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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

 55 توليد  از  نيرو  وزیر  انرژي  و  برق  معاون 
درصد برق كشور از سوي بخش خصوصي خبر 
داد و نياز ساليانه این صنعت در بخش توليد را 
سه ميليارد دالر و در زمينه تامين زیرساختها 

60 هزار ميليارد ریال اعالم كرد.
)پاون(،  نيرو  وزارت  اطالع رساني  پايگاه  به گزارش 
نخستين  در  امروز  عصر  فالحتيان«  »هوشنگ 
همايش اعضاي شوراي راهبري حوزه هاي تخصصي 
صنعت برق كشور در محل پژوهشگاه نيرو گفت: 
اين صنعت با حضور بخش خصوصي چهره متفاوتي 
نسبت به گذشته دارد و هم اكنون 55 درصد برق 

كشور توسط اين بخش توليد مي شود.
اقتصادي  واحد  دوهزار  هم اكنون  داد:  ادامه  وي 
شامل توليدكننده و پيمانكار و مشاور در اين بخش 
فعاليت دارند كه در اين بنگاه ها 150 هزار اشتغال 

مستقيم ايجاد شده است.
اين مسئول گفت: هم اكنون صنعت برق كشور با 
74 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي و 33 ميليون 
مشترك برق بزرگ ترين مجموعه صنعتي بخش 
برق در منطقه است و بايد در چند سال آينده 25 

هزار مگاوات به ظرفيت خود اضافه كند و به 100 
هزار مگاوات ظرفيت برسد.

فالحتيان از صادرات ساليانه يك ميليارد دالر برق 
از كشور خبر داد و افزود: هم اكنون ايران ساليانه 
نزديك به 10 ميليارد كيلووات ساعت برق صادرات 
واردات  ساعت  كيلووات  ميليارد  چهار  نزديك  و 
برق  ساليانه  مبادالت  تراز  وي،  گفته  دارد.به  برق 
هشت  تا  ميليارد   6 مثبت  همسايه  كشورهاي  با 

ميليارد كيلووات ساعت است.
نيروگاه  مگاوات  هزار  پنج  ايجاد  لزوم  درباره  وي 
به  پاسخگويي  براي  گفت:  كشور  در  برق  جديد 
در  دالر  ميليارد  سه  ساليانه  بايد  مشتركان  نياز 
تامين  براي  توليد و 60 هزار ميليارد ريال  بخش 

زيرساخت هاي انتقال و توزيع هزينه شود.
فالحتيان تاكيد كرد 15 درصد ارزش افزوده صنعت 
كشور به بخش برق تعلق دارد و گفت: اكنون 80 
به  متعلق  مهندسي كشور  و  فني  درصد صادرات 
بخش نيروست كه 50 درصد آن به بخش برق و 

30 درصد به بخش آب اختصاص دارد.
 280 ساليانه  هم اكنون  داد:  ادامه  مسئول  اين 

توليد  كشور  در  برق  ساعت  كيلووات  ميليارد 
نيروگاه هاي كشور 37.7  بازده  مي شود و متوسط 
برق  تلفات  هم اكنون  وي،  گفته  است.به  درصد 
كشور در بخش توزيع و فوق توزيع 13.5 درصد 
 6 افزايش  با  ساليانه  صنعت  اين  همچنين  است. 
درصدي تقاضا روبروست.وي يادآوري كرد تابستان 
گذشته پيك بار 50 هزار و 177 مگاوات را تجربه 
كرديم كه طبق پيش بيني ها امسال اين ميزان به 

52 هزار مگاوات مي رسد.
معاون برق و انرژي وزير نيرو چهار هدف صنعت 
برق را برشمرد: تبديل ايران به عنوان مركز راهبري 
بهينه  مديريت  در  سرآمدي  منطقه،  برق  شبكه 
تقاضا و مصرف، دسترسي آزاد به شبكه برق منطقه 
تبديل  سرانجام  و  برق  بازار  در  منصفانه  رقابت  و 
به قطب سرآمد منطقه در توليد عرضه برق پاك، 
مطمئن، پايا و باكيفيت.وي از حمايت كامل وزارت 
اين  در  و گفت:  داد  تحقيقات خبر  از بخش  نيرو 
نظر  در  را  مختلفي  طرح هاي  نيرو  وزارت  زمينه 
گرفته است و در نظر دارد منافع مالي يك نيروگاه 

حرارتي را به بخش تحقيقات اختصاص دهد.

وزارت نیرو/  نياز برق به ساليانه 3ميليارد دالر در بخش توليد و 60 هزار ميليارد ريال براي زيرساخت

روز کار و کارگر  مبارک

معاون وزير نيرو: 55درصد برق كشور، توليد بخش خصوصي دنیای اقتصاد/ دكتر پویا جبل عاملی
يكی از عواملی كه باعث می شود سياست گذاران به اهداف 
در  تناقض  نكنند،  پيدا  دست  خود  نظر  مورد  اقتصادی 
اين  ساده  چارچوب  است.  سياستی  ابزارهای  از  استفاده 
تناقض را می توان به اين شكل توصيف كرد؛ سياست گذاران 
برای رسيدن به هدفی در يك موضوع از ابزار »الف« استفاده 
ابزار  از  ديگر  موضوعی  هدف  به  رسيدن  برای  و  می كنند 
»ب« بهره می برند. غافل از آنكه ابزار »ب« خود اثری منفی 
بر هدف موضوع اول به جا خواهد گذاشت. گاهی تا زمانی 
نمی تواند  است،  نبرده  بهره  ابزار »ب«  از  كه سياست گذار 
اثر منفی آن را بر هدف اول مشاهده كند. به همين دليل 
تاكيد می شود سياست گذاری مطلوب آن است كه قدرت 
پيش بينی برای بهره بردن از هر ابزار و محدوديت های آن 
اهداف،  ميان  كردن  اولويت بندی  با  و  باشد  داشته  وجود 
گفته  رو  آن  از  مقدمه  شود.اين  اعمال  اقتصادی  سياست 
شد كه اهميت پيگيری اهداف با ابزارهای مشخص بار ديگر 
مورد تاكيد قرار بگيرد. اين تاكيد از آن رو اهميت داردكه 
ديگری  مقطع  هر  از  بيش  كنونی  برهه  در  ايران  اقتصاد 
نيازمند تصميمات هماهنگ، درنظر گرفتن محدوديت ها در 
استفاده از ابزارها و پيش بينی آثار و پيامدهای بهره گيری از 

هر ابزار اقتصادی است.
ادامه در صفحه 3 / 

تناقض سياستی



 

 امضای 15 تفاهم آب و برقی با كره
وزيرنيرو با اشاره به امضای 15 تفاهم نامه آب و برقی 
بين ايران و كره جنوبی از واگذاری ساخت ۹ سد و 
قرارداد  كره  با  و گفت:  داد  كره ای ها خبر  به  نيروگاه 

خريد تضمينی برق امضا می شود.......ادامه خبر

 مشاركت كره جنوبی در ساخت 
نيروگاه های برقابی، تجدیدپذیر و 

حرارتی در ایران
تهران- ايرنا- معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی وزير 
نيرو از مشاركت شركت های كره جنوبی در ساخت 
نيروگاه های برقابی، تجديدپذير و حرارتی در ايران با 
تاكيد بر انتقال فناوری و تامين مالی )فاينانس( خبر 

داد.......ادامه خبر
 /

 نيروگاه و سدهای ایران با فاینانس 
كره جنوبی ساخته می شوند

يك مقام ارشد در دولت كره جنوبی از تامين فاينانس 
طرح های جديد ساخت نيروگاه، سد و نيروگاه های 
خبر  جنوبی  كره  شركت های  توسط  ايران  آبی  برق 

داد.......ادامه خبر

 صادرات برق ایران به عراق از سر گرفته 
شد

فرماندار بغداد گفت، ايران صادرات برق به استان بصره را 
پس از چند هفته وقفه از سر گرفته است.......ادامه خبر

 عامل احتمالی خاموشی توليد نيست، 
توزیع است

بحث احتمال بروز خاموشی كشور در تابستان امسال 
موضوعی است كه به صورت پراكنده از زبان مسووالن 
مديرعامل  گفته  به  كه  می شود  شنيده  برق  صنعت 
قدمت  مساله  اين  اصلی  دليل  تهران  منطقه ای  برق 
باالی تاسيسات شبكه برق است، چرا كه از نظر توليد 

مشكلی در اين زمينه وجود ندارد.......ادامه خبر

 رئيس جمهور فردا از كارخانجات مپنا 
بازدید می كند

روحانی  حسن  كارگر  جهانی  روز  مناسبت  به 
كرج  در  مپنا  كارخانجات  گروه  از  فردا  رئيس جمهور 

بازديد می كند.......ادامه خبر

 4طرح اولویت دار اقتصاد مقاومتی بخش 
صنعت برق در دستور كار قرار گرفت

تهران- ايرنا- شركت سهامی مديريت توليد، انتقال و 
توزيع نيروی برق ايران )توانير( چهار طرح اولويت دار 
اجرا  برای  را  مقاومتی  اقتصاد  زمينه  در  برق  صنعت 

تصويب كرد.......ادامه خبر

 33 طرح توسعه فناوری صنعت برق و 
انرژی رونمایی شد

تهران- ايرنا- 33 طرح از مجموع 40 طرح اولويت دار 
توسعه فناوری صنعت برق و انرژی عصر امروز)شنبه( با 
حضور »حميد چيت چيان« وزير نيرو رونمايی شد.......

ادامه خبر

 مقام پاكستانی: واردات 100 مگاوات برق 
از ایران به بندر »گوادر« به  زودی نهایی 

می شود
يك مقام رسمی وزارت آب و برق پاكستان اعالم كرد 

قرارداد واردات يكصد مگاوات برق از ايران برای بندر 
نهايی  مرحله  در  پاكستان  غربی  جنوب  در  »گوادر« 

است.......ادامه خبر

 ارزش معامالت برق به بيش از دو 
ميليارد ریال رسيد

هفته  طی  انرژی  بورس  در  برق  معامله های  ارزش 
گذشته به بيش از دو ميليارد ريال رسيد.......ادامه خبر

 یادداشت تفاهم پروژه احداث نيروگاه 
خورشيدی اهواز  امضا شد

برداری  وبهره  احداث  پروژه  تفاهم  يادداشت   - اهواز 
شركت  يك  بين  خورشيدی  مگاواتی   10 نيروگاه  از 
آلمانی و شركت برق منطقه ای خوزستان امضا شد........

ادامه خبر

  ابالغ سياست های جدید اشتغال
......ادامه خبر

 حضور فعاالنه تشکل ها پررنگ تر می شود
......ادامه خبر.

 جزئيات بسته حمایت از توليد گمرک 
در سال 95

......ادامه خبر

 بازرگانان ایرانی در عراق سرمایه گذاری 
كنند

.......ادامه خبر

 باید فضای بخش خصوصی متناسب با 
استانداردهای بين المللی شود

......ادامه خبر

 ایران- آلمان قرارداد جدید ساخت 
تجهيزات نفت امضا می كنند

.......ادامه خبر

 جدول قيمت سکه و ارز روز شنبه 
منتشر شد
.......ادامه خبر

اتاق  راكد  بودجه  تومان  ميليارد   200  
متعلق به كيست؟

 ......ادامه خبر

 نماگرهای ركودی از سال 1394
......ادامه خبر

 نقطه تعادل صادرات فوالد كجاست؟
. ......ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مهر/ وزير نيرو خبر داد:
امضای 15 تفاهم آب و برقی با كره

وزیرنيرو با اشاره به امضای 15 تفاهم نامه آب و 
برقی بين ایران و كره جنوبی از واگذاری ساخت 
9 سد و نيروگاه به كره ای ها خبر داد و گفت: با 

كره قرارداد خرید تضمينی برق امضا می شود.
به  گزارش خبرنگار مهر، حميد چيت چيان وزير نيرو 
زير  زمين،  وزير  كانگ«  »هواينگ  با  ديدار  در  امروز 
ساخت و حمل و نقل كره جنوبی در جمع خبرنگاران 
و  بين مسئولين دو كشور  آمد  و  رفت  اينكه  بيان  با 
همكاری های  زمينه های  شركت ها،  بين  مراودات 
كره  جمهور  رئيس  سفر  و  كرده  فراهم  را  دوجانبه 
جنوبی به ايران نيز از اهميت بااليی برخوردار بوده و 
باعث خواهد شد تا سرعت اين همكاری ها افزايش يابد، 
گفت: در ماه های اخير بسياری از عالئق همكاری های 
بين دو كشور تبديل به يادداشت تفاهم شده كه برخی 
از اين تفاهم نامه ها در اين سفر، بين روسای جمهوری 

و وزرای دو كشور به امضا خواهد رسيد.
كره  جمهور  رئيس  سفر  در  اينكه  بيان  با  نيرو  وزير 
جنوبی به ايران، ۹ تفاهم نامه همكاری در بخش آب 
و 6 تفاهم نامه در بخش برق امضا خواهد شد، تصريح 
بين دو  راهبردی  به يك سند  تفاهم نامه ها  اين  كرد: 

كشور تبديل شده و هرچه زودتر اجرايی شوند.
تفاهم  اين  اينكه  به  اشاره  با  دولت  كابينه  عضو  اين 
اظهار  بود،  خواهد  برق  و  آب  بخش  دو  در  نامه ها 
داشت: در بخش آب، احداث سد و نيروگاه بختياری 
و احداث سد و نيروگاه كارون 2 و مديريت هوشمند 
آب سدهايی كه بر روی سد كارون 2 ساخته شده و 
همچنين احداث سد و انتقال آب از بهشت آباد به سه 
استان كشور )كرمان؛ يزد، اصفهان( از مفاد اين تفاهم 

نامه ها خواهد بود.
هم  برق  صنعت  در  كرد:  تاكيد  همچنين  نيرو  وزير 
احداث سه نيروگاه به روش BOO و نيروگاه زنجان 
4، نيزار، بافق و هوشمند سازی شبكه های برق كشور 

