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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

جام صنعت و ورزش که به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس شرکت فولمن 
و به همت این مجموعه برگزار شد، پنجم دی ماه سال جاری با قهرمانی 
شرکت کرمان تابلو و نایب قهرمانی شرکت آی.سی.اس به کار خود پایان 

داد. 
از  یکی  نمایندگان  آنها،  از  کدام  هر  که  تیم   12 با حضور  مسابقات  سری  این 
شرکت های فعال صنعت برق محسوب می شدند، از اواسط آبان ماه آغاز شد و 

دیروز با برگزاری مسابقه فینال پایان یافت. 
تامین سیستم های کنترل مخابرات  و  تابلو  ترتیب شرکت های کرمان  این  به 

با  آنها چارگون  از  و پس  یافتند  قهرمانی دست  نایب  و  قهرمانی  مقام  به  ایران 
برتری در مقابل فولمن به مقام سوم رسید. 

گفتنی است از 12 شرکت حاضر در این دوره از مسابقات، یازده شرکت از اعضای 
سندیکای صنعت برق ایران بودند.

تامین  تابلو،  کرمان  های  تیم  موفقیت  بدینوسیله  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
ها  مجموعه  این  به  را  فولمن  و  چارگون  ایران،  مخابرات  کنترل  های  سیستم 

تبریک گفته و برای آنها آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/

پرونده جام صنعت و ورزش با قهرمانی کرمان تابلو و نایب قهرمانی آی.سی.اس بسته شد تعادل/ پدرام سلطاني/ نایب رییس اتاق تهران

درمورد اینکه چرا نرخ سود کاهش نمي یابد، باید به 
اصلي  دالیل  از  یکي  کرد.  اشاره  مختلف  دلیل  چند 
است.  غیرمجاز  پولي  و  مالي  موسسات  وجود  آن 
اسم شان  من  که  غیرمجازي  پولي  و  مالي  موسسات 
به  گذاشته ام؛  بانکي«  سپرده هاي  »قاچاقچیان  را 
جهت اینکه آنها خارج از قوانین پولي و بانکي کشور، 
به  که  است  حالي  در  این  مي کنند.  دریافت  سپرده 
جهت اینکه تکالیف بانک هاي قانوني را ندارند، هزینه 
نرخ  مي توانند  و  است  پایین تر  بسیار  براي شان  پول 
همین  به  و  بدهند  سپرده گذاران  به  بیشتري  سود 
جهت بخش قابل توجهي سپرده جذب کرده اند. البته 
معلوم شده که بسیاري از آنها کم آورده اند و در حال 

ورشکسته شدن هستند.
به هر حال صداي یک به یک این موسسات غیرمجاز 
در حال درآمدن است و مشخص شده که بسیاري از 
آنها اصال سودهاي کالني را که پرداخت مي کردند از 
پرداخت مي کردند  به سپرده گذاران  پول  اصل  محل 
نه از محل واسطه گري مالي. از دیدگاه من مهم ترین 
مشکل و معضل فعلي در نظام پولي و اعتباري کشور، 

وجود موسسات غیرمجاز است. 
ادامه در صفحه 3/ 
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 انرژی های تجدیدپذیر هدف ایران پس 
از تحریم هاست

موسسه مشاوره و تحقیقات بازار »فراست اند سولیوان« 
برنامه  ایران  اعالم کرد که  تازه ترین گزارش خود  در 
به  سبز  انرژی های  ارتقا  برای  را  بلندپروازانه ای  رشد 
اهداف  راستای  در  ثبات  کلیدی  فاکتور  یک  عنوان 
ترسیم  توسعه  برنامه ششم  در  اقتصادی  تنوع بخشی 

کرده است........ادامه خبر

 نماینده مجلس: اعضای کمیسیون 
انرژی با انحالل وزارت نیرو مخالفت 

کردند
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  ایرنا-  تهران- 
این  در  حاضر  نمایندگان  صریح  مخالفت  از  اسالمی 
کمیسیون با انحالل وزارت نیرو به سبب مشکل های 

بعدی این پیشنهاد، خبر داد........ادامه خبر

 قیمت برق در ترازوی افزایش و ثبات
های  تعرفه  افزایش  از  توانیر  مدیرعامل  که  در حالی 
برق در سال آینده خبر می دهد، اما وزیر نیرو معتقد 
است که تاکنون هیچ تصمیمی برای این موضوع گرفته 
نشده و قرار بر افزایش قیمت برق نیست........ادامه خبر

 بهره وری انرژی در ایران دو برابر 
عقب تر از جهان

در  گفت:  )سابا(  انرژی  بهره وری  سازمان  مدیرعامل 
حوزه بهره وری انرژی ایران نسبت به متوسط جهانی دو 
برابر عقب ماندگی دارد که باید این موضوع به صورت 

جدی مورد بررسی قرار بگیرد........ادامه خبر

 تولید برق پاک از آتشفشان
از  از برق مورد نیازش را  بریتانیا بخش قابل توجهی 
کند.......ادامه  می  تأمین  ایسلند  آتشفشانی  کوههای 

خبر

  مشارکت موثر تشكل ها در تدوین 
برنامه ششم توسعه

. .......ادامه خبر

 سه مسیر تحول کسب وکار
........ادامه خبر

 نعمت زاده: اولویت های توسعه اقتصاد 
دانش بنیان تعیین شود

........ادامه خبر

 توسعه ی ایران منوط به خارج شدن 
دولتی ها و شبه دولتی ها از اقتصاد است

........ادامه خبر

 100 برند برتر ایرانی معرفی می شود
.......ادامه خبر

 جدول قیمت سكه و ارز روز یک شنبه 
منتشر شد
.......ادامه خبر

تجاری  فعالیت  مجوز  بازرگانی  کارت   
است

......ادامه خبر

 مدیر روابط عمومی اتاق ایران منصوب 
شد

....ادامه خبر

 بودجه امسال کسری ۵0 هزار میلیاردی 
دارد

.......ادامه خبر

 20۵ نماینده مجلس حل مشكل 
رکود بی سابقه اقتصادی در کشور و 

اشتغال زایی را خواستار شدند
.......ادامه خبر

 دیدار تجار و بازرگانان هندی با طیب نیا
........ادامه خبر

 تغییر نگرش های کسب و کار در دوران 
پساتحریم
........ادامه خبر

ابالغ  صادراتی  کارمزد  جدید  نرخ های   
شد

.......ادامه خبر

 اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری
. .......ادامه خبر

  بارش بارقه هاي امید در اقتصاد ایران  
.....ادامه خبر

 منابع بانک ها با کمترین مداخله به 
تولید برسد 

.......ادامه خبر
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در  غیرفسیلی  انرژیهای  توسعه  از  گزارشی  ایسنا/ 
ایران

انرژی های تجدیدپذیر هدف ایران پس 
از تحریم هاست

اند  »فراست  بازار  تحقیقات  و  مشاوره  موسسه 
کرد  اعالم  گزارش خود  تازه ترین  در  سولیوان« 
که ایران برنامه رشد بلندپروازانه ای را برای ارتقا 
کلیدی  فاکتور  یک  عنوان  به  سبز  انرژی های 
ثبات در راستای اهداف تنوع بخشی اقتصادی در 

برنامه ششم توسعه ترسیم کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری ترید عربی، 
مسائل زیست محیطی و پایداری اقتصادی در برنامه 
برنامه های  به   2025 سال  برای  ایران  اقتصادی 
احیای  برای  خصوصی  بخش  جذب  برای  انگیزشی 
توسعه  و  برق  صنعت  شده  منسوخ  فناوری های 
سراسر  در  زیستی  انرژیهای  و  تجدیدپذیر  انرژیهای 

کشور منجر شده است.
تا  دارد  قصد  دولت  ایران،  انرژی  راه  نقشه  براساس 
افزایش  برای  را  فناوری های سبز  پایان سال 2025 
 120 از  بیش  به  گیگاوات   74 از  نیروگاه ها  ظرفیت 

گیگاوات افزایش دهد.
به  ظرفیت  این  به  رسیدن  برای  ایران  که  آنجا  از 
این  برای  و  دارد  احتیاج  دانش  و  فناوری، مهندسی 
احتیاج  سرمایه  دالر  میلیارد   60 از  بیش  به  منظور 
است ایران خواستار سرمایه گذاری در این بخش شده 

است.
علی میرمحمد، مشاور ارشد و مدیر توسعه در موسسه 
فراست اند سولیوان می گوید: بازار برق در ایران طی 
10 سال گذشته نرخ رشد سالیانه شش ونیم درصدی 
داشته است که بسیار باالتر از نرخ رشد تولید ناخالص 

داخلی این کشور است که در حال حاضر به بیش از 
سه درصد نمی رسد.

در  جدید  بازیگران  ظهور  شاهد  ایران  گفت:  وی 
عالوه  به  است.  بوده  کشاورزی  و  تولید  بخش های 
ساالنه حدود یک میلیون و 400 هزار نفر مصرف کننده 
جدید به بازار برق ایران افزوده می شود. این تحوالت 
برای  پنج هزار مگاواتی  بیشتر  مستلزم یک ظرفیت 
و  توزیع  شبکه  در  جدید  سرمایه گذاری  و  سال  هر 

انتقال برق است.
منابع  اصلی  مصرف کنندگان  ایران  نیروگاه های 
سوختی طبیعی هستند و ساالنه بیش از 30 میلیارد 
طبیعی)36  گاز  شامل  مختلف  سوخت های  دالر 
میلیارد متر مکعب( گازوئیل)12 میلیارد لیتر( و نفت 

کوره )15 میلیارد لیتر( را مصرف می کنند.
بهره وری پایین در تولید نفت و زیرساخت های انتقال 
منجر  ایران  اقتصاد  بر  سنگین  خسارت  یک  به  آن 
طریق  از  آن  به  فوری  پرداختن  نیازمند  که  شده 

سرمایه گذاری های جدید به آن است.
جدید  نسل  نصب  کرد:  خاطرنشان  میرمحمد 
احداث  و  طراحی  باال،  بهره وری  دارای  توربین های 
ایستگاه های فرعی جدید جی آی اس، احداث خطوط 
انتقال ولتاژ باال و افزودن فناوری های تجدیدشدنی و 
سبز به ترکیب انرژی ایران برنامه های عمده ای هستند 
که انتظار می رود در دوران پس از تحریمها به اجرا 
درآیند. به عالوه سوخت های زیستی از پسماندهای 
در  برای سرمایه گذاری  کلیدی  فرصت  نیز  روستایی 

ایران است.
مرحله  در  ایران  در  تجدیدشدنی  انرژی های  صنعت 
اولیه خود قرار دارد. ایران با توجه به اینکه در کمربند 
پتانسیل  داشتن  و  دارد  قرار  خورشید  انرژی  تابش 
فناوری های  توسعه  برای  را  روشنی  چشم انداز  باال 

ادامه از صفحه 1/ 

اما دومین مشکل را حجم باال و بي سابقه مطالبات 
معوق مي دانم که این مطالبات معوق، سپرده هاي 
بانک ها را در خودش قفل کرده و طبیعتا در این 
مواجه  کاهش  با  را  آنان  تسیهالت دهي  شرایط 
کرده است و باعث شده درآمد بانک یا سودي که 
باید به سپرده گذاران پرداخت کند متمرکز بشود 
در بخش کوچک تري از سپرده هاي جذب شده 
که دقیقا بخشي است که تسهیالتش معوق نشده 
است. این دو دلیلي که از آنان نام بردم، مهم ترین 
بانکي  و عمده ترین دلیل عدم کاهش نرخ سود 

است.
فشارهایي  برد  نام  آن  از  باید  که  سومي  دلیل 
نظام  روي  سال ها  این  در  تحریم ها  که  است 
تحریم ها  است.  گذاشته  کشور  بانکي  و  پولي 
باعث شده تنه سنگین شرکت هاي بزرگ دولتي 
شرایط  در  آنان  زیرا  بیفتد؛  بانک ها  دوش  روي 
غیرتحریمي مي توانستند از منابع بانکي خارجي، 
فاینانس خارجي، ابزارهاي اعتباري مثل ال سي و 
اعتبارات اسنادي بلندمدت و سرمایه گذاري هاي 
مشترك خارجي استفاده کنند یا در بازار سرمایه 
اما تحریم ها در  سعي کنند تجهیز منابع کنند، 
این سال ها این اجازه را به بانک ها نداد. تمام این 
بانکي  براي منابع  تقاضا  باعث شد حجم  عوامل 
در کشور ما بسیار بیشتر از شرایط نرمال سایر 

کشورهاي دنیا باشد.
تعدادي از اجزاي تامین مالي کشور به دلیل قرار 

داشتن در شرایط تحریم، از رده خارج شدند و در 
این سال ها جور این از رده خارج شده ها را بانک ها 
شرایط  این  در  طبیعتا  مي کشند.  و  کشیده 
نمي توان انتظار داشت که نرخ سود بانکي را به 
صورت رقابتي و به طور آزاد کاهش داد. نرخ تورم 
براي نخستین بار بعد از 10 یا 15سال پایین تر 
از نرخ سود بانکي آمده و خود این موضوع ضمن 
کاهش  براي  را  شرایط  مي رسد  نظر  به  اینکه 
بیشتر کرده  را هم  نگراني  اما  فراهم کرده  سود 
بانک ها  نیابد،  کاهش  بانکي  سود  نرخ  اگر  که 
بیشتر به سمت مسائل و مشکالت پیچیده تري 
بروند؛ چراکه طبیعتا با نرخ تورم کنوني دریافت 
کشور  تولید،  بخش  براي  تسهیالت 25درصدي 
دیگر اصال توجیه اقتصادي نخواهد داشت و این 
را  تسهیالت  این  که  افرادي  که  معناست  بدان 
آنها هم  به زودي  امکان دارد  دریافت مي کنند، 
به ورطه مطالبات معوق بیفتند و همین موضوع 
فشار مطالبات معوق را روي بانکي ها بیشتر کند. 
مي رسد  نظر  به  نگراني  این  واسطه  به  بنابراین 
به وجود آمده که  میان سیاستگذاران اضطرابي 
پدیده دومینو  باید کاري کنند که جلو  باالخره 
بانک هاي  افتادن  دردسر  به  و  افتادن  اشکال 

کشور را بگیرند.
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خورشیدی در ایران ایجاد کرده است.
مطالعات اکتشافی انجام شده نشان می دهد که ایران 
15 منطقه احتمالی زمین گرمایی در اختیار دارد. در 
زمینه انرژی های گرمایی زمینی ایران در یک کمربند 

زمین گرمایی فعال قرار گرفته است.
ترکیب  مجموع  درصد  یک  از  کمتر  حاضر  حال  در 
انرژی ایران از منابع تجدیدپذیر تامین می شود. این 
در حالی است که ایران قصد دارد سرمایه گذاری در 
دهد.  افزایش  توسعه  ششم  برنامه  در  را  زمینه  این 
انرژی  مگاوات  هزار   5 از  بیش  نصب  ایران  هدف 
تجدیدشدنی است که شامل چهار هزار مگاوات انرژی 

بادی و 500 مگاوات انرژی خورشیدی می شود.
از 15 گیگاوات  پتانسیل نصب بیش  در حال حاضر 
انرژی بادی در مناطقی همچون منجیل، زاهدان، زابل 
تجدیدشدنی  انرژی های  سازمان  سوی  از  نیشابور  و 

ایران شناسایی شده است.
سازمان  بین الملل  امور  رئیس  ربیعی،  مصطفی 
انرژی های تجدیدپذیر ایران می گوید: ایران می تواند 
تامین  باد  نیروی  از  را  خود  انرژی  دوسوم  از  بیش 
 2015( آینده  دهه  یک  در  بلندمدت  سیاست  کند. 
تا 2025( تامین بیش از 50 درصد انرژی مورد نیاز 
زیستی  سوخت های  تجدیدشدنی،  منابع  از  کشور 
مدرن سازی  و  احیا  است.  سبز  فناوری های  دیگر  و 
نیز  سبز  فناوری های  با  کنونی  حرارتی  نیروگاه های 

بخشی از این برنامه است.
هزار  پنج  تولید  ظرفیت  به  رسیدن  برای  گفت:  وی 
به سرمایه گذاری  ایران  تجدیدشدنی،  انرژی  مگاوات 
حالی  در  دارد.  احتیاج  دالر  میلیارد   10 از  بیش 
کلیدی  عامل  یک  تاکنون  پروژه  مالی  تامین  که 
محدودکننده در این بخش بوده است. برای غلبه بر 
را  خارجی  سرمایه های  دارد  قصد  ایران  چالش  این 

برای سرمایه گذاری در سرتاسر کشور جذب کند.
در حال حاضر بیش از 19 پروژه که نیازمند یک ونیم 
میلیارد دالر سرمایه هستند در ایران پیشنهاد شده اند.

