدهای کوچک دیزلی هستند، قراردادهایی 
را با وزارت نیرو منعقد کنند و برق خود را با قیمت 
مصرف  پیک  روزهای  در  وزارتخانه  این  به  مناسب 
بتواند  مرداد  و  تیر  ماه  در 2  نحوی که  به  بفروشند، 
برق تولیدی آنها را در ساعات اوج مصرف استفاده کند.

موسسات  و  صنایع  چنانچه  کرد:  تصریح  چیت چیان 
دهند،  صورت  نیرو  وزارت  با  را  الزم  همکاری  بزرگ 
بیش از 2 هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار خواهد 
شد و عالوه بر آن، حدود 800 مگاوات نیروگاه جدید 
نیز تا خرداد امسال وارد مدار خواهد شد که در مجموع 
امیدواریم با کنترل مصارف و ورود ظرفیت های جدید 
بتوانیم تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کنیم.

دیگر  پرسش  به  پاسخ  در  یازدهم  کابینه  عضو  این 
در  برق  و  آب  قیمت  افزایش  بر  مبنی  مهر  خبرنگار 
و  لحظه دولت هیچ مصوبه  این  تا  سال جاری، گفت: 

تصمیمی برای افزایش آب و برق نداشته است.
مسکن  برق  و  آب  تامین  خصوص  در  همچنین  وی 
مهر نیز توضیح داد: شهرهای جدید نیازمند تاسیسات 
نو  فاضالب  و  آب  شبکه های  تصفیه خانه ها،  جدید، 
هستند، در حدی که در حوزه اختیارات وزارت نیرو 
باشد، به صورت کامل تعهدات خاص را انجام داده ایم، 
ضمن اینکه طی هماهنگی با سازمان مدیریت و وزارت 
اختیار  در  جدید  منابع  امیدواریم  شهرسازی  و  راه 

وزارت نیرو قرار گیرد.
وزیر نیرو ادامه داد: عملکرد وزارت نیرو از اعتباراتش در 

حوزه تامین آب و برق مسکن مهر جلوتر است.
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7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تسنیم/ تسنیم خبر می دهد
حلوای شورای عالی اقتصاد دهان وزارت 

نیرو را شیرین نکرد

در  قاطعی  تصمیم  اقتصاد  عالی  شورای  هنوز 
خصوص تعیین تکلیف بدهی های انباشته وزارت 
نیرو ارائه نداده و به عبارتی »گر صبر کنی ز غوره 
حلوا سازم« رویکرد فعلی شورای عالی اقتصاد 

نسبت به بدهی های انباشته وزارت نیرو است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت 
نیرو را می توان بدهکارترین وزارتخانه دولت دانست، 
وزارتخانه ای که بدهی معوقه از واگذاری های سالهای 
گذشته، تسهیالت بانکی اخذشده، تسهیالت صندوق 
توسعه ملی، مطالبات بخش خصوصی و اوراق مشارکت 
فروخته شده آن قریب به 30هزار میلیارد تومان است.

تومان  میلیارد  بدهی که حدود 7هزار  این  از  بخشی 
تخمین زده شده است ناشی از واگذاری نیروگاههای 
حرارتی و باقی ماندن بدهی های آنها بر گردن وزارت 
نیرو است که حدود 7 ماه تالش وزارت نیرو برای عملی 

شدن انتقال این بدهی به دولت بی نتیجه مانده است.
اخیراً مسئوالن وزارت نیرو رایزنی هایی با هیئت دولت 
و شورای عالی اقتصاد داشته اند تا عالوه بر انتقال 7هزار 
میلیارد تومان از بدهی های نیروگاهی وزارت نیرو به 
دولت، در خصوص تعیین تکلیف بقیه بدهی های این 

وزارتخانه چاره اندیشی شود.
به عنوان  نتوانسته  اسالمی  خزانه  اوراق  عرضه  گویا 
نیرو  وزارت  بدهی های  کاهش  در  مناسب  راهکاری 
نقش  در  فقط  و  شود  واقع  مؤثر  بخش خصوصی  به 

راهکاری موقت و زودبازده به اجرا درآمده است.
پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که با 
این  بررسی  به  اقتصادی دولت  وجود وعده مسئوالن 

قاطعی  تصمیم  اقتصاد  عالی  شورای  هنوز  موضوع، 
وزارت  انباشته  بدهی های  تکلیف  تعیین  در خصوص 
غوره  ز  کنی  صبر  »گر  به عبارتی  و  نداده  ارائه  نیرو 
حلوا سازم« رویکرد فعلی شورای عالی اقتصاد نسبت 
به بدهی های انباشته وزارت نیرو است و »حلوا حلوا 
کردن« شورای عالی اقتصاد تاکنون دهان وزارت نیرو 

را شیرین نکرده است.

برق نیوز/
برگزاری سمینار معرفی تکنولوژی نانو و 

کاربرد آن در توزیع برق مشهد

در  آن  کاربرد  و  نانو  تکنولوژی  معرفی  سمینار 
مدیران،  از  جمعی  حضور  با  برق  توزیع  صنعت 
بهره برداران، کارشناسان فنی، رئیس اداره طرح 
و نظارت امورها و رئیس اتفاقات امورهای شرکت 

توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد.
مدیر  علیشاهی  مهندس سعید  نیوز،  برق  گزارش  به 
دفتر تحقیقات در رابطه با اهداف برگزاری این سمینار 
از  استفاده  و  مزایا  کاربرد،  با  گفت: آشنایی همکاران 
فناوری نانو در صنعت برق و شرکت توزیع برق مشهد 

از جمله اهداف این سمینار است.
وی در ادامه به تشریح و معرفی تکنولوژی نانو، تاریخچه 
برق  و  دریایی، خودرو  نفت،  در صنایع  نانو  کاربرد  و 
پرداخت و گفت: نانو در صنعت برق و در بخش های 
مهندسی  و  الکترونیکی  توزیع،  انتقال،  انرژی،  تولید 
مواد، کاربرد زیادی دارد.مهندس علیشاهی با اشاره به 
مزایای نانو در توزیع انرژی به ویژه در توزیع برق و به 
دستاوردهای تحقیقاتی شرکت توزیع برق مشهد در 

کاربرد نانو پرداخت و گفت : پروژه های نقش نانو در 
افزایش سطح عایقی کابل ها، تأثیر پوشش نانو بر روی 
بررسی  روشنایی،  های  چراغ  آلودگی  جذب  کاهش 
تأثیر استفاده از پوشش نانو بر روی ترانسفورماتور از 
جمله دستاوردهای تحقیقاتی توزیع برق مشهد است .

 وی در خاتمه گفت: برای استفاده از نظرات، ایده ها، 
انتقاد و پیشنهادهای همکاران در حوزه تحقیقاتی آماده 
همکاری و تعامل هستیم.شایان ذکر است این سمینار با 
توجه به اهمیت و کاربرد تکنولوژی نانو وتأکید استانداری 
خراسان رضوی مبنی بر برگزاری سمینار یاد شده در 
سطح ادارات، شرکت ها و نهادهای استان و مشهد از 
سوی دفتر تحقیقات توزیع برق مشهد و توسط مهندس 
نوید عقلی کارشناس دفتر تحقیقات و خانم فاطمه زمانی 

نماینده و رابط نانو برگزار شده است.

برق نیوز/ 
ایران مقام هفتم در حوزه توسعه فناوری 

انرژی های تجدیدپذیر را دارد

های  انرژی  فناوری  توسعه  ستاد  اجرایی  دیر 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  تجدیدپذیر 
جمهوری گفت: ستاد 50 درصد هزینه طرح های 

توسعه فناوری استان ها را پرداخت می کند.
نیوز. احمد پیروزی در نشست ستاد  به گزارش برق 
توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر درتبریز اظهار 
کرد: حمایت و ایجاد توانمندی در شرکت های دانش 

بنیان از دیگر اولویت های ستاد است.
انرژی های  ایران در حوزه توسعه فناوری  افزود:  وی 
تجدیدپذیر در غرب آسیا هفتم و در جهان مقام هفتاد 

و هفتم را دارد که بر اساس سند برنامه ریزی شده باید 
این رقم در منطقه به اول و در کل قاره آسیا به پنجم 

برسد و دستیابی به آن دور از دسترس نیست.
پیروزی گفت: بر این اساس از اولویت های اصلی ستاد، 
فعال سازی ظرفیت استان ها و نیز تقویت منابع نیروی 

انسانی و ظرفیت های انرژی های تجدیدپذیر است .
وی افزود: افزایش محیط کسب و کار، حوزه فن آورانه 
فناوری  توسعه  اولویت های ستاد  از  اشتغال  ایجاد  و 
انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری است .
وی همچنین یادآور شد: برای تحقق اهداف ستاد نیاز 
به تعریف منابع مالی پایدار است که در بودجه سال 
95 از منابع قبوض برق 30 ریال به ازای هر کیلو وات 
ساعت برق 700 میلیارد تومان برای خرید برق پیش 

بینی شده است.
 10 سهم  به  دستیابی  دنبال  به  ما  داد:  ادامه  وی 
ظرفیت  کل  از  تجدیدپذیر  نیروگاه های  درصدی 
سهم  به  دستیابی  و  کشور  در  نصب شده  نیروگاهی 
کل  به  نسبت  تجدیدپذیر  حرارت  درصدی   5.1
حرارت مصرفی کشور در سال 1404، عرضه صنعتی 
سوخت های زیستی در سبد سوخت کشور با رویکرد 
به شکل  کشور  مصرفی  نفت گاز  و  بنزین  کل  تامین 
›بنزین با مخلوط پنج درصد اتانول زیستی‹ و ›نفت گاز 
به  دستیابی   ، زیستی‹  گازوئیل  درصد  دو  مخلوط  با 
جایگاه اول منطقه در تولیدات علمی و فناورانه، قرار 
گرفتن در بین پنج کشور اول دنیا در تولیدات علمی 
آسیا  برتر  پنج کشور  بین  در  قرار گرفتن  فناورانه،  و 
در تولیدات صنعتی بومی رقابت پذیر و افزایش میزان 
بومی سازی تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر به میزان 
حداقل 80 درصد ارزش تجهیزات نصب شده در سال 

1404 هستیم.
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ایسنا/ 
خبر خوش نعمت زاده برای واحدهای 

تولیدی

ارائه تسهیالت  از  وزیر صنعت، معدن و تجارت 
جدید برای 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط 

خبر داد.
که  نعمت زاده  محمدرضا  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
امروز - دوشنبه - در همایش تبیین برنامه های ابالغی 
بود،  یافته  حضور  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
اظهار کرد: از سال 1393 دستگاه های دولتی اقداماتی 
را در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی انجام دادند 
اما در سال جاری با تاکید مقام معظم رهبری ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ریاست معاون اول رییس 

جمهور آغاز به کار کرد و مورد تاکید قرار گرفت.
وی به ایجاد کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید 
اشاره کرد و ادامه داد: در طرح رفع موانع تولید قصد 
تولید  رونق  راستای  در  را  زیادی  اختیارات  داشتیم 
اقتصاد  اقدام اجرایی نشد که در  این  اما  ایجاد کنیم 

مقاومتی به برخی از این اختیارات اشاره شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه اخیر 
با  تعیین شد که  این موضوع  بانک مرکزی  با کمک 
ارائه  تسهیالت به واحد های کوچک و متوسط ، تولید 

رونق بگیرد.
نعمت زاده عنوان کرد: پیش از این به دلیل بدهی های 
این  واحد ها به بانک ها تسهیالت جدیدی به آنها تعلق 
نمی گرفت اما با بخشنامه اخیر بانک مرکزی قرار بر آن 
با در نظر گرفتن کارگروه های استانی تسهیالت  شد 

جدیدی به واحد های کوچک و متوسط داده شود.
وی با بیان این که کفایت نسبت مالکانه 25 درصد برای 
متوسط  و  واحد های کوچک  از سوی  تسهیالت  اخذ 

سازمان  اعالم  براساس  داد:  ادامه  است،  شده  حذف 
و  کوچک  واحد   7500 برای  برنامه ریزی  و  مدیریت 
متوسط تسهیالت در نظر گرفته شده است که عالوه 
که  دیگر  متوسط  و  کوچک  واحد   2000 به  آن  بر 
پیشرفت بیش از 60 درصد داشته باشند و تا آخر سال 

به بهره برداری برسند تسهیالت بانکی ارائه می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیشتر این واحد ها 
مربوط به سازمان ها و صندوق های بازنشستگی هستند 
که تصمیم گرفته شده متولیان امر در این سازمان ها و 
بنیاد ها به مشکالت واحد های صنعتی و تولیدی خود 

بپردازند.