در دستور كار تفاهم نامه بخش برق است.
چيت چيان با بيان اينكه ارتقای سطح ولتاژ انتقالی از 
400 به 765 كيلوولت و كاهش تلفات شبكه انتقال 
بايد  كه  است  همكاری  موارد  ديگر  از  برق  توزيع  و 
هرچه سريع تر عملياتی شود، يادآور شد: دولت ايران 
به  صورت 100 درصدی از اين پروژه ها حمايت خواهد 
كرد كه اميدواريم مشمول پرداخت وام های كم بهره از 

سوی دولت كره جنوبی شود.
اينكه پروژه های تعريفی و توافق های  با اشاره به  وی 
صورت گرفته هدف نهايی نيست، تبيين كرد: اين ها 
بين دو كشور  زمينه های همكاری  در  اوليه  قدم های 
زمينه های  در  است  قرار  اينكه  به  توجه  با  و  است 
توليد برق در 10 سال آينده 47 تا 50 هزار مگاوات 
به ظرفيت برق كشور افزوده شود كه 7500 مگاوات 
بتوانيم  است،  پذير  تجديد  انرژی های  زمينه  در  آن 
كره جنوبی  با  بخش ها  اين  در  را  همكاری های خود 

نيز ادامه دهيم.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه 43 تا 44 درصد 
شبكه های  پوشش  تحت  كشور  شهری  جمعيت 
فاضالب هستند كه با سرعت زيادی به پيش می رود، 
گفت: به دليل شرايط اقليمی كشور نيازمند به استفاده 
از سامانه های آب شيرين كن در حاشيه خليج فارس 
و دريای عمان هستيم كه اميدواريم شاهد همكاری 
مشترك شركت های داخلی و كره ای در اين زمينه ها 

نيز باشيم.
خريد 400  مناقصه  برگزاری  به  همچنين  نيرو  وزير 
دستگاه پست انتقال و توزيع شبكه برق كشور و حضور 

ادامه از صفحه 1/ 

 با وجود اين اهميت به نظر می رسد برخی از نهادهای 
اقتصادی دولت برای جبران كسری بودجه و يافتن 
منابع درآمدی بيشتر بر آن هستند تا سياست های 
مالياتی را اعمال كنند كه با هدف تحريك تقاضا و 
از  بانكی و رونق اقتصادی  كاهش فشار بر سيستم 
طريق كاهش نرخ سود بانكی در تناقض است. اگر 
وزارت اقتصاد هم معتقد به كاهش نرخ سود بانكی 
ماليات  با  كه  است  ساده  موضوع  اين  درك  است، 
ستانی از سود سپرده های بانكی، نرخ سود افزايش 

می يابد. چرا؟
نياز به منابع  از هر زمان ديگر  امروز بيش  بانك ها 
نقدی دارند. اين احتياج فزاينده خود باعث آن شده 

است تا نرخ سود در سيستم بانكی افزايش يابد.
همين تشنگی بانك ها به منابع نقدی باعث می شود 
اين  بانكی،  بر سود سپرده های  ماليات  با وضع  كه 
بانك ها باشند كه بارمالياتی آن را بر دوش كشند. 
را  موضوع  اين  اقتصادی  ادبيات  با  بخواهيم  اگر 
بانك ها  شديد  نياز  كه  بگوييم  بايد  كنيم،  تشريح 
خدمت  عرضه  تا  می شود  موجب  نقدی  منابع  به 
سپرده، كم كشش تر از تقاضای اين خدمت از سوی 
سپرده گذاران باشد و بار ماليات بر سپرده به دوش 
عرضه كننده خدمت كه همان بانك ها باشد بيفتد. در 
نتيجه، بخش اعظم هر درصد ماليات بر سود سپرده 
خود را در افزايش نرخ سود نشان خواهد داد. فراتر 
از اين موضوع، نرخ سود تسهيالت است. سخت است 

كه بتوان در شرايط فعلی عنوان كرد كدام يك از 
طرف عرضه و تقاضای تسهيالت كم كشش تر است و 
چه كسی بار مالياتی را می پردازد؛ اما يك نكته واضح 
افزايش نرخ سود سپرده ها بر نرخ  از  است؛ بخشی 
انتظار می رود  بنابراين  اثرگذار است.  نيز  تسهيالت 
به دليل  كه  سپرده ها  سود  بر  ماليات  وضع  با  كه 
سپرده  سود  نرخ  افزايش  موجب  كشش  مكانيزم 
دهد.  افزايش  نيز  را  تسهيالت  سود  نرخ  می شود، 
آيا اين با هدف اعالمی از سوی دولت در مورد نرخ 
سود سيستم بانكی و با فشاری كه گذارده می شود 
تا نرخ سود پايين آيد، همخوانی دارد؟ آيا تاكنون 
پيشنهادكنندگان وضع ماليات بر سود سپرده به اين 
موضوع فكر كرده اند؟ آيا استدالل و پاسخی دارند؟ 
البته اگر هدف كاهش فشار بر بانك ها و كاهش نرخ 
سود نبود، در زمانی كه دولت به خاطر افت درآمد 
با مشكل روبه رو است. ای بسا! اين سياست بسيار 
نيز ستودنی بود؛ اما در حال حاضر اين سياست جز 
ضديت با هدف اولی دولت برای كاهش نرخ بهره و 

تحريك تقاضا نيست.

تناقض سياستی
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شد:  يادآور  و  كرد  اشاره  ای  كره  شركت های  برخی 
ميدان بزرگ كاری برای شركت های كره ای در ايران 
فراهم شده كه اميدواريم بتوانند از اين شرايط كاری 
ايرانی  شركت های  با  همكاری  و  تكنولوژی  انتقال  با 
تاكيد  يازدهم  دولت  كابينه  عضو  شوند.اين  بهره مند 
 ECA كرد: وزارت نيرو با شركت های كره ای قرارداد
امضا كرده و پرداخت قيمت برق را تضمين خواهد كرد.

چيت چيان با بيان اينكه پس از گذشت پنج سال دوره 
به روش ECA، شركت های كره جنوبی  برق  خريد 
قرار  به صورت،  را  توليدی خود  برق  تا  مختار هستند 
داد دو جانبه با خريداران برق، فروش برق در سازمان 
بورس انرژی و عرضه برق در بازار برق به صورت رقابتی 
به فروش برسانند، خاطرنشان كرد: به جز فروش برق 
در داخل كشور، اين شركت ها می توانند برق توليدی 

خود را به ساير كشورها نيز صادر كنند.

ایرنا/ در گفت وگو با ايرنا اعالم شد:
مشاركت كره جنوبی در ساخت 

نيروگاه های برقابی، تجدیدپذیر و 
حرارتی در ایران

تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
كره جنوبی  های  از مشاركت شركت  نيرو  وزیر 
و  تجدیدپذیر  برقابی،  های  نيروگاه  ساخت  در 
و  فناوری  انتقال  بر  تاكيد  با  ایران  در  حرارتی 

تامين مالی )فاینانس( خبر داد.
عليرضا دائمی امروز )شنبه( در گفت وگو با خبرنگار 
خانم  الوقوع  قريب  سفر  به  اشاره  با  ايرنا،  اقتصادی 
به  جنوبی  كره  جمهور  رئيس  هی«  گئون  »پارك 

شركای  از  يكی  جنوبی  كره  داشت:  اظهار  كشورمان 
تجاری مهم جمهوری اسالمی ايران است و وزارت نيرو 
در دوره های گذشته ارتباطات نزديكی با دولتمردان و 
متخصصان اين كشور بويژه در امر ساخت نيروگاه ها 

داشته است.
به گفته اين مقام مسئول، پيش از اعمال تحريم ها، 
دو كشور همكاری های خوبی در عرصه منابع آب و 
ساخت نيروگاه های برقابی داشته اند، اما آنچه امروز و 
در جريان سفر خانم گئون هی دنبال می شود، تامين 
مالی خارجی )فاينانس( و انجام همكاری های مشترك 
در ساخت نيروگاه های برقابی، تجديدپذير و حرارتی 
دقيق  صورت  به  هنوز  ها  پروژه  جزئيات  اما  است؛ 

مشخص نشده است.
وی افزود: مذاكره های جدی بين دو كشور در مقوله 
و  سدها  ساخت  زمينه  در  مالی  تامين  و  آب  منابع 
نيروگاه های برقابی با فناوری و دانش فنی كره ای ها 
انجام شده است و وزارت نيرو بر مبنای قانون حمايت 
از توليد داخل و رعايت سهم 51 درصدی دولت، به 

انجام پروژه های مشترك می پردازد.
دائمی يادآورشد: هيچ يك از طرح ها و پروژه هايی كه 
با حضور رئيس جمهور كره جنوبی در زمينه آب و برق 
به امضاء می رسد، مربوط به پيش از تحريم ها نيست 

كه وزارت نيرو بخواهد آنها را دوباره احيا كند.
افزود:  نيرو  اقتصادی وزير  امور  برنامه ريزی و  معاون 
آخرين حضور كره ای ها در صنعت آب و برق ايران، 
مشاركت در ساخت سد و نيروگاه مسجد سليمان در 

سال های 1381 و 1382 بوده است.
ساخت  توسعه  ششم  برنامه  در  ايرنا،  گزارش  به 
26هزارمگاوات نيروگاه جديد برنامه ريزی شده است 
گازی  نيروگاه های  تبديل  با  آن  مگاوات  كه 16هزار 
موجود به سيكل تركيبی، سه هزار مگاوات آن ساخت 

توليد  DG)نيروگاه  پراكنده،  توليد  های  نيروگاه 
پراكنده( و CHP)توليد همزمان برق و حرارت( و پنج 
هزار مگاوات ديگر آن نيروگاه های تجديدپذيربادی و 

فوتوولتائيك )خورشيدی( خواهد بود.
ظرفيت اسمی نصب شده نيروگاهی ايران در يك دهه 
گذشته دو برابر شده است. ايران اكنون رتبه نخست 
نظر  از  را  جهان  چهاردهم  رتبه  و  خاورميانه  منطقه 
ظرفيت نيروگاهی دارد.خانم »پارك گئون هی« رئيس 
رسمی  دعوت  به  فردا)يكشنبه(  جنوبی  كره  جمهور 
سه  سفر  كشورمان  جمهوری  رئيس  روحانی  حسن 

روزه خود به تهران را آغاز می كند.
امضای چند قرارداد همكاری، جست وجوی راه های 
تقويت همكاری مشترك در بخش های انرژی، بانك 
و بيمه، پروژه های زيربنايی، بهداشت و درمان، علمی، 
اعالم  از مهمترين محورهايی  نيز  فرهنگی  و  فناوری 
شده برای بحث و تبادل نظر مسئوالن دو كشور است.

مهر / 
نيروگاه و سدهای ایران با فاینانس 

كره جنوبی ساخته می شوند

تامين  از  جنوبی  كره  دولت  در  ارشد  مقام  یک 
سد  نيروگاه،  ساخت  جدید  های  طرح  فاینانس 
و نيروگاه های برق آبی ایران توسط شركت های 

كره جنوبی خبر داد.
وزير  كانگ«  »هواينگ  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
زمين، زير ساخت و حمل و نقل كره جنوبی امروز در 
حاشيه ديدار با مسئوالن وزارت نيروی ايران با بيان 
به  رئيس جمهور كره جنوبی  به سفر  توجه  با  اينكه 

ايران به همراهی بزرگ ترين هيات اقتصادی اين كشور، 
گفت: بر اين اساس هفته جاری تفاهم نامه های آب و 
برق و انرژی بين ايران و كره جنوبی امضا خواهد شد.

با  اينكه  اعالم  با  كره جنوبی  دولت  كابينه  عضو  اين 
آينده همكاری های  در  برق،  و  آب  وجود كميته های 
مشتركی را بين دو كشور شاهد باشيم، تصريح كرد: دو 
كشور برای اجرا و ساخت سد و نيروگاه برقآبی كارون 

به روش BOT به توافق رسيده اند.
كره  شركت های  اينكه  بر  تاكيد  با  مسئول  مقام  اين 
جنوبی تمايل دارند تا بسياری از پروژه های آب و برق را 
فاينانس كنند، اظهار داشت: با حمايت دولت و وزارت 
نيروی ايران، فاينانس اين پروژه ها اجرايی خواهد شد.

كانگ با اشاره به عالقه شركت های كره ای در زمينه 
توليد برق در ايران، تاكيد كرد: نخست بايد اطالعات 
شركت های  تا  شود  بررسی  ايرانی  شركت های  مالی 
كره ای راحت تر بتوانند در بخش های مختلف سرمايه 

گذاری و همكاری داشته باشند.
جنوبی  كره  نقل  و  حمل  و  ساخت  زير  زمين،  وزير 
از سوی  آن  انتقال  و  تكنولوژی  تبادل  اينكه  بيان  با 
تاكيد  پيوست،  خواهد  وقوع  به  ای  كره  شركت های 
بين  همكاری  و  تجاری  تبادالت  زودتر،  هرچه  كرد: 

شركت های ايرانی و كره ای آغاز شود.

تسنیم/ 
صادرات برق ایران به عراق از سر گرفته 

شد

فرماندار بغداد گفت، ایران صادرات برق به استان 
بصره را پس از چند هفته وقفه از سر گرفته است.
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به گزارش خبرگزاری تسنيم به نقل از پايگاه خبری 
ايران  گفت،  بغداد  فرماندار  النصراوی،  ماجد  زاويا، 
صادرات برق به استان بصره را از سر گرفته و بر اساس 
اعالم شورای استان بصره، ساخت خط لوله انتقال گاز 

از ايران به عراق در مراحل نهايی خود قرار دارد.
واردات  بابت  ايران  به  بدهی عراق  به دليل  افزود،  وی 
به  برق  صادرات  پيش  هفته  چند  ايرانی  طرف  برق، 
بصره را متوقف كرده بود و گروهی از عراق برای حل 

اين مشكل به ايران اعزام شده بود.
مجيب الحسنی، رئيس كميته انرژی دولت عراق نيز 
گفت، خط لوله انتقال گاز كه قرار است گاز مورد نياز 
نيروگاه ها را تأمين كند، 82 درصد پيشرفت فيزيكی 
داشته است.وی افزود، برق مورد نياز استان بصره، 3 

هزار و 500 مگاوات است.
الحسنی تصريح كرد كه بر اساس قرارداد امضاشده با 
ايران، روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز به نيروگاه های 

برق بصره ارسال خواهد شد.