ایرنا/ 
نماینده مجلس: اعضای کمیسیون انرژی 

با انحالل وزارت نیرو مخالفت کردند

مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  ایرنا-  تهران- 
نمایندگان  صریح  مخالفت  از  اسالمی  شورای 
حاضر در این کمیسیون با انحالل وزارت نیرو به 

سبب مشكل های بعدی این پیشنهاد، خبر داد.
وگوی  گفت  در  یکشنبه  سلطانی«  »امیرعباس 
آخرین  درباره  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  با  اختصاصی 
نمایندگان  افزود:  مجلس  انرژی  کمیسیون  نشست 
انحالل  با  را  خود  صریح  مخالفت  کمیسیون  عضو 
در  آن  برق  و  آب  های  بخش  ادغام  و  نیرو  وزارت 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های نفت 

و جهاد کشاورزی اعالم کردند.
به گفته او، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
فاقد جنبه های کارشناسی بود و پیامدهای آن را در 

نظر نگرفته بود.
به  توانست  می  پیشنهاد  این  تحقق  افزود:  سلطانی 
و  زیادی در بخش های خدمات رسان  مشکل های 
کامال فنی و تخصصی آب و برق و تداوم ارائه خدمت 

به آحاد جامعه منجر شود.
به گفته این نماینده مجلس، پیرو نشست کمیسیون 
انرژی مقرر شد نامه ای خطاب به دولت تهیه و در 

آن با پیشنهاد رسیده، مخالفت شود.
وی تصریح کرد: شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو، 
به طور  اند که  و مهندسی  فنی  کامال  هایی  شرکت 

ویژه با مقوله سالمت مردم در ارتباطند.
نماینده بروجن در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
امروز وزارت جهاد کشاورزی حتی در اجرای وظیفه 
کامل  انجام  به  قادر  و  دارد  مشکل  خود  اولیه  های 
ماموریت های محول شده نیست. در چنین شرایطی 
ها،  جنگل  سازمان  در  نیرو  وزارت  آب  بخش  ادغام 
می  موجود  مسائل  به  مشکلی  آبخیزداری  و  مراتع 

افزود.
وی گفت: باید از تجربه تشکیل وزارتخانه های ورزش 
را  ما  امروز  که  تجارت  و  معدن  و صنعت،  و جوانان 
از پرداختن به برخی مسائل اصلی و اساسی جامعه 
بازداشته است، درس بگیریم و اشتباه دیگری مرتکب 

نشویم.
پیش از این گفته شده بود به موجب پیشنهاد سازمان 
برنامه  الیحه  در  دولت  به  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
انسجام  هماهنگی،  ایجاد  منظور  به  توسعه،  ششم 
بخشی و ارتقای بهره وری انرژی و نیز مدیریت جامع، 
)مانند هوا، آب،  هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی 
اجرای  نخست  سال  پایان  تا  زیستی(  تنوع  و  خاك 
برنامه، »وزارت انرژی« از محل تفکیک ماموریت ها، 
وظیفه ها، موسسه ها و شرکت های مرتبط با بخش 
انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت 

شکل گیرد.
همچنین پیشنهاد شده بود سازمان »حفاظت محیط 
زیست، منابع طبیعی و آب« با تجمیع ماموریت ها، 
نیرو در  به وزارت  سازمان ها و شرکت های وابسته 
حوزه امور آب، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
زیست،  محیط  سازمان  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  از 

تشکیل و زیر نظر رئیس جمهوری اداره شود.
برنامه ریزی  و  ماه رئیس سازمان مدیریت  دوم دی 
اعالم کرد برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم 
آماده شده است و دو هفته دیگر به مجلس می رود.

ایسنا/ 
قیمت برق در ترازوی افزایش و ثبات

تعرفه  افزایش  از  توانیر  در حالی که مدیرعامل 
های برق در سال آینده خبر می دهد، اما وزیر 
نیرو معتقد است که تاکنون هیچ تصمیمی برای 
این موضوع گرفته نشده و قرار بر افزایش قیمت 

برق نیست.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با شروع سال جدید قیمت 
صحبتی  این  شود.  می  جدید  نیز  خدمات  و  کاالها 
است که مدیرعامل توانیر نیز به آن اذعان داشته و 
معتقد است که در سال آینده قیمت برق نیز مانند 

سایر محصوالت افزایش میابد.
سال  برای  برق  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  کردی 
هیات  و  نیرو  وزارت  در  طرح  یک  سطح  در  آینده 
دولت مطرح شده است،اظهار کرد: براساس مکاتبات 
صورت گرفته احتمال افزایش قیمت برق برای سال 
افزایش  این  درصد  تاکنون  اما  دارد.  وجود  آینده 

مشخص نشده است.
از سوی دیگر وزیر نیرو بر این باور است که تاکنون 
برای سال  برق  و  افزایش قیمت آب  بحثی درباره ی 
این موضوع  تا زمانی که درباره  و  آینده نشده است 

صحبت نشود نمی توان پاسخی داد.
دست  و  کارشناسان  از  بسیاری  نیز  میان  این  در 
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۵ بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

اندکاران برقی صرفه جویی و بهره وری را به افزایش 
تنها  که  معتقدند  و  دانند  می  مربوط  برق  قیمت 
افزایش قیمت می توان ارزش واقعی یک کاال را نشان 
دهد تا جایی که به گفته عزیز اهلل حاج ولی مدیرعامل 
شرکت تولید برق عسلویه تولید هر کیلووات ساعت 
 45 نیرو  وزارت  برای  سوخت  احتساب  بدون  برق 
ایجاد  نیز موجب  مساله  دارد که همین  تومان ضرر 
شده  وزارتخانه  این  تومانی  میلیارد  هزار   32 بدهی 

است.
مابه التفاوت قیمت  تا سال 1387  اینکه  بیان  با  وی 
آب و برق در بودجه وزارت نیرو لحاظ می شد و دولت 
این میزان را تامین می کرد، اظهار کرد: هرچه زمان 
به این روال پیش برود میزان این بدهی نیز سنگین تر 
می شود لذا تا زمانی که قیمت واقعی نشود وضعیت 
فکری  باید  دلیل  همین  به  است،  روال  همین  به 

اساسی برای این مساله اندیشیده شود.
به طور کلی با توجه به اینکه تاکنون سناریو افزایش 
که  گفت  می توان  است  مانده  تمام  نا  برق  قیمت 
شدن  مشخص  برای  ماندن  منتظر  جز  چاره ای 
به  آنچه  اما  نیست  ترازو  های  کفه  از  یکی  پیروزی 
گوش می رسد نواهایی درباره گرانی قیمت برق است.

ایسنا/ 
بهره وری انرژی در ایران دو برابر عقب تر 

از جهان

مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی )سابا( گفت: 
در حوزه بهره وری انرژی ایران نسبت به متوسط 

این  باید  که  دارد  عقب ماندگی  برابر  دو  جهانی 
موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد.

درخصوص  ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  سجادی 
اگر  کرد:  اظهار  ایران  در  انرژی  بهره وری  وضعیت 
بخواهیم بهره وری انرژی را نسبت به شاخص شدت 
ایران در  باید گفت که وضعیت  انرژی بررسی کنیم 

این موضوع مطلوب نیست.
وی ادامه داد: براساس متدهایی که برای شدت انرژی 
در نظر گرفته می شود ایران نسبت به متوسط جهان 
مهم  این  برای  باید  لذا  دارد.  عقب ماندگی  برابر  دو 

راهکارهای اساسی اندیشیده شود.
اینکه  بیان  با  انرژی  بهره وری  سازمان  مدیرعامل 
متفاوت  نگاه  یک  نیازمند  عقب ماندگی  این  جبران 
در عرصه های گوناگون است، اظهار کرد: این مساله 
باید  بلکه  ندارد  مالی  منابع  وجود  به  چندانی  نیاز 
افزایش  زمینه  این  در  دولت  و  مجلس  حمایت های 

یابد.
تاکید  تعرفه های برق و سوخت  به  اشاره  با  سجادی 
کرد: باید به دنبال این باشیم که با نرخ معقول برق و 
سوخت را به مشتریان بفروشیم چراکه اگر این اتفاق 
به  نسبت  بیشتری  دقت  و  توجه  مشترکین  بیفتد 

میزان مصرف خود دارند.
وی با اشاره به اهمیت رسیدن به قیمت واقعی انرژی 
گفت: رسیدن به قیمت واقعی انرژی تاثیر مثبتی در 
زمینه  این  در  باید  لذا  دارد.  مشترکان  مصرف  نوع 

برنامه هایی صورت بگیرد.
انرژی،  بهره وری  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
فرهنگ سازی در زمینه مصرف انرژی در میزان ارتقاء 
بهره وری نقش مهمی دارد بنابراین باید فرهنگ سازی 

در این زمینه افزایش یابد.
زمینه  در  زیادی  پارامترهای  اینکه  بیان  با  سجادی 

کرد:  اظهار  دارد،  وجود  انرژی  بهره وری  افزایش 
وجود  و  مالی  حمایت های  ارتقاء  استانداردسازی، 
در  را  قبولی  قابل  تاثیرات  می تواند  فرهنگ سازی 
آن  به  باید  که  باشد  داشته  انرژی  بهره وری  افزایش 

توجه جدی شود.

برق نیوز/ 
تولید برق پاک از آتشفشان

نیازش  برق مورد  از  قابل توجهی  بریتانیا بخش 
را از کوههای آتشفشانی ایسلند تأمین می کند.

به گزارش برق نیوز، چندین دهه است که دانشمندان 
درون  انرژی  از  استفاده  جذاب  و  انگیز  حیرت  ایده 
را  برق  توجه  قابل  مقادیر  تولید  برای  زمین  گرمایی 
عنوان یک  به  ایسلند  میان  این  در  اند.  دنبال کرده 

نقطه استثنایی در دنیا به شمار می آید.
این کشور که به سرزمین آتشفشانها شهرت دارد و بر 
اثر این نوع فعالیتها به تدریج بر وسعت آن نیز افزوده 
بهشت  عنوان  به  اما  دارد  اندکی  جمعیت  شود  می 

منابع تجدیدپذیر انرژی در نظر گرفته می شود.
حال  در  همیشه  باد  فعال،  آتشفشانهای  از  انبوهی 
فاکتورهای  توجه  قابل  و گرمای درون زمینی  وزش 
جذابی برای دانشمندانی است که پروژه های مختلف 

تولید برق پاك و ارزان قیمت را طراحی می کنند.
بر اساس یکی از این پروژه ها که به شدت مورد توجه 
کارشناسان نیز قرار گرفته است، مقادیر هنگفتی برق 
تولید شده و از طریق کابلهای مخصوص به بریتانیا 
انتقال داده می شود تا نیاز دهها میلیون ساکن این 

منطقه شلوغ از جهان تأمین شود.

این پروژه 6.6 میلیارد دالری ایسلند را به نقطه ای 
متمایز در دنیا برای سرمایه گذاری در تولید برق به 

روشهای پاك و ارزان قیمت تبدیل می کند.
از آن گذشته بریتانیا نیز وابستگی به مراتب کمتری 

به سوختهای فسیلی خواهد داشت.
این پروژه بین 7 تا 10 سال تکمیل می شود و در آن 
زمان می توان آن را به عنوان یکی از شاخص ترین 
پروژه های عظیم در تولید انرژی به روشهای پاك به 

شمار آورد.
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تهران  اتاق  اقتصاد سالمت  رییس کمیسیون  تعادل/ 
خواستار شد

مشارکت موثر تشكل ها در تدوین برنامه 
ششم توسعه

مورد  پایدار  توسعه  مفهوم  است که  از 20سال  بیش 
توجه جامعه جهاني قرار گرفته و بناست رسیدن به 
هدف توسعه با توجهات و برنامه ریزي هاي مشخص به 
زیست  انسان حفظ محیط  که  گونه یي صورت گیرد 
اقتصادي  به عنوان رکن اصلي شکوفایي و توسعه  را 
بداند و در تمام رفتار اقتصادي خود توجه به این رکن 
اصلي را به نمایش بگذارد. اما تحقق این هدف مستلزم 
ایجاد تغییرات کیفي چشمگیر در حوزه هاي مختلف 
اجتماعي، اقتصادي است و از آنجایي که فعاالن این 
عرصه هاي مختلف نیز تشکل ها و نهادهاي مردم ساز 
مختلف هستند، بي شک تقویت و بهینه سازي رفتار آنها 
و به ویژه ارائه اطالعات و آموزش هاي الزم به آنان باید 
با جدیت بیشتري دنبال شود، چرا که ارزش افزوده از 
توان  تولید حاصل مي شود و همین مساله  صنعت و 
رقابتي کشور را در جامعه پر رقابت جهاني مشخص 
مي کند، بنابراین داشتن تشکل هاي قوي تر با دانش و 
تکنولوژي به روز، ضامن توان رقابتي در جهان خواهد 

بود.
از این رو امروزه تشکل ها از جایگاه مهم و قابل توجهي 
در اسناد باالدستي برخوردار هستند و توسعه تشکل ها 
این  و  درآمده  قانون  صورت  به  که  است  خواسته یي 
کسب  محیط  مستمر  بهبود  مترقي  قانون  در  مساله 
وکار و همچنین در سیاست هاي ابالغي قانون برنامه 
نیز  از سوي مقام معظم رهبري  ششم توسعه کشور 
مورد تاکید جدي قرار گرفته و حفاظت از تشکل ها، 
اصلي است که نادیده گرفتن آن سبب فاصله گرفتن از 

توسعه پایدار خواهد شد.

بهبود  اشتغالزا؛  و  پایدار  شتابان،  اقتصادي  رشد 
مستمر محیط کسب وکار و تقویت ساختار رقابتي و 
رقابت پذیري بازارها؛ مشارکت و بهره گیري مناسب از 
ظرفیت نهادهاي عمومي غیردولتي با ایفاي نقش ملي 
اقتصاد مقاومتي و همچینن  و فراملي آنها در تحقق 
نیاز صنایع داخلي  تامین مواد مورد  به  اولویت دادن 
کشور از موارد بسیار مهمي است که در سیاست هاي 
و همه  است  آمده  توسعه کشور  برنامه ششم  ابالغي 
آنها حکایت از نقش بسیار مهم تشکل ها دارد. بنابراین 
توسعه  ششم  برنامه  ابالغي  سیاست هاي  به  توجه  با 
برنامه  این  در  آنچه  براساس  مي رسد  نظر  به  کشور، 
دیده شده، شاخص هاي توسعه و مشارکت اجتماعي 
و همچنین حضور و مشارکت سازمان هاي مردم نهاد و 
تشکل ها باید رشد جدي پیدا کند که این امر نیازمند 
حمایت و پشتیباني است. اما آنچه تشکل ها مي توانند 
انجام  کشور  توسعه  برنامه ششم  اهداف  تحقق  براي 
دهند چه اقداماتي است؟ محمود نجفي عرب، رییس 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران درمورد مشارکت 
توسعه  برنامه ششم  تدوین  موثر بخش خصوصي در 

توضیحاتي داده است که در ادامه مي خوانید.