ایرنا/ 
رییس اتاق تهران:بازگشت ایران 
به اقتصادجهانی برای کشورهای 

همکارسودمنداست

صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس  ایرنا-  تهران- 
هسته  توافق  گفت:  تهران  کشاورزی  و  معادن 
ای و برجام شرایطی فراهم آورد تا اقتصاد ایران 
پس از تحمل یک دوره طوالنی دوری از نظام بین 
باز گردد و  اقتصاد جهانی  به دل  بازهم  المللی، 
این حضور می تواند برای تمام کشورهای طرف 

همکاری ایران سودمند باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود خوانساری 
ایتالیا  و  ایران  مشترک  نشست  در  دوشنبه  امروز 
و مجید  این کشور  وزیر خارجه  معاون  با حضور  که 
تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امورخارجه 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، افزود: اقتصاد ایران 

به دلیل برخورداری از زیرساخت مناسب و همچنین 
تواند  می  خاورمیانه  ناامن  منطقه  در  کامل  امنیت 

شریکی توانمند برای ایتالیا در منطقه به شمار آید.
وی افزود: مزیت هایی مانند کریدور شمال به جنوب و 
اتصال کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمال دریای 
خزر، راه آهن شمال به جنوب و همچنین جاده های 
بیشتر  چه  هر  گسترش  خدمت  در  همگی  مناسب 

روابط اقتصادی میان دو کشور قرار دارد.
معنای  به  ایران  در  گذاری  سرمایه  گفت:  خوانساری 
دسترسی صنایع و کاالهای ایتالیا به بازاری به وسعت 
400 میلیون نفر است که به طور حتم چنین مزیتی 
توجیه  و  است  اهمیت  قابل  نیز  ایتالیا  اقتصاد  برای 

اقتصادی دارد.
از چهار  یکی  بعنوان  ایتالیا  گفت:  تهران  اتاق  رییس 
قدرت برتر اتحادیه اروپا و یکی از اعضای مهم گروه 
جایگاهی  صنعتی  و  اقتصادی  نظر  از  هشت،  جی 
جایگاه  این  و  دارد  دنیا  و  منطقه  در سطح  برجسته 
موجب شده است این کشور در زمره مهمترین شرکای 

تجاری ایران در اتحادیه اروپا قرار گیرد.
وی افزود: از بدو برقراری مناسبات دیپلماتیک بین دو 
کشور تا کنون، موافقت نامه ها و یادداشت های تفاهم 
سیاسی،  مختلف  های  زمینه  در  متعددی  همکاری 
دانشگاهی  هنری،  فرهنگی،   ، گردشگری  اقتصادی، 
بین  مخدر  مواد  و  یافته  سازمان  جرائم  با  مبارزه  و 
دوران  در  اجراست.  حال  در  و  شده  امضا  کشور  دو 
پساتحریم و در سفر رییس جمهوری ایران به ایتالیا 
این همکاری ها  ایران،  به  ایتالیا  و سفر نخست وزیر 
ادامه پیدا کرد و شش قرارداد در زمینه های نفت و 
گاز، خودرو، لکوموتیو، برق، فوالد، پاالیشگاه و فرودگاه 
به ارزش حدود 20 میلیارد یورو و 12 سند و تفاهم 

نامه همکاری با موضوعات مختلف بین شرکت های دو 
طرف امضا شد.

 2010 سال  پایان  در  اینکه  باوجود  داد:  ادامه  وی 
در  ایران  تجاری  شریک  نخستین  به  ایتالیا  میالدی 
تحریم های  اعمال  بدل شد، در دوران  اروپا  اتحادیه 
ایران  با  را  نیز مراودات تجاری خود  ایتالیا  اقتصادی، 
به یک پنجم کاهش داد و حجم مبادالت تجاری دو 
کشور در 5 سال گذشته از دو میلیارد دالر در سال 
تجاوز نکرد، این در حالی است که تنها در سال 2011 
میالدی دو کشور بیش از 10 میلیارد دالر با یکدیگر 

داد و ستد داشتند.
خوانساری تصریح کرد: مقایسه حجم مبادالت تجاری 
با حجم 870 میلیارد دالری مبادالت  ایتالیا  و  ایران 
که  است  آن  نشانگر  سال 2015  در  جهان  با  ایتالیا 
در  رقمی  صرفا  ایتالیا  تجارت  مجموع  از  ایران  سهم 
کشورهای  بین  را  ایران  که  است  درصد  یک  حدود 
شریک تجاری ایتالیا در سال 2015، بعنوان واردکننده 
از ایتالیا، در رتبه پنجاه و دوم و بعنوان صادر کننده به 

ایتالیا در رتبه شصت و هشتم قرار داده است.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: به واسطه حضور طوالنی 
مدت ایتالیایی ها در ایران، ساختار برخی از صنایع ما 
با تکنولوژی ساخت ایتالیا عجین شده است که از آن 
فوالد،  پتروشیمی،  و  نفت  صنایع  به  توان  می  جمله 
های  ظرفیت  سو  یک  از  کرد.  اشاره  ونساجی  چرم 
ارتقای  فراوان موجود برای توسعه روابط دو کشور و 
سطح آن از تجارت به سرمایه گذاری و از منظر دیگر 
اولویت همکاری با کشورهایی که سبقه تکنولوژیکی 
آنها در اذهان ایرانیان از جایگاهی شایسته برخوردار 
پسابرجام،  رقابتی  فضای  در  شود  می  موجب  است، 
ادامه همکاری با صنایع کشور ایتالیا از اولویت ویژه نزد 
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صاحبان صنایع ایران برخوردار باشد.
ارتباطات  برقراری  با  کرد  امیدواری  اظهار  خوانساری 
دفتر  تاسیس  مانند  متفاوت  های  شکل  در  بانکی 
نمایندگی مستقل و همچنین خرید سهام بانک های 
ایرانی، حجم مبادالت بین دو کشور در سال جاری و 
سالهای پس از آن به سیر صعودی خود ادامه داده و به 

میزان قابل قبولی برسد.
این فعال اقتصادی گفت: پس از لغو تحریم ها علیه 
بانک  با  را  خود  همکاری  ایرانی  بانک  چند  ایران، 
مونته پاسکی دی سینا در قالب گشایش حساب آغاز 
اعتبار  و  نامه  ضمانت  خدمات  دریافت  به  مبادرت  و 
ایتالیایی  بزرگ  بانک های  از  ما  اسنادی کرده است. 
زمینه  در  شده  انجام  مثبت  های  اقدام  داریم  انتظار 
ها  موضوع  و  بخشند  را سرعت  بانکی  های  همکاری 
را در جلسات مستمر با همتایان ایرانی خود به طور 

جدی دنبال کنند.

پایگاه اطالع رسانی دولت/ از سوی معاون اول رئیس 
جمهوری؛

آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار ابالغ شد

اجرایی  نامه  آیین  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
و  کسب  محیط  مستمر  بهبود  قانون   25 ماده 
کار را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، 

برای اجرا ابالغ کرد.
اسحاق  دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
مصوبه  این  جمهوری،  رئیس  اول  معاون  جهانگیری 
را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 

وزارت  و  نیرو  وزارت  نفت،  وزارت  جهادکشاورزی، 
و  مدیریت  سازمان  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 

برنامه ریزی کشور ابالغ کرد.
*متن این آیین نامه به شرح زیر است:

مستمر  بهبود  قانون   )25( ماده  اجرایی  نامه  آیین 
محیط کسب و کار

معانی  در  زیر  اصطالحات  آیین نامه  این  در  ماده1- 
مشروح مربوط به کار می روند:

تولیدی  واحدهای  کلیه  تولیدی:  واحدهای  الف- 
مجوز  دارای  کشاورزی  و  معدنی  صنعتی، 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه های  از 

جهادکشاورزی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
ب- شرکت های ارایه دهنده خدمات: کلیه شرکتهای 
فناوری  و  ارتباطی  خدمات  گاز،  برق،  عرضه کننده 

اطالعات.
پ- شرایط خارج از کنترل مدیریتی )فورس ماژور(: 
از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سایر  عواملی 
داخلی،  جنگ  رسان،  آسیب  هوایی  و  آب  شرایط 

حمله دشمن خارجی، اعتصاب، شورش و حریق.
ت- بدهی معوق: بدهی که از تاریخ سررسید آن، سه 

ماه گذشته باشد.
ماده2- کلیه شرکتهای ارایه دهنده خدمات موظفند 
متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی 
وفق  خدمات  تأمین  تا  نمایند  تنظیم  گونه ای  به  را 

مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد.
تبصره1- وجه  التزام، جایگزینی خدمات و چگونگی 
جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی، در صورت 

قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش بینی شود.
هزینه های  به  مربوط  خسارت  پوشش  تبصره2- 
قطع  مدت  در  تولیدی  واحدهای  جاری  عملیات 

خدمات، باید در قرارداد پیش بینی و برآورد و نحوه 
جبران خسارت مازاد بر هزینه های جاری در صورت 

ارایه خدمات مطمئن تر نیز در قرارداد لحاظ شود.
تبصره3- درصورتی که برای تأمین خدمات در دوره 
قیمت  باشد،  خدمات  قیمت  تعدیل  به  نیاز  قرارداد، 
های  دستگاه  پیشنهاد  با  مورد  حسب  جدید  های 
قابل  وزیران  هیئت  تصویب  و  عرضه  طرف  اجرایی 

اعمال در قراردادها خواهد بود.
تولیدی،  واحدهای  درخواست  درصورت  تبصره4- 
شرکت های ارایه دهنده خدمات موظفند قراردادهای 
جاری تأمین خدمات را در چارچوب مفاد این آیین 

نامه اصالح نمایند.
تولیدی در شرایط  ماده 3- قطع خدمات واحدهای 
غیر اضطراری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نمی 

باشد.
 )33( و   )20( خطوط  در  برق  برای  تبصره1- 
کیلوولت و برای گاز در خطوط با فشار)60PSI ( و 

پایین تر،اولویت بندی قطع مالک عمل نمی باشد.
تبصره2- در شرایط غیر اضطراری و پیش بینی شده 
قطع  خدمات،  ارایه دهنده  شرکت های  قرارداد،  در 
و  استانداری  اطالع  به  را  تولیدی  واحدهای  خدمات 
دستگاه های استانی وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و جهادکشاورزی می رسانند. استانداری ها نیز 
شورای تأمین استان را برای رعایت تبصره )1( ماده 
)25( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل 

داده و تصمیمات شورای تأمین را ابالغ می کنند.
ماده 4- چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای 
خدمات  ارایه دهنده  شرکت های  شود،  قطع  تولیدی 
موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران 

خسارت برابر ماده )2( این آیین نامه اقدام کنند.