ایسنا/ مديرعامل برق تهران:
عامل احتمالی خاموشی توليد نيست، 

توزیع است

تابستان  در  بروز خاموشی كشور  احتمال  بحث 
از  امسال موضوعی است كه به صورت پراكنده 
زبان مسووالن صنعت برق شنيده می شود كه به 
گفته مدیرعامل برق منطقه ای تهران دليل اصلی 
برق  شبکه  تاسيسات  باالی  قدمت  مساله  این 
است، چرا كه از نظر توليد مشکلی در این زمينه 

وجود ندارد.

غالمرضا خوش خلق در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با 
اشاره به وضعيت برقی كشور در فصل تابستان اظهار 
توليد برق در كشور مشكلی وجود  كرد: در زمينه ی 
ندارد و براساس برنامه ريزی های صورت گرفته از اين 

منظر دچار خاموشی نخواهيم شد.
مطرح  تازگی  به  كه  خاموشی  مشكل  داد:  ادامه  وی 
اين  و  نيست  توليد  شبكه های  به  مربوط  می شود 
مشكل مربوط به شبكه های بعد از توليد و مربوط به 
قسمت توزيع می شود.مدير عامل برق منطقه تهران با 
بيان اين كه برخی مناطق مثل تهران به دليل قدمت 
تاسيسات ناتوان شده اند، گفت: شبكه ها مقدار زيادی 

نياز به بازسازی و افزايش ظرفيت دارند.
اقدامات  اخير  سال های  در  كرد:  تصريح  خوش خلق 
تا  كرده ايم  آغاز  مساله  اين  حل  برای  را  گسترده ای 
از  بخشی  بهينه سازی  و  ظرفيت  گسترش  با  بتوانيم 

شبكه كه مشكالت جدی تری را دارد برطرف كنيم.
وی با بيان اين كه اين موضوع تنها راه نجات كشور از 
خاموشی در فصل تابستان است، ادامه داد: حدود 50 
پروژه با اعتبار 1۹0 ميليارد تومان برای اين مساله در 
نظر گرفته شده است كه تاكنون 40 درصد كار انجام 
شده و اميدواريم مابقی نيز قبل از تابستان به نتيجه 

برسد.
مدير عامل برق منطقه تهران با اشاره به نگرانی های 
مردم  اگر  گفت:  تابستان  فصل  در  كشور  خاموشی 
مشكل  دچار  قسمت ها  برخی  در  نكنند  صرفه جويی 
خاموشی می شويم، لذا تقاضای ما از مردم اين است كه 

دراين زمينه همكاری های خود را ادامه دهند.
خوش خلق در خصوص اهميت مديريت مصرف بيان 
نحوه ی  در  اصولی  مديريت  يك  ايجاد  با  بايد  كرد: 
اين مساله  برای  اساسی  راهكارهای  تدوين  و  مصرف 

بايد كشور را برای گذر از اين بحران هدايت كرد.

فارس/ به مناسبت روز جهانی كارگر
رئيس جمهور فردا از كارخانجات مپنا 

بازدید می كند

روحانی  حسن  كارگر  جهانی  روز  مناسبت  به 
در  مپنا  كارخانجات  گروه  از  فردا  رئيس جمهور 

كرج بازدید می كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روحانی 
رئيس جمهور فردا به مناسبت روز جهانی كارگر در 
حالی از گروه كارخانجات مپنا بازديد می كند كه اين 
برای دومين بار است كه از سوی مقامات ارشد كشور 

از اين گروه بازديد به عمل می آيد.
دو سال پيش بود كه مقام معظم رهبری از گروه مپنا 

بازديد كرده بود.

ایرنا/ 
4طرح اولویت دار اقتصاد مقاومتی بخش 

صنعت برق در دستور كار قرار گرفت

توليد،  مدیریت  سهامی  شركت  ایرنا-  تهران- 
)توانير( چهار  ایران  برق  نيروی  توزیع  و  انتقال 
اقتصاد  زمينه  در  برق  صنعت  اولویت دار  طرح 

مقاومتی را برای اجرا تصویب كرد.
انقالب  معظم  رهبر  تدبير  به  امسال  ايرنا،  گزارش  به 

»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام گرفته است.
البته سياست های كلی اقتصاد مقاومتی بيست و نهم 
بهمن ماه 13۹2 از سوی ايشان ابالغ شد كه شكوفايی 

اقتصادی از منظرهای گوناگون را در نظر دارد.
ام فروردين ماه  نيز سی  اول رئيس جمهوری  معاون 

امسال اولويت های اقتصاد مقاومتی برای دستگاه ها و 
نهادهای مختلف را ابالغ كرد كه بر اساس آن 17 مورد 

بر عهده وزارت نيروست.
اولويت دار بر عهده  در اين ميان، اجرای چهار طرح 
شركت سهامی مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروی 

برق ايران )توانير( قرار گرفت.
به گزارش وزارت نيرو، كاهش تلفات شبكه های توزيع 
برق به كمتر از 10 درصد و تك رقمی شدن آن برای 

نخستين بار در صنعت برق يكی از اين طرح هاست.
از  بهره برداری  و  تكميل  اجرايی  مسئوليت  همچنين 
بيش از دو هزار و 500 مگاوات نيروگاه جديد شامل 
انرژی  های  و  پراكنده(  )توليد   DG آبی،  حرارتی، 

تجديدپذير به توانير سپرده شده است.
هوشمند  اندازه گيری  سيستم  مستقيم  اجرای 
 400 نصب  با  شبكه  هوشمندسازی  آغاز  و   )AMI(
اولويت  با  فهام  طرح  قالب  در  هوشمند  كنتور  هزار 
مشتركان ديماندی، صنعتی و كشاورزی سومين پروژه 
اولويت داری است كه مسئوليت اجرايی آن را توانير بر 

عهده خواهد داشت.
طرح فهام )سامانه های اندازه گيری هوشمند(، بخش 
نخست هوشمندسازی شبكه برق كشور است كه در 
آن از فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهره برداری 
آن  بر  افزون  و  می شود  استفاده  برق  از شبكه  بهتر 

امكان ارتباط دوسويه با مشتركان را فراهم می كند.
سيستم   )AMI( هوشمند  اندازه گيری  سيستم 
بستر  و  نرم افزار، شبكه  يكپارچه ای شامل سخت افزار، 
ديماند،  مصرف،  مانند  اطالعاتی  و  است  مخابراتی 
 Real طور  به  را  ديگر  اطالعات  و  جريان  ولتاژ، 
اين  مي كند.  دريافت  كننده  مصرف  سوی  از   Time
سيستم با ايجاد بستر مخابراتی دوسويه قابليت قرائت، 
پيكربندی، نظارت و كنترل از راه دور كنتورها، جمع-
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آوری، مديريت، پردازش و تحليل اطالعات جمع آوری 
شده را دارد و گراف ها و گزارش های الزم را توليد 

مي كند.
اين سه طرح در قالب »برنامه ملی ارتقای بهره وری« 
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده است.

همچنين پايان برق رسانی به همه روستاهای 10 تا 20 
خانوار نيز به عنوان »برنامه ملی عدالت بنيان كردن 
اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی« در ستاد فرماندهی 
به  آن  اجرای  مسئوليت  و  تصويب  مقاومتی  اقتصاد 

شركت توانير سپرده شده است.

ایرنا/ با حضور وزير نيرو؛
33 طرح توسعه فناوری صنعت برق و 

انرژی رونمایی شد

طرح   40 مجموع  از  طرح   33 ایرنا-  تهران- 
انرژی  و  برق  فناوری صنعت  توسعه  دار  اولویت 
عصر امروز)شنبه( با حضور »حميد چيت چيان« 

وزیر نيرو رونمایی شد.
فناوری  معاون  ايرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
پژوهشگاه نيرو در نخستين همايش شوراهای راهبری 
حوزه های تخصصی صنعت برق كشور در محل اين 
پژوهشگاه گفت: وزارت نيرو از سال گذشته در موضوع 
نقشه  تدوين  با  و  برداشته  موثری  های  گام  فناوری 
راه، به ارائه 40 طرح اولويت دار صنعت برق و انرژی 

پرداخته است.
»سيدمحسن مرجان مهر« افزود: 33 طرح يادشده كه 
امروز رونمايی شد، در حوزه های توليد، انتقال و توزيع 
برق، مشتركان، انرژی های تجديدپذير و محيط زيست 

هستند.
وی، صنعت برق را پيشرو در عرصه تكنولوژيك دانست 
و  فنی  خدمات  صادرات  درصد   50 امروز  گفت:  و 

مهندسی كشور در اين حوزه انجام می شود.
وی افزود: هر چند صنعت برق در زمان تحريم ها و 
فشارهای اقتصادی در زمينه تضمين ها، قراردادها و 
انتقال پول با مشكالت زيادی مواجه شد اما توانست با 
بسياری كشورهای جهان تعامالت خوبی داشته باشد 
و با برداشته شدن تحريم ها حتی بتواند با كشورهای 

صاحب فناوری اروپايی نيز رقابت كند.

** نياز به 20 هزار ميليارد ریال برای اجرای 
پروژه ها

مرجان مهر در پاسخ به پرسش ايرنا درباره بودجه و 
با تخصيص يك  نيز گفت:  ها  اين طرح  مالی  تامين 
درصد بودجه های عملياتی دستگاه ها و سازمان ها 
به تحقيق و توسعه در سال جاری، مبلغی بيش از يك 
تامين  ها  پروژه  اين  برای  ريال  ميليارد  و 200  هزار 

خواهد شد.
هزار   20 بر  افزون  افزود:  نيرو  پژوهشگاه  مقام  قائم 
ميليارد ريال به قيمت امروز برای اجرای كامل اين 40 
پروژه نياز است كه بخشی از آن از محل بودجه های 
سنواتی دستگاه ها و بخشی ديگر با مشاركت بخش 
توليدی  موانع  رفع  قانون  های  ظرفيت  و  خصوصی 

ميسر می شود.
وی ادامه داد: طرح های توسعه فناوری از جمله طرح 
های توسعه درون زا هستند و نقش پژوهشگاه نيرو، 
تسهيل انتقال فناوری به حوزه هايی است كه صنعت 

خواهان ورود به آن است.
وی گفت: انتظار می رود هفت پروژه باقيمانده نيز در 

يكی دو ماه آينده به نتيجه برسد.

ایرنا/ 
مقام پاكستانی: واردات 100 مگاوات برق 
از ایران به بندر »گوادر« به  زودی نهایی 

می شود

یک مقام رسمی وزارت آب و برق پاكستان اعالم 
كرد قرارداد واردات یکصد مگاوات برق از ایران 
برای بندر »گوادر« در جنوب غربی پاكستان در 

مرحله نهایی است.
به گزارش ايرنا، »محمد يونس داغا« معاون وزارت آب و 
برق پاكستان با حضور در جلسه كميسيون برنامه ريزی 
واردات  كه  گفت  پاكستان،  سنای  مجلس  توسعه  و 
يكصد مگاوات برق از ايران برای تامين بخشی از برق 
مورد نياز بندر گوادر، در سال جاری عملی خواهد شد.

»طاهر حسين مشهدی« رئيس كميسيون برنامه ريزی 
و توسعه سنای پاكستان نيز در اين باره به ايرنا گفت 
كه معاون وزير آب و برق پاكستان با حضور در جلسه 
طرح های  خصوص  در  را  خوبی  اطالعات  شده،  ياد 
و  كرد  گوادر مطرح  بندر  برای  نياز  مورد  برق  تامين 
اطمينان داد كه واردات برق از ايران برای اين بندر تا 

پيش از پايان سال جاری ميالدی عملياتی می شود.
ميزان صادرات برق ايران به مناطقی از ايالت بلوچستان 
پاكستان در زمان حاضر حدود 75 مگاوات است. عالوه 
بر اين ميزان، جمهوری اسالمی ايران ضمن آمادگی 
صادرات يكصد مگاوات برق به بندر گوادر، برای افزايش 
صادرات برق به پاكستان به يك هزار مگاوات و سپس 
به 3 هزار مگاوات در گام های بعدی نيز اعالم آمادگی 
كرده است. پاكستان به شدت از بحران كمبود انرژی 

رنج می برد.

وزارت نیرو/ در هفته گذشته؛
ارزش معامالت برق به بيش از دو ميليارد 

ریال رسيد

ارزش معامله های برق در بورس انرژی طی هفته 
گذشته به بيش از دو ميليارد ریال رسيد.

در  )پاون(،  نيرو  وزارت  اطالع رسانی  پايگاه  به گزارش 
هفته گذشته )4 تا 8 ارديبهشت ماه( در بورس انرژی 
حجم و ارزش معامالت برق در بورس انرژی به ميزان 
پايه  بار  نماد  در  تنها  و  يافت  افزايش  توجهی  قابل 
روزانه معادل 8 هزار 5۹2 مگاوات ساعت برق با قيمت 
متوسط 306 هزار و 843 ريال بر مگاوات ساعت بين 

خريداران و فروشندگان انرژی معامله شد.
ارزش معامله های انجام شده در طی اين هفته بيش 
از 2 ميليارد ريال بوده است كه بر اساس آن می توان 
گفت شاهد افزايش قابل توجه حجم و ارزش معامالت 

نسبت به هفته گذشته هستيم.