آقاي نجفي عرب تدوین برنامه ششم توسعه در 
متن  نیز  اخیر  وقت  چند  در  و  اجراست  دست 
پیش نویس آن از سوي رسانه ها منتشر شد. فكر 
مي کنید نقش تشكل ها در تدوین این برنامه باید 

چگونه باشد؟
سند  یک  عنوان  به  توسعه  ششم  برنامه  تدوین 
حالي  در  این  است.  اهمیت  داراي  بسیار  باالدستي 
است که از دیدگاه من مسیر برنامه ششم توسعه باید 

هماهنگ و مکمل پنج برنامه قبلي باشد. در این میان 
نقش تشکل ها مي تواند در سند راهبردي برنامه ششم 
توسعه حایز اهمیت باشد. عالوه بر حضور موثر نظرات 
تشکل ها باید در تدوین این برنامه به چند نکته توجه 
داشت. نخست آنکه کوچک شدن ساختار حجیم دولت 
در برنامه مورد تاکید قرار بگیرد. اگر در همه  ساختار 
دولت امکان کوچک سازي و واگذاري نیست و نمي توان 
در برنامه ششم به یک باره چنین کرد، اما الزم است 
براي چند وزارتخانه به طور مشخص و ویژه این اتفاق 
روي دهد. ساختار دولت باید در طول یک دوره زماني 
پنج ساله کوچک شود و در پایان برنامه نیز از وضعیت 
چابک سازي و کاهش هزینه هاي جاري گزارش ارزیابي 
نتایج  از  آمده  دست  به  الگوي  با  مطابق  بعد  شود، 

گزارش، اقدامات بعدي را انجام داد.
اما دومین نکته یي که باید به آن اشاره کرد، این است 
که در برنامه  ششم باید نگاه منطقه یي مدنظر قرار گیرد، 
این در حالي است که در هر استان وضعیت متفاوتي 
از نظر اقلیم، ظرفیت ها، نیروي انساني و فرهنگ وجود 
براي  زیادي  بسیار  تشکل هاي  دیگر  سوي  از  و  دارد 
مراودات دوسویه با دولت وجود دارند. به همین دلیل 
الزم است در این خصوص دو مساله  مهم پیگیري شود؛ 
نخست آنکه براساس منطقه و ویژگي هاي آن برنامه 
تدوین و دوم آنکه اختیارات و انجام امور حتي االمکان 

به مناطق واگذار شود.

نقش تشكل ها همواره در برنامه ها و اهداف مهم 
اقتصادي کشور کمرنگ بوده است. به نظر شما 
براي تقویت آنها چه اقداماتي باید صورت گیرد؟

در  همواره  تشکل ها  و  بخش خصوصي  نقش  تقویت 
اقتصاد کشور باید یکي از مهم ترین نکاتي باشد که در 
تدوین برنامه ششم حایز اهمیت است، به طوري که در 

پایان برنامه باید سهم دولت در اقتصاد 15 تا 20 درصد 
بخش  دولت،  سهم  کاهش  با  متناسب  یابد.  کاهش 
خصوصي نیز با ایجاد تشکل هاي توانمند، سامان بیابد. 
از سوي دیگر با واگذاري بعضي از امور اجرایي به بخش 
ایجاد کنیم که سیاست هاي  امکان را  این  خصوصي، 
بخش  و  شود  اجرایي  صحیح  به طور   44 اصل  کلي 
خصوصي واقعي امکان رشد یابد. این در حالي است 
که در شرایط فعلي نمایندگان پارلمان بخش خصوصي 
در 29 کارگروه کارشناسي تدوین برنامه ششم توسعه 
حضور دارند. در همین راستا نیز نشست هاي هفتگي 
جمع بندي  براي  ایران  اتاق  تحقیقات  مرکز  محور  با 
نظرهاي مشاوران، کمیسیون ها و انجمن هاي اتاق هاي 

بازرگاني سراسر کشور در اتاق ایران تشکیل  مي شود.
مبني  دولت  تاکید  به  توجه  با  معتقدم  حال  این  با 
اقتصاد، به نظر  بر حضور پررنگ بخش خصوصي در 
مي رسد، برآورد خواسته هاي فعاالن اقتصادي در قالب 
بسته پیشنهادي آنها مي تواند در اجراي موفق برنامه 
پارلمان  نمایندگان  دید  از  باشد.  موثر  توسعه  ششم 
بخش خصوصي، دولت قبل از بررسي هر پیشنهادي، 
اول باید مقدماتي را براي اجراي بهتر برنامه فراهم کند 
و در مرحله دوم تکلیف خود را در برابر این پرسش 
که نقش دولت در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد 
بود، مشخص کند و در مرحله آخر متعهد به مشارکت 
موثر بخش خصوصي و تشکل هاي بخش خصوصي در 

برنامه ششم باشد.
البته باید این نکته را نیز عنوان کنم که برخي فعاالن 
بخش خصوصي در حال حاضر اعتقاد دارند در شرایط 
فعلي متالطم اقتصاد جهان، تدوین برنامه هاي توسعه یي 
چندان کارساز نیست. به گفته آنان دولت باید به جاي 
بیشتري  توسعه، دقت  برنامه ششم  تدوین  بر  تمرکز 
در تصویب قوانین بودجه سنواتي و تدوین برنامه هاي 
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کوتاه مدت اقتصادي داشته باشد. این در حالي است که 
نبود نظارت و انضباط بر اجراي برنامه هاي توسعه یي 

جاي انتقاد دارد.
اما نکات مهمي که باید مورد توجه قرار گیرد، این است 
که اوال به توانمندي هاي بخش خصوصي و به خصوص 
تشکل ها توجه شود. دوما نظارت دقیق و مستمري نیز 
بر روند اجراي برنامه هاي توسعه یي تکلیف شود. زیرا 
در برنامه هاي توسعه یي قبل هیچ دستگاه یا سازماني 
الزام و نظارت کافي بر صحت اجراي برنامه ها نداشته 
است. با این حال پیش بیني حضور بخش خصوصي و 
کمیسیون ها در تدوین برنامه ششم از گام هاي مثبت 

دولت است که مي توان نام برد.

پیشنهاد شما در این برنامه به دولت چیست؟
پیشنهاد من این است که دولت باید در برنامه ششم 
توسعه، جایگاه خود را مشخص کند؛ به طوري که باید 
تعیین کند آیا مي خواهد تصدي گر باقي بماند یا تنها 
ایران  در  دولتي  کند؟ ساختار  نظارت  امور  اجراي  بر 
طي چند دهه گذشته، روز به روز بزرگ تر شده است؛ 
به طوري که استخدام هاي دولتي طي سال هاي اخیر 
که  داده اند  افزایش  به گونه یي  را  جاري  بودجه هاي 
امکان توسعه زیرساخت هاي عمراني وجود ندارد. این 
برنامه ششم  در  که  باورم  این  بر  که  است  حالي  در 
توسعه نیازي به قانون جدید نیست، بلکه تنها مي توان 

به اصالح قوانین بسنده کرد.
سابق  دولت  توسط  کشور  امور  اداره  در  آشفتگي 
باعث  تحریم ها  فقدان مدیریت  و  ناکارآمدي  از  متاثر 
شد اقتصاد ایران طي 8 سال گذشته با 720 میلیارد 
دالر درآمد نفتي و چند صد هزار میلیارد اوراق قرضه 
فروشي کارخانه ها رشد منفي اقتصادي و بیکاري واقعا 
باید  تصمیم گیرندگان  کند.  تجربه  را  نگران کننده یي 

بدانند بدون تغییر ساختار بزرگ و بیمار دولت هم راه 
به جایي نخواهیم برد. این در حالي است که اصالح 
بزرگ تر  دهه گذشته  که طي چند  چنین ساختاري 
شده، به فوریت امکان پذیر نیست، بلکه چاره اساسي 
در این زمینه، برنامه و اراده یي است که دولت باید آن 

را طي یک دوره زماني مدیریت کند.
باید  توسعه  برنامه ششم  دارم که  اعتقاد  این حال  با 
به گونه یي تدوین شود که انحراف برنامه از 10 درصد 
فراتر نرود؛ به طوري که اگر چه در برنامه ها حمایت از 
بخش مولد و بخش خصوصي مورد تاکید قرار مي گیرد 
اما در عمل هدایت و سمت و سوي برنامه ها به طریقي 
مي شود.  جدا  شده  هدف گذاري  مسیر  از  که  است 
سیاست گذاران در مرحله تدوین و آنالیز این برنامه باید 
بخش خصوصي را که به عبارتي شکل دهندگان این 

قانون هستند، به مشارکت موثر دعوت کنند.

 

دنیای اقتصاد/ براساس گزارش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بررسی شد

سه مسیر تحول کسب وکار

فعاالن  برای  کسب وکار  فضای  تسهیل  بحث   :
این  دغدغه های  مهم ترین  از  یكی  اقتصادی، 
روزهای دولتمردان است. هر کدام از وزارتخانه ها 
را  مشخصی  برنامه های  خود،  سهم  به  توجه  با 
برای تسهیل فضای کسب وکار در دستور کار قرار 
داده اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که به 
حدود 38  سهمی  وزارتخانه  این  متولیان  گفته 
درصدی از تولیدناخالص ملی دارد؛ در گزارشی 
سه مسیر مختلف برای بهبود فضای کسب وکار 

پشتیبانی  و  خدمات  »ارائه  »کالن«،  سطوح  در 
تولیدی« و »بنگاه ها« را تشریح کرده است.

مساعد نبودن فضای کسب وکار در ایران همواره مورد 
انتقاد کارشناسان و فعاالن اقتصادی قرار داشته و این 
نابسامانی مشکالت بسیاری را برای فعاالن اقتصادی 
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  و  وجود آورده  به  کشور 
موانع سرمایه گذاری در کشور مطرح می شود. فضاي 
و  داشته  صنعتي  توسعه  در  مهمی  نقش  کسب وکار 
بر مولفه های اقتصادی بسیاری تاثیرگذار است که از 
جمله این مولفه ها می توان به سرمایه گذاري و توسعه 
واحدهای تولیدی و اشتغال نیروي کار، توسعه مدیریت 
رقابت پذیری  و  منابع  بهره وري  و  تولیدی  واحدهای 
واحدهای تولیدی و ظرفیت و توانایی هاي تولیدي نام 
برد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به نوبه خود 
موضوع بهبود مستمر فضاي کسب وکار را به عنوان یکي 
از مهم ترین محورهای راهبردي خود در بخش صنعت، 
معدن و تجارت مورد توجه و تاکید قرار داده و گزارشی 
گزارش  براساس  است.  کرده  منتشر  راستا  این  در  را 
این وزارتخانه، در تحلیل وضعیت کسب وکار، عملکرد 
مولفه  سه  تاثیر  تحت  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای 
کیفیت خدمات دستگاه هاي حاکمیتی، ثبات قوانین 
دارد؛  قرار  زیرساخت ها  تامین  کیفیت  و  مقررات  و 
به طوری که می توان گفت کیفیت خدمات دستگاه هاي 
حاکمیتی خود بر مراحل و مجوزهای شروع کسب وکار، 
مراحل و مجوزهای ساخت وساز، مراحل و مجوزهای 
استخدام نیروی کار، ثبت دارایی و اموال، اخذ اعتبار و 
مراحل اجرایی مرتبط با آن، حمایت از سرمایه گذاران 
از منظر حمایت های قانونی و تضمین شفافیت الزم، 
از منظر شفافیت و سهولت، تجارت  پرداخت مالیات 
برون مرزی، سهولت و شفافیت فرآیندهای آن و اجرا 
و الزام آور بودن قراردادها و حمایت های قضایی به طور 

مستقیم تاثیرگذار است.
در این راستا وزارت صنعت اقداماتی را برای تسهیل 
کسب وکار انجام داده است که از جمله آنها می توان به 
»الکترونیکی کردن فرآیند تجارت خارجی )ماده »8« 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار(«، »کاهش زمان 
صدور مجوز تاسیس برای صنایع کوچک و متوسط«، 
»کاهش زمان صدور گواهی کشف و جواز اکتشاف« و 
»کاهش زمان صدور و تمدید کارت بازرگانی« اشاره 
کرد. در این گزارش، مهم ترین چالش های موجود در 
فضای کسب وکار و اثرات آنها بر شاخص های ده گانه 
کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس 
از  یکی  آن  مقطعی  جهش های  و  ارز  نرخ  بی ثباتی 
چالش های محیط کسب وکار کشور بوده که بر تجارت 
فرامرزی تاثیرگذار است؛ نوسان در هزینه های عمرانی 
دولت نیز ضمانت اجرایی قراردادها را زیرسوال می برد 
و تدوین و تصویب قوانین متعدد، متعارض و غیرشفاف 
در حوزه اقتصاد به صورت مستمر و بی ثباتی قوانین و 
مقررات نیز مراحل شروع کسب وکار و کسب مجوز را با 

مشکل روبه رو می کند.
میان  زیست محیطی  استقرار  ضوابط  هماهنگی  عدم 
استانی  واحدهای  و  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
و  نامطلوب  بوروکراسی  با  همراه  سلیقه ای  برخورد  و 
عدم هماهنگی ضوابط بهداشتی فعالیت های تولیدی 
منطبق با ضوابط صدور پروانه فعالیت های تولیدی و 
را  حوزه  این  در  نامطلوب  بوروکراسی  از  برخورداری 
می توان از دیگر چالش های موجود در فضای کسب وکار 
کشور دانست که در گزارش وزارت صنعت اشاره شده و 
فرآیند اخذ مجوز را با اختالل همراه می کند. از سوی 
نارضایتی  از  منبعث  مالیاتی  شفافیت  فقدان  دیگر، 
مودیان نسبت عدالت مالیاتی و سطح دریافت خدمات 
دولتی که پرداخت مالیات را با مشکالتی همراه می کند 
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کسب وکار  محیط  چالش های  و  موانع  از  می توان  را 
کشور دانست. تامین نامطلوب امنیت قضایی و فرآیند 
نیز  شکایات  و  دعاوی  به  رسیدگی  زمانبر  و  پیچیده 
اقتصادی  محیط  می شود  باعث  که  است  عواملی  از 
از  و پشتیبانی   ناامن شود  برای سرمایه گذاران  کشور 
سرمایه گذاران صورت نگیرد. در این میان در گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات الزم برای بهبود 
فضای کسب وکار در سه سطح کالن، ارائه خدمات و 

پشتیبانی تولیدی و بنگاه ها تقسیم بندی شده است.
نوسانات  روند  کردن  پیش بینی  قابل  راستا  این  در 
نرخ ارز برای فعاالن اقتصادی و تک نرخی کردن آن، 
کاهش نرخ تورم از طریق کاهش نرخ رشد نقدینگی، 
مدیریت انتقال تکانه ها و نوسانات نفتی به اقتصاد ملی 
در کوتاه مدت، برنامه ریزی در افق بلندمدت به منظور 
عدم تاثیر تکانه ها و نوسانات نفتی بر ثبات اقتصادی و 
درآمدهای  وابستگی  کاهش  و  متغیرهای کالن  روند 
دولت به نفت در کوتاه مدت، خروج درآمدهای نفتی از 
بودجه عمومی در افق بلندمدت، کاهش مداخله دولت 
در سطح مدیریت و اداره بنگاه های اقتصادی، کاهش 
مداخله دولت در تعادل بازارها و توسعه آزادی اقتصادی 
و شفاف سازی و اصالح قوانین با رویکرد تسهیل امور و 
جلوگیری از تصویب قوانین متعدد، متغیر و متضاد در 
حوزه فعالیت های اقتصادی از جمله اقداماتی است که 
در سطح کالن باید صورت گیرد تا محیط کسب وکار 
موجود در کشور بتواند به سمت محیطی مناسب برای 

فعاالن اقتصادی حرکت کند.
در سطح ارائه خدمات و پشتیبانی تولیدی نیز طراحی 
و پیاده سازی پنجره واحد سرمایه گذاری و خدمات و 
بیشتر  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  تولیدی  پشتیبانی 
و  شکل گیری  فرآیند  در  مرتبط  دستگاه های  میان 
توسعه فعالیت های صنعتی، معدنی و صنفی؛ تدوین 

و انتشار ضوابط تامین و تهیه زیرساخت  های تولیدی 
)در حوزه های برق، نفت، گاز و همچنین تامین آب، 
زیرساخت  های تامین زمین، راه، راه  آهن و حمل ونقل 
و فاضالب و...(؛ تدوین و انتشار ضوابط زیست محیطی 
استقرار  و  تولیدی  محصوالت  به  مربوط  بهداشتی  و 
است.  شده  پیشنهاد  بار،  یک  سال  پنج  هر  واحدها 
همچنین برقراری ارتباط الکترونیکی میان شبکه بانکی 
کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی 
همچنین  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کشور، 
سایر دستگاه های خدمت رسان؛ فراگیر کردن مالیات 
بر ارزش افزوده و جایگزینی آن با مالیات های مستقیم 
)به موازات آن کاهش نرخ مالیات های مستقیم(؛ نصب 
فراگیر دستگاه های مکانیزه فروش در کلیه پایانه های 
فروش واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و جلب 
اعتماد فعاالن اقتصادی نسبت به ارائه شفاف اطالعات 
عملکردی و توسعه خدمات و پشتیبانی های مناسب به 
واحدهای تولیدی و تجاری از جمله اقدامات الزم برای 
تسهیل فضای کسب وکار است که براساس این گزارش 

در سطح بنگاه ها باید صورت بگیرد.