ارایه  کاهش  یا  و  قطع  که  مواردی  برای   -1 تبصره 
خدمات قابل برنامه ریزی می باشد، شرکت ارایه دهنده 
قبل  ساعت   )24( حداقل  است  موظف  خدمات 
به  را  مراتب  خدمات،  قطع  یا  محدودیت  اعمال  از 

مشترکین تولیدی اعالم کنند.
منوط  شرکت ها  به  خسارت  پرداخت   –2 تبصره 
کننده  ارایه  شرکت  به  معوق  بدهی  وجود  عدم  به 

خدمات است.
همه  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  ماده5- 
های  شرکت  جبران خسارت  برای  الزم  اعتبار  ساله 
برای  دولت  تصمیم  از  ناشی  خدمات،  ارایه دهنده 
قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح 

بودجه ساالنه پیش بینی خواهد کرد.
ماده6- شرکتهای ارایه دهنده خدمات می توانند برای 
ایفای تمام یا بخشی از تعهدات خود ناشی از اجرای 
این آیین نامه، نسبت به بیمه تأمین خدمات موضوع 

این آیین نامه اقدام کنند.
ماده7- واحدهای تولیدی که به لحاظ آسیب پذیری 
قطع خدمات  از  ناشی  ایمنی  مسایل  یا  و  تجهیزات 
متحمل خسارت زیاد می شوند، موظفند مراتب را با 
ذکر موارد آسیب و حداقل خدماتی که باید دریافت 
اعالم  قباًل  دهنده خدمات  ارایه  به شرکتهای  کنند، 

نموده و یا در مفاد قرارداد فیمابین ذکر کنند.
دریافت  مشمول  که  تولیدی  واحدهای  ماده8- 
شرکت  به  بدهی  که  صورتی  در  می شوند،  خسارت 
ارایه دهنده خدمات داشته باشند، به میزان بدهی از 

خسارت آن واحد کسر می شود.
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ایرنا/ 
تخصیص 10هزار میلیارد ریال به صدور 

ضمانتنامه بانکی برای شرکت های دانش 
بنیان

تهران- ایرنا- رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
میلیارد  این صندوق هزار  گفت: در حال حاضر 
از  که  است  کرده  بلوکه  بانک  در  سرمایه  ریال 
محل آن، 10 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای 
شرکت های دانش بنیان صادر می شود و تاکنون 

برای پنج شرکت ضمانتنامه صادر شده است.
روز  سلطانی  بهزاد  ایرنا،  علمی  خبرنگار  گزارش  به 
دوشنبه در نشست هم اندیشی با روسای پارک های 
ماهیت  افزود:  کشور  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم 
صندوق نوآوری و شکوفایی یک ماهیت حقوقی است و 
این صندوق پول دائمی و ردیف بودجه ندارد که دولتی 
محسوب شود بلکه پول صندوق به عنوان سرمایه در 

قانون دیده شده است.
به  کمک  صندوق  این  تشکیل  هدف  کرد:  بیان  وی 
سازی  تجاری  بنیان،  دانش  اقتصاد  توسعه  و  تحقیق 
کردن  کاربردی  اختراعات،  و  ها  نوآوری  دستاوردها، 
دانش از طریق خدمات به شرکت های دانش بنیان و 

تکمیل زنجیره ایده تا بازار است.
به  صندوق  تسهیالت  اعطای  کرد:  اظهار  سلطانی 
شرکت های دانش بنیان در زمان کوتاه تری نسبت 
به بانک ها انجام می شود، همچنین صندوق برخالف 
بانک ها از سود کمتری برخوردار است، به طوری که از 
ابتدا نرخ سود تسهیالت در صندوق 20 درصد بوده که 
به ترتیب به 18، 14 و اکنون 12 درصد رسیده است.

بانکی  ادامه داد: در صندوق هیچ گونه مسولیت  وی 
وجود ندارد، صندوق تسهیالت توانمندسازی شرکت ها 

را نیز در برنامه خود پیش بینی کرده و در حال حاضر 
ارائه این تسهیالت از سوی صندوق شروع شده است.

وی گفت: تسهیالت صندوق در چند بخش به شرکت 
های دانش بنیان واگذار می شود و این امر به دلیل 

نظارت اجرایی و فنی بر طرح ها دیده شده است.

** حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از نمونه 
صنعتی محصوالت دانش بنیان

پژوهشگران  از  حمایت  صندوق  شد:  یادآور  سلطانی 
و فناوران یک صندوق دولتی است که از طرح های 
پژوهشی پارک ها، دانشگاه ها و مراکز رشد حمایت می 
کند اما پول قابل توجهی در دسترس ندارد، به همین 
دلیل که در برنامه ششم توسعه پیشنهادی داده ایم که 
از صندوق توسعه ملی 2000 میلیارد ریال در اختیار 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران قرار داده شود 
چون اگر این حلقه نباشد موجب می شود که شرکت 
های دانش بنیان بدون انجام کار تحقیقاتی به سراغ 

صندوق نوآوری و شکوفایی بیایند.
وی افزود: نگاه حمایتی از طرح های دانش بنیان در 
در صندوق  ای  توسعه  نگاه  و  های حمایتی  صندوق 
نوآوری و شکوفایی وجود دارد، صندوق های حمایتی 
از تحقیق و توسعه حمایت می کنند و صندوق نوآوری 
و شکوفایی از تولید نمونه صنعتی به بعد شرکت های 

دانش بنیان حمایت می کنند.
وی ادامه داد: هدف صندوق نوآوری و شکوفایی کمک 
به تحقق اقتصاد دانش بنیان است، به همین دلیل برای 
استفاده از تسهیالت صندوق باید شرایطی از جمله این 
انجام شده  اداره ثبت شرکت ها  که ثبت شرکت در 
باشد، خصوصی و تعاونی باشد، دانش بنیان باشد، از 
اقتصادی  افزوده فراوان  از ارزش  بنیان و  طرح دانش 

برخوردار باشد و همچنین طرح نیز دانش بنیان باشد، 
دیده شده است.

حوزه  تمام  در  صندوق  های  حمایت  داد:  ادامه  وی 
پوشش  را  شرکت  شرکت،  یک  مرگ  تا  تولد  از  ها 
می دهد، وام قرض الحسنه نمونه سازی، ضمانتنامه 
اعتباری و معمولی، تسهیالت توسعه صادرات، خرید 
و  توانمندسازی  تسهیالت  لیزینگ،  تسهیالت  سهام، 
دفاتر کاری شرکت ها و حتی حمایت در دوران زوال 
و ورشکستگی نیز از سوی صندوق برای شرکت های 

دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
شکوفایی  و  نوآوری  که صندوق  این  به  اشاره  با  وی 
حدود بیش از 9000 میلیارد ریال مصوبه و بیش از 
افزود:  است،  داشته  کرد  هزینه  ریال  میلیارد   5000
که  دانشگاهی  بنیان  دانش  های  شرکت  از  صندوق 
بخواهند تز دکترای خود را تجاری سازی و یا تبدیل 
به محصول کنند، در قالب سرمایه گذاری خطرپذیر 

حمایت می کند.

از  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  استقبال   **
افزایش تعداد کارگزاران ارزیابی

سلطانی یادآور شد: در حال حاضر 80 درصد ارزیابی 
صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق برون سپاری انجام 
می شود و 53 کارگزار در رابطه با ارزیابی طرح های 
شرکت های دانش بنیان در کشور فعالند که از این 
تعداد 18 کارگزاری مربوط به صندوق های پژوهش و 

فناوری و مابقی خصوصی می باشند.
ارزیابی  کارگزاران  افزایش  از  صندوق  کرد:  بیان  وی 
طرح های شرکت های دانش بنیان استقبال می کند.

وی ادامه داد: تاکنون 123 میلیارد تومان سرمایه در 
گردش، 3.8 میلیارد تومان قرض الحسنه باالی بیش 

از 100 میلیون تومان، لیزینگ 39.5 میلیارد تومان، 
 100 از  کمتر  الحسنه  قرض  تومان  میلیارد   28.8
میلیون و 1.1 میلیارد تومان خدمات تجاری سازی از 
سوی صندوق در قالب تسهیالت به شرکت های دانش 

بنیان ارائه شده است.
وی گفت: همچنین حوزه فناوری زیستی 178 میلیارد 
تومان برای 143 شرکت، محصوالت پیشرفته و سایر 
میلیارد  شرکت 78  به 137  گاز  و  نفت  های  بخش 
شرکت 75  به 170  کنترل  و  الکترون  حوزه  تومان، 
میلیارد تومان و تسهیالت پیشرفته آزمایشگاهی 67.2 
تومان،  میلیارد   62.4 ICT تومان، در حوزه  میلیارد 
داروهای پیشرفته 46.5 میلیارد تومان تسهیالت ارائه 

شده است.
وی با اشاره به اینکه کل طرح های وارد به صندوق 
هزار و 938 طرح است، افزود: 967 طرح تاکنون در 

صندوق مصوب شده است.

** راه اندازی ساختمان خدمات دهی مرکزی به 
شرکت های دانش بنیان

سلطانی یادآور شد: در حال حاضر مجتمع های فناوری 
از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های 
دانش بنیان راه اندازی می شود که تاکنون دو مجتمع 
فناوری به شرکت های دانش بنیان تحویل داده شده 
امیرکبیر،  های  دانشگاه  برای  مصوبه  چهار  و  است 
دانشگاه علوم پزشکی، شتاب دهنده ها و هوافضا نیز 
وجود دارد و راه اندازی هشت مجتمع فناوری نیز در 

دست بررسی و اقدام است.
برای  مرکزی  دهی  خدمات  ساختمان  گفت:  وی 
سرویس و خدمات دهی به شرکت های دانش بنیان 
داده شده و با راه اندازی این ساختمان ها یک پنجره 
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دانش  های  که شرکت  متعددی  برای خدمات  واحد 
بنیان نیازمند آن هستند، ایجاد می شود.

وی گفت: در حال حاضر 38 پارک علم و فناوری و 
از مجموع دو  167 مرکز رشد در کشور فعال است، 
هزار و 321 شرکت دانش بنیان فعال در کشور 459 
شرکت دانش بنیان در پارک های علم و فناوری فعال 
هستند و از کل طرح های وارده به صندوق که هزار و 
938 طرح است، 430 طرح از سوی پارک های علم و 

فناوری ارائه شده است.
یادآور شد: در حال حاضر 51 طرح در صندوق  وی 
نوآوری و شکوفایی در دست بررسی است و 31 طرح 

نیز تاکنون از سوی صندوق رد شده است.
سلطانی با اشاره به اینکه حمایت از شرکت های دانش 
بنیان در پارک های علم و فناوری از وظایف صندوق 
اعتباری که  تاکنون  افزود:  نوآوری و شکوفایی است، 
پارک ها  بنیان درون  به شرکت های دانش  صندوق 
و  علم  های  پارک  حمایت  برابر  چندین  است  داده 

فناوری بوده است.

ایرنا/ تشریح جزییات بخشی از معافیت های مالیاتی 
امسال

بخشودگی جرایم بدهکارانی که تا پایان 
شهریور مالیات خود را بپردازند

تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
شهریور  پایان  تا  که  بدهکارانی  جرایم  گفت: 

مالیات خود را بپردازند بخشوده می شود.
همایش  در  )دوشنبه(  امروز  نژاد«  تقوی  »سیدکامل 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  ابالغی  های  برنامه  »تبیین 

از  امسال  بودجه  درصد   35 باید  افزود:  مقاومتی« 
مالیات تامین شود.

تقوی نژاد اضافه کرد: سهم مالیات در تولید ناخالص 
داخلی )جی.دی.پی( باید از هفت درصد به11 درصد 

افزایش یابد.
وی تاکید کرد ظرفیت کنونی مالیاتی دولت فراتر از 

میزان کنونی است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره طرح جامع 
مالیاتی گفت: با این طرح دارایی همه افرادی که باید 

مالیات بپردازند، شناسایی می شود.
وی درباره معافیت مالیاتی صادرات اعالم کرد: افرادی 
که مواد خام صادر می کنند فقط 20 درصد معافیت 
مالیاتی دارند تا تشویق شوند مواد خام را به کاال تبدیل 

کنند.
تقوی نژاد گفت: اگر فردی امروز سرمایه گذاری کند به 
مدت پنج سال معافیت مالیاتی دارد و اگر در شهرک 
های صنعتی سرمایه گذاری کند هفت سال از پرداخت 
در  معاف می شود. همچنین سرمایه گذاری  مالیات 
صنعتی  های  شهرک  در  و  سال   10 محروم  مناطق 
مناطق محروم 13 سال مشمول معافیت مالیاتی است.

های  در شهرک  که  افرادی  همچنین  داد:  ادامه  وی 
صنعتی مناطق محروم سرمایه گذاری کنند و پس از 
13 سال سرمایه آنان به دو برابر سرمایه ثبتی نرسد، 

همچنان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
در  گذاری  سرمایه  برای  همچنین  گفت:  نژاد  تقوی 
مالیاتی  امتیازهای  طرح های بهداشتی و گردشگری 

در نظر گرفته شده است.
از  بنیان 15 سال  اعالم کرد شرکت های دانش  وی 

مالیات معافند.
این مسئول درباره بدهی مالیاتی بنگاه های کوچک 

سال  سه  تا  توانند  می  واحدها  این  گفت:  متوسط  و 
پرداخت مالیات خود را تنظیم کنند.