ای  منطقه  برق  شركت  و  آلمانی  شركت  بين  مهر/ 
خوزستان؛

یادداشت تفاهم پروژه احداث نيروگاه 
خورشيدی اهواز  امضا شد

وبهره  احداث  پروژه  تفاهم  یادداشت   - اهواز 
بين  خورشيدی  مگاواتی   10 نيروگاه  از  برداری 
ای  منطقه  برق  شركت  و  آلمانی  شركت  یک 

خوزستان امضا شد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
شركت برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ، 
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مديرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان در ابتدای 
اين مراسم اظهار كرد: با توجه به ظرفيت و پتانسيل 
جذب  منظور  به  خوزستان  استان  در  موجود  های 
برق  توليد  ويژه در بخش  به  سرمايه گذاری خارجی 
از انرژی های تجديد پذير مانند خورشيدی و بادی در 
ساخت نيروگاه با استفاده از اين منابع پايان ناپذير و 
مساعد بودن شرايط الزم سرمايه گذاری در اين زمينه 
در استان، خوشبختانه توانستيم در اين مقطع تاريخی 
 Green Energy آلمانی با شركت سرمايه گذار 
3000 برای ساخت نيروگاه 10 مگاواتی خورشيدی به 

تفاهم رسيده و يادداشت همكاری امضا كنيم.
وی افزود: از جمله نيازهای اوليه برای آغاز كار پروژه 
های اينچنينی وجود زمين و نقطه اتصال مناسب به 
محل  مجاورت  دليل  به  كه  است  برق  انتقال  شبكه 
مهم  اين  جنوبی  اهواز  برق  ايستگاه  با   شده  تعيين 

فراهم شد.
انرژی  از  استفاده  اهميت  خصوص  در  بزرگ  دشت 
محدوديت  به  توجه  با  گفت:  نيز  پذير  تجديد  های 
منابع فسيلی در جهان، آسيب جدی گازهای گلخانه 
گرم  و  زيست  محيط  به  سوختها  اين  از  حاصل  ای 
پاك  های  انرژی  ساير  از  استفاده  زمين،  كره  شدن 
منبع اليزال  عنوان  به  انرژی خورشيدی  به خصوص 
و  است  ضروری  زيست  محيط  دوستدار  و  خدادادی 
استان خوزستان با دارا بودن زمينهای بيابانی، ارتفاع 
كم از سطح دريا  و 320 روز آفتابی در سال، شرايط 
بسيار مناسبی برای توسعه و بهره برداری از اين دست 

نيروگاه ها را دارد.
مديرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: 
به طور  پيشرفته  اغلب كشورهای  در  در حال حاضر 
انرژی  منابع  از   توليدی  انرژی  از  متوسط 10درصد 
تجديرپذير تامين می شود در صورتيكه در ايران اين 

ميزان كمتر از يك درصد است.
آلمانی  شركت  مديرعامل  رنكر  لوتزآندرياس  سپس 
گذار  سرمايه  عنوان  به   3000 Green Energy
يادداشت  اين  امضای  از  ابراز خرسندی  با  اين طرح  
و   است  زيبايی  سرزمين  ايران،  كشور  گفت:  تفاهم 
وجود مردمانش زيبايی آن را برايم دو چندان كرده و 
نوع  ارتباطات و قوانين موجود در ايران سبب افزايش 

انگيزه در ادامه راهم شده است.
وی افزود: همچنين مايه خوشحالی و مباهات است كه 
اولين كارم را در استان خوزستان آغاز كردم و در كنار 
كسانی هستم كه نه تنها پوشش كاری خوبی می دهند 
هستند؛  كشور  دو  همكاری  توسعه  به  عالقمند  بلكه 
انجام  برای  را  همكارانم  و  خود  تالش  تمام  بنابراين 
بهينه و به موقع را آغاز می كنيم تا زمينه گسترش 

همكاريها در آينده را فراهم آورم.
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مهر/ معاون وزير كار اعالم كرد:
 ابالغ سياست های جدید اشتغال

رئيس جمهور  اینکه  اعالم  با  كار  وزیر  معاون 
به  اشتغال  درباره  را  جدیدی  مسئوليت های 
دستگاه ها ابالغ كرد، گفت: ایجاد اشتغال مولد 

هدف گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ملك محمد نجفی گفت: 
با بهره گيری از وجود  چرخه توليد و اقتصاد كشور 
كارگران می چرخد. وی با اشاره به اهميت و جايگاه 
عنوان  به  زحمتكش  قشر  اين  از  جامعه،  در  كارگر 
نيروی مولد و مهم ترين فعاالن اقتصادی جامعه ياد 
با  كشور  اقتصاد  و  توليد  چرخه  اظهارداشت:  و  كرد 

بهره گيری از وجود كارگران می چرخد.
كار  تعاون،  وزات  منابع  و  مديريت  و  توسعه  معاون 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  سال  شعار  به  رفاه  و 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اشاره كرد و افزود: 
مقاومتی  اقتصاد  مقدم  در خط  كه  افرادی  مصاديق 

قرار دارند، كارگران زحمتكش جامعه هستند.
وی به نقش اثر گذار جامعه كارگری در تحقق اقتصاد 
مقاومتی در جامعه اشاره كرد و بيان داشت: می طلبد 
تا با حمايت بيش از پيش به قشر عظيم كارگران در 

تحقق اين شعار رهبری همگام باشيم.
عنوان  به  دولت  و  كارفرمايان  كارگران،  از  نجفی 
اضالع يك مثلث و شركای اجتماعی يكديگر ياد كرد 
نيازمند  اقتصاد  و  توليد  در عرصه  پيشرفت  افزود:  و 

تعامل بين اين سه عنصر است.
می  سعی   ۹5 سال  در  داد:  ادامه  كار  وزير  معاون 
تشكالت  و  اجتماعی  شركای  اين  به  كمك  تا  شود 
كارفرمايی را ارتقا دهيم تا اين همگرايی و همنوايی 

بيشتر از گذشته وجود داشته باشد.
نجفی با بيان اينكه هرچه تعامالت در اين سه حوزه 
بيشتر  مخاطبان  آحاد  به  خدمتگزاری  شود  بيشتر 
خواهد شد، افزود: كارگر ايرانی هم دوش ساير فعاالن 
درآورده  حركت  به  را  ايران  توسعه  چرخ  اقتصادی 
شكوفايی  زمينه  در  جامعه  اهداف  تحقق  برای  و 

اقتصادی تمام همت خود را به كار گرفته است.
و  اشاره كرد  اشتغال در جامعه  بسته  تنظيم  به  وی 
مشكالت  و  مسائل  حل  برای  جمهور  رئيس  گفت: 
اشتغال برای هر دستگاهی وظايف مشخصی را معين 
كرد كه وزارت تعاون، كار، و رفاه تنظيم كننده روابط 
تنظيم  ضرورت  بر  و  است  بخشی  بين  مناسبات  و 
سياست ها در راستای ايجاد اشتغال مولد و پايدار در 

كشور نيز تاكيد كرده است.
نجفی با بيان اينكه در اين طرح پيگری و مشكالت 
سياست های  است،  گرفته  قرار  مدنظر  كارگران 
حمايتی و اجتماعی را از ديگر برنامه های اين طرح 
های  بنگاه  تقويت  بخش  در  نيز  امسال  كرد.  عنوان 

اقتصادی به تعاونگران توجه بيشتری خواهد شد.

 

اتاق تهران/ بيست ويكمين نشست كميسيون صنعت 
و معدن اتاق تهران برگزار شد

حضور فعاالنه تشکل ها پررنگ تر می شود

نخستين نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق 
تهران در سال1395 به ارائه گزارشی از عملکرد 
در  نظر  تبادل  گذشته،  در سال  كميسيون  این 
مورد برنامه سال پيش رو و البته ارائه تصویری 

از وضعيت صنعت و معدن كشور اختصاص یافت.
اتاق  معدن  و  صنعت  كميسيون  نشست  نخستين 
تهران در سال13۹5 به ارائه گزارشی از عملكرد اين 
كميسيون در سال گذشته، تبادل نظر در مورد برنامه 
سال پيش رو و البته ارائه تصويری از وضعيت صنعت 

و معدن كشور اختصاص يافت.
ابراز  با  پورقاضی  مهدی  نشست  اين  ابتدای  در 
اينكه سال 13۹5 سال پر رونقی برای  اميدواری به 
اقتصاد كشور باشد به ارائه بيالنی از عملكرد كميسيون 
صنعت و معدن پرداخت. او با اشاره به نقاط قوت و 
گفت:  تهران  اتاق  معدن  و  كميسيون صنعت  ضعف 
در  جلسه   20( كميسيون  جلسات  منظم  »تشكيل 
سال ۹4(، حضور نسبتاً خوب اعضا و مهمانان جلسه، 
كيفيت  بهره وری  و  معدن  كارگروه صنعت،  ايجاد 3 
برای ارتباط بهتر با تشكل ها، نظرسنجی از تشكل ها 
و تعيين اولويت مشكالت صنعت و معدن و بحث و 
تبادل نظر درباره موضوعات كلی صنعت و معدن نظير 
 ،2  ،1 مواد  آيين نامه  آن،  از  خروج  راه های  و  ركود 
برنامه  رقابت پذير،  توليد  موانع  رفع  قانون  و 37   31
راهبردی وزارت صنايع، بررسی مشكالت شهرك های 
صنعتی، صنعت نساجی، صنعت برق، صنعت فوالد و 
صنعت خودرو به عنوان نقاط قوت عملكرد كميسيون 

مطرح شده است.«
تهران گفت:  اتاق  و معدن  رييس كميسيون صنعت 
مسايل  كه  می رسد  نظر  به  اين گونه  »همچنين 
تعرفه ها،  ارز،  ماليات،  بيمه،  بانك،  مثل  غيرصنعتی 
دولتی  سازمان های  انسانی،  نيروی  سرمايه گذاری، 
گرفته  قرار  كميسيون  توجه  مورد  كمتر  و...  مزاحم 
و  صنعت  مهم  موضوعات  جزو  كه  حالی  در  است 

معدن به شمار می آيد.«

كه  است  شده  پيشنهاد  »هم چنين  افزود:  پورقاضی 
در سال ۹5 در تدارك يك سمينار در هر فصل برای 
از موضوعات صنعتی باشيم. مثل رقابت پذيری  يكی 
صنعت  متنوع سازی  صنعتی شدن،  تجربه  صنعت، 
از  مجدد  نظرسنجی  صنعت.  در  مقاومتی  اقتصاد  يا 
تشكل ها برای اولويت بندی مشكالت و مسايل صنعت 
برای  شده  مطرح  پيشنهادات  ديگر  از  نيز  معدن  و 

افزايش كارايی كميسيون در سال ۹5 است.«
كارشناس  قنبری،  رضا  نشست،  اين  ادامه  در 
از  گزارشی  معدن،  و  صنعت  كميسيون  كارشناس 
مسايل مورد بررسی و در كل عملكرد اين كميسيون 
در سال 13۹4 قرائت كرد و با برشمردن شرح وظايف 
فرآيندی  و  قانونی  تنگناهای  »شناسايی  گفت:  آن 
و  لوايح  به  نسبت  اظهارنظر  و  بررسی  كسب وكار، 
پيشنهادی  های  طرح  يا  دولت  نامه های  تصويب 
گزارشات  تهيه  اسالمی،  شورای  مجلس  نمايندگان 
در جهت  پوشش  تحت  فعاليت-های  حوزه  در  الزم 
و  اقتصادی  های  بنگاه  اجرايی  نظام  كيفی  ارتقای 
چگونگی تامين نيازهای اجرايی و مالی آنها، بررسی 
مقاومتی  اقتصاد  كلی  اعمال سياست های  چگونگی 
رفع  جهت  در  مناسب  اجرايی  راهكارهای  ارائه  و 
موانع رشد توليد و سرمايه گذاری داخلی، بررسی و 
مناسب جهت جذب سرمايه گذاری  راهكارهای  ارائه 
حوزه  در  خدمات  و  كاال  صادرات  توسعه  و  خارجی 
تعريف  وظايف  جمله  از  پوشش  تحت  فعاليت های 
برنامه های  ادامه  در  او  است.«  بوده  كميسيون  شده 
گفت:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  هم  را  كميسيون  اين 
بزرگ  شركت های  ايجاد  موانع  كرديم  تالش  »ما 
قرار  شناسايی  مورد  را  معدنی  و  صنعتی  خصوصی، 
مقررات  و  قوانين  حذف  به  نسبت  همچنين  دهيم. 
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و  صنعتی  صادرات  توسعه  دست وپاگير،  و  ناكارآمد 
مداخله  منع  پيگيری  باالتر،  افزوده  ارزش  با  معدنی 
نهادهای غيرمرتبط در امر صنعت و معدن، پيگيری 
و  ساده سازی  منظور  به  خارجی  روابط  توسعه 
كم هزينه كردن واردات و صادرات صنعتی و معدنی و 
بررسی پيشنهادات الزم جهت تدوين قانون و مقررات 
مربوط به ادغام بنگاه های اقتصادی نيز كارهای انجام 
داديم.« قنبری در ادامه به موضوع برخی مصوبات و 
تصميم گيری های اين كميسيون اشاره كرد و گفت:. 
تعيين برنامه دو ساله كميسيون پس از دريافت نتايج 
نظرسنجی از تشكل ها در خصوص مشكالت صنايع كه 
پس از آن مورد بررسی مجدد قرار گرفت. پيرو طرح 
گزارش رشد اقتصادی بانك مركزی، گزارش تكميلی 
در خصوص رشد نامتوازن در اقتصاد و صنعت كشور 
توسط كارشناس كميسيون ارائه شد.« در ادامه اين 
مورد  هم  كميسيون  اعضای  از  برخی  غيبت  جلسه، 
بحث قرار گرفت و مقرر شد كميسيون در مورد ادامه 
عضويت اعضای غايب نيز تصميم گيری كند. پس از 
اعضای  اختيار  در  هم  فرصتی  گزارش،  دو  اين  ارائه 
برای  را  خود  نظرات  نقطه  تا  گرفت  قرار  كميسيون 

بهبود كارايی كميسيون اعالم كنند.