راه اندازی سامانه قوانین و مقررات مخل 
کسب وکار

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  اقتصادی  معاونت 
تسهیل  و  مقررات زدایی  هیات  دبیرخانه  به عنوان 
صدور مجوز های کسب وکار، سامانه شناسایی قوانین 
http:/ / Ria. و مقررات مخل کسب وکار به آدرس

اخبار  گزارش شبکه  به  کرد.  راه اندازی  را   mefa.ir
اقتصادی و دارایی )شادا( به نقل از معاونت اقتصادی، 
این سامانه در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل 
و مزاحم بهبود محیط کسب وکار در دو بخش دریافت 
از دستگاه های  اطالعات  دریافت  و  از عموم  اطالعات 

اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است. پس از دریافت 
اطالعات، تیم حقوقی دبیرخانه هیات مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به تحلیل آماری 
رفع  جهت  در  نهایت  در  و  پرداخته  محتوایی  و 
مهم ترین قوانین و مقررات اظهار شده به عنوان مخل 
محیط کسب وکار، با همکاری معاونت حقوقی ریاست 
به تهیه  یا مقرره، نسبت  قانون  به نوع  بنا  جمهوری، 
و تدوین مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور 
الیحه  یا  وزیران  هیات  مصوبه  کسب وکار،  مجوز های 

تقدیمی به مجلس اقدام می کند.

شاتا/ / 
نعمت زاده: اولویت های توسعه اقتصاد 

دانش بنیان تعیین شود

ها  اولویت  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
توسعه  ملی  برنامه  اجرای  و  تدوین  جریان  در 
اقتصاد دانش بنیان، باید مشخص شوند که این 
هدفگذاری  و  ریزی  برنامه  مطالعه،  نیازمند  امر 

مناسب است.
تجارت،  و  تولید  رسانی  اطالع  شبکه  گزارش  به 
کارگروه  نشست  سومین  در  زاده  نعمت  محمدرضا 
با حضور  که  بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  ملی  برنامه 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
، حمید چیت چیان وزیر نیرو، واعضاء کارگروه برنامه 
ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان برگزار شد، بر ضرورت 
اهمیت پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش 

های مختلف اقتصادی کشور تاکید کرد.

کارگروه  های  نشست  در  شود  می  تالش  افزود:  وی 
برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان ، هر چه سریع 
تر به روش های عملیاتی و اجرایی الزم دست یابیم و 

برنامه ها را با انسجام و یکپارچگی به پیش ببریم.
پنج  ها،  برنامه  این  به  دستیابی  گفت:  زاده  نعمت 
 ، بنیان  دانش  اقتصاد  بودن،  مردمی   ، اصلی  رویکرد 
درون زایی و برون گرایی و همچنین عدالت محوری را 

شامل می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : سومین نشست 
در  بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  ملی  برنامه  کارگروه 
تعیین اهداف برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان برای دوره 
های دو، پنج و 10 ساله در دستور کار قرار گرفته است.

نظر  در  اجرایی  های  برنامه   : کرد  اضافه  زاده  نعمت 
گرفته شده در ارتباط با موضوع مزبور ، باید منطبق با 

سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شود.
باید  مقاومتی  اقتصاد  های  برنامه  اجرای  گفت:  وی 
و  دستگاهها  از  هریک  وظایف  و  غیردولتی  امکانات 
نقش آنها مشخص و از توانایی های آنها بطور شایسته 

استفاده شود.
وی دراین نشست همچنین به اهمیت جایگاه کشاورزی 
در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و ضرورت توسعه اقتصاد 
دانش بنیان را در این بخش مورد تاکید قرار داد و بر 
نیازمندی های الزم برای توسعه هرچه بیشتر پرداخت.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز با اشاره به 
اینکه پرداختن به تحقیق و پژوهش و گام برداشتن در 
این راه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، گفت: پژوهش 

دولتی در شرایط کنونی جوابگوی نیازها نیست.
تنها مدیریت پژوهش  باید  اضافه کرد: دولت  ستاری 
را بر عهده داشته باشد و فعالیت شرکت ها و موسسه 
های پژوهشی و تحقیقاتی خصوصی باید بیش از پیش 

پررنگ شود.
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بخش  جایگاه  پیرامون  نشست  این  در  نیز  نیرو  وزیر 
بنیان  دانش  اقتصاد  توسعه  ملی  برنامه  در  کشاورزی 
های  سیاست  از  یکی   ، آب  وری  بهره  ارتقای  افزود: 
اصولی در این بخش، محسوب می شود ،که از روش 

های موثر آن ، اصالح شیوه های آبیاری است.
حمید چیت چیان تاکید کرد: بخش کشاورزی نیازمند 
تزریق دانش است و ضمن انجام سرمایه گذاری ، از 
قرار  توجه  مورد  باید  مسیر  دراین  که  است  مواردی 

گیرد.
وی گفت : قیمت های یارانه ای باعث شده ارزش دانش 
از نظر اقتصادی کاهش پیدا کند و در تمام بخش های 
اقتصادی باید به نحوی از نظام یارانه ای استفاده شود 
که موجب از بین رفتن انگیزه در دانش بنیان کردن 

اقتصاد نشود.
وزیر نیرو افزود: ایجاد زمینه الزم برای استفاده بهینه از 
فناوری های جدید ضرورتی است که باید مورد توجه 

قرار بگیرد.
پیش از این در گزارش های غیر رسمی آمده است ، 
سهم اقتصاد دانش بنیان ایران نسبت به کل اقتصاد، 
حدود هشت درصد است ، درحالی که تا رسیدن به 
اهداف سیاستهای کالن علم و فناوری کشور و چشم 

انداز 1404، راه زیادی در پیش است.
یکهزار و 700 شرکت  ، حدود  طی دو سال گذشته 
 ، فناوری  و  علم  کالن  اهداف  مسیر  در  بنیان  دانش 

ایجاد و راه اندازی شد .

در  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  ایرنا/ 
گفت وگو با ایرنا:

توسعه ی ایران منوط به خارج شدن 
دولتی ها و شبه دولتی ها از اقتصاد است

تهران- ایرنا- عضو کنونی هیات نمایندگان اتاق 
کنفدراسیون  پیشین  رییس  و  ایران  بازرگانی 
صادرات در گفت وگو با ایرنا مهمترین پیش شرط 
شكوفایی اقتصاد ایران پس از توافق هسته ای 
اقتصاد و  از عرصه  نهادهای حاکمیتی  را خروج 

خصوصی سازی واقعی دانست.
با بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی فعالیت های نظامی 
)پی.ام.دی(، ایران یک گام دیگر به رفع تحریم ها و 
اجرای برنامه جامع اقدام مشترك نزدیک شد؛ برنامه 
ای که پیش بینی می شود با اجرای آن، موانع پیش 
و  شود  برداشته  پولی  های  مبادله  و  صادرات  روی 
سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی راه خود را 

به سمت اقتصاد ایران باز کند.
در این شرایط، اقتصاد ایران باید خود را برای حرکت 
در مسیر نو آماده و ساز و کارهای آن را مهیا کند. با 
این حال، نباید چنین تصوری ایجاد شود که با رفع 
تحریم ها، تمام موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته 
روبرو می  عمیقی  دگرگونی  با  کار  و  فضای کسب  و 

شود.
پیشین  رییس  میری«  »رضی  ارتباط،  این  در 
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  و  صادرات  کنفدراسیون 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است 
و  ببینیم  ها  تحریم  از چشم  را  تمام مشکالت  نباید 
به یکباره  را  این موانع  گمان کنیم که اجرای برجام 

برطرف می کند.
آزاد  اقتصاد  سمت  به  را  اقتصادمان  باید  وی  باور  به 

واقعی پیش ببریم و برای دستیابی به این هدف باید 
امور  در  گری  تصدی  از  دولتی  شبه  و  دولتی  بخش 

اقتصادی خارج و بخش خصوصی واقعی تقویت شود.

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
و رفع  برجام  اجرای  به زودی شاهد  ایرنا:   ***
بود.  خواهیم  ایران  علیه  اقتصادی  های  تحریم 
به نظر شما این امر چقدر شرایط را برای اقتصاد 

ایران تغییر خواهد داد؟
** میری: به نظر من، دیدن همه مشکالت اقتصادی 
ما  است.  بزرگ  اشتباهی  ها  تحریم  چشم  از  ایران 
مشکل های زیادی داریم که به هیچ وجه ارتباطی به 
اعمال تحریم ها ندارد و طبیعی است که وقتی برجام 
اجرایی و تحریم ها رفع شود آن مشکالت همچنان بر 

قوت خود باقی خواهند ماند.
اساسی  فکری  اقتصاد  مورد  در  باید  شرایط،  این  در 
ابعاد مختلف تشکیل دهنده  از  به هر کدام  و  بکنیم 
اقتصاد، از جمله اقتصاد داخلی، اقتصاد خارجی، واردات 
اساس  بر  باید  بپردازیم.  جداگانه  طور  به  صادرات  و 
اصولی که کشورهای مترقی پیموده اند، یک پژوهش 
مقایسه ای انجام دهیم و به این نکته پی ببریم که در 
یک اقتصاد آزاد و خارج از تحریم و در شرایطی مساوی 

با دیگر کشورها باید چه کار کنیم.
دیر  مقداری  کار  این  برای  من  زعم  به  که  چند  هر 
هر  به  اما  ایم  داده  دست  از  را  فرصت  و  است  شده 
حال همیشه باید از یک جا شروع کرد. راه این است 
که اقتصادمان را به سمت اقتصاد آزاد واقعی ببریم که 
الزمه این کار، تقویت بخش خصوصی و خروج بخش 

دولتی از تصدی گری است.

*** ایرنا: منظورتان از دولت، قوه مجریه است 
یا حاکمیت؟

به  وابسته  های  دستگاه  برخی  بر  عالوه  **میری: 
دولت، شرکت های خصولتی )شرکت های خصوصی - 
دولتی( و نهادهای عمومی غیروابسته به دولت، نقشی 
موثر در نداشتن اقتصاد آزاد رقابتی دارند. وقتی این 
نهادها از امکانات فراقانونی برخوردار هستند که بخش 
خصوصی از آن امکانات برخوردار نیست، نوعی رقابت 
امر،  این  که  شود  می  ایجاد  کشور  در  داخلی  نابرابر 
منجر به ناتوانی بخش خصوصی در صحنه بین المللی 

می شود.
بنابر این، بعد از رفع تحریم ها، ابتدا باید برای رفع این 
چالش فکری بکنیم. باید یک بخش خصوصی در شان 
و همسنگ بخش خصوصی کشورهای دیگر ایجاد شود 
و اجازه دهیم بخش خصوصی کشور از چنین جایگاهی 
به  ترکیه،  همچون  خواهیم  می  اگر  شود.  برخوردار 
اقتصادی مستقل از درآمدهای حاصل از فروش منابع 
طبیعی و منابع زیرزمینی دست یابیم، باید اجازه دهیم 
که اقتصاد ما هم راهی را برود که سال ها پیش اقتصاد 

ترکیه پیش پای خود دید.
نفتی  درآمدهای  به  متکی  اقتصاد  به  شدن  متکی 
خودمان  دست  در  آن  نرخ  و  بازار  تعیین  اختیار  که 
نیست نوعی خودکشی محسوب می شود و برای این 
باید راهی را برویم که ترکیه و  که نجات پیدا کنیم 
کشورهایی از این دست رفته اند. برای رسیدن به این 
اقتصاد، به یقین باید بخش خصوصی به معنای واقعی 

شکل بگیرد.

***ایرنا: اجرایی شدن برجام در روند خصوصی 
شدن واقعی تا چه حد می تواند تاثیرگذار باشد؟ 

آیا این نقش می تواند منفی هم باشد؟
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**میری: با اجرای برجام، چالش هایی از جمله موانع 
صادراتی  های  محدودیت  و  برداشته  پولی  مبادالت 
رفع می شود. آن موقع دیگر نمی توانیم بهانه بیاوریم 
که تحریم هستیم و نمی توانیم کاالی خود را صادر 
بخش  درباره  برگردانیم.  را  پول  توانیم  نمی  و  کنیم 
باشیم  مراقب  باید  بگویم  است  دوم پرسش هم الزم 
رفع  از  بعد  کار  و  کسب  فضای  نامناسب  شرایط  که 
تحریم ها به گونه ای دیگر علیه فعاالن اقتصادی بروز 
و ظهور پیدا نکند. در خیلی از موارد مشاهده کرده ایم 
که دولت ها هزینه هایی سنگین تر از تحریم ها را به 

فعاالن اقتصادی تحمیل می کنند.
ایجاد چنین شرایطی، مستلزم این است که پارادایم 
بخش  به  متکی  اقتصاد  به  دولت،  مسلط(  )الگوی 
خصوصی تغییر کند. شاهدیم که حتی در دولت فعلی 
هم این امر محقق نشده است. پارادایم اقتصادی دولت 
یازدهم نیز دولت محور است نه بخش خصوصی محور. 
نجات  و  رکود  از  بسته خروج  اجرای  ادعا،  این  موید 

خودروسازی های وابسته به دولت از بحران است.

هدف  با  دولت  معتقدید  شما  یعنی  ***ایرنا: 
را  بسته  این  خود  به  وابسته  صنعت  از  حمایت 

اجرا کرد نه حمایت از تولید داخل؟
** میری: بله. دولت به یکباره برای نجات شرکت های 
خودروسازی وابسته به خود منابعی را در نظر گرفت 
طرح  این  کجای  کرد.  اجرا  و  طراحی  را  ای  بسته  و 
متوجه و منعطف به بخش خصوصی بود؟ هیچ کجا. 
مشکل اینجاست که 80 درصد اقتصاد ایران به نحوی 

دولتی است.
دولت سیاستگذار و حامی است و نباید خودش تصدی 
گر باشد؛ نه مستقیم و نه غیرمستقیم. به عنوان مثال 
می گوییم بانک صادرات االن خصوصی است. بهتر است 

از خودمان این سوال را مطرح کنیم که سهامدار این 
بانک چه کسی است؟ سازمان تامین اجتماعی. مدیر 
عامل سازمان تامین اجتماعی را چه کسی منصوب می 
کند؟ دولت. در این شرایط آیا بانک صادرات خصوصی 
است؟ کدام یک از بخش های خصوصی دنیا به این 

شکل است؟
به عنوان نمونه دیگر اکنون گفته می شود مخابرات 
خصوصی سازی شده است، آیا واقعا این اتفاق افتاده 
نام چه کسی است؟  است؟ سهام مخابرات اکنون به 
سرمایه گذاران آن چه کسانی هستند؟ هیات مدیره 
کیست؟ پاسخ این سوال ها بی شک بخش خصوصی 
نهادهای حکومتی  همه  برای  که  احترامی  با  نیست. 
قایل هستم، معتقدم که جایگاه هر نهاد مشخص است 
مردم  نفع  به  شاید  اقتصاد،  در  نهادها  این  حضور  و 
نباشد. من مطمئن هستم که این نهادها هم به منافع 
ملی فکر می کنند اما باید راهنمایی شوند که آنچه 
اکنون در حال رخ دادن است، هم راستا با منافع ملی 
نیست. آنها باید راهنمایی شوند، شاید موافق شوند و 
اقتصاد را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بدهند.