ابالغی  های  برنامه  »تبیین  همایش  ایرنا،  گزارش  به 
حضور  با  امروز  مقاومتی«  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
وزیران صنعت، معدن و تجارت و مسکن و شهرسازی 

برگزار شد.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه نیز مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در نشست 
هرمزگان  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
دارای  صنعتی  واحد   659 و  هزار   87 از  کرد:  اعالم 
واحد  و120  هزار   37 کشور،  در  برداری  بهره  پروانه 
نزدیک  بنابراین  و  در شهرک های صنعتی مستقرند 
90 درصد صنایع کشور را بنگاه های کوچک و متوسط 

تشکیل می دهند.
دستگاه  مدیران  جمع  در  روز  همان  یزدانی«  »علی 
های اجرایی و صنعتگران الرستان افزود: از کل واحد 
صنعتی کشور، 79 هزار واحد در زمره صنایع کوچک 
متوسط  صنایع  قالب  در  واحد   300 و  هزار  چهار  و 

محسوب می شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 948 شهرک 
و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد در 
787 شهرک صنعتی کار واگذاری زمین به متقاضیان 

انجام می شود.
بیست و دوم اردیبهشت ماه نیز بانک مرکزی جمهوری 
بانکی،  شبکه  به  بخشنامه ای  ابالغ  با  ایران  اسالمی 
تولیدی،  متوسط  و  کوچک  واحد های  و  شرکت ها 
نداشتن  شرایط  از  را  خدماتی  و  کشاورزی  صنعتی، 
از  بهره مندی  برای  برگشتی  غیرجاری و چک  بدهی 

تسهیالت و تعهدات مستثنا کرد.

مرکز پژوهش های مجلس/
پایش محیط کسب و کار ایران درپاییز 

سال 1394

از  کشور  سراسر  اقتصادی  تشکل   291 ارزیابی 
مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران در 
پژوهش  مرکز  توسط  گذشته  سال  پاییز  فصل 

های مجلس شورای اسالمی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با 
ارزیابی  وزنی(  )میانگین  برآیند  که  مطلب  این  بیان 
291 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه ملی 
محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394 ، نمره 04/6 
از 10 )نمره بدترین ارزیابی (بوده که اندکی نامناسب 
تر از ارزیابی تابستان 1394 )با میانگین 81/5 ( بوده 
که  است  آن  بیانگر  نمره  این  همچنین  افزود:  است 
محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394 در مقایسه با 
فصل مشابه سال قبل )پاییز 1393 با میانگین 81/5 از 

10( نیز اندکی نامساعدتر ارزیابی شده است.

در این مطالعه ، به ترتیب سه مولفه »مشکل دریافت 
تسهیالت از بانک ها« ، »ضعف بازار سرمایه در تامین 
مالی تولید و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیررسمی« 
و »بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت 
به موقع بدهی خود به پیمانکاران« نامناسب تر از بقیه 
مولفه ها ارزیابی شده و مولفه های »ضعف زیرساخت 
مشکالت  و  توزیع  نظام  »ضعف  برق«،  تامین  های 
رساندن محصول به دست مصرف کننده« و »ضعف 
زیرساخت های حمل و نقل « نسبت به سایر مولفه ها 

در پاییز 1394 مساعدتر محسوب شده اند.
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ایالم،   ، بوشهر  های  استان  اقتصادی  های  تشکل 
کهگیلویه و بویراحمد و کردستان به ترتیب با میانگین 
ارزیابی 49/8 ، 46/7 ، 40/7 و 19/7 مجموعا ارزیابی 
اقتصادی استان های سیستان و  بدتر و تشکل های 
به  قزوین  و  یزد  بختیاری،  و  چهارمحال  بلوچستان، 
ترتیب با میانگین ارزیابی 27/4 ، 05/5 ، 08/5 و 33/5 
سایر  های  تشکل  به  نسبت  بهتری  ارزیابی  مجموعا 
استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در 

پاییز 1394 ارائه کرده اند.

همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در پاییز 
1394 بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 99/5 
است  شده  ارزیابی  ارزیابی(  بدترین  )عدد 10  از 10 
به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی )شامل 
و  تولید  ساختار  کالن،  اقتصاد  محیط  مالی،  محیط 
ارزیابی محیط  محیط جغرافیایی ( 88/5 و میانگین 
نهادی )شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط 
فرهنگی و ساختار دولت ، محیط فناوری و نوآوری و 

محیط آموزشی و علمی( 10/6 بوده است.

ایران  کار  و  پایش محیط کسب  گزارش های فصلی 
با همکاری تشکل  از تابستان 1389 به طور مستمر 
های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر می شود.

این گزارش ها ، ارزیابی تشکل های اقتصادی ایران از 
23 مولفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار 

پرسشنامه استخراج و ارائه می کنند.

در پرسشنامه این مطالعه معموال یک یا دو سوال گزینه 
دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های 
اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه پاییز 1394 
، نرخ ارز مناسب و تغییر در میزان تولید در شرکت 
های عضو تشکل ها در پاییز 1394 نسبت به فصل 
پاییز سال 1393 پرسش شده بود. در جواب به این 
مشارکت  های  تشکل  از  درصد   51 حدود  سوال  دو 
کننده در تهیه این گزارش ، پاسخ دادند که نرخ ارز 
بین 30،000 تا 35،000 ریال را مناسب می دانند و 
تولیدشان  میزان  که  دادند  پاسخ  درصد  از 65  بیش 

کاهش یافته است.

مهر/ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعالم کرد:
آماده  ربا  بدون  بانکداری  راهبردی  سند 

شد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از 
آماده سازی سند راهبردی بانکداری اسالمی و 
ارائه آن به بانک مرکزی به زودی خبرداد و گفت: 
باید از فیلترهای نظارت شرعی عبور  این سند 

کند تا قابل ابالغ شود.
جمع  در  دیواندری  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اینکه  بر  مبنی  مهر  پرسش  به  پاسخ  در  خبرنگاران 
شنیده می شود از جنابعالی برای مدیرعاملی بانک ملی 
بانک ملی  آیا قرار است که به  دعوت به عمل آمده، 
بروید؟ گفت: بنده عالقه مند هستم که در پژوهشکده 
و  دهم  ادامه  فعالیتم  به  مرکزی  بانک  بانکی  و  پولی 
کارهایی را که آغاز کرده ام را به نتیجه برسانم. در من 
عالقه مندی برای پذیرش مسئولیت اجرایی نیست و 

شخصا عالقه مند نیستم.
دو  مرکزی،  بانک  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  رئیس 
چالش مهم نظام بانکی را تنگنای اعتباری و چسبندگی 
نرخ های سود ذکر و تصریح کرد: چالش کلیدی تنگنای 
اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و 
در سال جاری ادامه یافت. چسبندگی نرخ های سود 
به سمت باال در سپرده گیری های بانکی که مربوط به 
حوزه تنگنای اعتباری می شود، مسئله ای دوم است. 
در عین حال بانک ها دچار مشکالت نقدینگی هستند 

که باید از این مشکالت فاصله بگیرند و تقویت شوند.
وی با تاکید بر اینکه پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی 
را انجام داده که باید در سطح دولت و بانک مرکزی 
درباره آن تصمیم گیری شود، از تهیه سند راهبردی 
بانک  اختیار  در  بزودی  اینکه  و  اسالمی  بانکداری 
قانون  اظهارداشت:  و  گیرد، خبرداد  می  قرار  مرکزی 
بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف 
بانکی کشور نبود و از کاستی های آن این است که 
کف بانکداری اسالمی را در نظر گرفته است. همچنین 
انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری 
اسالمی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و 

ابالغ خواهد شد.
دیواندری با بیان اینکه در سال 95 و 96 نقشه عملیاتی 
این سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: این سند باید از 
کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت 
شرعی عبور کند تا قابل ابالغ شود. یک کار زیربنایی 
هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی 
خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده 
است. مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی 

بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است.
ساالنه  همایش  ششمین  و  بیست  برگزاری  از  وی 

سیاست های پولی و ارزی در تاریخ 4 و 5 خردادماه در 
تهران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه 
بانکی کشور خبرداد و گفت: تمام مسائل مطرح شده 
در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین 
از دیگر محورهای این همایش تبیین رابطه نظام بانکی 
با  مالی  و  پولی  بازار  هماهنگی  و  مقاومتی  اقتصاد  با 

یکدیگر است.
دیواندری از آغاز به کار گروه حاکمیت شرکتی و بررسی 
شفافیت ترازنامه بانکها خبرداد و افزود: هدف این است 
که به بانک ها برای تدوین صورت های مالی استاندارد 
کمک شود تا مسائل مبتنی بر ریسک در نظام بانکی 

پیاده سازی شود.
بانک مرکزی گفت:  بانکی  و  پولی  پژوهشکده  رئیس 
استرس  محور  روی  بر  تمرکز   96 و   95 سال  در 
تست برای سنجش میزان سالمت نظام بانکی از نظر 
مطالبات معوق و پایدار است تا در این زمینه گزارشات 
منظمی داشته باشیم. با همکاری بانک مرکزی بر روی 
گزارشات پیش بینی نرخ تورم همکاری می کنیم. تهیه 
گزارش ثابت مالی و گزارش نیازمندی ها و مشکالت 

بنگاه های اقتصادی کالن در دستور کار است.

مهر./ 
مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن 

تهران شد

محمدرضا مرتضوی به عنوان رئیس خانه صنعت 
و معدن استان تهران انتخاب شد.

فعاالن  تصمیم  براساس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  عنوان  به  مرتضوی  محمدرضا  اقتصادی، 
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شد.  انتخاب  تهران  استان  معدن  و  صنعت  خانه 
رای،   35 کسب  با  نجفی منش  محمدرضا  همچنین 
سیدعلی صدری با اخذ 34 رای، حمیدرضا صالحی، 
علیرضامیربلوک و احمد میراحمدی با کسب 32 رای 
و حسین فروتن مهر با 31 رای به عنوان دیگر اعضای 

هیئت مدیره انتخاب شدند.
در همین حال، محسن لزومیان با 45 رای و اسماعیل 
بازارچی با 6 رای به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و 

علی البدل خانه صنعت و معدن تعیین شدند.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه 

منتشر شد

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

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام 
بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و 
هزار  و 29  میلیون  یک  قدیم  تومان، طرح  هزار   31
تومان، نیم سکه 532 هزار تومان، ربع سکه 286 هزار 

تومان و سکه گرمی 193 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 104 هزار و 980 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1282 دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3443 تومان، هر یورو را 3918 تومان، هر 
پوند را 4953 تومان، لیر ترکیه 1185 تومان و درهم 

امارات را 941 تومان اعالم کردند.  

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

1031000 سکه  تمام  طرح  جدید   
1029000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
532000 نیم سکه     
286000 ربع سکه     
193000 گرمی     
104980 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3443 دالر     
3918 یورو      
4953 پوند     
941 درهم     

1185 لیرترکیه     

ایسنا/ رفتار اقتصادی مجلس از نگاه نایب رییس اتاق 
بازرگانی تهران:

روابط مجلس نهم با اتاق بازرگانی مثبت 
بود

این  گفت:  تهران  بازرگانی  اتاق  رییس  نایب 
انتظار از نمایندگان مجلس دهم وجود دارد که 
باید با بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی 
مصلحت  از  تصمیمات شان  تا  کنند  مشورت 

بیشتری برخوردار باشد.
عالء میر محمد صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، 
گفت: مجلس نهم، مجلسی مردمی بود که ارتباط آن با 
بخش های اقتصادی بسیار زیاد بود. همچنین وظایفی 

که برای مجلس تعریف شده است تا حد زیادی توسط 
مجلس نهم انجام شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه روابط مجلس نهم و اتاق بازرگانی روابط نزدیک 
و مثبتی بود، گفت:  مجلس نهم با اتاق بازرگانی روابط 
اقتصادی  کمیسیون های  اعضای  و  داشت  تنگاتنگی 
نمایندگان  با  و  می آمدند  بازرگانی  اتاق  به  مجلس 

تخصصی مشورت می کردند.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بر همین 
انتظار وجود دارد که  این  از مجلس دهم هم  اساس 
با بخش خصوصی و کارشناسان ارتباط نزدیک داشته 
باشد. این طور که گفته می شود در مجلس دهم حدود 
60 درصد نمایندگان تغییر کرده اند و برخی نمایندگان 

جدید هم خیلی شناخته شده نیستند.
انتظار  خصوصی  بخش  عنوان  به  ما  کرد:  اضافه  وی 
داریم که مجلس جدید با اتاق بازرگانی و صاحب نظران 
بخش  و  مردم  نظرات  از  و  کند  مشورت  اقتصادی 
خصوصی نیز استفاده کند تا تصمیماتی که می گیرد 

از پختگی و مصلحت بیشتری برخوردار باشد.