اقتصاد  پيشبرد  در  خصوصی  بخش  نقش 
مقاومتی چيست؟

مخاطب  اينكه  به  اشاره  با  مهريزی  ابويی  حسين 
اصلی سياست های اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی 
و مردم هستند، عنوان كرد كه شايسته است بخش 
خصوصی و تشكل ها موضع گيری شفافی در اين باره 
بازرگانی  اتاق  نقش  شود،  مشخص  تا  كنند  اتخاذ 
مسعود شنتيايی،ديگر عضو  عرصه كجاست.  اين  در 

نمايندگان  پررنگ  حضور  خواستار  كميسيون،  اين 
به  پيش  از  بيش  توجه  و  كميسيون  در  تشكل ها 

مسايل شهرك های صنعتی در سال پيش رو شد.

ضروروت اتخاذ موضع گيری شفاف
شفاف  موضع  اعالم  خواستار  هم  اتابك  محمد   
كميسيون در مورد برخی مسايل مهم بخش خصوصی 
شد. او گفت: »تعبير روشنی كه از سياست های اقتصاد 
مقاومتی وجود دارد، توليد محصوالت صادرات محور و 
همچنين مردمی كردن اقتصاد است. اما می بينيم كه 
جهت گيری ها در برخی بخش ها از جمله تعرفه گذاری 
صادرات  تعرفه  مثال،  برای  نيست.  مسير  اين  در 
كاالهای ايران در برخی بخش ها و به برخی كشورها 
دو برابر شده و تعرفه واردات برخی كاالها به ايران لغو 
بنابراين الزم كميسيون صنعت و معدن  شده است. 

در مورد اين مسايل اعالميه روشنی صادر كند.«

پيشنهاد تشکيل سه كميته برای بررسی موانع 
اجرای اقتصاد مقاومتی

به  اشاره  با  اين كميسيون،  لطفی ديگر عضو  محمد 
در  مانع  سه  با  مقاومتی  اقتصاد  پياده سازی  اينكه 
بخش های قوانين، اجرا و قضايی مواجه است، گفت: 
و  مقننه  قوه  با  گذشته  سال  در  كميسيون  »ارتباط 
اين  تقويت  برای  است  الزم  و  بود  ضعيف  قضاييه 
رابطه تدابيری انديشيده شود.« او همچنين پيشنهاد 
كرد كه سه كميته برای بررسی موانع اجرای اقتصاد 
مقاومتی در بخش های قوانين، اجرا و قضايی تشكيل 
شود و نتايج بررسی های اين سه كميته در سميناری 

ارائه شود.
راندمان  از  مثبتی كه  ارزيابی  نيز ضمن  پديدار  رضا 

را  انتقاداتی  كرد،  ارائه  معدن  و  صنعت  كميسيون 
دليل  »به  گفت:  او  دانست.  وارد  آن  عملكرد  به  هم 
نكاتی  از  برخی  كميسيون  در  اطالعات  انبوه  حجم 
كه بايد پررنگ شود، ناديده انگاشته می شود. در عين 
اما  است،  بخش خصوصی  پايگاه  اتاق  اينكه  با  حال 
او  می شود.«  داده  بها  بيشتر  دولتی  نمايندگان  به 
موسساتی  عملكرد  نتايج  بررسی  خواستار  همچنين 
كه بايد در حمايت از بخش خصوصی فعاليت كنند، 
در  كشورها  ساير  و  ايران  تطبيقی  مطالعات  انجام 
از  بهره گری  و  صنعت  از  حمايت  نوع  چون  مواردی 
نظرات تشكل های مرتبط در ادامه كار كميسيون شد. 
كه  كرد  مطرح  را  پيشنهاد  اين  نيز  احراميان  بهادر 
دقيقی  ريزی  برنامه  اهداف كميسيون  پيشبرد  برای 
رييس  نايب  زهره وندی،  محمدرضا  گيرد.  صورت 
خواستار  نيز  تهران  اتاق  معدن  و  صنعت  كميسيون 

تالش برای اصالح تعرفه ها شد.

 حضور تشکل ها پررنگ تر می شود
در ادامه نشست مهدی پورقاضی گفت: »به دليل آنكه 
تدوين كتاب تعرفه ها در بهمن ماه صورت می گيرد، 
»ما  افزود:  او  بود.«  خواهد  دشوار  تعرفه ها  اصالح 
عميقا اعتقاد داريم كه حضور تشكل ها در كميسيون 
بايد پررنگ تر شود. اما بايد اين نكته را نيز بايد مورد 
نابالغ  بعضاً  اقتصادی  تشكل های  كه  داد  قرار  توجه 
هستند و مسايل مختلف را يك سويه مورد بررسی 
زمينه  داريم  نظر  در  پس  اين  از  اما  می دهند.  قرار 
حضور بيشتر تشكل ها در جلسات كميسيون را فراهم 

كنيم.«

گزارشی از وضعيت اقتصاد و صنعت در سال 
گذشته

از  گزارشی  حقگو،  حسين  جلسه،  اين  ادامه  در   
كرد.  ارائه   13۹4 سال  در  معدن  و  صنعت  وضعيت 
و  در سال 13۹3  اقتصادی  رشد  نرخ  به  اشاره  با  او 
۹4 گفت: »رشد صنعت در بازه سال های ۹2 تا ۹4 
عمدتاً متكي به كارگاه هاي بزرگ )70 درصد ارزش 
افزوده بخش صنعت مربوط به اين كارگاه هاست( و به 
صنعت خودرو )2.51 درصد رشد( بوده است. از ديگر 
نكات قابل توجه، كاهش واردات كاالهاي واسطه اي و 
سرمايه اي در فصول سوم و چهارم سال ۹3 به ميزان 
منفی ۹.4 درصد و منفی 16 درصد و فصول اول و 
منفی  و  منفی 6.15 درصد  ميزان  به  دوم سال ۹4 
از  5.25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 
روند كاهش رشد بخش صنعت و معدن در سال ۹4 
تابستان  از  نيز  نفت  قيمت  كاهش  مي كند.  حكايت 
سال ۹3 آغاز شد. چنانكه تا دي ماه سال ۹3 قيمت 
اين محصول استراتژيك با 60 درصد سقوط به حدود 
60 دالر در هر بشكه رسيد«. او در تشريح عمده ترين 
مواردی  به  كشور،  صنعت  و  اقتصاد  چالش های 
عدم درك  اقتصادي،  سياست هاي  در  بي ثباتي  چون 
ابهام در  توسعه،  روند  در  اقتصاد  از جايگاه  مشترك 
صنعتي،  زيربناهای  ضعف  صنعتي،  توسعه  الگوي 
و  خارجی  روابط  در  تنش  حقوقی،  و  قانونی  موانع 

ضعف فضاي رقابتي اشاره كرد.

 خودسانسوری در بخش خصوصی
براين  كميسيون،  اين  عضو  ديگر  مستوفی،  فريال 
خودسانسوری  دچار  بخش خصوصی  كه  بود  عقيده 
مطرح  سوال  اين  مثال  »برای  گفت:  او  است.  شده 
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ميليارد   50 ساالنه  می تواند  چگونه  كشور  كه  است 
منابع  اگر  حتی  كند؟  جذب  خارجی  سرمايه  دالر 
اجرای  توانايی  باشيم،  داشته  اختيار  در  هم  كافی 
يا در  ندارد.  پروژه ها در موعد مقرر در كشور وجود 
سند چشم انداز 20 ساله آمده است، توليد فوالد در 
كه  حالی  در  برسد؛  تن  ميليون   50 به  سند  پايان 
از حدود  فوالد  توليد  تاكنون  ظرف10 سال گذشته 
چگونه  و  رسيده  تن  ميليون   14 به  تن  ميليون   8
تن  ميليون   14 از  آينده  سال  ظرف10  است،  قرار 
عنوان  به  »ما  گفت:  او  برسد؟«  تن  ميليون   50 به 
بخش خصوصی بايد بگوييم اين اهداف با واقعيت ها 
همخوانی ندارد.«او همچنين در پايان اين گزارش به 
راهكارهای پيشنهادی اين كميسيون در برنامه ششم 

توسعه برای رفع اين چالش ها نيز اشاره كرد.
برنامه  از عدم تحقق  ارائه آمارهايی  با  شنيتيانی هم 
پنجم در بخش آی تی و امنيت شبكه گفت: »به دليل 
الزم  و  كافی  ميزان  به  بخش خصوصی  وقت،  ضيق 
نتوانست در زمان تدوين برنامه ششم روی اين برنامه 
كار كند، اكنون كه برنامه پنجم برای يك سال ديگر 
تمديد شده است، درخواست كنيم كه برنامه ششم 

برای بررسی های بيشتر به اتاق برگردد.«
از بررسی های موسسه  نيز گزارشی   صادق الحسينی 
بيزينس مانيتور از وضعيت اقتصاد و صنعت ايران در 
سال های پيش رو ارائه كرد. او گفت: »براساس پيش 
بينی های اين موسسه، رشد توليد ناخالص داخلی در 
سال 2015 معادل 0.6 درصد و در سال 2016معادل 
2.۹ درصد است. رشد اقتصادی كشور در سال 201۹ 
به  بعد  سال های  در  و  يافته  افزايش  درصد   5.6 به 
ادامه  او  باز می گردد.«  رقم متوسط حدود 4 درصد 
داد: »ميانگين شاخص قيمت مصرف كننده در سال 

2015 معادل 15 بوده و در سال 201۹ به ۹درصد 
می رسد. در اين پيش بينی همچنين نرخ برابری دالر 
به ريال در سال 2015 معادل 3600 تومان برآورد 
تومان   4000 به   2016 سال  در  رقم  اين  و  شده 

می رسد.«
نهايی  مصرف  واقعی  رشد  مورد  در  برآوردها  به  او 
مصرف  واقعی  »رشد  گفت:  نيز  خصوصی  بخش 
اعمال  دليل  به  و 2013  در سال های 2012  نهايی 
تحريم ها كاهش يافته بود كه پيش بينی شده اين رقم 
از منفی يك درصد در سال 2013  در سال 2014 
را  درصد   4 رشد   201۹ سال  تا  برسد  درصد   3 به 
به پيش بينی ها در  نيز تجربه كند.« صادق الحسينی 
و  كرد  اشاره  نيز  سرمايه  تشكيل  واقعی  رشد  مورد 
گفت: »براساس پيش بينی ها رشد تشكيل سرمايه از 
منفی12.3 درصد در سال 2012 به 5.0 درصد در 

سال 201۹ می رسد.«
با ارائه اين چند گزارش و بررسی اجمالی از وضعيت 
صنعت و معدن در سال گذشته، نشست كميسيون 

صنعت و معدن اتاق تهران به پايان رسيد.

 

مهر/
جزئيات بسته حمایت از توليد گمرک 

در سال 95

به  گمرک  توليد  از  حمایت  بسته  كامل  متن 
تفکيک رویه های گمركی در سال 1395 اعالم 

شد.
ايران اعالم كرد:  به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك 
اين بسته حاوي جزئيات كامل تسهيالت اعطايي به 

واحدهاي توليدي است و با توجه به اهميت موضوع 
بخشنامه هاي مرتبط، همه در اين بسته آمده كه اين 
رئيس كل  كرباسيان  مسعود  امضاي  به  بخشنامه ها 
كشور  گمركات  كليه  براي  و  رسيده  ايران  گمرك 

الزم االجراست.
واحدهاي  و  صنايع  صاحبان  كليه  از  ايران  گمرك 
با مطالعه دقيق اين  تا  توليدي دعوت به عمل آورده 
به  شده  گرفته  نظر  در  تسهيالت  از  حمايتي  بسته 

بهترين شكل ممكن استفاده نمايند.
متن كامل بسته حمايت از توليد گمرك به تفكيك 
رويه هاي گمركي در سال 13۹5 به شرح ذيل است:

الف( صادرات
نظر به تأكيدات مقام معظم رهبري، بر افزايش سهم 
دانش بنيان  خدمات  و  محصوالت  صادرات  و  توليد 
و  كاالها  صادرات  از  هدفمند  همه جانبه  حمايت  و 
خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري 
مثبت از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي 
الزم و ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات، با 
هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف، 
به  اقدام  اخير  سال  دو  از  اسالمي  جمهوري  گمرك 
نموده  حمايتي  بسته  قالب  در  ويژه  تسهيالت  ارائه 
كه بسته مذكور در سال 13۹4 شامل 20 بند ارائه 
تجاري  تراز  و  بوده  صادرات  خصوص  در  تسهيالت 
مذكور،  سال  در  دالر  ميليارد  يك  حدود  در  مثبت 
مؤيد اين مطلب مي باشد. در همين راستا و از ابتداي 
سال جاري نيز با ادامه اين روند سعي در افزايش سهم 
صادرات داشته كه به دو مورد از مهم ترين آنها اشاره 

خواهيم نمود.

1( بند )ث( ماده )38( قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور

در ماده )20( بند )ث( ماده )38( آمده است، ورود 
واحدهاي  به  متعلق  كاالهاي  و  اوليه  مواد  موقت 
بهره برداري  پروانه  يا  تأسيس  پروانه  داراي  توليدي 
جهت پردازش موضوع ماده )51( قانون امور گمركي 
مصوب 13۹0/8/22 در حكم كاالي مجاز تلقي و به 
مزبور  كاالهاي  موقت  ترخيص  براي  تضمين  ميزان 
به  مبالغ متعلق  صرًف معادل حقوق ورودي و ساير 
بخشنامه  مهم طي  اين  كه  بود.  قطعي خواهد  ورود 
2077 60 مورخ 13۹4/11/3 به گمركات مربوطه و 

به شرح زير ابالغ گرديده است.

مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

موانع  رفع  قانون   38 ماده  )ث(  بند  موضوع: 
توليد رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور

پيرو بخشنامه 265/71/14/113/136005/15844۹ 
مورخ ۹0/8/8 موضوع شيوه نامه كاري ورود موقت و 
در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و صادراتي و 
كاهش هزينه تمام شده كاالي صادراتي و با عنايت به 
اصالح مفاد ماده 20 قانون تنظيم بخشي از مقررات 
تسهيل نوسازي صنايع كشور طي بند )ث( ماده 38 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
دستور  است  خواهشمند  پيوست(  )تصوير  كشور 
موقت  ورود  مجوزهاي  صدور  هنگام  در  فرماييد 
كه صدور  گمركاتي  )در  ا. گ.  ق.  ماده 51  موضوع 
مجوز ورود موقت براساس سوابق قبلي به آنها تفويض 
اختيار گرديده است( مفاد بند )ث( ماده صدرالذكر 
درخصوص ميزان تضمين قابل اخذ مدنظر قرار گيرد. 
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مجدداً تأكيد مي گردد تسهيالت مصوب صرفاً مشمول 
اقالم موضوع ماده 51 ق. ا. گ. مي باشد. مراتب جهت 
آگاهي و اقدام الزم با رعايت ساير مقررات و تشريفات 
مربوطه اعالم مي گردد. ضمناً دستور فرماييد مراتب 
انجام  ابالغ و برحسن  تابعه  به گمركات و واحدهاي 

كار نظارت الزم معمول نمايند.

2- بند )پ( ماده )38( قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور

ا پيگيري هاي به عمل آمده توسط گمرك جمهوري 
اسالمي ايران در راستاي رفع موانع منابع مالي براي 
تسريع در استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي 
بكار رفته در پردازش و توليد كاالهاي صادراتناظرين 
شماره  به  مصوبه اي  استانهاي،  گمركات  محترم 
ابالغ   13۹4/12/26 تاريخ  در   50582/171343
گرديد كه براساس آن سازمان مديريت و برنامه ريزي 
و خزانه داري كل كشور موظفند هرساله مبلغ مورد 
از  و  به صورت صد در صد تخصيص  را  نياز گمرك 

محل تنخواه در اختيار اين سازمان قرار دهند.

كاربرد  پروانه  داراي  كاالهاي  صدور  امکان   -3
عالمت استاندارد

عالمت  كاربرد  پروانه  داراي  كاالهاي  صدور  مكان 
از  موردي  مجوز  اخذ  به  نياز  بدون  معتبر  استاندارد 
سازمان استاندارد )به غير از محموله هاي مايع نفت 

و گاز مشمول دستورالعمل ستاد و كاالهاي از محل
ورود موقت – قطعي-مشمول عوارض و يا محدوديت( 

ميسر مي باشد.

4- تفویض اختيار براي رسيدگي به پرونده هاي 

استرداد حقوق ورودي به برخي از گمركات
حقوق  استرداد  پرونده هاي  بررسي  كه  گمركاتي 
تفويض  آنها  به  متعدد  مكاتبات  موجب  به  ورودي 
)تهران(،  شهريار  گمرك  از:  عبارتند  شده اند  اختيار 
يزد، مشهد، قزوين، اصفهان، زنجان، سهالن، اروميه، 
بندرانزلي، نوشهر، شيراز، تبريز، بندر امام خميني)ره(، 
شهيدرجايي  سمنان،  بيرجند،  جلفا،  زاهدان، 
بندرعباس، اراك و فرودگاه امام خميني)ره( مي باشد.

به  5- صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش 
برخي از گمركات

شماره  بخشنامه  طبق 
مورخ   265/71/14/113/136005/15844۹
موقت  ورود  مجوز  صدور  اجازه  و  بررسي   ۹0/8/8
مواد اوليه جهت پردازش به گمركات سمنان، قزوين، 

تهران، يزد، شيراز، اروميه، نوشهر، تبريز،
و  باهنر  شهيد  زنجان،  اصفهان،  بندرانزلي،  مشهد، 
خالي  كارتن  براي  اخيرالذكر  گمرك  )دو  لنگه  بندر 
فرودگاه  گمرك  بار(،  تره  و  ميوه  بندي  بسته  جهت 
امام خميني)ره( )صرفاً براي طال(، گمرك كرمانشاه 
)گندم(  گلستان  و  مشهد  خالي(  كيسه  براي  )صرفاً 

تفويض اختيار شده است.

ب( واردات
اخير  ساله  دو  طي  ايران  اسالمي  جمهوري  گمرك 
فرامرزي  تجارت  در  رتبه كشورمان  ارتقاء  به منظور 
در  را  تمهيداتي  فضاي كسب وكار،  شاخص  بهبود  و 
انجام  زمان  كاهش  و  تجارت  امر  در  تسهيل  جهت 
و  نوين  فناوري هاي  از  استفاده  با  گمركي  تشريفات 
اصالح قوانين و مقررات، در قالب بسته هاي حمايتي 

در نظر گرفته كه اين اقدام شايسته در سال جاري نيز 
در رئوس اقدامات اين اقدامات اين سازمان مي باشد 
در  گذشته،  سال هاي  تسهيالت  ارائه  بر  عالوه  كه 
اقدام  شده،  شناسايي  مشكالت  و  موانع  رفع  جهت 
به ارائه تسهيالت جديد و اصالح ساير موارد گذشته 

نموده است.

1- اعطاي تسهيالت در پرداخت حقوق ورودي
در راستاي ارائه تسهيالت در سال گذشته، سعي بر 
سر  زمان  مدت  افزايش  به  نسبت  تا  است  شده  آن 
در  نياز  مورد  و  ضروري  كاالهاي  ضمانت نامه  رسيد 
مبلغ  افزايش  با  همچنين  گردد  اقدام  سال جاري 
ورود  رويه  دادن  قرار  پوشش  تحت  و  ضمانت نامه 
نسيه،  به صورت  كاال  ترخيص  و  اوليه  مواد  موقت 
و  ابزار  تمام  از  ايران  اسالمي  جمهوري  گمرك 
در  سهولت  و  به سرعت  كمك  براي  خود  اختيارات 

ترخيص موارد فوق نموده است.

1-1- ترخيص كاال با اخذ ضمانت نامه بانکي
ترخيص كاال با اخذ ضمانت نامه بانكي يكي از تسهيالت 
قابل ارائه به واحدهاي توليدي است كه به استناد ماده 
)6( قانون امورگمركي مصوب 13۹0 مجلس محترم 
شوراي اسالمي و ماده )1( آيين نامه اجرايي جزء )3( 
ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت )موضوع تصويب نامه شماره 718 
ت 37۹14 ك مورخ 87/1/10 هيأت محترم وزيران( 
انجام مي شود. لذا در  وفق دستورالعمل هاي مربوطه 
حقوق  پرداخت  در  تسهيالت  اعطاي  تداوم  جهت 
ورودي از طريق ضمانت نامه بانكي بابت ترخيص كاال، 
بخشنامه ضميمه به شماره 73/۹4/82۹6/۹5/2740 

مورخ 13۹5/01/16 به گمركات اجرايي ابالغ شده و 
مالك عمل قرار مي گيرد.

حقوق  بابت  بانكي  ضمانت نامه  اخذ  نحوه  بخشنامه 
ورودي واردات قطعي )سال 13۹5(

گمركات  محترم  مديران  و  كل  مديران  ناظرين، 
اجرايي

توليد  موانع  رفع  قانون  ماده 38  بند ت  به  توجه  با 
رقابت پذير و به استناد ماده 6 قانون امور گمركي و به 
منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كاالهاي واردات 
اقتصادي  فعاالن  نقدينگي  كمبود  جبران  و  قطعي 
داده  اجازه  كاال(  صاحبان  و  تجار  )توليدكنندگان، 
مي شود ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات براساس 
شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي كاالي مربوطه حسب 
درخواست صاحب كاال، اظهاركننده يا نماينده قانوني 
ايشان ضمانت نامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد 

قبول گمرك جمهوري اسالمي ايران اخذ نمايند.

1- مهلت ضمانت نامه هاي بانكي ماخوذه با توجه به 
نوع كاالهاي وارده به شرح ذيل مي باشد:

توليد،  خط  ماشين آالت  اوليه،  مواد  براي   - الف( 
مورد  يدكي  قطعات  و   )CKD( منفصله،  قطعات 
لوازم و تجهيزات  انواع دارو،  توليدي،  نياز واحدهاي 
توانبخشي،  آزمايشگاهي،  بيمارستاني،  پزشكي، 

ماشين آالت
همچنين  و  معدني  كارگاهي،  تجهيزات  راهسازي، 
براي كاالهاي اساسي )شامل گندم، برنج، شكر، جو، 
كنجاله، ذرت دامي، روغن و كره( و دارو با سررسيد 
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۹5/11/15 تعيين مي شود.
ب( - براي ساير كاالها 6 ماه تعيين مي شود.

ج( - براي خودرو 3 ماه تعيين مي شود.
اشخاص  براي  بانكي  قبول ضمانت نامه   -  )1 تبصره 
پانصد  از  بيش  مبلغ  به  صرفاً  غيرتوليدي  حقيقي 

ميليون ريال امكان پذير مي باشد.
ضمانت نامه  متن  در  ضمانت گذار  نام   -  )2 تبصره 
اظهارنامه  متن  در  كاال  صاحب  نام  با  مي بايست 

گمركي يكسان باشد.
تا  شود  اتخاذ  ترتيبي  است  به ذكر  الزم   -)3 تبصره 
بندهاي  موضوع  ماخوذه  ضمانت نامه هاي  سررسيد 

)ب( و )ج( صرفاً تا 11/15/ ۹5 تعيين گردد.
د( - در راستاي حمايت از توسعه صادرات، كاالهاي 
با  ضمانت نامه  توديع  با  عوارض  مشمول  صادراتي 
سررسيد حداكثر ۹5/11/15 قابل ترخيص مي باشند.

هـ( - با عنايت به بند )ث( ماده 38 قانون رفع موانع 
كاالهاي  و  اوليه  مواد  موقت  ورود  رقابت پذير  توليد 
متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا 
قانون   51 ماده  موضوع  پردازش  جهت  بهره برداري 
امور گمركي در حكم كاالي مجاز تلقي و به ميزان 
حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي كاال 
با ضمانت نامه حداكثر به تاريخ سررسيد ۹5/11/15 

قابل ترخيص خواهد بود.
صحت  از  اطمينان  جهت  موظفند  گمركات   -2
ضمانت نامه هاي بانكي صادره از كليه بانك هاي كشور 
موضوع را از طريق شعبه صادركننده ضمانت نامه و يا 
سرپرستي ذي ربط شعبه مزبور و يا سامانه هاي تحت 
وب معرفي شده به صورت كتبي يا سيستمي استعالم 
و پس از اخذ تأييديه نسبت به تأمين اظهارنامه هاي 

وارداتي اقدام نمايند.

3- جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوءاستفاده مي 
بايست تأييديه وصول وجه ضمانت نامه هاي بانكي از 
طريق سيستم هاي بانكي تحت وب در زمان دريافت 
از  پذيرد.  صورت  همزمان  به طور  واريزي  فيش هاي 
پذيرش فيش واريزي توسط نمايندگان صاحب كاال 

جدا خودداري شود.
بند  در  مذكور  مهلت هاي  اينكه  به  توجه  با   -4
است،  گرديده  تعيين  مهلت  حداكثر  به عنوان  يك 
به  مراتب  ابالغ  ضمن  اجرايي  گمركات  مسئولين 
مراجعين محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا در پايان هر 
ماه حقوق ورودي به ميزان هدف گذاري شده وصول 
مأخوذه  ضمانت نامه  شود،  دقت  همچنين  گردد 
حداكثر تا تاريخ ۹5/11/15 وصول گردد. چنانچه هر 
يك از شعب بانك ها وجه ضمانت نامه هاي صادره را 
پيگيري  ضمن  ننمايند،  پرداخت  مقرر  سررسيد  در 
تأديه  تأخير  خسارت  وجه،  اصل  وصول  درخصوص 
و اعالم مراتب قصور شعبه به بازرسي بانك مربوطه، 
نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و منابع اعالم تا 
درخصوص عدم پذيرش ضمانت نامه هاي بانك مذكور 

تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
بعد  به  ماه  بهمن  اول  از  اجرايي  تبصره( - گمركات 

مجاز به پذيرش ضمانت نامه بانكي نمي باشند.
اطالعات  ثبت  به  نسبت  مؤظفند  گمركات   -5
ضمانت نامه هاي ماخوذه و تصاوير مربوطه و هرگونه 
جامع  سامانه  مالي  بخش  در  آن  بعدي  اصالحات 

گمركي )ACC( اقدام نمايند.
مأخوذه  بانكي  ضمانت نامه هاي  مهلت  چنانچه   -6
به هر دليل در زمان ترخيص كاال، كمتر از حداكثر 
اين دستورالعمل  بند يك  لحاظ شده در  مهلت هاي 
باشد، گمركات اجرايي مجاز به تمديد نبوده و قبول 

ضمانت نامه يا تمديد مهلت، قبل از سررسيد منوط به 
اخذ مجوز از معاونت توسعه مديريت و منابع مي باشد.

اين دستورالعمل در هر  7- مسئوليت حسن اجراي 
گمرك به عهده مدير و معاون اداري و مالي و در كل 
كشور معاونت توسعه مديريت و منابع مي باشد. ضمناً 
مغاير  بخشنامه هاي  كليه  دستورالعمل  اين  ابالغ  با 
قبلي درخصوص اخذ ضمانت نامه بانكي لغو مي گردد.