ایسنا/ 
100 برند برتر ایرانی معرفی می شود

در ماه جاری قرار است 100 برند ارزشمند ایرانی 
معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، طی سال های اخیر به دلیل اهمیت 
و ارتقای جایگاه برندسازی مورد توجه فعاالن صنعتی 
این  در  برندها  رقابت  و  قرار گرفته  ایران  اقتصادی  و 
این راستا یازدهمین  باال برده است. در  نیز  عرصه را 

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران امسال در حالی 
برگزار خواهد شد که همزمان با آن 100 برند ارزشمند 

ایران معرفی می شود.
برندهای  شناسایی  جشنواره،  این  اهداف  جمله  از 
ارزشمند ایران در سال جاری، حمایت از کاالی ایرانی، 
تالش برای توسعه فرهنگ برندسازی در کشور، افزایش 
ظرفیت های رقابت پذیری صنعت کشور و همچنین 
تعامل و همکاری با بانک ها و جلب حمایت آنها برای 

رفع موانع نقدینگی بنگاه های اقتصادی است.
همچنین حوزه هایی همچون لوازم  خانگی، محصوالت 
منسوجات،  شوینده،  و  بهداشتی  محصوالت  غذایی، 
فن آوری  آموزشی،  خدمات  بیمه،  و  بانکی  خدمات 
اطالعات، خودرو، مبلمان و تجهیزات اداری، محصوالت 
همراه،  تلفن  اپراتور  مسافرتی،  خدمات  شیمیایی، 
ساختمانی، خبرگزاری ها و سایت ها و اماکن، مورد 

توجه برگزارکنندگان بوده است.

مهر/ 
جدول قیمت سكه و ارز روز یک شنبه 

منتشر شد

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

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید امروز یک شنبه در بازار 939 هزار 
و 500 تومان، طرح جدید 939 هزار تومان، نیم سکه 
477 هزار تومان، ربع سکه 265 هزار تومان و سکه 

گرمی 170 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 

داخلی 96 هزار و 110 تومان و نرخ هر اونس طال در 
بازارهای جهانی )دیروز( 1076 دالر است.

بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3678 تومان، هر یورو را 4035 تومان، هر 
پوند را 5487 تومان، لیر ترکیه 1275 تومان و درهم 

امارات را 1005 تومان اعالم کردند.

جدول قیمت سكه و ارز در روز یک شنبه
قیمت بازار نوع سكه    

939500 سکه  تمام  طرح  جدید   
939000 سکه  تمام  طرح  قدیم   
477000 نیم سکه     
265000 ربع سکه     
170000 گرمی     

96110 هر گرم طالی 18 عیار   
نوع ارز   

3678 دالر     
4035 یورو      
5487 پوند     
1005 درهم     
1275 لیرترکیه     

عواقب  به  نسبت  صمت  وزارت  هشدار  تهران/  اتاق 
حقوقی واگذاری کارت بازرگانی به دیگران

کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است

تجاری  سیاست های  و  اقتصادی  امور  دفتر 
که  نامه ای  تجارت، طی  و  معدن  وزارت صنعت، 
به اتاق های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده 

 بازگشت به عناوین 10 اخبار اقتصادی

شماره هزار و  ششصد و چهل و دو     ششم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   



است، به فعاالن اقتصادی نسبت به دراختیار قرار 
دادن کارت بازرگانی هشدار داده است.

وزارت  تجاری  سیاست های  و  اقتصادی  امور  دفتر 
صنعت، معدن و تجارت، طی نامه ای که به اتاق های 
فعاالن  به  است،  شده  ارسال  کشور  سراسر  بازرگانی 
اقتصادی نسبت به دراختیار قرار دادن کارت بازرگانی 

هشدار داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، متن این اطالعیه 
و  اقتصادی  امور  معاون  و  وزیر  قائم مقام  تایید  به 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و هدف 
از  احتمالی  سوءاستفاده های  تبعات  از  پیشگیری  آن 
کارت های بازرگانی است که قطعا موجب متضرر شدن 

فعاالن اقتصادی می شود.
پیش از این نیز اتاق های بازرگانی، به ویژه اتاق تهران 
در اطالعیه های متفاوت و آگهی های مجزا نسبت به 
یا  دیگران  بازرگانی  کارت  از  استفاده  حقوقی  عواقب 
فعاالن  به  بازرگانی خود،  کارت  دادن  قرار  اختیار  در 
همین  در  بود.  کرده  توصیه  و  داده  هشدار  اقتصادی 
کار  به  را  تالش خود  نهایت  بازرگانی  اتاق  نیز  راستا 
تسهیل  بازرگانی  کارت  اخذ  فرآیند  تا  است  گرفته 
شود و هر فعال اقتصادی که به امر واردات و صادرات 

اشتغال دارد بتواند کارت بازرگانی بگیرد.
اتاق تهران عالوه بر الکترونیک کردن تمام فرآیندهای 
صدور و تمدید کارت بازرگانی، در واحد عضویت خود 
ایجاد پنجره واحد کرده است به طوری که  به  اقدام 
مراجعان پس از تکمیل مراحل اولیه ثبت نام از طریق 
سایت برای ارائه اصل مدارك تنها به یکی از کارشناسان 
واحد عضویت مراجعه می کنند و تمامی امور مربوط به 
صدور و تمدید کارت اعم از ارائه مدارك، پرداخت سه 

در هزار و ... نزد همان کارشناس انجام می شود.
گرفتن  جدی  با  اقتصادی  فعاالن  می رود  انتظار 

اتاق  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توصیه های 
بازرگانی، نسبت به عواقب حقوقی استفاده نادرست از 

کارت بازرگانی توجه ویژه داشته باشند.

متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:
قابل توجه کلیه فعالین حوزه تجارت، تجار و بازرگانان، 

تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل
در  اجرایی  از دستگاه های  واصله  گزارش های  به  نظر 
مورد واگذاری کارت های بازرگانی به غیر، با عنایت به 
به استفاده  ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه 
 )4( بند  ذیل   )4( تبصره  حسب  بازرگانی  کارت  از 
ماده )10( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به 

غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت 
تجاری است و قانون گذار برای دارندگان آن حقوق و 
وظایفی را قائل شده است که می بایست شخصاً از آن 
از  استفاده  یا  و  اختیارات  واگذاری  نمایند،  استفاده 
منافع آن به هر صورت برخالف ماده )2( قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری و قابل 

تعقیب کیفری خواهد بود.
بر این اساس به اطالع عموم فعالین حوزه تجارت، تجار 
و بازرگانان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل به استناد 
بند )6( ذیل ماده )10( آیین نامه اجرایی قانون مقررات 
صادرات و واردات در صورتی که پس از صدور کارت 
برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که 
دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت 
کارت می باشد یا پس از صدور فاقد شرط مذکور گردد، 
ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و 

صاحب کاال صورت خواهد پذیرفت.
هرگونه  از  کارت  صاحبان  است  ضروری  بنابراین 

واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد 
ابعاد  در  کاال  واردات  متقاضیان  و  نمایند  خودداری 
مقررات  قانون  به  رجوع  ضمن  غیرتجاری  یا  تجاری 
رجوع  از  مربوطه  آیین نامه های  و  واردات  و  صادرات 
اختیارات صاحب کارت  از  استفاده  به سایرین جهت 
خودداری  نیازشان  مورد  کاالی  تامین  در  بازرگانی 

نمایند.

محمد رضا کالمی
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های 
تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

اتاق ایران/ 
منصوب  ایران  اتاق  عمومی  روابط  مدیر 

شد

مدیر  ایران،  اتاق  کل  دبیر  از سوی  طی حكمی 
روابط عمومی اتاق ایران منصوب شد.

معارفه  جلسه  ایران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
»محمدرضا عرب« مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی، 
مدیرکل  حضور  با  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
معاون  پارلمانی،  معاون  دبیرکل،  و  ریاست  حوزه 
ایران  اتاق  اداری  مدیر  و  اقتصادی  معاون  پشتیبانی، 

برگزار شد.

فارس/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو 
با فارس

بودجه امسال کسری ۵0 هزار میلیاردی 
دارد

گفت:   مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
درآمدهای نفت در الیحه بودجه 9۵ بیش برآورد 
دارد و باید کاهش یابد، زیرا تحقق آن امكان پذیر 

نیست.
ایرج ندیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی 
و تاثیر آن در بودجه کشور اظهار داشت: در حال حاضر 
قیمت نفت به کمتر از 30 دالر رسیده و البته یک راه 

حل ساده می توان برای بودجه تصور کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه می توان 
فارغ از قیمت نفت به یک رقم کلی از درآمدهای نفتی 
این  با  دیگر  شد:  یادآور  کرد،  پیش بینی  بودجه  در 
وجود کاری به محاسبات و قیمت نداریم و روی اعداد 
کلی و درآمد کالن متمرکز می شویم، تا بر این اساس 

تصمیم گیری شود.
این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از اینکه قطعاً کاهش 
قیمت نفت رو تحقق برنامه ها تاثیر می گذارد، تصریح 
کرد: آن زمان که رقم منابع عمومی بودجه 236 هزار 
میلیارد تومان پیشنهاد شد، این نگرانی و عدم تحقق 

منابع وجود داشت.
وی تاکید کرد: هزینه های جاری اجتناب ناپذیر بوده 
و عماًل کسری بودجه متوجه اعتبارات عمرانی است، 
به همین دلیل سعی شد در بودجه سال جاری اوراق 
مشارکت و اسناد خزانه اسالمی برای این منظور در 

نظر گرفته شود.
به گفته ندیمی در خوش بینانه ترین حالت از کل منابع 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی
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بر 184 هزار  بالغ  تومانی  میلیارد  عمومی 236 هزار 
میلیارد تومان تا پایان سال امکان تحقق دارد، بنابراین 
درآمد دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان با کسری 

مواجه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این حالت 
دولت برای جبران اعتبار بخش ها جابجایی در ردیف 
از  ناشی  عوارض  بتواند  تا  می دهد،  انجام  اعتبارات 

کسری بودجه را جبران کند.
این نماینده مجلس در مورد درآمدهای مالیات نیز گفت: 
تومان  میلیارد  هزار  بودجه سال جاری حدود 90  در 
درآمد مالیات به همراه مالیات ارزش افزوده و درآمدهای 
گمرکی متصور شد که در پیشنهاد دولت برای سال 
آینده این رقم 85 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است، بنابراین با کاهش این منابع روبرو هستیم، 
در صورتی که امیدواریم بتوان اثر مثبت اصالح قانون 
مالیاتهای مستقیم را در سال آینده ببینیم.وی با اشاره 
به اینکه دولت در الیحه بودجه سال 95 بالغ بر 66 هزار 
میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش بینی کرده 
است، ادامه داد: با توجه به اوضاع بازارهای جهانی نفت 
به نظر می رسد، باید رقمی بین 50 تا 60 هزار میلیارد 
تومان درآمد نفتی در بودجه سال آینده پیش بینی شود.

فارس/ در نامه ای به رئیس جمهور
20۵ نماینده مجلس حل مشكل 

رکود بی سابقه اقتصادی در کشور و 
اشتغال زایی را خواستار شدند

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر   20۵
رکود  مشكل  حل  رئیس جمهور،  به  نامه ای  در 

اشتغال زایی  کشور،  اقتصاد  بر  حاکم  بی سابقه 
و جلوگیری از ورود کاالهای مشابه را خواستار 

شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد 
دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی پیش 
نامه  پارلمان  )یکشنبه(  امروز  علنی  نشست  پایان  از 
205 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی 

رئیس جمهور را قرائت کرد.
و  زحمات  از  تشکر  ضمن  نامه  این  در  نمایندگان 
تالش های رئیس جمهور محترم درباره توجه و کمک 
به حل موانع و مشکالت تولیدکنندگان داخلی کشور، 
و  اشتغال زایی  جهت  در  دولت  کردند  درخواست 
حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کاالهای 
مشابه که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، 
تالش کند و همچنین برای برون رفت از رکود عمیق و 

بی سابقه حاکم بر اقتصاد کشور اقدام نماید.

مهر/ 
دیدار تجار و بازرگانان هندی با طیب نیا

بازرگانان و سرمایه  وزیر اقتصاد در جمع تجار، 
این  مقیم  ایرانیان  همچنین  و  هندی  گذاران 

کشور حضور می یابد.
در  امشب  نیا  علی طیب  مهر،  گزارش خبرگزاری  به 
اجتماع بزرگ بازرگانان و سرمایه گذاران هندی حضور 

خواهد یافت.
وزیر اقتصاد که به دعوت دولت هند و برای شرکت در 
کمیسیون مشترك اقتصادی دو کشور در راس هیئتی 
بلندپایه عازم دهلی نو شده، دیروز و امروز در برنامه 

با سرمایه گذاران مقامات دولتی و  های جداگانه ای 
بخش خصوصی این کشور به گفتگو و رایزنی پرداخت.

وزیر اقتصاد تا ساعتی دیگر و به دعوت مشترك اتاق 
بازرگانی هند و انجمن دوستی ایران و هند در جمع 
صاحبان  گذاران،  سرمایه  بازرگانان،  تجار،  از  کثیری 
صنایع هند و ایرانیان مقیم هند حضور یافته و درباره 
زمینه های همکاری مشترك دو کشور و به ویژه فرصت 

های سرمایه گذاری در ایران سخنرانی خواهد کرد.
دیدارهای  در  فردا  و  امشب  کشورمان  اقتصاد  وزیر 
فشرده و مهمی با وزرای اقتصاد، خارجه و نخست وزیر 

هند مالقات خواهند داشت.

مهر/ 
تغییر نگرش های کسب و کار در دوران 

پساتحریم

مدیرعامل باشگاه مدیران موفق خواستار تغییر 
نگرش های کسب و کار در دوران پساتحریم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پاکزادیان مقدم گفت: 
اقتصادی و دوران  اوضاع و شرایط جدید  به  با توجه 
که  باورند  این  بر  اقتصادی  صاحب نظران  پساتحریم 
کشور ما در مسیر آغاز نسل جدیدی از اتفاقات تجاری 
این موضوع می تواند در بخش های مختلف  است که 
اقتصادی تاثیر گذار باشد، اما اینکه  چه طور می توانیم 
زیرساخت ها و بسترهای مناسب را در دوران پساتحریم 
به وجود بیاوریم  موضوعی است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
معنای  به  الزاما  تحریم ها  برداشتن  اینکه  بیان  با  وی 
رونق کسب و کارها نیست، اظهارداشت: برداشته شدن 

تحریم ها به این معنا نیست که کلیه کسب وکارها رونق 
می یابد بلکه باید به فاکتورهایی در این زمینه توجه 

شود.
پساتحریم  دوران  در  اینکه  بابیان  مقدم  پاکزادیان 
بازاریابی شبکه ای و  کسب وکاری موفق است که به 
نمی توانیم  کرد:  اظهار  باشد،  داشته  توجه  محتوایی 
صحبت از کسب وکار کنیم ولی به وب سایت های قوی 
و بازاریابی شبکه ای و محتوایی توجهی  نداشته باشیم 
بلکه با خروج از تحریم فعالیت کسب و کارهای قدیمی 
نیز سنگین تر می شود، چون باید با الگوی کسب وکار 

جدید خودشان را وفق دهند.
وی با بیان اینکه الگوهای جهانی در حال تغییر  بوده 
و نگرش های کسب وکار در پساتحریم باید تغییر کند، 
افزود: در شرایط پساتحریم نیروی انسانی نقش بسیار 
مهمی دارد، چون بنگاه های دولتی نمی توانند با کارکرد 
مفید 45 دقیقه در روز به اهداف مورد نظر در دوران 
و  یافته  دست  اقتصادی  جدید  شرایط  و  پساتحریم 

نیروهای قوی تحویل جامعه دهند.
از  استفاده  اینکه  بیان  با  همچنین  مقدم  پاکزادیان 
نیروهای شایسته جایگزین کردن نیروهای شغلی جوان 
و از طرفی  نقش دانشگاه ها در دوران پساتحریم بسیار 
بدون  دانشجو  شاهد جذب  امروزه  افزود:  است،  مهم 
به  باید  و  نیست  اتفاق خوبی  این  کنکور هستیم که 
تحصیلکرده  انسانی  نیروی  و  دانشگاه  خروجی های 

توجه کنیم.
وی در عین حال بیان کرد: ما سعی داریم در دوران 
و  بازاریابی  مدیریت  ملی  کنفرانس  اولین  پساتحریم 
شدن  جهانی  رویکرد  با  برندینگ  و  تبلیغات  فروش، 
سازمان های ایرانی در فصل جدید دوران های اقتصادی 
کشور پساتحریم و پسابرجام را در تاریخ یکم بهمن ماه 
سال جاری در برج میالد تهران برگزار کنیم که آخرین 
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راهکارهای جهانی شدن سازمان های ایرانی در دوران 
پساتحریم و پسابرجام توسط برترین سخنرانان کشور 

ارائه می شود.
از  یکی  معتقدیم  کرد:  بیان  حال  عین  در  پاکزادیان 
مهمترین معضالت کشور در کسب  و کار عدم اعتقاد 
به برند است، چون امروزه برند سازی راز بقای جامعه 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته برندهای قوی 
دارند، بنابراین ما نیز باید سازمان ها را طوری تربیت 
کنیم که برندهای قوی داشته باشند، تاکید کرد: در 
برندسازی  موضوع  نوع  براساس  باید  بخش ها  همه 
کرد؛ به عنوان مثال در مورد اماکن تاریخی نیز نیاز به 
برندهای فرهنگی داریم و در بقیه بخش ها نیز باید این 
برندسازی تعریف شود، ضمن اینکه دوران پساتحریم به 
شرطی می  تواند تاثیرات خوبی به همراه داشته  باشد 
که الیه های مختلف کشور به این موضوع توجه داشته 

باشند و برندسازی را در راس امور خود قرار دهند.