دنیای اقتصاد/ »دنیای اقتصاد« واگرایی ضریب فزاینده 
»پول« و »نقدینگی« را بررسی می کند
ماهیت متفاوت رشد نقدینگی

در  می دهد  نشان  »دنیای اقتصاد«  بررسی های 
دهه نود، یک پدیده پولی جالب در اقتصاد ایران 
به وقوع پیوسته که در قالب واگرایی بین »ضریب 
فزاینده پول« و »ضریب فزاینده نقدینگی« خود 

را نشان داده است؛ به طوری که از ابتدای دهه نود، 
ضریب فزاینده پول به سطح کمتر از یک واحد 
باالترین  به  نقدینگی،  فزاینده  رسیده و ضریب 

مقدار تاریخی خود رسیده است.
عامل  سه  بودن  یکسان  وجود  با  بررسی ها،  طبق   
»کاهش نسبت اسکناس و مسکوک«، »کاهش نسبت 
ذخایر قانونی« و »کاهش نسبت ذخایر اضافی« که به 
افزایش هر دو ضریب منجر شده، یک عامل جدید و 
بین  در  بی سابقه سهم »پول«  یعنی کاهش  متفاوت 
اجزای نقدینگی، به مسیر متفاوت این دو ضریب منجر 
شده است. به گونه ای که بخش زیادی از رشد نقدینگی 

از مسیر شبه پول حاصل شده است.
دنیای اقتصاد: بررسی های دنیای اقتصاد با استفاده از 
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در دهه 
نود، یک پدیده پولی جالب در اقتصاد ایران به وقوع 
فزاینده  »ضریب  بین  واگرایی  قالب  در  که  پیوسته 
پول« و »ضریب فزاینده نقدینگی« خود را نشان داده 
است. طبق آمارها، »ضریب فزاینده پول« از زمستان 
90 تا کنون سیر نزولی در پیش گرفته و از پاییز 93 به 
سطحی کم سابقه به میزان کمتر از »یک واحد« رسیده 
فزاینده  »ضریب  مدت  همین  در  مقابل،  در  است. 
آخرین  طبق  و  داشته  صعودی  رشدی  نقدینگی« 
آمارها، به بیشترین مقدار تاریخی خود و سطح تقریبا 
6/ 6 واحد رسیده است. »دنیای اقتصاد« در گزارشی 
به بررسی روند طی شده از سوی این دو شاخص پولی 

و عوامل این روندها پرداخته است.

رکورد ضریب فزاینده نقدینگی
طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی، ضریب 
فزاینده نقدینگی در پایان بهمن 1394 به بیشترین 
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است.  رسیده  اخیر  سال   30 در  خود  تاریخی  مقدار 
بر اساس آخرین گزارش، ضریب فزاینده نقدینگی به 
عدد 645/ 6 واحد رسیده که نسبت به اسفند 1393، 
حدود 4/ 11 درصد، نسبت به بهمن 1393 حدود 9/ 
9 درصد و نسبت به مرداد 1392، حدود 30 درصد 
رشد را تجربه کرده است. با نگاهی به آمار 15 سال 
ابتدای  در  نسبت  این  کرد  مشاهده  می توان  اخیر 
دهه 80 حدود 1/ 3 واحد بوده که روند صعودی در 
با رشد 115 درصدی طی این مدت،  پیش گرفته و 
در پایان سال 94 بیش از دو برابر مقدار خود در 15 
سال پیش شده است. نکته قابل توجه این است که 
بیشترین رشد ضریب فزاینده نقدینگی هم، در دو سال 
از  نقدینگی  فزاینده  است.ضریب  رقم خورده  گذشته 
نسبت »نقدینگی« به »پایه پولی« به دست می آید و 
چند  به  پرقدرت،  پول  واحد  هر  خلق  می دهد  نشان 
واحد قدرت خرید از نوع نقدینگی در اقتصاد تبدیل 
شده است. به عبارت دیگر، این ضریب میزان »بسط 
پول« از طریق شبکه بانکی در اقتصاد را نشان می دهد.

اجزای ضریب در سطوح کمینه
از آنجا که بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده 
از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در 30 ماه اخیر 
پولی  پایه  آن،  نسبت  به  و  بوده  درصد  بر 98  افزون 
در همین مدت رشد 3/ 52 درصدی را تجربه کرده 
است، می توان نتیجه گرفت که افزایش نقدینگی در 
طریق  از  عمدتا  یازدهم،  دولت  از  شده  سپری  دوره 
تعریف، سه جزء  است. طبق  بوده  فزاینده«  »ضریب 
»نسبت اسکناس و مسکوک«، »نسبت ذخایر قانونی« 
ضریب  اجزای  بانک ها  اضافی«   ذخایر  »نسبت  و 
نسبت ها،  این  کاهش  و  می دهند  تشکیل  را  فزاینده 

بررسی ها  می شود.  فزاینده  ضریب  افزایش  به  منجر 
اخیر  ماه های  این نسبت ها در  نشان می دهد هر سه 
کاهش  انتظار  و  رسیده اند  خود  مقادیر  کمترین  به 
بیشتری برای آنان نمی رود. به عبارت دیگر، اگر چه 
بانک مرکزی تاکید دارد رشد نقدینگی از محل افزایش 
ضریب فزاینده نقدینگی دارای نتایج بهتر یا زیان های 
پایه پولی  از طریق  نقدینگی  به نسبت رشد  کمتری 
باید به این نکته توجه داشت  اما  برای اقتصاد است، 
که به دلیل محدودیت اجزای این ضریب، رشد ضریب 

فزاینده دارای ظرفیت مشخصی است.

چرخش در عامل رشد نقدینگی
با این حال طبق آخرین آمارها، جزء نخست از اجزای 
ضریب فزاینده یعنی »نسبت اسکناس و مسکوک در 

نزد اشخاص به کل سپرده ها« به کمتر از 2/ 3 درصد 
یافته و نسبت ذخایر اضافی هم تقریبا 8/ 1  کاهش 
شده است که نشان می دهد این دو شاخص، تقریبا به 
حداقل های خود در اقتصاد ایران رسیده اند. به عبارت 
دیگر از ظرفیت هایی که برای افزایش ضریب فزاینده از 
این دو کانال وجود داشت، استفاده شده است. در حوزه 
جزء سوم یعنی »نسبت سپرده قانونی به کل سپرده ها« 
هم با توجه به کاهش های صورت گرفته، این شاخص 
در شبکه بانکی کشور به حدود 5/ 10 درصد رسیده 
نیز،  این شاخص  نشان می دهد درخصوص  که  است 
از ظرفیت های موجود استفاده شده است. در نتیجه، 
می توان نتیجه گرفت ضریب فزاینده به بیشینه خود 
رسیده است و به همین دلیل، رشد نقدینگی از سال 
افزایش پایه پولی  باید از محل  1395 به بعد قاعدتا 

باشد، البته این چرخش، در نیمه دوم سال 1394 نیز 
»دارایی های خارجی«  اجزای  افزایش  و  بوده  مشهود 
پولی،  پایه  از  مرکزی«  بانک  به  دولت  »بدهی های  و 
در همین راستا بوده است. بانک مرکزی سیاست های 
خروج از رکود مثل تامین مالی خرید خودرو، خرید 
دین و کاهش سپرده قانونی را در رشد پایه پولی در 

نیمه دوم سال گذشته موثر دانسته است.

 کاهش ضریب فزاینده پول
از سوی دیگر با توجه به آمارهای اخیر بانک مرکزی، 
»پایه  به  »پول«  نسبت  -که  »پول«  فزاینده  ضریب 
به صورت   1393 پاییز  از  می دهد-  نشان  را  پولی« 
پیوسته و آرام، روند نزولی در پیش گرفته که این نسبت 
در اسفند ماه سال گذشته به کمترین مقدار تاریخی 
بررسی دو  خود یعنی عدد 8/ 0 واحد رسیده است. 
دهه آمار حاکی از آن است که در زمستان 87 نیز به 
علت »تغییر سیاست بانک مرکزی« درخصوص »جمع 
آوری ایران چک« کاهش قابل توجهی داشته، اما رقم 
کنونی ضریب فزاینده از سال 87 نیز پایین تر بوده 
و به نظر می رسد این کاهش همچنان ادامه دار باشد.  
که  است  ضریبي  پول«  )تکاثري(  فزاینده  »ضریب 
قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک هاي 
تجاري نشان مي دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است 
ازاي هر واحد پایه پولي، حجم »پول« چقدر  که در 

تغییر مي کند.

برای  شده  سپری  روند  در  تفاوت  می رسد  نظر  به 
»ضریب فزاینده پول« و »ضریب فزاینده نقدینگی«، 
در زبان ریاضی، به مخرج کسر سه نسبت »اسکناس 
اضافی«  »ذخایر  و  قانونی«  »ذخایر  مسکوک«،  و 
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بازمی گردد. چرا که زمانی که ضریب فزاینده نقدینگی 
باشد، مخرج کسر در سه نسبت گفته شده  مد نظر 
»کل سپرده های موجود در شبکه بانکی« است. حال 
آنکه وقتی »ضریب فزاینده پول« مد نظر باشد، مخرج 
این سه کسر فقط »کل سپرده های دیداری« را شامل 
کلی  حجم  اینکه  وجود  با  دیگر،  عبارت  به  می شود. 
»ذخایر  و  اضافی«  ذخایر   « مسکوک«،  و  »اسکناس 
قانونی« به دالیلی مثل باال بودن سطح نرخ های سود 
در اقتصاد کاهش داشته اند یا رشد اندکی در مقایسه با 
دیگر متغیرهای پولی داشته اند، به دلیل رفتار متفاوت 
در نرخ های رشد »کل سپرده ها« و »کل سپرده های 
فزاینده  ضریب  دو  برای  متفاوتی  مسیر  دیداری«، 

»پول« و »نقدینگی« ایجاد شده است.

 شکاف بین دو ضریب فزاینده
تشکیل  پول«  »شبه  و  »پول«  جزء  دو  از  نقدینگی 
جزء  دو  از  خود  پول،  تعریف،  این  در  که  می شود 
دیداری«  »سپرده های  و  مسکوک«  و  »اسکناس 
تشکیل شده و »شبه پول« نیز، به مجموع »سپرده های 
غیر دیداری« گفته می شود. در بین دو جزء نقدینگی، 
»پول« خاصیت »نقدشوندگی« بیشتری دارد و دارای 
سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، 
»شبه پول«، به دلیل پایین بودن میزان نقد شوندگی 
از  بانکی،  به عنوان یک سپرده مدت دار  آن  ماهیت  و 

سرعت گردش پایین تری برخوردار است.
از  بیشتري  بخش  بگیرند  تصمیم  مردم  اگر  واقع  در 
پول خود را به صورت »اسکناس« یا »پول نقدشونده 
به شکل حساب های جاری« نگهداري کنند، در این 
صورت بخش کمتري را به سپرده مدت دار اختصاص 
داده و بانک ها منابع مطمئن کمتري براي وام دادن و 

ایجاد تکاثري پول اعتباري خواهند داشت و به تبع آن، 
حجم نقدینگی کمتر خواهد شد.

با توجه به آمار منتشره، در اکثر سال های پیش از سال 
1392، نرخ تورم از نرخ اسمی سود بانکی بیشتر بوده 
است. عالوه بر این، سایر بازارهای دارایی مانند مسکن، 
ارز و طال از بازدهی باالیی برخوردار بوده اند. این شرایط 
افراد به پول دارای نقدشوندگی  افزایش تمایل  باعث 
باال می شد و در بین اجزای نقدینگی نیز، سهم پول در 

مقایسه با شبه پول چندان عمده نبود.
ولی در دو سال گذشته، مسائلی مثل روند نزولی نرخ 
بازدهی باالیی  بانکی که  تورم و باال ماندن نرخ سود 
برای سپرده گذاری به همراه داشته، باعث شده است 
و  بلندمدت  سپرده های  به  سپرده گذاران  گرایش  که 
تمدید این قراردادها افزایش یابد. به طوری که بر اساس 
آمارهای منتشر شده سهم پول از نقدینگی در پایان 
سال 94 به 7/ 12 درصد رسیده که کمترین مقدار آن 
در تاریخ اقتصاد است. در نتیجه رشد شبه پول نسبت 
به رشد پول افزایش یافته و شکاف ضریب فزاینده پول 
و ضریب فزاینده نقدینگی به بیشترین مقدار خود در 

سال های اخیر رسیده است.