2-1- ترخيص نسيه مواد اوليه و قطعات وارده 
توسط واحدهاي توليدي

واحدهاي  نياز  مورد  قطعات  و  اوليه  مواد  ترخيص 
حقوق  پرداخت  بدون  و  نسيه  صورت  به  توليدي 
ورودي و با نگهداري بخشي از كاالحداقل به ميزان 
مورخ   73/10/57۹3 بخشنامه  طي  ورودي  حقوق 
13۹5/1/21 به منظور تسريع و تسهيل ترخيص مواد 
معتبر  توليدي  واحدهاي  نياز  مورد  قطعات  و  اوليه 
به گمركات اجرايي ابالغ گرديد. اين بخشنامه شامل 
به عنوان وثيقه  از كاال  دستورالعمل نگهداري بخشي 
اين  بر  و  مي باشد  ترخيصي  كاالي  ورودي  حقوق 
اساس حداكثر مهلت استفاده از اين تسهيالت براي 
منفصله  قطعات  توليد،  ماشين آالت خط  اوليه،  مواد 
ماه   6 توليدي  واحدهاي  نياز  مورد  يدكي  قطعات  و 
تا  ارائه  ايران  واردات گمرك  مركز  به  را  است. خود 
مسئوليت  آيد.  به عمل  مجوز  براي صدور  اقدام الزم 
رئيس  عهده  به  بند  اين  اجراي  حسن  بر  نظارت 

گمرك مربوطه مي باشد.

گمركات  مديران  و  كل  مديران  ناظرين،  كليه  به: 
اجرايي

ناظر/ مديركل/ مدير گمرك

مورخ  شماره ۹/73/۹4/82۹6/2740  بخشنامه  پيرو 
از  استفاده  با  كاال  ترخيص  درخصوص   ۹5/1/16
آيين نامه   )3( ماده  استناد  به  و  بانكي  ضمانت نامه 
به  موادي  الحاق  قانون   )12( ماده   )3( اجرايي جزء 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )موضوع 
مورخ  ك   37۹14 718/ت  شماره  تصويب نامه 
بند   )2( جزء  و  وزيران(  محترم  هيأت   87/1/10
رقابت پذير  توليد  موانع  رفع  قانون   )  38( ماده  )ت( 
مجلس   )13۹4( مصوب  كشور  مالي  نظام  ارتقاي  و 
شوراي اسالمي و به منظور تسريع و تسهيل ترخيص 
توليدي  واحدهاي  نياز  مورد  قطعات  و  اوليه  مواد 
معتبر، دستورالعمل نگهداري بخشي از كاال به عنوان 
وثيقه حقوق ورودي كاالي ترخيصي را به شرح زير 

اعالم مي دارد:
1- گمركات اجرايي موظفند نسبت به احراز واحدهاي 
توليدي معتبر براساس پروانه بهره برداري، اقدام نموده 
و نسبت به ترخيص مواد اوليه، ماشين آالت خط توليد 
و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با كارت 
بازرگاني واحد توليدي متقاضي استفاده از تسهيالت 
دستورالعمل،  اين  در  مقرر  شرايط  رعايت  با  نسيه 
مجوز نگهداري بخشي از كاالي وارده را صادر نمايند:

تسهيالت  از  استفاده  متقاضي  از  تعهد  اخذ   -2
نگهداري بخشي از كاال به عنوان وثيقه حقوق ورودي 

كاالي ترخيصي طبق فرمت پيوست.
3- متقاضي در زمره بدهكاران موضوع اجراي ماده 7 

قانون امور گمركي نباشد.
براي  تسهيالت  اين  از  استفاده  مهلت  حداكثر   -4
منفصله  قطعات  توليد،  ماشين آالت خط  اوليه،  مواد 
ماه   6 توليدي  واحدهاي  نياز  مورد  يدكي  قطعات  و 

مي باشد.
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توليدي  واحدهاي  به  متعلق  وارداتي  كاالهاي   -5
معتبر پس از اظهار كل كاال و انجام تشريفات گمركي 
تا )50%( پنجاه درصد كاال به عنوان وثيقه بابت حقوق 
ورودي متعلقه در گمرك نگهداري و مابقي به صورت 

نسيه ترخيص مي گردد.
 )%  40( از  بيشتر  كاال  ماخذ  كه  صورتي  در   -5-1
قابل  نسيه  به صورت  كاال   )40%( تا  حداكثر  باشد، 
ترخيص و مابقي در گمرك به عنوان وثيقه نگهداري 

خواهد شد.
و  گمركي  هزينه هاي  افزوده،  ارزش  ماليات   -5-2
كاالي  باقي مانده  به  متعلقه  هزينه هاي  همچنين 
نگهداري شده در گمرك براي مدتي كه مجوز صادر 
شده همچنين جريمه هاي موضوع ماده 108 و 10۹ 

قانون امور گمركي مي بايست نقداً پرداخت گردد.
بانكي  ضمانت نامه  از  استفاده  امكان   -5-3
جهت  نسيه  تسهيالت  از  استفاده  مدت  از  بعد 
از  همزمان  )بهره برداري  كاالها  باقي مانده  ترخيص 
شماره  دستورالعمل  و  دستورالعمل  اين  تسهيالت 
2740/82۹6/۹4/73/۹ مورخ ۹5/1/16( وجود ندارد.

چند  طي  وارده  محموله هاي  كه  صورتي  در   -5-4
تعداد  و  ارزش  تعداد،  اقالم،  تركيب  نظر  از  بارنامه 
باشند،  كاماًل مشابه  آنها  از  استحصال  قابل  محصول 
را  محموله  چند  يا  يك  كاالي  كل  مي تواند  گمرك 
به عنوان وثيقه حقوق ورودي در گمرك نگهداري و 
نمايد،  به صورت نسيه ترخيص  را  محموله هاي ديگر 
مشروط بر اينكه محموله باقي مانده تكافوي پرداخت 
هزينه هاي  و  شده  ترخيص  كاالي  ورودي  حقوق 
متعلقه و عوارض احتمالي و ماليات ارزش افزوده را 

بدهد.
مناطق  توسط  انبار  قبض  صدور  صورت  در   -5-5

آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و استفاده از تسهيالت 
موصوف، گمرك مربوطه مي بايست مراتب نگهداري 
مابقي كاال را به منطقه مزبور به نحو مقتضي اعالم 
تا از واگذاري و مرجوع نمودن كاال، خودداري و آن 
كامل  نظارت  باقي مانده  كاالي  نگهداري  بر  گمرك 

اعمال نمايد.
مقرر،  مهلت  در  تعهدات  ايفاي  عدم  صورت  در   -6
گمرك مربوطه بالفاصله مراتب را به گمرك ايران و 
گمركات اجرايي جهت عدم ارائه تسهيالت گمركي به 
صاحب كاال اعالم و از طريق اجراي مواد )7( و )8( 
قانون امور گمركي نسبت به پيگيري موضوع تا رفع 
قسمت  آن  ضمناً  نمايد.  اقدام  نشده  توديع  تعهدات 
قانوني،  مقرر  موعد  در  را  شده  نگهداري  كاالي  از 
متروكه اعالم و در متن اظهارنامه متروكه به سازمان 
بدهي  ميزان  تمليكي  اموال  فروش  و  جمع آوري 
صاحب كاال را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذكور 
نيز در زمان فروش كاال، ضمن رعايت ساير مقررات، 
فروش  حاصل  از  مربوطه  بدهي  كسر  به  نسبت 
كاالهاي متروكه اقدام و پس از واريز مبلغ مذكور به 
خزانه، مراتب را به گمرك ذيربط اعالم نمايد. بديهي 
است پس از وصول حقوق ورودي متعلقه به اجراي 

ماده )7( و )8( كان لم يكن تلقي مي گردد.
پروانه هاي  صدور  نحوه  درخصوص   -7
شماره  بخشنامه  مفاد  رعايت  ضمن  نسيه 
 ۹4/7/1 مورخ   220/73/10۹۹63/۹4/123723
مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه به نحوي در 
ايفاي  تا  كه  گردد  عمل  گمركي  امور  جامع  سامانه 
كامل تعهدات نزد گمرك و يا در مواردي كه كاالي 
وارده از محل اعتبار اسنادي مي باشد، پروانه به صورت 
قطعي شده تلقي نگردد و جهت تسويه با بانك عامل 

مورد استفاده قرار نگيرد.
8- اين دستورالعمل شامل كاالهاي مصرفي و لوكس 
از جمله توتون، تنباكو، نوشابه هاي گازدار، بلغورهاي 
پف كرده، لوازم آرايشي، مبلمان، اسباب بازي، اشياء 
فانتزي و تزئيني، كريستال، ظروف سراميكي، لوستر 

و آباژور و... نمي گردد.
به عهده  دستورالعمل  اين  اجراي  مسئوليت   -۹
موظفند  گمركات  و  بوده  گمرك  هر  مقام  باالترين 
را  اين دستورالعمل  اجراي  تفصيلي  گزارش عملكرد 
و  مالي  و  اداري  معاونت  دفاتر  به  ماه  هر  پايان  در 

معاونت امور گمركي ارسال نمايند.
شماره  بخشنامه  دستورالعمل،  اين  ابالغ  با 
10/1320۹0 مورخ 88/6/14 و اصالحيه هاي بعدي 

آن لغو مي گردد.
2- اعطاي تسهيالت بانكي در راستاي بند )ت( ماده 
)38( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 

مالي كشور
به منظور كاهش زمان انجام تشريفات ترخيص كاال 
توسط واحدهاي توليدي كه بخش عمده واردات مواد 
اوليه و قطعات را عهده دار مي باشند، گمرك جمهوري 
اسالمي ايران با تعامل سازنده و مثبت با دستگاه هاي 
كاهش  و  موانع  رفع  راستاي  در  همجوار  و  همكار 
كه  است  برداشته  گام  كاال  ترخيص  محدوديت هاي 
52104/ت52100  شماره  مصوبه  اخذ  آن  نتايج  از 
بند  اجرايي  آيين نامه  مصوبه،  موضوع  نمي باشد.  هـ 
)ت( ماده )38( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي مالي كشور بوده و مواد آن درخصوص نحوه 
ارائه خدمات و تسهيالت بانكي به واحدهاي توليدي 

به شرح زير مي باشد.
آئين نامه اجرايي بند )ت( ماده )38( قانون رفع موانع 

توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
نيازواحدهاي  مورد  كاالهاي  واردكنندگان   -1 ماده 
توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي )LC( و ثبت 
به  تمايل  صورت  در  بانك(  تعهد  )يا  اسنادي  برات 
ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با 

حداقل اسناد را به بانك عامل منعكس نمايند.
ماده 2- بانك هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل 
اسناد  رونوشت  اضافه  به  انبار  قبض  )اصل  اسناد 
پيش  تصوير  يا  بانك  توسط  شده  ظهرنويسي  حمل 
فاكتور اوليه و تصوير بارنامه( و همچنين اخذ تعهد 
الزم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و 
همچنين توافق با واردكننده درخصوص نحوه تسويه 
ريالي و در صورت قبول كليه مسئوليت هاي مترتبه 
با  اسناد  تطابق  عدم  با  رابطه  در  واردكننده  ازسوي 
شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش فاكتور 
برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بالمانع بودن 
ترخيص كاال پس از ثبت در درگاه )پرتال( ارزي به 
گمرك از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع 
بند )ج( ماده )38( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 

و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام نمايند.
ماده 3- گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است 
وسيله  به  كاال  ترخيص  شدن  اعالم  بالمانع  از  پس 
ترخيصيه  اصل  انبار،  قبض  اصل  اخذ  با  عامل  بانك 
و تصوير ساير اسناد مندرج در ماده )2( و تعهد سه 
ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنويسي شده به وسيله 
بانك و دريافت حقوق ورودي با رعايت جزء )2( بند 
)ت( ماده )38( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
به  نسبت  مقررات  ساير  و  كشور  مالي  نظام  ارتقاي 

ترخيص كاال اقدام نمايد.
واحدهاي  نياز  مورد  كاالهاي  واردكنندگان   -4 ماده 
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تمايل  صورت  در  بايد  حواله  از  استفاده  با  توليدي 
انجام  زمان  در  اسناد،  حداقل  طريق  از  ترخيص  به 
حاله، درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به 
بانك عامل منعكس نمايند بانك هاي عامل مكلفند به 
محض دريافت صد در صد معادل ريالي ارز مربوطه 
و وثايق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه 
از طريق  را  ارزي ظرف )48( ساعت مراتب  )پرتال( 
ماده  ج(  بند  موضوع  فرامرزي  تجارت  واحد  پنجره 
)38( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
به  اسناد  حداقل  با  كاال  ترخيص  جهت  كشور  مالي 

گمرك اعالم نمايند.
ماده 5- درخصوص واردكنندگاني كه بدون استفاده 
گمرك  مي كنند  واردات  به  اقدام  بانكي  سازوكار  از 
جمهوري اسالمي ايران مي تواند با حداقل اسناد در 
كاالها  ترخيص  به  نسبت  مربوط  مقررات  چارچوب 

اقدام نمايد.
ماده 6- به گمرك جمهوري اسالمي ايران اجازه داده 
با مجوز سازمان ملي  يكبار  را كه  مي شود كاالهايي 
استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است. در موارد 
بعدي با ارائه گواهي نامه مذكور )همان كاال با همان 
مشخصات( با تائيد سازمان يادشده بدون نياز به اخذ 
مجوز جديد با رعايت ساير مقررات، ترخيص نمايد. 
سازمان ملي استاندارد ايران در موارد ذيل، گواهي نامه 
ثبت واردات مواد اوليه، تجهيزات حد واسط و اجزاء و 

قطعات ماشين آالت خط توليد اعطا مي نمايد.
واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي 
توليدي در حد نياز ساالنه آنها شركت بازرگاني كه 
مبادرت به واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي 
مي نمايند با ارائه قرداد بين شركت و واحد توليدي 

قبل از ثبت سفارش محموله هاي وارداتي

تبصره 1- مدت اعتبار گواهي نامه مذكور دو سال از 
زمان صدور خواهد بود. حق نمونه برداري تصادفي از 
ايران  براي سازمان ملي استاندارد  محموله و آزمون 
اين  انطباق  محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم 
امتياز سلب و از محموله هاي وارداتي آتي آن واحد 

نمونه برداري مي گردد.
تبصره 2- مفاد اين ماده غير از موارد مندرج در بند 
)2( شامل شركت هاي بازرگاني كه مباردت به واردات 

اقالم مذكور نمايند، نمي شود.
تبصره 3- كاالهايي كه از نظر ايمني بهداشت حاي 
سازمان  توسط  سال  هر  آن  فهرست  و  بوده  اهميت 
شمول  از  مي گردد.  اعالم  ايران  استاندارد  ملي 

تسهيالت فوق الذكر مستثني مي باشد.