مهر/ 
نرخ های جدید کارمزد صادراتی ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور، بسته نرخ های کارمزد 
صادرات  ضمانت  صندوق  خدمات  بیمه(  )حق 
ایران که به تصویب هیات وزیران رسیده را برای 

اجرا ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری این مصوبه 
را در تاریخ 1394.09.22 برای اجرا به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرده است.

متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
بیمه( خدمات صندوق  کارمزد )حق  نرخ های  بسته 

ضمانت صادرات ایران
ماده 1- در این تصویب نامه اصطالحات زیر در معانی 

مشروح مربوط به کار می روند:
اعتبار صادراتی کوتاه مدت: کلیه پوشش  الف- بیمه 
ضمانت  صندوق  توسط  شده  ارایه  ای  بیمه  های 
دوره  با  صادراتی  های  فعالیت  جهت  ایران  صادرات 

اعتبار کمتر از دو سال.
کلیه  بلندمدت:  و  میان  صادراتی  اعتبار  بیمه  ب- 
پوشش های بیمه ای ارایه شده توسط صندوق ضمانت 
دوره  با  صادراتی  های  فعالیت  جهت  ایران  صادرات 

اعتبار برابر یا بیش از دو سال.
پ- بیمه نامه خاص صادرات:این بیمه نامه تنها یک 
حداکثر سقف  تا  را  صادراتی  قرارداد  اسنادی/  اعتبار 
قباًل  که  قرارداد  بانک گشاینده/ خریدار طرف  اعتبار 
در  است،  گردیده  تعیین  صندوق  توسط  آنها  اعتبار 
مقابل ریسک های تجاری و سیاسی تحت پوشش قرار 

می دهد.
ت- بیمه نامه کل گردش صادرات: این بیمه نامه به 
مختلف  های  محموله  پوشش  جهت  یکساله  صورت 
در  متعدد  خارجی  خریداران  به  صادرکنندگان 
کشورهای هدف صادراتی تا سقف اعتبار هر خریدارکه 
قباًل توسط صندوق تعیین شده است، در مقابل ریسک 

های تجاری و سیاسی تحت پوشش قرار می دهد.
ث- بیمه نامه سرمایه گذاری: این بیمه نامه اصل و 
سرمایه  بلندمدت  و  میان  های  گذاری  سرمایه  سود 
گذاران ایرانی در کشورهای هدف را که با هدف توسعه 
صادرات غیر نفتی در خارج از کشور اجرا می شوند، 

تحت پوشش قرار می دهد.
سرمایه  نامه  بیمه  در  عنداالقتضا  پوشش  ج- 

حسب  کهصندوق  است  پوششی  گذاری:سقف 
درخواست بیمه گذار و در قبال دریافت هزینه مربوط، 
جهت تحت پوشش قرار دادن ارزش اضافه شده طرح 
سرمایه گذاری در آینده، آن را برای بیمه گذار کنار می 
گذاری  ارزش طرح سرمایه  افزایش  درصورت  گذارد. 
طی دوره های آتی اعتبار بیمه نامه، مبلغ افزایش یافته 
طی الحاقیه ای از پوشش عنداالقتضا کسر و به عنوان 
تعهد جدید صندوق، به حداکثر ارزش بیمه شده تحت 

بیمه نامه اضافه می شود.
چ- ضمانت نامه اعتباری ارزی/ ریالی: سند تعهدآوری 
است که به عنوان وثیقه مورد درخواست اعتباردهندگان 
)بانک ها و موسسات اعتباری( و بنا به درخواست آنها 
جهت تضمین تعهدات صادرکننده از سوی صندوق به 
عنوان ضامن به نفع اعتباردهنده به صورت ریالی و یا 
ارزی )با توجه به نوع تسهیالت مصوب توسط اعتبار 

دهنده( صادر می شود.
ح- ضمانت نامه اعتبار تولیدی )ریالی و ارزی( : سند 
به عنوان وثیقه مورد درخواست  تعهدآوری است که 
تولید کنندگان و بنا به درخواست آنها جهت تضمین 
عنوان  به  صندوق  سوی  از  صادرکنندگان  تعهدات 
ضامن به نفع تولیدکننده و یا نمایندگان آنها به صورت 
ریالی و یا ارزی با توجه به نوع درخواست صادر می 
شود. این ضمانت نامه صرفاً برای تولیدکنندگان اصلی 
یا شرکت های توزیع وابسته  تولیدی و  دارای پروانه 
آنها و یا شرکت های تعاونی با فعالیت های بازرگانی 

صادر می شود.
سند   : )گمرکی(  کاال  موقت  ورود  نامه  ضمانت  خ- 
به عنوان وثیقه مورد درخواست  تعهدآوری است که 
درخواست  به  بنا  و  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرك 
ورودی،  حقوق  تعهدات  تضمین  جهت  صادرکننده 
)جهت  موقت  واردات  احتمالی  جرایم  و  عوارض 

پردازش( توسط صادرکننده صادر می شود.
د- سایر ضمانت نامه ها: ضمانت نامه های شرکت در 
مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، استرداد کسور 
وجه الضمان و غیره، عبارت است از سند تعهدآوری که 
به  بنا  و  کارفرمایان  مورد درخواست  وثیقه  عنوان  به 
درخواست متقاضی/ پیمانکار جهت شرکت در مناقصه، 
مزایده، صدور خدمات فنی مهندسی و انجام خدمات 
یا تحویل کاال ظرف مدت مشخص منطبق با شرایط 
جهت  مورد  حسب  مربوط  اسنادی  قراردادی/اعتبار 
پیمانکار  و  کارفرما  میان  قراردادی  تعهدات  تضمین 

صادر می شود.
وام  چنانچه  قرارداد:  مطالبات  یا  عواید  واگذاری  ذ- 
یا  )داخلی  قوی  خریداران  با  را  قراردادهایی  گیرنده 
خارجی( منعقد کند، واگذاری قانونی حقوقی و عواید 
قرارداد، این حق را به وجود می آورد تا متعاقب قصور 
اجرایی  را  گیرنده  وام  قراردادهای  وام،  پرداخت  در 
نموده و یا درخصوص قراردادهای عمده وی، به جای 

وام گیرنده تصمیم گیری کند.
با  بهادار  اوراق  ها:  دارایی  پشتوانه  با  بهادار  اوراق  ر- 
پشتوانه دارایی های نظیر لوکوموتیو، تجهیزات پزشکی 
یا تجهیزات عمرانی، اوراقی هستند که به آسانی قابلیت 

مالکیت دارند.
ز- اوراق بهادار با پشتوانه دارایی های ثابت: پشتوانه 
ممکن  که  هستند  تجهیزاتی  بهادار،  اوراق  گونه  این 
است به واسطه ی فیزیکی بودن محدود شوند که از 
جمله این دارایی ها می توان به توربین یا ماشین آالت 

تولیدی واقع در یک خط مونتاژ اشاره نمود.
)Escrow Account(: حساب  امانی  ژ- حساب 
های امانی، حساب های ذخیره برای پرداخت اقساط 
بدهی و سایر اشکال حساب های مطالبات نقدی را در 
برمی گیرند که به عنوان تضمینی برای وام دهندگان، 
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از سوی شخصی که تحت کنترل خریدار/ متعهد نبوده 
و یا مالکیت مشترکی با او ندارد، نگاهداری می شوند.
س-SOV+: خریدار با رتبه بهتر از رتبه ارزی دولت

اقتصادی و  امور  ش- SOV: خریدار دولتی )وزارت 
دارایی یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(

ص-SOV-: خریدار شبه دولتی )سایر وزارتخانه ها، 
نهادهای دولتی و عمومی(

وضعیت  با  خریدار   :)A رتبه  )معادل   CC۱-ض
اعتباری بسیار خوب

ط-CC۲ )معادل رتبه B(: خریدار با وضعیت اعتباری 
خوب

ظ-CC۳ )معادل رتبه C(: خریدار با وضعیت اعتباری 
متوسط

ع- CC۴ )معادل رتبه D(: خریدار با وضعیت اعتباری 
پایین تر از متوسط

غ-CC۵ )معادل رتبه E(: خریدار با وضعیت اعتباری 
ضعیف

وضعیت  با  خریدار   :)F رتبه  )معادل   CC۶-ف
اعتباریبسیار ضعیف

ماده 2- نرخ های کارمزد )حق بیمه( به شرح زیر است:
صادراتی  اعتبار  بیمه(  )حق  کارمزد  های  نرخ  الف- 
کوتاه مدت در جدولی منتشره در پایگاه اطالع رسانی 

دولت آمده است.
تبصره 1- دستور کلی محاسبات کارمزد )حق بیمه( 
به صورت )ax+b( می باشد که )x( دوره بازپرداخت 
به  بسته   ،)b( و   )a( ضرایب  و  بوده  ماه(  )برحسب 
گروههای مختلف و جهت پوشش )95%( ریسک های 
سیاسی به شرح جدول شماره )1( پیوست که تأیید 

شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می باشند.
مربوط  پایه  بیمه(  نرخ های کارمزد )حق  تبصره 2- 
به پوشش های سیاسی کمتر یا بیشتر از )95%(، بر 

اساس مندرجات جدول شماره )1( پیوست و پس از 
اعمال تعدیالت مربوط به ضریب )a( متناسب با میزان 

پوشش، محاسبه خواهد شد.
به  مربوط  بیمه(  )حق  کارمزد  های  نرخ   -3 تبصره 
پوشش های )95%( ریسک سیاسی و )85%( ریسک 
تجاری، بر اساس جداول شماره )2( و )3( پیوست که 
تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می باشد 
 )b( و )a( و پس از اعمال تعدیالت مربوط به ضرایب

متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.
تبصره 4- درصورت ارایه ضمانت نامه بانکی یا اعتبار 
اسنادی، رتبه بانک به جای رتبه خریدار مد نظر قرار 

خواهد گرفت.
تبصره 5- کارمزد اداری، به شرح جدول شماره )2( 
منتشره در پایگاه و برمبنای رقم سقف اعتبار تخصیصی 
جهت خریدار خارجی اخذ می شود. الف- حالت اول: 

اولین درخواست بیمه نامه
ب- حالت دوم: سابقه دریافت تا )2( فقره بیمه نامه

پ- حالت سوم: سابقه دریافت حداقل )3( فقره بیمه 
نامه

تبصره 6- درصورت اخذ بیمه نامه، کارمزد دریافتی از 
مبلغ کارمزد )حق بیمه( کسر خواهد شد.

تبصره 7- کارمزد صادرکنندگانی که صندوق به دلیل 
عدم دسترسی به منابع اطالعاتی، قادر به تعیین سقف 
استرداد  قابل  نبوده،  آنها  خارجی  خریداران  اعتباری 

خواهد بود.
ب- نرخ های کارمزد )حق بیمه( اعتبار صادراتی میان 
در  منتشره   )3( شماره  جدول  شرح  به  بلندمدت  و 

سایت است:
تبصره 1- دستور کلی محاسبات کارمزد )حق بیمه( 
به صورت )ax+b( می باشد که )x( دوره بازپرداخت 
به  بسته   ،)b( و   )a( و ضرایب  بوده  )برحسب سال( 

گروه های مختلف و جهت پوشش )95%( ریسک های 
سیاسی به شرح جدول شماره )4( پیوست که تأیید 

شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می باشند.
تبصره 2- نرخ های )پایه( کارمزد )حق بیمه( مربوط 
به پوشش های سیاسی کمتر یا بیشتر از )95%(، بر 
اساس مندرجات جدول شماره )4( پیوست و پس از 
اعمال تعدیالت مربوط به ضریب )a( متناسب با میزان 

پوشش، محاسبه خواهد شد.
به  مربوط  بیمه(  )حق  کارمزد  های  نرخ   -3 تبصره 
پوشش های )95%( ریسک سیاسی و )85%( ریسک 
تجاری، بر اساس مندرجات جداول شماره )5( و )6( 
پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، 
می باشد و پس از اعمال تعدیالت مربوط به ضرایب 
)a( و )b( متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد 

شد.
تبصره 4- درصورت ارایه ضمانت نامه بانکی یا اعتبار 
اسنادی، رتبه بانک به جای رتبه خریدار مدنظر قرار 

خواهد گرفت.
پ- نرخ های کارمزد )حق بیمه( کل گردش صادرات 
به شرح جدول شماره )4( منتشره در سایت اعالم شده 

است.
تبصره 1- نرخ های مندرج در جدول فوق متناسب با 
از سوی صادرکننده،  معرفی شده  ریسک کشورهای 
متفاوت و بر مبنای جداول شماره )7( و )8( پیوست 
که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد 

بود.
تبصره 2- درصورت احراز دو عامل از سه عامل ذکر 
کشور  تعداد  خریداران،  )تعداد  حالت  هر  برای  شده 
نرخ  اول،  حالت  استثنای  به  معامله(،  حجم  و  هدف 
برمبنای حالت قبلی )یک پله تنزل( محاسبه خواهد 

شد.

تبصره 3-کارمزد )حق بیمه( مربوط به شمولیت های 
بیمه نامه کل گردش صادرات، بر اساس شرایط زمان 
صدور و مطابق با یکی از حالتهای چهارگانه به صورت 
خواهد  اخذ  صادرکننده  از  و  محاسبه  الحساب  علی 
گردید. متعاقباً در انتهای دوره اعتبار بیمه نامه، با توجه 
از حاالت فوق، نرخ مذکور  به شرایط واقعی هر یک 

مجدداً محاسبه و با ذی  نفع بیمه نامه تسویه گردد.
تبصره 4- کارمزد)حق بیمه( دو سال اول صدور بیمه 
نامه کل گردش صادرات، مطابق با نرخ های فوق اخذ 
گردیده و برای سال سوم، در صورتی که صندوق طی 
ارایه شده  بابت پوشش های  قبل، خسارتی  دو سال 
ها  نرخ  در  کاهش  درصد  صدم  پنج  باشد،  نپرداخته 
لحاظ خواهد شد. چنانچه طی این دو سال، خسارت 
باشد،  بیمه( دریافتی  از کارمزد )حق  پرداختی بیش 
به نرخ های کارمزد )حق بیمه(، به تناسب بین پنج 
صدم تا دو دهم درصد افزوده خواهد شد. در صورتی 
کارمزد )حق  از  متجاوز  پرداختی  میزان خسارت  که 
بیمه(  )حق  کارمزد  های  نرخ  نگردد،  دریافتی  بیمه( 
سال مذکور بدون تغییر باقی می مانند. این قاعده در 
این  میزان  اعمال خواهد شد. ضمناً  نیز  بعد  سال های 
نرخ ها در سال های بعد از سال سوم، افزایش یا کاهش 

بیشتری نخواهند داشت.
تبصره 5- در بیمه نامه کل گردش صادرات، درصورت 
بهبود رتبه ریسک کشور، کاهش کارمزد )حق بیمه( 
از  ماه پس  اولین  روز  اولین  از  آتی  های  برای حمل 
گروه بندی جدید کشور اعمال گردیده و چنانچه رتبه 
ریسک کشور افزایش یابد، افزایش کارمزد )حق بیمه( 
برای حمل های آتی از اولین روز ماه چهارم پس از 

گروه بندی جدید کشور اعمال خواهد شد.
به  بیمه( سرمایه گذاری  نرخ های کارمزد )حق  ت- 

شرح جدول شماره )5( منتشره در سایت است.