ابهام  مهم ترین  اقتصاد/سرمایه گذاران خارجی  دنیای 
خود را به پارلمان بخش خصوصی اعالم کردند

دغدغه اول تجار خارجی

دنیای اقتصاد: پارلمان بخش خصوصی مهم ترین 
مذاکرات  در  را  خارجی  سرمایه گذاران  ابهام 
دوجانبه، روشن نبودن روش های مبارزه با فساد 

در اقتصاد ایران اعالم کرد. 

خارجی  هیات های  داخلی،  اقتصادی  فعاالن  گفته  به 
روشن شدن  کرده اند،  ایران سفر  به  پسابرجام  در  که 
منزله  به  را  اداری  فساد  با  مبارزه  قواعد  و  چارچوب 
یک رفع ابهام بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور 
عنوان کرده اند. در واقع برای سرمایه گذاران بیش از آنکه 
تسهیالت و امتیازهای اعطا شده جذابیت داشته باشد، 
تضمین قراردادها و شفاف بودن مسیر سرمایه گذاری 
از اهمیت برخوردار است. کمیسیون رقابت، خصوصی 
و سالمت اداری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت 
این مساله در رفع تردید سرمایه گذاران و جذب سرمایه 
با فساد  مبارزه  برای  تدوین بسته ای  به  اقدام  خارجی 
کرده است. این بسته در هفت محور تدوین شده است 
محورهای  عملیاتی شدن  دارند  اعتقاد  آن  طراحان  و 
پاسخگویی،  شفافیت،  افزایش  به  می تواند  توصیه شده 
از  یکی  گزارش  شود.  منجر   ... و  اداری  انضباط 
کمیسیون های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران تاکید دارد: فرصت پیش آمده ناشی از توافق جامع 
هسته ای اگر با یک رویکرد هماهنگ در زمینه مبارزه با 
فساد اداری همراه شود، می تواند به رفع یکی از موانع 
ذهنی سرمایه گذاری در فضای کسب و کار ایران بینجامد.

گروه صنعت و معدن: جدیدترین ارزیابی منتشر شده 
از مولفه های محیط کسب و کار حاکی از این است که 
بعد از تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی، وجود 
مفاسد اقتصادی در دستگاه ها مهم ترین مولفه مزاحم 
فساد  در  ایران  رتبه  است.  اقتصادی  فعالیت های  در 
حاکی از آن است که ایران به لحاظ سالمت اقتصادی 
و اداری وضعیت خوبی را نسبت به سایر کشورها ندارد 
با  کشور  به  ورود  برای  را  سرمایه گذاران  امر  این  که 

تردید مواجه می کند.
فعاالن بخش خصوصی هشدار می دهند در صورتی که 
این موضوع در کشور حل نشود، نه تنها سرمایه گذار 

سرمایه گذاران  بلکه  نمی شود،  کشور  وارد  خارجی 
داخلی نیز انگیزه ای برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. 
بر اساس اعالم فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی، 90 
درصد از هیات های خارجی که برای بررسی وضعیت 
مورد شیوه های  در  آمده اند، حتما  ایران  به  اقتصادی 

مبارزه با فساد، از اتاق بازرگانی سوال می پرسند.
همچون  فساد  اقتصادی  فعاالن  از  برخی  اعتقاد  به 
موریانه ای است که زیرپوستی عمل کرده و جای خود 
را به تدریج باز می کند و پیش می رود تا آنجا که بنیان 
آن مجموعه را فرو بریزد. بر این اساس الزم است فضای 
کسب و کار مطلوب و رقابتی شکل گیرد تا زمینه های 
بروز فساد نیز از بین برود. این در حالی است که اگر 
بخواهیم از نمره 100 در مبارزه با فساد، ایران را ارزیابی 
کنیم، نمره بیش از 28 در مجامع بین المللی نگرفته 
از موقعیت  استفاده  را سوء  بانک جهانی فساد  است. 
تعریفی  می داند.  شخصی  استفاده های  برای  اداری 
فساد  بین الملل،  شفافیت  سازمان  توسط  نیز  مشابه 
استفاده های شخصی  برای  قدرت  از  استفاده  سوء  را 
برای  مانعی  به عنوان  فساد  و  رشوه  می کند.  تعریف 
فعالیت های کسب و کار منصفانه شناخته می شود و 

یکی از دالیل اصلی عدم توازن درآمدی است.
در  رایج  اشتباهات  از  یکی  اقتصادی  فعاالن  گفته  به 
به  سرمایه گذاران  به  تسهیالت  و  امتیاز  اعطای  ایران 
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امنیت  ایجاد  چارچوب  در  قراردادها  تضمین  جای 
سرمایه گذاری است. به طوری که این امر نه تنها به جذب 
سرمایه گذاری کمکی نمی کند بلکه باعث ایجاد فساد و 
سوءاستفاده از امتیازات و تسهیالت اعطایی می شود. به 
گفته  آنان شفافیت در این بخش می تواند یکی از خألهای 
فساد  رفع  با  کند.  برطرف  را  در کشور  سرمایه گذاری 
می توان ناامنی های احتمالی در مسیر سرمایه گذاری را از 
بین برد. علت عمده فساد، مقررات دست و پاگیر و وجود 
نهادهای مشابه و موازی است. مشکلی که موجب شده 
فعاالن بخش خصوصی خواستار تدوین برنامه ای شفاف 
و مشخص در این بخش شوند. به طوری که کمیسیون 
بازرگانی  اتاق  اداری  رقابت، خصوصی سازی و سالمت 
در  اداری  و سالمت  فساد  گزارشی وضعیت  در  ایران، 
ایران را بررسی کرده و هفت پیشنهاد را در جهت مبارزه 

با فساد در کشور ارائه کرده است.
بعد از سال ها تحریم اقتصادی، توافق هسته ای توانسته 
باز  ایران  اقتصاد  روی  پیش  را  جدیدی  فضای  است 
کند و امیدواری زیادی را در بین فعاالن اقتصادی به 
وجود آورد، اما نیاز کشور به سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی برای رونق اقتصادی، پیش شرط هایی دارد 

که یکی از آنها مبارزه با فساد است.
چهار  که  می دهد  نشان  گزارش  این  بررسی های 
اجتماعی  و  اقتصادی  کلی  سیاست های  از  سیاست 
قرار می گیرند؛  تاثیر فساد  برنامه ششم توسعه تحت 
اول: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا )متوسط 
رشد 8 درصد(؛ دوم: بهبود مستمر فضای کسب و کار 
و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها؛ سوم: 
گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و افزایش 
سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری 
و ثبات و پایداری و کاهش خطر پذیری فعالیت های 
تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقای شفافیت 

ایرانیان  سرمایه  چهارم: جذب  مالی؛  نظام  و سالمت 
خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه. 
راهبرد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه برای 
این چهار سیاست در دو بخش اعالم شده که عبارت از 
اعمال نظارت در جهت ارتقای شفافیت و سالمت مالی 
و ارتقای سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد 
در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و 

تصویب قوانین مربوط به آن است.

جایگاه ایران در شاخص های فساد
نگاهی کلی به جایگاه ایران در شاخص های فساد نشان 
در سال  میان 178 کشور  از  ایران  رتبه  که  می دهد 
اقتصادی،  آزادی  شاخص  زمینه  در  میالدی   2015
171 بوده است. از سوی دیگر، رتبه ایران در شاخص 
حاکمیت قانون در سال 2015 میالدی از میان 102 
درک  شاخص  در  ایران  رتبه  است.  بوده   88 کشور، 
فساد نیز در سال 2014 میالدی از میان 171 کشور 
بندی جهانی  رتبه  در  ایران  است. جایگاه  بوده   136
در زمینه فساد در حالی نامطلوب اعالم شده است که 
مفاسد اقتصادی یکی از مولفه های نامساعد در کسب 
مرکز  پژوهشی  گزارش های  می شود.  محسوب  کار  و 
پژوهش های مجلس در شاخص پایش محیط کسب و 
کار نشان می دهد که روند کلی شاخص مولفه مذکور 
از سال 90 تا پاییز سال 94 صعودی است. این ارزیابی 
بر  نشان می دهد.  را  مساله  این  به  توجه خاص  لزوم 
سنجش  شاخص های  جمله  از  گزارش،  این  اساس 
شفافیت،  گرایی،  قانون  به  می توان  اداری  سالمت 
توسعه سامانه های الکترونیکی، کنترل و نظارت داخلی، 
شایسته  آموزش،  مالی،  و  اداری  انضباط  پاسخگویی، 

ساالری و الگوی مصرف و بهره وری اشاره کرد.

راهکارهای بخش خصوصی چیست؟
و  خصوصی سازی  رقابت،  کمیسیون  اساس  این  بر 
سالمت اداری اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده است 
با فساد هفت محور مورد توجه  که در زمینه مبارزه 

قرار گیرد:
حاکمیت  ارزیابی  شاخص های  توسعه  و  طراحی   -1
شرکتی، فساد و رشوه در بخش خصوصی و دولتی از 
الزامات شناسایی، اندازه گیری و کنترل عوامل فساد و 
تهدیدکننده سالمت اداری است. 2- ارائه گزارش های 
مستقل ساالنه، 3- ریشه یابی نحوه شکل گیری فساد، 
بهترین  تر  دقیق  بررسی  برای  جامع  مطالعه ای   -4
سیاست ها و فعالیت ها در بهبود سالمت اداری و مبارزه 
افزایش  برای   Policy paper با فساد، 5- تدوین
شفافیت شرکت ها و ایجاد فضای گفت وگو بین بخش 
فعالیت های  کردن  هماهنگ  دولتی-خصوصی،6- 
مبارزه با فساد و رشوه، 7- تدوین سیاست های مناسب 
و اسناد باالدستی دقیق در زمینه مبارزه با فساد و رشوه. 
این پیشنهادها در حالی ارائه شده که به اعتقاد برخی 
به موضوع  نگاه های متفاوتی  از کارشناسان متاسفانه 
مبارزه با فساد صورت می گیرد؛ این در حالی است که 
باید هماهنگی را در قالب تدوین یک مانیفست جامع 

برای شیوه مبارزه با فساد در کشور یافت.

بهای  تغییرات  روند  اقتصاد«  اقتصاد/»دنیای  دنیای 
مس در بازار تهران و بازارهای جهانی را بررسی کرد

استارت سقوط آزاد مس؟

محصوالت  تاالر  گذشته  روز  کاال:  بورس  گروه 
عرضه  شاهد  ایران  کاالی  بورس  صنعتی 

محصوالت دو شرکت ملی صنایع مس و دنیای 
مس کاشان بود. 

این دو عرضه کننده در مجموع 4 هزار و 770 تن مس 
مفتول و کاتد را در این تاالر عرضه کردند در حالی که 
در  محصول  دو  این  برای  شده  ثبت  تقاضای  میزان 
ادامه  مجموع هزار و 670 تن بود. به این ترتیب در 
رکود سریالی خرید مس از رینگ محصوالت صنعتی 
تقاضا تکافوی عرضه های  بورس کاال همچنان میزان 

موجود را نمی کند.
این  در  آنچه  پایه،  فلزات  بازار  کارشناسان  عقیده  به 
بازار طی حدود 3 سال گذشته قابل ارزیابی است آن 
که تقاضای محدودی متناسب با قیمت های جهانی و 
بهای ارز در سیستم ثبت معامالت بورس کاال یا بازار 
آزاد ثبت می شود که تقاضای حقیقی بخش های پایین 
دیده  بازی  بازار سفته  در  و  است  این صنایع  دستی 
نمی شود. این به آن معنا است که برخالف سال های 
از  فراوان و قاچاق مس  بازارسازی های  90 و 91 که 
عادت  یک  به  سود  کسب  منظور  به  کشور  مرزهای 
تبدیل شده بود، در حال حاضر تقاضا در این بخش 
البته  می گویند  مس  بازار  فعاالن  است.  شده  واقعی 
رکود در بخش پایین دستی صنایع فلزی باعث خروج 
بخشی از تولیدکنندگان و متقاضیان مس شده که این 

موضوع خود بر روند کاهشی تقاضا موثر است.

قیمتی  روند  تا  است  شده  باعث  موضوع  دو  همین 
محصول مس در بازار آزاد و بورس کاال اختالف چندانی 
نداشته باشد که نتیجه این امر نیز توقف فعالیت های 
سفته بازانه در بازار مس است. نکته دیگر که از این 
قیمت های  است یکسان شدن  استنباط  قابل  شرایط 
بر اساس فرمول موجود است.  داخلی و جهانی مس 
پایه  بر  داخلی  قیمت های  حاضر  حال  در  عبارتی  به 
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و  است  تغییر  حال  در  ارز  نرخ  و  جهانی  قیمت های 
نوسانات جهانی ناشی از تغییر قیمت در بورس لندن 

منجر به تغییرات قیمتی در بازار داخلی شده است.
به گزارش »دنیای اقتصاد« از بازارهای جهانی در حال 
حاضر بر اساس داده های بازار لندن بهای هر تن مس 
بازار در آخرین روز معامالتی 4 هزار و 660  این  در 
دالر در هر تن ثبت شد که 15 دالر از قیمت های روز 
ماقبل آن باالتر است. در بورس کاال نیز روز گذشته 
مس مفتول در رقم 16 هزار و 546 تومان در هر کیلو 
معامله شد که این قیمت در مقایسه با قیمت هفته 
کاتد  مس  است.  پایین تر  تومان   550 حدود  پیش 
شرکت ملی صنایع مس نیز دیروز به قیمت 15 هزار و 
809 تومان معامله شد که شاهد کاهش 542 تومانی 
قیمت این محصول در بورس کاال در مقایسه با هفته 

گذشته بودیم.
بررسی ها از بازارهای جهانی نشان می دهد طی هفته 

در  دالر  از 4802  لندن  بازار  در  مس  قیمت  گذشته 
یافته است که حکایت  به 4660 دالر کاهش  هر تن 
بازارهای مس جهان دارد.  به  از سیگنال های کاهشی 
روند تغییرات بهای ارز در بازار تهران اما طی این مدت 
4 تومان کاهش یافته است که البته تغییر محسوسی 
نیست اما همگرایی مولفه های کاهنده قیمت را در بازار 
مس تایید می کند.کارشناسان معتقدند هفته جاری از 
پتانسیل های باالیی برای کاهش بیشتر قیمت مس در 
بازارهای جهانی و بالطبع در بازار داخل برخوردار است و 
ممکن است قیمت تا 4 هزار و 500 دالر نیز برسد. دلیل 
این امر نیز انتشار آمارهای ناامیدکننده از شاخص خرید 
مدیران چین است که از پیش بینی ها پایین تر بوده است.

 بازگشت فلزات پایه به مدار نزولی
فلزات  بهای  گذشته  هفته  طی  جهانی  بازارهای  در 
روند  سه شنبه  روز  تا  هفته  ابتدایی  روزهای  در  پایه 

افزایشی محدودی را تجربه کرد اما با فرارسیدن روز 
چهارشنبه مسیر قیمتی این گروه از کاالها عوض شد، 
روز  از  پایه  فلزات  قیمت  میانگین  به طور  به طوری که 
چهارشنبه تا پایان هفته گذشته با افتی معادل 2/ 2 
درصد مواجه بود. به گزارش »دنیای اقتصاد« به نقل از 
منابع بین المللی گزارش ها حاکی از آن است که سرب 
در هفته گذشته با افت 3/ 3 درصدی، قلع با افت 2/ 3 
درصدی و مس با کاهش 5/ 1 درصدی روبه رو  شدند.

بهای آلومینیوم نیز در بازار لندن 1/ 1 درصد کاهش را 
طی هفته گذشته تجربه کرد و به این ترتیب در قیمت 
هزار و 548 دالر و مس در بهای 4 هزار و 660 دالری 
به کار خود پایان دادند. در بازار شانگهای نیز در هفته 
گذشته همانند بازار لندن شاهد افت متوسط قیمت ها 
بودیم. با این حال میزان کاهش متوسط قیمت ها در 
مقایسه با بازار لندن کمتر بود به طوری که قیمت فلزات 
پایه در این بازار به طور متوسط 6/ 1 درصد کاهش را 
تجربه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد در این بازار قلع 
با کاهشی 6/ 2 درصدی و آلومینیوم هم با افتی 8/ 0 

درصدی روبه رو شدند.
طی هفته گذشته مجددا بهای فلزات پایه در بازارهای 
و  مطلوب  چندان  نه  آمارهای  انتشار  پی  در  جهانی، 
با  اقتصادی درخصوص وضعیت تجاری چین  ضعیف 
می گویند  بانک  کامرز  تحلیلگران  شد.  همراه  کاهش 
چین  کارخانه ای  تولید  بخش  از  جدید  داده های 
ناامیدکننده است. چند هفته پیش نیز با انتشار گزارش 
این کشور نگرانی ها درباره کاهش  صادرات و واردات 
نرخ رشد اقتصاد کمتر شده بود، اما اگر آن گزارش، 
تنها گزارش مثبت از اقتصاد چین بوده وضعیت برای 
بازار فلزات اساسی بدتر خواهد شد. در گزارش مربوط 
به تولید کارخانه ای به کاهش سرعت رشد سفارش های 
داخلی و صادراتی اشاره شده بود. همچنین مشخص 

شد کارخانه ها مواد خام کمتری انبار می کنند و این 
از جمله قیمت  افزایش قیمت ها  امر می تواند حاصل 
فوالد، یا پیش بینی کاهش تقاضا باشد. از سوی دیگر 
کار  نیروی  اخراج  به  بیشتری  سرعت  با  کارخانه ها 

پرداخته اند.
دولت چین از سال های پیش تالش کرده از وابستگی 
و  کاسته  سرمایه گذاری  و  صادرات  به  اقتصاد  رشد 
مصرف داخلی را باال ببرد، اما ضعف اقتصاد جهان و 
ساختارهای پرنقص داخلی سبب شده دولت در تحقق 
این هدف ناکام بماند. بانک مرکزی چین در بیش از 
یک سال و نیم اخیر بارها نرخ های بهره و سپرده قانونی 
نظر  به  اما  داده،  را کاهش  مرکزی  بانک  نزد  بانک ها 

می رسد این تالش ها خیلی موثر نبوده اند.
دولت چین برای سال جاری میالدی نرخ هدف برای 
رشد اقتصاد را بین 5/ 6 تا 7 درصد تعیین کرده، اما 
اگر انتشار گزارش های منفی از اقتصاد ادامه یابد این 
هدف تحقق نخواهد یافت. حال با توجه به داده های 
منفی جدید از اقتصاد چین، نگرانی ها درباره کاهش 
نرخ رشد به ارقامی پایین تر از 6 درصد وجود دارد. در 
مجموع ضعف اقتصاد چین یک عامل کاهش قیمت 

فلزات اساسی در هفته های اخیر است.

دنیای اقتصاد/ معاون سازمان مدیریت مطرح کرد
سرمایه گذاری 50 میلیارد دالری الزام 

رشد 8 درصدی

و  مدیریت  سازمان  بودجه  و  اقتصادی  معاون 
اقتصادی  رشد  تحقق  برای  گفت:  برنامه ریزی 
دالر  50میلیارد  ساالنه  درصدی،  هشت 
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سرمایه گذاری نیاز است که باید از منابع خارجی 
استفاده کنیم.

مدیریت  بین المللی  کنفرانس  در  دژپسند«  »فرهاد 
صنعتی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
همچنین رئیس مرکز آمار ایران در مرکز همایش های 
این هدف  به  برای دستیابی  افزود:  برگزار شد،  رازی 
در مجموع به هفت بیلیارد و 240 هزار میلیارد ریال 
است.  نیاز  سرمایه گذاری  تومان(  میلیارد  )724هزار 
که  توسعه  پنجم  برنامه  ماده  از 235  دژپسند گفت: 
بالغ بر یک هزار و 200 حکم داشت، به 60ماده برای 
برنامه ششم رسیدیم که وقتی به دولت فرستاده شد 
به  داد: 80ماده  ادامه  وی  یافت.  کاهش  ماده  به 55 
این 55ماده پس از فرستاده شدن به مجلس شورای 

اسالمی اضافه شد.
و  مدیریت  سازمان  بودجه  و  اقتصادی  معاون 
برنامه ریزی گفت: بر اساس بررسی هایی که درخصوص 
آسیب شناسی تاریخی از برنامه ریزی های قبل و بعد از 
انقالب داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید در برنامه 
ششم جلو انحراف ساختاری گرفته شود. به گفته وی، 
برنامه ششم توسعه به دلیل فضاسازی های ایجاد شده، 
دچار مظلومیت مضاعف شد. وی گفت: صاحب نظران 
و استادان دانشگاه ها با عضویت در شورای برنامه ریزی 
در  رویکرد  و  دادند  درباره الیحه  را  دیدگاه های خود 

تنظیم الیحه این برنامه مشارکتی بود.
وی همچنین از ایجاد تارنما برای جمع آوری دیدگاه ها 
توسعه  برنامه ششم  درباره  انجمن  با 153  مکاتبه  و 
ضوابط  برنامه  این  در  داد:  ادامه  دژپسند  داد.  خبر 
ملی آمایش سرزمین را بازنگری کردیم تا برنامه های 
اقتصادی  معاون  تنظیم شود.  آن  اساس  بر  راهبردی 
باید  گفت:  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  بودجه  و 

بخش عمومی کوچک تر شود. اکنون دولت 60درصد 
و  شاغالن  به  حقوق  به عنوان  را  هزینه ای  اعتبارات 
بازنشستگان پرداخت می کند که با این شرایط دیری 
اعتباری  نمی توانیم  تملک سرمایه ای  برای  نمی گذرد 

در نظر بگیریم.
دژپسند ادامه داد: بر این اساس بخش دولتی که باید 
برنامه های بخش خصوصی را تسهیل کند به طور کامل 
تدوین  برای  گفت:  وی  می شود.  ساقط  مسوولیت  از 
برنامه ششم توسعه 85هزار و 690نفر ساعت  الیحه 
کار شده است که خالصه سند آن 400 صفحه، سند 
تفصیلی آن سه جلد 1300 صفحه ای و مستندات آن 
سه هزار صفحه است. رئیس جمهوری بیست و هفتم 
دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه 

را تقدیم کرد.
ششم  و  بیست  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
بهمن ماه گذشته به کلیات الیحه بودجه سال 1395 
کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن 
در  توسعه  ششم  برنامه  همچنین  و  بودجه  بررسی 
این  مجلس شورای اسالمی در سال 1394، تصویب 
دو سند اقتصادی به امسال موکول شد. بیست و دوم 
سوی  از  دومین بار  برای   95 بودجه  ماه  اردیبهشت 
شورای نگهبان برای رفع ایرادهای موجود، به مجلس 

شورای اسالمی برگردانده شد.

دنیای اقتصاد/ با تصویب مجلس
تسهیالت سرمایه گذاری ارزی نمی تواند 

به ریال تبدیل شود

علنی  جلسه  در  مجلس  نمایندگان  خبر:  گروه 
دیروز پارلمان، بررسی مواد ارجاعی الیحه تنظیم 
برخی از احکام برنامه های توسعه ای کشور را در 
بررسی،  این  کار داشتند. مجلسی ها در  دستور 
تبصره ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن 
تسهیالت سرمایه گذاری ارزی نمی تواند به ریال 
تبدیل شود. بر مبنای آنچه در ماده 17 این الیحه 
که درباره صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیالت 
ارزی به سرمایه گذاران است، مصوب کردند که 
»اعطای تسهیالت موضوع این ماده )به استثنای 
ارزی  به صورت  فقط  بند(  این   )8( جزء  موضوع 
این  از  استفاده کننده  سرمایه گذاران  و  است 
بازار  در  ریال  به  ارز  تبدیل  اجازه  تسهیالت 

داخلی را ندارند.«

ایجاد صندوق های بازنشستگی غیردولتی
مذکور  الیحه   4 ماده  بررسی  در  دیروز  مجلسی ها 
مصوب کردند که به منظور فراهم کردن شرایط رقابتی 
و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری 
از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های 
بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی، اجازه 
با  غیردولتی  بازنشستگی  صندوق های  می شود  داده 
بازنشسته،  تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان 
هیات وزیران  تصویب  به  که  آیین نامه ای  براساس 
نظارت  و  هماهنگی  همچنین  شود.  ایجاد  می رسد، 
بیمه های  حوزه  در  فعال  صندوق های  فعالیت  بر 
دولتی  خصوصی،  تعاونی،  از  اعم  کشور  بازنشستگی 

تنظیم مقررات  و عمومی غیردولتی توسط »سازمان 
این  می شود.  انجام  کشور«  بازنشستگی  بیمه های 
سازمان نیز زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تشکیل  دولت  سازمانی  پست های  افزایش  بدون 