 بازگشت به عناوین 14 اخبار اقتصادی

شماره هزار و  ششصد و چهل و دو     ششم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   



تبصره 1- حداکثر تا )25%( نرخ کارمزد )حق بیمه( 
متعلقه، برای کشورهایی که با جمهوری اسالمی ایران 
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری 

امضا کرده اند، تخفیف لحاظ می شود.
تبصره 2-گروه ریسک انواع ریسک های تحت پوشش 
)مندرج در جدول فوق(، بر اساس گروه بندی موسسه 
می  تعیین   )ONDD( بلژیک  اعتبار صادراتی  بیمه 

شود.
گروه  معادل  قرارداد‹  ›نقض  ریسک  گروه   -3 تبصره 

ریسک ›سلب مالکیت‹ در نظر گرفته می  شود.
بیمه(  )حق  کارمزد  های  نرخ  در  تخفیف  تبصره 4- 
متناسب با تعداد ریسک های تحت پوشش و در قالب 

جدول شماره )6( منتشره در پایگاه اعمال می شود.
با تعریف  نرخ پوشش عنداالقتضا )مطابق  تبصره 5- 
ارایه شده در بند )و( ماده )1(، )25%( نرخ های کارمزد 
)حق بیمه( جدول شماره )6( از مبلغ عنداالقتضا می 

باشد.
ماده 3- شرایط مشترك نرخ های حق بیمه به شرح 

زیر است:
الف-متناسب با ترکیب وثایق ارایه شده )در ایران( از 
سوی متقاضی، تخفیفاتی به شرح جدول شماره )7( 
و حداکثر تا میزان )30%( کارمزد )حق بیمه( متعلقه 
جهت  صرفاً  مذکور  های  تخفیف  شد.  خواهد  اعمال 
افزایش نرخ های اعمال شده نسبت به گروه ریسک 
همچنین  شود.  می  گرفته  نظر  در   )SOV( دولت 
وثیقه  ارائه  برای  اعمال  قابل  تخفیف  میزان  حداکثر 
تا  پایین  با ریسک  ثالث  البیع در کشور  ملکی سهل 

متوسط )10%( خواهد بود.
تبصره - در صورت تأمین مالی کل یا بخشی از طرح 
توسط یک مؤسسه مالی بین المللی، )5%( تخفیف در 

کارمزد )حق بیمه( اعمال خواهد شد.

ب- متناسب با ترکیب وثایق ارایه شده از سوی خریدار 
یا کارفرما تخفیفاتی در ضریب )b( دستور محاسبه نرخ 
کارمزد )حق بیمه( )جداول شماره )1( و )4( پیوست(، 
اعمال خواهد شد که در  به شرح جدول شماره )8( 
تخفیف،  میزان  حداکثر  ترکیبی،  وثایق  ارایه  صورت 
با پشتوانه  بهادار  اوراق  بود. همچنین  )35%( خواهد 
به  توانند  نمی  پوشش  تحت  ثابت طرح  های  دارایی 
صورت توأمان در یک معامله مورد استفاده قرار گیرند.

حساب  گشایش  صورت  در  تخفیف  درصد   - تبصره 
امانی، بسته به کشور، متفاوت و حداکثر )20%( خواهد 

بود.
گذاران/  بیمه  جهت  خسارت  عدم  جایزه  پ- 
 )%20( تا  حداکثر  حساب،  خوش  صادرکنندگان 
کارمزد )حق بیمه( دریافتی در نظر گرفته خواهد شد. 
مالك خوش حسابی و نحوه پرداخت جایزه مذکور، 

توسط هیئت مدیره صندوق تعیین خواهد شد.
شمار  در  که  گذارانی  بیمه  از  دسته  آن  برای  ت- 
گردند،  می  محسوب  کشوری  نمونه  صادرکنندگان 
حداکثر تا )۴۰%( درصد در کارمزد )حق بیمه( قابل 
دریافت و برای بیمه گذارانی که به عنوان صادرکنندگان 
 )%50( تا  حداکثر  اند،  شده  برگزیده  کشوری  ممتاز 
کارمزد )حق بیمه( قابل دریافت تخفیف در نظر گرفته 
می شود. دستورالعمل داخلی صندوق درخصوص نحوه 

اعمال تخفیف مبنای عمل می باشد.
بیمه( و جایزه  ث- مجموع تخفیف در کارمزد )حق 
عدم خسارت برای صادرکنندگان ممتاز ملی حداکثر 
حداکثر  ملی  نمونه  صادرکنندگان  برای  و   )%50(

)40%( خواهد بود.
ج- نرخ کارمزد )حق بیمه( پوشش ریسک های سیاسی 
ریسک  و  صادراتی  اعتبارات  و  قراردادها  تجاری  و 
سیاسی طرح های سرمایه گذاری در کشورهای عراق 

و افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات ایران برای 
دوره بازپرداخت تا شش ماه، )0/5( درصد و برای هر 
ماه مازاد بر شش ماه، ماهیانه )0/0833( درصد عالوه 
بر نیم درصد تا حداکثر سالیانه یک درصد تعیین می 
گردد. مابه التفاوت یارانه کارمزد )حق بیمه( تخصیصی 
های  نرخ  تفاوت  اساس  بر  که  فوق  کشور  دو  جهت 
مذکور با نرخ کشورهای )گروه 7( موضوع بند )د( ماده 
)2( محاسبه می شود، توسط دولت در بودجه سنواتی 

صندوق منظور خواهد شد.
ریسک های سیاسی پوشش  چ- درصورتی که صرفاً 
داده شوند، نرخ کارمزد )حق بیمه( گروه )SOV( قرار 
خواهد گرفت. درصورتی که فقط ریسک های تجاری 
)حق  کارمزد  نرخ  التفاوت  مابه  شوند،  داده  پوشش 
 )SOV( با گروه )CC۵-CC۱( طبقه خریدار )بیمه

اخذ خواهد شد.
دوره  طی  کشور  ریسک  رتبه  افزایش  درصورت  ح- 
پوشش، نرخ کارمزد )حق بیمه( تا خاتمه دوره مذکور، 
و  گردیده  محاسبه  تر(  )پایین  قبلی  رتبه  اساس  بر 
یابد،  )کاهش(  بهبود  کشور  ریسک  رتبه  چنانچه 
بالفاصله محاسبات کارمزد )حق بیمه( برمبنای رتبه 

جدید صورت خواهد پذیرفت.
ماده 4- نرخ های کارمزد ضمانت نامه ها به شرح زیر 

است.
اعتباری  های  نامه  ضمانت  کارمزد  های  نرخ  الف- 
در  منتشره   )9( شماره  جدول  شرح  به  ارزی  ریالی/ 

پایگاه می باشد.
 )%100( پوشش  جهت  فوق  های  نرخ   -1 تبصره 

ریسک می باشد.
نامه  تبصره 2- درخصوص نرخ های کارمزد ضمانت 
های اعتباری ارزی، )20% ( افزایش در نرخ های فوق 

اعمال خواهد شد.

ب-نرخ های کارمزد سایر ضمانت نامه ها )شرکت در 
مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، کسور وجه 
الضمان و گمرکی( به شرح جدول شماره )10( منتشره 

در سایت می باشد.
 )%100  ( پوشش  جهت  فوق  های  1-نرخ  تبصره 

ریسک می باشد.
 ،)10( شماره  جدول  کارمزد  های  نرخ   -2 تبصره 
برمبنای سال بوده و برای دوره های کمتر و یا بیشتر 
از یکسال، متناسب با زمان، کارمزد مربوطه محاسبه و 

اخذ خواهد شد.
نرخ های مندرج در جدول فوق، مختص  تبصره 3- 
پیمانکاران پایه یک در رشته مرتبط با موضوع پروژه 
متقاضی ضمانت نامه بوده و برای سایر پایه ها )پایه 2 
تا 5(، به ترتیب افزایش ده درصدی به ازای هر پایه 
در نظر گرفته خواهد شد. مبنای تشخیص و تعیین 
پایه یک تا پنج پیمانکاران، گواهی تشخیص صالحیت 
و  مدیریت  سازمان  توسط  پیمانکاران  بندی  رتبه  و 

برنامه ریزی کشور می باشد.
تبصره 4- مبنای اخذ کارمزد صدور ضمانت نامه های 
گمرکی، نرخ های مندرج درگروه )7( جدول فوق از 
CC۱ تا CC۶ برای رتبه های اعتباری صادرکنندگان 

)A( تا )F ( می باشد.
ماده 5- شرایط مشترك نرخ کارمزد ضمانت نامه ها به 

شرح زیر می باشد:
الف- متناسب با ترکیب وثایق مازاد ارایه شده نسبت 
به میزان مصوب در ایران از سوی متقاضی، تخفیفاتی 
میزان  تا  حداکثر  و   )11( شماره  جدول  شرح  به 
اعمال  شد.  خواهد  اعمال  متعلقه  بیمه  حق   )%30(
این تخفیفات متناسب با مازاد وثیقه نوع اول )وثیقه 
ملکی سهل البیع، اوراق مشارکت، ضمانت نامه بانکی، 
ارایه  نقدی(  سپرده  و  بورس  در  پذیرفته شده  سهام 
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اعتبارسنجی  اساس  بر  مصوب  وثیقه  به  نسبت  شده 
مشتری صورت خواهد پذیرفت. این تخفیفات شامل 

دوره تمدید نخواهد بود:
افزایش  جهت  صرفاً  مذکور  های  1-تخفیف  تبصره 
دولت  ریسک  گروه  به  نسبت  شده  اعمال  های  نرخ 
)SOV( در نظر گرفته می شود. همچنین حداکثر 
میزان تخفیف قابل اعمال برای ارایه وثیقه ملکی سهل 
البیع در کشور ثالث با ریسک پایین تا متوسط، )%10( 

خواهد بود.
های  نامه  ضمانت  جهت  تخفیف  درصد   -2 تبصره 
بانکی و اعتبارات اسنادی، بسته به رتبه بانک متفاوت 

و به شرح جدول شماره )12( خواهد بود:
موعد  از  زودتر  ای  نامه  ضمانت  که  صورتی  در  ب- 
تسویه شود، )80%( کارمزد دوره تعجیل در تسویه )از 
زمان تسویه تا سررسید نهایی ضمانت نامه( به متقاضی 

مسترد خواهد شد.
پ- در صورتی که ضمانت نامه ای به صورت اقساطی/ 
دوره  کارمزد   )%80( گردد،  تسویه  ای  مرحله  چند 
تسویه هر قسط )از زمان تسویه آن قسط/ آن مرحله 
تا سررسید نهایی ضمانت نامه(، پس از تسویه نهایی 

ضمانت نامه، به متقاضی مسترد خواهد شد.
ت- جایزه عدم خسارت جهت صادرکنندگان خوش 
نظر  در  دریافتی  کارمزد   )%20( تا  حداکثر  حساب، 
نحوه  و  حسابی  خوش  مالك  شد.  خواهد  گرفته 
مدیره صندوق  هیئت  توسط  مذکور،  جایزه  پرداخت 

تعیین خواهد شد.
ث- درصورت مشارکت بانک و یا بانک های عامل در 
تضمین صادره، مبلغ کارمزد قابل اخذ بر اساس نرخ 
های مندرج در جداول شماره )9( و )10( و متناسب 
با سهم و میزان مشارکت صندوق محاسبه و دریافت 

می شود.

دنیای اقتصاد/ 
اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری

 ،)ICC(گروه بازرگانی: اتاق بازرگانی بین المللی
مجمع جهانی اقتصاد و مرکز شرکت های خصوصی 
بین المللی)CIPE( – همراه با دولت های کانادا، 
به  آمریكا-  ایاالت متحده  و  انگلستان  آلمان، 
منظور حمایت از اجرای موثر توافق مهم تسهیل 
 ،)WTO( سازمان تجارت جهانی )TFA(تجاری
»اتحاد  عنوان  با  را  مهمی  و  جدید  مشارکت 
جهانی برای تسهیل تجاری« راه اندازی کرده اند. 
قرار است به زودی دولت استرالیا نیز به جمع حامیان 
این اتحاد بپیوندد. اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری، 
 2015 دسامبر   16 تاریخ  در  که  است  مهمی  اقدام 
)25 آذرماه 1394(، به رهبری کسب وکار و به منظور 
کمک به کشورهای در حال توسعه و تسریع اجرای 
توافق تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی راه اندازی 
یک  از  بیش   ،)TFA(تجاری تسهیل  مهم  شد.توافق 
جهانی  تجارت  جریان های  به  )آمریکا(  دالر  تریلیون 
حال  در  بازارهای  برای  عمده ای  منافع  و  می افزاید 
توسعه دارد؛ اما اجرای آن، نیازمند حمایت قابل توجه 

بخش خصوصی است.

مردم ساالری/ در گزارش فراست اند سالیوان عنوان 
شد:

 بارش بارقه هاي امید در اقتصاد ایران  

جهاني  بانک  اقتصادي  رشد  پیش بیني هاي  در   
براي ایران که آخرین بار در سپتامبر به روز شد، 

نرخ رشد کشور تا پایان امسال، 1/9 درصد پیش 
بیني شد که انتظار مي رود در سال آینده به ۵/8 
 6/7 به   2017 سال  در  و  یافته  افزایش  درصد 

درصد برسد.
اند  »فراست  مشاوره  موسسه  دانش  و  نوآوري  مرکز 
در  ایران  است  کرده  عنوان  گزارشي  در  سالیوان« 
»مجمع  جهاني  پذیري  رقابت  رتبه  در  حاضر  حال 
جهاني اقتصاد« 9 پله صعود کرده است.ایران دومین 
آفریقا پس  و شمال  خاورمیانه  منطقه  بزرگ  اقتصاد 
در  آن  اقتصاد  ارزش  که  است  سعودي  عربستان  از 
است.این  بوده  میلیارد دالر  سال جاري میالدي 415 
کشور در برنامه پنج ساله توسعه که از سال 2016 تا 
2021 اجرا مي شود،نرخ رشد ساالنه پنج درصدي را 
پیش بیني کرده و اصالحات در نهادهاي دولتي،بانکي 
داده  اولویت  را  نفتي  درآمدهاي  مدیریت  و  مالي  و 
است. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش »فراست اند 
استراتژیک  برنامه هاي  و  ابتکارهاي متعدد  سالیوان«، 
براي کمک به توسعه و رشد صنعتي در صنایع متعدد 

طراحي شده اند.
این موسسه مشاوره با توجه برنامه ایجاد قطب سوم 
را  بیشتري  رشد  چابهار،  بندر  در  ایران  خودروسازي 
است.  کرده  پیش بیني  کشور  خودروي  صنعت  براي 
خودروسازي دومین صنعت بزرگ ایران پس از نفت 
داخلي  ناخالص  تولید  در  درصد  که 10  است  گاز  و 
مشارکت دارد.بر پایه گزارش این موسسه، ایران سابق 
خودروهاي  براي  جهان  بزرگ  بازار  دهمین  این  بر 
سواري و باري بوده و از زمان تسهیل تحریمها، مورد 
توجه خودروسازان بزرگي همچون پژو، رنو و جنرال 
موتورز قرار گرفته است که منتظر فرصت براي حضور 
در این بازار هستند.نوید احمد جدي، یکي از شرکاي 
ماه  اوایل  بحرین،  در   Ernst & Young موسسه 

جاري در مجمع اقتصادي چین-خاورمیانه که در دوبي 
برگزار شد، پیش بیني کرده بود صنعت نفت و گاز ایران 

سرمایه گذاران خارجي را به سوي خود جذب کند.
همچنین »فراست اند سالیوان«، به صنعت فوالدسازي 
و بخش بانکي به عنوان دو بخش داراي پتانسیل رشد 
تحریم ها  شدن  برداشته  است  کرده  عنوان  و  اشاره 
وضعیت اعتبار بانک هاي ایراني را مثبت خواهد کرد 
و فرصتهاي تجاري جدیدي از تجارت و سرمایه گذاري 
فزاینده در اقتصاد ایران به وجود خواهند آمد که به 
از  بانکي رونق مي بخشند و  نوبه خود به رشد بخش 
عملکرد وام آنها پشتیباني مي کنند.این موسسه مشاوره 
در ادامه خاطرنشان کرده است با برنامه ریزي دولت 
توسعه  در  دالري  میلیارد   40 سرمایه گذاري  براي 
زیرساخت که مستلزم فاینانس قابل توجه بانکي است، 
بانک ها و موسسات مالي فرصت عظیمي پیش رو دارند.

آژانس اعتبارسنجي بین المللي »کپیتال اینتلیجنس« 
ارز داخلي و خارجي  اکتبر سال 2014 رتبه هاي  در 
و  ارز داخلي  رتبه هاي  و  را در »بي«  ایران  بلندمدت 
تایید کرد و  ایران را نیز در »بي«  بلندمدت  خارجي 
تایید  را  کشور  رتبه هاي  ثبات  با  دورنماي  همزمان 
کرد.این رتبه ها از سوي بانک جهاني مورد تایید قرار 
گرفته اند. رتبه هاي بي نشان مي دهد که اعتبار مالي 
و همچنین ریسک هاي کوتاه مدت و بلندمدت اوراق 
بهاداري که از سوي ایران در بازار بین المللي فروخته 
شده اند در مقایسه با سایر کشورهاي در حال توسعه 
امکان  تحریم ها،  برداشته شدن  است.همچنین  خوب 
بازگرداندن شدن دارایي هاي بلوکه شده به داخل ایران 
از  یکي  کیپرئوس،  کنستانتینوس  مي کند.  فراهم  را 
»مودیز  اعتبارسنجي  موسسه  ارشد  اعتباري  مدیران 
اینوسترز سرویس« در این خصوص اظهار کرده بود: 
اگر تحریم ها برداشته شوند، شاهد پتانسیل صعودي 
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قابل توجه براي بانک هاي ایراني خواهیم بود که حاصل 
فعالیت اقتصادي بیشتر در این کشور خواهد بود. این 
جدید  منطقه اي  تجاري  فرصت هاي  شامل  پتانسیل 
پروژه هاي  و  اعتبارنامه ها  تجارت،  فاینانس  به  مربوط 
سرمایه گذاري و زیرساخت جدید خواهد بود. بر اساس 
گزارش پایگاه اینترنتي زاویا، با این همه نگراني هایي 
درباره احتمال وجود موانع براي سرمایه گذاري خارجي 
انگلیس  سابق  خارجه  وزیر  هاگ،  دارد.ویلیام  وجود 
در  که  استراتژي عرب  کنفرانس  در  ماه جاري  اوایل 
گذاري  سرمایه  بود  شده  مدعي  شد،  برگزار  دوبي 
سیاست  و  سیاسي  ابهام  دلیل  به  خارجي  مستقیم 
اقتصادي ضعیف، ممکن است آنطور که امید مي رفت 

به ایران سرازیر نشود

تسنیم/
منابع بانک ها با کمترین مداخله به تولید 

برسد 

ای  بخشنامه  ارسال  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
کمک  خواستار  کشور  های  بانک  همه  برای 
بیشتر به واحدهای تولیدی و همكاری با کارگروه 

تسهیل و رفع موانع تولید شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری، بانک مرکزی 
با ارسال بخشنامه ای برای مدیران بانک های دولتی، 
غیر دولتی و موسسات اعتباری خواستار اقدام آن ها 
در جهت حل مشکالت بنگاه های اقتصادی شده است.

در این بخشنامه که به امضای ولی اله سیف رئیس کل 
به مصوبه هیئت  اشاره  با  است  مرکزی رسیده  بانک 
دولت برای تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

بانک ها خواسته شده  از  استان های کشور  در همه 
بانکی حمایت  منابع محدود  از  است »ضمن صیانت 
با  کشور  بانکی  شبکه  سوی  از  بیشتری  همکاری  و 

کارگروه مورد نظر صورت پذیرد«.

متن بخشنامه به این شرح است:
»احتراما همانگونه که اطالع دارید به موجب تصویب 
 19/2/1394 مورخ  18151/ث50720ه  شماره  نامه 
فراهم  منظور  به  گردید  مقرر  وزیران  محترم  هیئت 
برای  هماهنگی  و  اقتصادی  رشد  های  زمینه  نمودن 
حل و فصل مشکالت و موانع فراروی واحدهای تولیدی 
»کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید« در همه استان 
های کشور تشکیل گردد که از اهم وظایف کارگروه یاد 
شده بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و 
هماهنگی برای حل مشکالت آن ها و کمک به تسریع، 
تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تولیدی می 

باشد.
در این راستا با توجه به نقش برجسته و مهم شبکه 
منظور  به  و  معنونه  اهداف  تحقق  در  کشور  بانکی 
افزایش کارآیی کارگروه مزبور در استان های مختلف 
الزم است ضمن صیانت از منابع محدود بانکی،  حمایت 
با  کشور  بانکی  شبکه  سوی  از  بیشتری  همکاری  و 
افزایش  ضمن  تا  پذیرد  صورت  نظر  مورد  کارگروه 
اثربخشی فعالیت بانک ها در رفع مشکالت اقتصادی، 
به صورت  با کمترین مداخله  ها  بانک  منابع محدود 

بهینه به متقاضیان نیازمند اختصاص یابد.
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Chris Myers :دنیای اقتصاد/ نویسنده
Forbes :مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد/ منبع

کنترل ناامیدی یکی از چالش های زندگی هر فردی 
است،  بوده  دنیای کسب وکار  در  که  هر کسی  است. 
می تواند داستان های وحشتناکی از فجایعی که سر کار 
با آنها روبه رو بوده است بگوید، اما اگر از رقابت پیروز 

بیرون آمده باشد، درمورد رمز بقای شان بپرسید.

یكی از بهترین مشتریان خود را از دست داده اید؟ 
این ضرورتا یک شکست نیست. سعی کنید دریابید که 
چرا آنها سفارش های خود را به دیگران می دهند. اگر 
دستپاچه شده اید، کاری را انجام دهید که بتواند مشکل 
را حل کند تا دوباره آن اشتباه را مرتکب نشوید. اگر مدیر 
خرید یک فامیل جدید دارد که در رقابت با شما به او 
می فروشد، خب این به هیچ وجه ناامیدکننده نیست. این 
برای شما یک چالش جدید است. فقط سعی کنید تا 
انتظارات خود را پایین تر نیاورید. اگر در انتظار هیچ باشید، 
هیچ هم نصیب شما خواهد شد.کارآفرینی به خصوص 
برای موسسان، مانند راندن یک ترن هوایی خالف جهت 
فکر  مورد یک کسب وکار  در  که  زمانی  است.  دیگران 
می کنید، 2 نوع سرمایه، پول و سرمایه گذاری عاطفی 
سرمایه گذاری  باالترین  معموال  موسسان  دارد.  وجود 
عاطفی را نسبت به هرکس دیگر در سازمان دارند. با 
برای  است.  آنها  کودک  مانند  کسب وکار  وجود،  این 

کارآفرینان، زندگی یعنی کار و کار یعنی زندگی.

زمانی که ناامیدی به وجود می آید و همیشگی می شود 
زمین  را  شما  تا  بدهید  اجازه  آن  به  که  است  آسان 
روانی  سالمت  و  تیم  شرکت،  خاطر  به  گرچه  بزند. 
این  با  چگونه  که  بیاموزند  باید  کارآفرینان  خودتان، 
موقعیت ها با رفتار مثبت برخورد کنند. من کارشناس 
اما حوزه ای که در آن تجربیات  نیستم،  همه مسائل 
فراوانی دارم کنترل ناامیدی است. در اینجا آنچه که 
سال ها آموخته ام و باعث شده اند تا کارآفرینان من بهتر 
بتوانند با چالش های زندگی شان مواجه شوند را با شما 

به اشتراک می گذارم.

قوی باشید و سعی کنید حفظ ظاهر کنید
روش و رفتار مخصوصا درون سازمان های کوچک به 
شدت مسری است. این امر در بسیاری مواقع درست 
است، اما زمانی که با رفتار و منش رهبر سازمان سر 
اگر یک تیم  این مساله حادتر می شود.  و کار دارید، 
افسردگی  این  ببینند،  افسرده  را  رهبرشان  سازمانی، 
مانند شعله های آتش به همه جا زبانه می کشد. برای 
است. من  بسیار مهم و ضروری  رهبران حفظ ظاهر 
این عمل را به هیچ وجه به عنوان راهی برای پنهان 
کردن حقیقت نمی بینم. در عوض این کار یعنی شما 
به احساسات زودگذر خود اجازه نمی دهید تا بر روحیه 
سازمانی  رهبران  اغلب  بگذارد.  اثر  برتان  و  دور  افراد 
ناامیدی  مساله  با  گریزانند.اخیرا  گله  و  ناله  از  خوب 
در شرکتم روبه رو شدم. من فرصت کار با گروهی را 
داشتم که به آنها اعتماد داشتم و تحسین شان می کردم 

و این گروه به علت نیروهایی که خارج از کنترل من 
بود، نهایتا دچار کاستی شده بود. هنوز نمی توانم اجازه 
دهم تا ناامیدی پرسنلم بر عملکرد من یا روحیه تیمم 
تاثیر بگذارد. تنها راه مبارزه با ناامیدی تشخیص آن، 
به سمت آن چیزی است که  پذیرفتن آن و حرکت 

بزرگ تر و بهتر است.

شرایط را در دست بگیرید
شنیدن اخبار ناامیدکننده هرگز جذاب نیست. باید به 
احساسات اجازه دهید که فرد بهتری از شما بسازد. 
مهم نیست در لحظه چقدر احساس غمگینی، بیهودگی 
یا عصبانیت می کنید، توانایی نشان دادن ظاهر خوب 
تحت فشار یکی از پسندیده ترین ویژگی های است که 
یک رهبر سازمانی می تواند دارا باشد. گرچه به ندرت 
اما در طول  نظر می آید،  به  این حفظ ظاهر طبیعی 
زمان طبیعی خواهد شد. زمانی که با ناامیدی روبه رو 
وضعیت  مدیریت  در جست وجوی  می شوید، همیشه 
با وقار، درک و احترام باشید.گرچه همیشه همه چیز 
طبق آنچه می خواهیم پیش نمی رود، اما زمانی که با 
احترام، افتخار و شفافیت وضعیت را مدیریت می کنید، 
بازمی گردد.  دوباره  کار  برای  فرصت هایی  با  آینده 
موجب  صبر،  و  آرامش  با  لحظه  در  ناامیدی  کنترل 

احترام دوطرفه و مداوم می شود.

پیش بروید، مهم نیست چه اتفاقی می افتد
کسب وکار مانند زندگی و فوتبال، بازی لحظه ها است. 

بیشتر کسب وکارهای موفق توسط مجموعه ای از همه 
تصمیمات و تعامالت کوچک تعریف می شود که هر 
روز اتفاق می  افتند، نه توسط حرکات استراتژیک بزرگ. 
این حقیقت ساده مسوولیت را برعهده هر دوی رهبران 
بشمارند.  غنیمت  را  لحظه  هر  تا  می گذارد  تیم ها  و 
زمان روبه رو شدن با ناامیدی می توانید در شکست  ها 
فروبپاشید یا اینکه به راهتان ادامه دهید. افراد موفق 
از خود استحکام نشان می دهند و حتی در مواجهه با 
ناامیدی و شکست سانت به سانت و لحظه به لحظه 
و  تیم قوی، محصول عالی  به پیش می روند.من یک 
حامیان شگفت انگیزی دارم. می خواهم به پیش بروم و 
مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. آیا این رفتار برای شرکتم 
و بخش های دیگر فوق العاده بوده است؟ قطعا. آیا من 
به خودم اجازه خواهم داد تا برای فرصت های از دست 
رفته آه و ناله کنم؟ مطلقا نه. ما در شرکتمان قوی تر 
از هر زمان دیگر، در حال تالش برای دو چندان کردن 
تالش هایمان و حرکت رو به جلو هستیم.هیچ شکی 
و رشد  رفتن  پیش  ایجاد یک کسب وکار،  که  نیست 
اجتناب ناپذیر  ناامیدی  میان  این  در  است.  آن دشوار 
است. این توانایی شما است که قوی باشید، موقعیت 
پیش آمده را با صبر و شکیبایی مدیریت کنید و اندک 
کارآفرینان  از  را  شما  کار  این  بروید؛  پیش  به  اندک 
دیگر متمایز می کند. زمانی که با ناامیدی های شخصی 
روبه رو می شوید، اجازه ندهید آنها شما را زمین بزنند. 
تنها بخاطر بسپارید که این یک بازی نفسگیر است؛ 

باید برای ادامه راه خود را آماده کنید.

چگونه با ناامیدی در کسب وکار مبارزه کنیم؟

 بازگشت به عناوین 18 یادداشت مدیریتی

شماره هزار و  ششصد و چهل و دو     ششم دی  ماه هزار و سیصد و نود و چهار   



موضوع : مناقصه عمومي۲مرحله ای 
۶۲/۹۴خرید۱۶۲دستگاه برقگیر و۱۶۲دستگاه کنتور 

برقگیر۲۰کیلوولت

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست و 
هفتم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست و 

هفتم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - دهم دي 
ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : جمهوری اسالمی ایران - 
مركزی - اراك

    
توضیحات: مسئول مناقصه خانم آقاخانی

موضوع: خرید کابل کراسلینک ۲۰کیلو ولت )مناقصه 
)۷۴۳-۹۴

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست و 
ششم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست و 

ششم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - چهاردهم 
دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۵ - بیست و 

ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - چهارمحال و بختیاری
     

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

اداره تدارکات و یا تهران –خیابان برزیل –شرکت توانیر 
–دبیرخانه مرکزی

  
طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع : خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز 
)مناقصه۷۴۲-۹۴(

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

تاریخ بازگشایی پاکات: ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست و 
ششم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد :  ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست 

و ششم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - چهاردهم 
دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۵ - بیست و 

ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : جمهوری اسالمی ایران - 
چهارمحال و بختیاری -

    
محل دریافت اسناد : آدرس شهركرد – بلوار آیت اله 

كاشانی – میدان آیت اله دهكردی – امور بازرگاني-
اداره تدارکات و یا تهران –خیابان برزیل –شرکت 

توانیر –دبیرخانه مرکزی
  

طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات

موضوع : خرید انواع مقره )مناقصه۷۴۰-۹۴(

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست 
و ششم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - بیست و 

ششم دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۴ - چهاردهم 
دي ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۵ - بیست و 

ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان / شهر : ایران - چهارمحال و بختیاری
    

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

اداره تدارکات و یا تهران –خیابان برزیل –شرکت 
توانیر –دبیرخانه مرکزی

  
طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

19 مناقصات

شرکت سهامی برق منطقه ای باخترشرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاریشرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاریشرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری

 بازگشت به عناوین 
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مخاطبان محترم بولتن الكترونیک سندیكای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

و نقدهای خود را از طریق ایمیل  ahmadi@ieis.ir ویا 
شماره تلفن های 6-66۵70930  به ما اطالع دهید.

با تشكر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیكا

 کوچ هزاران پرنده مهاجر-
 بندر ترکمن
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