می شود.
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)ICT( شیوه کار همه  ارتباطات  و  فناوری اطالعات 
ما  آیا  اما  است.  کرده  تحول چشم گیری  را دچار  ما 
اطالع  سازمانی  فرآیندهای  بر  آن  واقعی  اثرات  از 
رافائال سودان  از سوی  به تازگی  داریم؟ پژوهشی که 
در  کسب وکار  مدیریت  دانشیار  مورفی،  توماس  و 
انجام شده  بازرگانی هاروارد  واحد استراتژی مدرسه 
و  اطالعات  فناوری  تاثیر  که  می کند  استدالل  است 
قالب یک مجموعه  در  نباید  ارتباطی  تکنولوژی های 
واحد ارزیابی شود. در واقع، اثرات این دو گونه فناوری 
نوساناتی  بلکه  هستند،  متفاوت  تنها  نه  سازمان  در 
باالترین  در  تصمیم گیری  بهتر،  ارتباطات  دارند.  نیز 
سطوح سلسله مراتب سازمانی را تسهیل می کند، این 

در حالی است که در دسترس بودن اطالعات مناسب 
فرآیند تصمیم گیری را غیر متمرکزتر کرده و استقالل 
بیشتری به کارکنان می دهد. سودان در خصوص لزوم 
مفهوم  بازبینی  و  تغییرات  گونه  این  عمیق تر  درک 
ICT و نقش مدیریت در پرورش چنین ارزش هایی با 

MIT به گفت وگو نشسته است.
و  اطالعات  فناوری  نسبی  نقش  با  دهید  اجازه 
اطالعات  اگر  کنیم.  شروع  ارتباطی  تکنولوژی های 
عملیاتی  بخش های  در  تصمیم گیری  تحقق  بیشتر 
منجر  بهتر  ارتباطات  و  می کند  تسهیل  را  سازمان 
سازمان  ارشد  الیه های  در  تصمیم گیری  تسهیل  به 
مقوله  دو  این  از  یکی  بر  بیشتر  تمرکز  آیا  می شود، 

انتخاب درستی است؟

که  داریم  فناوری هایی  تلفیق  به  تمایل  همواره  ما 
در  افراد  تصمیم گیری  قدرت  بر  متنوعی  تاثیرات 

سازمان دارند. اما اگر بر عملکرد این نوع از تکنولوژی ها 
دقت کنید، شاهد اثرات کامال متفاوت آنها بر فرآیند 
تصمیم گیری و مراکز مختلف آن در سازمان خواهید 
بود. بهتر است با فناوری های اطالعاتی شروع کنیم: 
فناوری هایی  به  فکرکردن  شروع،  نقطه  سهل ترین 
است که کارکنان خط مقدم سازمان و کارکنان الیه 
میانی آن را در گردآوری دانشی که پیش تر غیر قابل 
دسترس بوده است، یاری می کنند. در بخش تولید، 
نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی مثالی خوب است. 
خصوص  در  گسترده  دیدی  که  فناوری  از  گونه ای 
رویدادهای مختلف از زنجیره تامین گرفته تا عملیات 
تولید و تعامل با مشتری و... در اختیار مدیرکارخانه 
اطالعات  نوع  این  که  است  طبیعی  می دهد.  قرار 
مدیران را مستقل تر از پیش کرده اند. پس به همان 
میزان که قادر باشید کارکنان ماهر و آشنا به فناوری 
روز و مدیران ارشد مقید به زمان را در سازمان خود 

داشته باشید، تصمیم گیری نیز به بخش های پایین تر 
همان  این  رسید.  خواهد  سازمانی  مراتب  سلسله 
چیزی است که ما از آن به عنوان تاثیرات توانمندساز 
تکنولوژی های دانش افزا یاد می کنیم. حال بهتر است 
کنیم.  تمرکز  جدید  فناوری های  ارتباطی  جنبه  بر 
باشد،  و سریع  ارزان  کافی  اندازه  به  ارتباطات  وقتی 
که  می کنند  پیدا  دسترسی  موقعیتی  به  سازمان ها 
مدیران،  مستقیم  مشارکت  و  نظارت  آن  اساس  بر 
اتفاقی  این  می رود.  به شمار  کارآمدتری  استراتژی 
است که در شرکت های متعدد روی داده است. به این 
تکنولوژی های  به  دسترسی  هم اکنون  که  کنید  فکر 
به  دقیقه  حتی  و  روزانه  مستقیم  نظارت  و  ارتباطی 
دقیقه رویدادهای سازمان برای مدیران ارشد تا چه 

اندازه آسان و ارزان شده است.

نبردی بر سر نفوذ در فرآیند تصمیم گیری
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در  متفاوت  ظاهر  به  روند  دو  این  شما  نظر  به 
عمل چگونه به کار گرفته می شوند؟

نکته جالب این است که این دو روند- تکنولوژی های 
سطوح  به  را  تصمیم گیری  جریان  که  اطالعاتی 
که  ارتباطی  فناوری های  و  مراتب  سلسله  عملیاتی 
ارشد  بخش های  سمت  به  را  تصمیم گیری  جریان 
سازمان تغییر می دهند- چندان در تعارض نیستند. 
همه چیز در آن واحد و همزمان اتفاق می افتد. انواع 
خاصی از تصمیم گیری هم اکنون در الیه های عملیاتی 
از  دیگر  برخی  درحالی که  می شوند  اتخاذ  سازمان 
می گیرند.  شکل  سازمان  عالی  بخش  در  تصمیمات 
اگر مدیر کارخانه در حال حاضر اطالعات مورد نیاز 
اختیار  در  را  خاص  عملیاتی  تصمیمات  اتخاذ  برای 
داشته باشد، این تصمیم همان لحظه اتخاذ شده و به 
اجرا گذاشته خواهد شد. در واقع، مدیر ارشد اجرایی 
سازمان قادر خواهد بود مشغول انجام وظیفه دیگری 
برای  بیشتر  زمان  فراهم شدن  به معنی  این  و  شود 
مدیران ارشد به منظور بررسی تصمیمات و موضوعات 
پیچیده تر و استراتژیک است که فقط در قالب وظایف 

مدیریت عالی قابل انجام است.

کاربرد این مفاهیم برای شرکت ها چیست؟
کردیم  صحبت  موردش  در  که  کارخانه ای  مدیر  به 
تمام عناصر مورد  به هدایت  قادر  باید  او  فکر کنید. 
نیاز فرآیند تولید و ساخت باشد. اما در حال حاضر 

نیاز پیدا کرده است که  به مهارت ها و آموزش هایی 
به واسطه  اتخاذ تصمیمات مستقل  را در درک و  او 
یاری می رسانند.  اطالعات  از  پردازش طیف وسیعی 
کاربردهایی  است.  چشمگیر  بسیار  تغییر  یک  این 
پیش بینی  قابل  سازمان ها  هیات مدیره  برای  هم 
است. امروزه دسترسی به اطالعات سریع تر، آسان تر 
باید  اما مدیران  از هر زمان دیگری است.  ارزان تر  و 
قادر به درک و ارزیابی این اطالعات باشند. بنابراین 
سازمان  عالی  مدیران  برای  اطالعات  به  دسترسی 
اهمیت بسیار زیادی دارد، پس آنان باید از مهارت ها 
فناوری های  با  رویارویی  توانایی های مرتبط جهت  و 

روز برخوردار باشند.

اصطالح  از  استفاده  که  کرده اید  اظهار  شما 
»ICT« مشکل آفرین است زیرا منجر به پیوند 
آیا  می شود،  فناوری  از  متفاوت  کامال  گونه  دو 
درک  صرف  بیشتری  تالش  باید  شما  نظر  به 

جداگانه این دو مقوله کنیم؟
به نظر من نکته مهم تری که وجود دارد لزوم آگاهی 
بسیار  تاثیرات  می توانند  که  است  فناوری هایی  از 
پیچیده ای بر سازمان بگذارند. در مراحل اولیه انقالب 
تاثیرات  که  بودند  باور  این  بر  افراد  اغلب   »ICT«
فناوری ها بر بهره وری سازمانی قابل مشاهده نیست. 
سازمان ها  استفاده  نحوه  بر  عمیق تر  نگاهی  اگر  اما 
از این فناوری ها داشته باشید به این نتیجه خواهید 

رسید که بهره وری مورد نظر نه با به برق زدن یک 
و  مهارتی  نیازهای  درک  واسطه  به  بلکه  کامپیوتر 
بتوانید  باید  شما  است.  تحقق  قابل  منابع  تخصیص 
و سطوح  مهارت ها  برای  مکملی  به عنوان  را  فناوری 

مختلف قدرت در داخل سازمان بنگرید.

به نظر شما چه مقوله ای در  آینده،  به  نگاهی  با 
را  مدیریت  چشم انداز  اطالعات  فناوری  حوزه 

دچار تغییر خواهد کرد؟
هرچه بیشتر بر این چالش ها تمرکز می کنم، بیشتر به 
این نتیجه می رسم که چالش های پیش روی رهبران 
توان  فناوری  بود. وقتی  سازمانی برجسته تر خواهند 
به  بیشتری  توجه  باشد،  نداشته  را  بهره وری  بهبود 
می شود.  عملیاتی  و  میانی  بخش  مهارتی  نیازهای 
آنچه من برداشت کرده ام این است که کاربرد کارآمد 
فناوری مستلزم جذب استعدادها و مهارت های متعدد 

در بخش عالی سازمان است.

هیات مدیره  روی  پیش  چالش  بزرگ ترین 
تجارب  که  است  نکته  این  از  اطمینان  کسب 
شخصی  دیدگاه های  و  نظرات  و  ساله  چند 
فرآیندهای  از  استفاده  برای  آنان مکمل خوبی 
داده ها  از  بیشتر  هرچه  بهره برداری  و  خودکار 
این  اعمال  برابر  در  شاید  رهبران  برخی  است. 
تغییرات مقاومت کنند: اگر همه چیز به یکباره 

تخصص  پس  شود،  گذشته  از  محورتر  داده 
منحصربه فرد آنان در چه بخشی از سازمان به 

درد خواهد خورد؟
خوبی  به  توانست  خواهند  عالی  مدیران  من  باور  به 
حالتی  چنین  بیایند،  بر  مذکور  چالش های  پس  از 
در سایه استفاده از مدل های رهبری متفاوت و بهره 
مندی از نیروی انسانی آشنا به فناوری های اطالعاتی 
تبدیل  فردی  به  باید  شما  بود.  خواهد  تحقق  قابل 
به  خود  فردی  نظرات  تحمیل  جای  به  که  شوید 
سازمان، به واسطه درک طیف گسترده ای از اطالعات 
و تصمیم گیری براساس اطالعات عینی و دیدگاه های 

متعدد، برای سازمان ایجاد ارزش می کند.

 بازگشت به عناوین 20 یادداشت مدیریتی

شماره   1730    27  اردیبهشت ماه 1395



موضوع: خرید ۳۰ کیلومتر کابل ۲۰ کیلوولت 
آلومینیومی مسلح ۳۰۰ * ۱ میلی متر مربع و ۳۰ کیلومتر 

کابل ۲۰ کیلوولت

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

برآورد مالی: 23004000000
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۵ 
  

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

   
محل دریافت اسناد : تهران: میدان ونك،خیابان برزیل 

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

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

موضوع : انجام خدمات سرویس و تعمیرات کلی و 
جزئی ترانسفورماتور

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

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

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

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

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۶ / ۱۳۹۵ - هشتم 

شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر :  ایران - اصفهان - اصفهان
    

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

  

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

کیلوولت

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - 
  

مهلت ارسال پیشنهاد : ۹ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ -
  

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

  
کشور / استان / شهر :  ایران - تهران - تهران

    
محل دریافت اسناد: فروش اسناد از طریق سامانه 

www. تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
setadiran.ir

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

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

NNQ کیلوولت

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی : 15445536000
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ 
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۵ -
  

تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۵ 
  

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

    
محل دریافت اسناد: تهران: میدان ونك،خیابان 

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

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

21 مناقصات

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

 بازگشت به عناوین 

شماره   1730    27  اردیبهشت ماه 1395



www.ieis.ir  15 22نگاه آخر                      آدرس: تهران  خیابان فاطمی غربی  خیابان سیندخت شمالی  پالک

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

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

منطقه گردشگری جهان نماص  /
 عکس از شایان غیاث الدین

شماره   1730    27  اردیبهشت ماه 1395