3- راه اندازي كارشناس متمركز سالن واردات
اسالمي  جمهوري  گمرك  ارزنده  اقدامات  جمله  از 
از  هوشمند  و  عادالنه  استفاده  راستاي  در  ايران 
مي توان  انساني  نيروي  جمله  از  موجود  منابع  كليه 
نگاه  با  نمود.  اشاره  متمركز  كارشناس  راه اندازي  به 
اقدام  يك  در  و  برنامه ريزي  در  مستمر  و  بلندمدت 
توزيع  منابع،  مديريت  ارتقاء  جهت  در  شايسته 
كشور  مناطق  كليه  در  منابع  عادالنه  و  هوشمند 
عزيزمان طرح كارشناسي متمركز از سال گذشته به 
محدوديت هاي  به  توجه  با  شد.  گذاشته  اجرا  مورد 
انساني  منابع  كليه  از  نيروها،  جابه جايي  در  موجود 
فعاليت ها  انجام  جهت  سخت افزاري  و  نرم افزاري  و 
بهره گرفته شده است. به طوري كه ترافيك و حجم 
كاري فشرده در هيچ واحد گمركي به جهت كمبود 
امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و يا منابع انساني را 
شاهد نخواهيم بود يا به جهت تمركز دانش تخصصي 

درخصوص ارزيابي برخي كاالهاي خاص و در برخي 
فعاالن  جهت  محدوديت  ايجاد  به  مجبور  گمركات، 
اقتصادي نخواهيم بود تا به ناچار و با صرف هزينه و 
به يك گمرك  زمان زياد محموله هاي خود را صرفاً 
به  و  طريق  اين  از  نمايند.  ترخيص  و  منتقل  خاص 

اشتراك گذاشتن توان علمي
نيروهاي موجود و ساير منابع ضمن آموزش لحظه اي 
توزيع  به  نسبت  اختيار  در  انساني  منابع  كليه  به 

عادالنه منابع نيز مبادرت ورزيده ايم.

4- بند )چ( ماده )38( قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور

و  صمت  وزارت  با  مشترك  جلسات  برگزاري  با 
اتحاديه هاي لوازم خانگي و وسايل برقي، دستورالعمل 
توليد،  موانع  رفع  قانون   )38( ماده  )چ(  بند  اجراي 
براساس  تسهيالت  ميزان  تهيه  و  طراحي  بر  مبني 
درصد )عمق( ساخت و مونتاژ كاال تهيه و براي تأييد 
به وزير محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه گرديد تا 

پس از تأييد ابالغ گردد.

مهر/ رايزن بازرگانی ايران در عراق خواستار شد؛
بازرگانان ایرانی در عراق سرمایه گذاری 

كنند

اینکه  بيان  با  ایران  در  عراق  بازرگانی  رایزن 
ایرانی  كاالهای  مصرف  به  عالقه مند  عراقی ها 
هستند،گفت: بازرگانان ایرانی در زمينه صادرات 
كاال و سرمایه گذاری در عراق نقش آفرینی كنند.

تاكيد  با  عقيل الموسوی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
و  كاال  صادرات  زمينه  در  ايران  سازنده  نقش  بر 
و  فراز  در  عراق  گفت:  عراق،  در  سرمايه گذاری 
نشيب های يك دهه اخير بسياری از زيرساخت هايش 
احيای  و  ايجاد  به  نياز  ما  اكنون  و  داده  از دست  را 
زيرساخت ها را داريم، از سوی ديگر اكثر كاالهايی كه 
در عراق به مصرف می سد، وارداتی است؛ به همين 
بصره  در  ايرانی  كاالهای  نمايشگاه  برگزاری  دليل 
می تواند زمينه آشنايی مردم عراق به ويژه مردم بصره 

با محصوالت ايران را فراهم كند.
عراق  و  ايران  افزود:  ايران  در  عراق  بازرگانی  رايزن 
و  دارند  عميقی  فرهنگی  پيوندهای  و  مشتركات 
كشور  دو  مردمان  مصرفی  كاالهای  و  زندگی  سبك 
به يكديگر شباهت دارد، با توجه به همين مشتركات 
مردم عراق نسبت به مصرف كاالی ايرانی عالقه مند 
صنايع  و  بازار  از  ما  تحقيقات  و  مشاهدات  هستند. 
بسياری  در  ايران  توجه  قابل  پيشرفت های  از  ايران 
از صنايع حكايت دارد كه با توجه به آن می تواند در 
ديگر  كشورهای  با  و  باشد  داشته  حضور  عراق  بازار 

رقابت كند.
ايران  اختصاصی  نمايشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
اظهار داشت: بصره مركز تجارت عراق  نيز  در بصره 
دارد،  آبی  مرز  و  بندر  كه  است  استانی  تنها  و  است 
ابوفلوس،  المعقل،  با داشتن 4 بندر مهم  اين استان 
خورالزبير و ام القصر دروازه ورود عراق به كل جهان 
محسوب می شود و سهم درخوری از كل تجارت عراق 
دارد. ضمن اينكه قوانين و مقررات تجاری عراق در 
با استان  استان بصره نيز حاكم است و اين منطقه، 
باعث  همين  و  دارد  كمی  فاصله  ايران  خوزستان 
استان  دو  بين  تجارت  بتوان  راحتی  به  كه  می شود 
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را توسعه داد.
حكومت  سقوط  از  پس  داشت:  اظهار  الموسوی 
اقدام  كه  بود  كشورهايی  نخستين  جز  ايران  بعثی، 
هنوز  ايرانی  بازرگانان  اما  كرد  عراق  به  صادرات  به 
جدی  صورت  به  مستقيم  سرمايه گذاری  زمينه  در 
فعال نشده اند؛ اين موضوع حلقه مفقوده حضور پايدار 
فرصت های  از  بايد  آنها  و  است  عراق  در  ايرانی  ها 

موجود استفاده كنند.
برای  عراق  دولت  اعطايی  تسهيالت  بر  تاكيد  با  وی 
سرمايه گذاری های خارجی، خاطرنشان كرد: واگذاری 
زمين به شركت های سرمايه گذار، معافيت گمركی و 
مالياتی برای ورود ماشين آالت و تجهيزات توليدی، 
صورت  در  مالياتی  معافيت  سال   5 از  برخورداری 
توليد كاال، قابليت فروش و يا انتقال سرمايه به خارج 
از خاك عراق، مشاركت در بازار بورس و ... از مزايای 
سرمايه گذاری در عراق است كه با توجه به مشتركات 
برای  شرايط  اين  جغرافيايی،  مجاورت  و  فرهنگی 

ايرانی ها بسيار مساعد است.
وی در پايان با تاكيد بر امنيت باالی عراق به ويژه در 
تبليغات  كرد:  تصريح  كشور،  اين  جنوبی  بخش های 
منفی عامل عدم سرمايه گذاری ايرانی ها در عراق بوده 
جنوب  طرف  به  بغداد  از  كه  است  اين  واقعيت  اما 
كه  حكمفرماست  بااليی  امنيت  كردستان  اقليم  و 
جای  اقتصادی  فعاليت ها  برای  و  است  اعجاب انگيز 

هيچگونه نگرانی وجود ندارد.

اتاق تهران/ مهدی جهانگيری فضای بخش خصوصی 
را تحليل كرد

باید فضای بخش خصوصی متناسب با 
استانداردهای بين المللی شود

ظرفيت  و  ها  پتانسيل  كه  است  كشوری  ایران 
های بسياری دارد. خداوند نعمات بسياری را به 
مردم این سرزمين اعطا كرده است. نفت، گاز، 
معادن، گردشگری و ... مزیت های سرزمين ما 
به خلق  نيازی  واقعا  این كشور،  در  ما  هستند. 
مزیت نداریم، اگر به همين مزیت ها توجه كنيم، 

آینده خوبی پيش روی آیندگان خواهد بود.
های  هيات  های  آمد  و  رفت  ها  تحريم  لغو  از  بعد 
هم  ايران  به  مختلف  كشورهای  اقتصادی  و  تجاری 
سرمايه  به  تواند  می  كه  آمدهايی  و  رفت  شد.  زياد 
گذاری خارجی بيانجامد تا تن خسته اقتصاد و توليد 
كشور كمی رنگ آرامش ببيند. ماهنامه آفتاب صبح، 
برای  الزم  اقدامات  و  خصوصی  بخش  فضای  درباره 
جهانگيری،  مهدی  با  ها  گذاری  سرمايه  اين  جذب 
و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  رييسه  هيات  عضو 
جهانگيری  است.  كرده  گفتگو  تهران  كشاورزی 
درباره جذب سرمايه گذاری خارجی می گويد: »ما 
هيچ وقت اين همه آمد و شد بين المللی در فضای 
اين محصول ديپلماسی خوب  ايم.  اقتصادی نداشته 
با تغيير  توانستيم  دولت در فضای سياسی است. ما 
المللی  بين  های  عرضه  در  خود  ادبيات  و  گفتمان 
بازرگانی  های  اتاق  باشيم.  داشته  عزتمندانه  حضور 

بايد از اين فضا به نحو مطلوب استفاده كنند.«

*شرایط كشور به مدد دیپلماسی خارجی دولت 
تدبير و اميد تغييرات رو به جلو و مثبتی دارد، 

این موضوع به عنوان یک پدیده كلی، روی تمام 
بخش ها تاثير گذاشته است، اتاق های بازرگانی 

ایران در چه شرایطی به سر می برند؟
های  اتاق  وضعيت  كرديد  اشاره  كه  همانطور  بله، 
گيرد.  می  نشات  كشور  اقتصادی  فضای  از  بازرگانی 
مجمع  بازرگانی  های  اتاق  دولت،  حال  كلی  طور  به 
سرمايه گذاران، فعاالن اقتصادی و ... وابسته به اوضاع 
اقتصادی حاكم بر كشور است. سال ۹4 را نمی توان 
برای اقتصاد كشور، سال خوبی دانست امسال فقط می 
تواند آغازی برای يك سال خوب باشد. سالی كه در ماه 
های پايانی آن هستيم، مشكالت اقتصادی بسيار زياد 
و قابل مالحظه ای داشت. ما به دليل مشكالتی كه در 
دوره های قبل داشته ايم، به يك رشد اقتصادی منفی 
رسيده ايم. گستره اقتصاد طی ساليان گذشته كوچك 
شده است. اميدواريم با اقداماتی كه دولت طی دو سال 
تغييراتی  دچار  كار  و  فضای كسب  داده،  انجام  اخير 
شود. با اين مفروضات، اتاق های بازرگانی، به عنوان 
پارلمان بخش خصوصی و نهاد رسمی و قانونی تعريف 
تا  است  تالش  در  بخش خصوصی،  جانب  از  و  شده 
ببخشد.  منزلت  و  عزت  بخش،  اين  جايگاه  به  بتواند 
نگاه های منفی كه نسبت به بخش خصوصی وجود 
دارد، بايد احيا و اصالح شود. عالوه بر اين بايد شرايط 
برای توسعه سرمايه گذاری فضای كسب و كار تسهيل 
يابد. به اين ترتيب، نقش اتاق های بازرگانی پررنگ تر 
خواهد شد. ما هيچ وقت اين همه آمد و شد بين المللی 
در فضای اقتصادی نداشته ايم. اين محصول ديپلماسی 
با  توانستيم  ما  است.  فضای سياسی  در  دولت  خوب 
تغيير گفتمان و ادبيات خود در عرضه های بين المللی 
حضور عزتمندانه داشته باشيم. اتاق های بازرگانی بايد 

از اين فضا به نحو مطلوب استفاده كنند.

كار  در  تاثيری  چه  خارجی،  های  هيات  *ورود 
اتاق های بازرگانی خواهد داشت؟

اين فضا، يك فضای هيجانی و احساسی نيست كه 
در  برجام  يا  شوند  لغو  ها  تحريم  امروز  بگوييم  ما 
مسير اجرايی قرار بگيرد همه مشكالت حل خواهد 
و  كرد  مديريت  را  فضا  اين  بايد  معتقديم  بلكه  شد، 
اتاق های  از آن برد. امروز دولت و  حداكثر استفاده 
با  و  هستند  خارجی  های  هيات  ميزبان  بازرگانی 
بررسی وضعيت اقتصادی آنها تالش می كنند به يك 
خروجی مثبت از اين فرايند دست يابند. اميد داريم 
كه با توافقاتی كه با طرف های ايرانی شكل می گيرد 
حوزه  در  و  پساتحريم  ايام  در  بتواند  بازرگانی  اتاق 
اميدواريم  ايفا كند.  تری  فعال  نقش  سرمايه گذاری 
امر  اين  باشيم.   ۹5 سال  در  مثبتی  اتفاقات  شاهد 

مستلزم زمان است.

*اقداماتی هم در این زمينه انجام داده اید؟
پساتحريم«  با تشكيل ستاد »اقتصاد  تهران  اتاق  در 
مديريت  و  ساماندهی  برای  را  اقداماتی  ايم  توانسته 
رفع  نيازها  اين  تا  كنيم  ريزی  برنامه  جديد  شرايط 
پتانسيل ها و ظرفيت  ايران كشوری است كه  شود. 
های بسياری دارد. خداوند نعمات بسياری را به مردم 
معادن،  گاز،  نفت،  است.  كرده  اعطا  سرزمين  اين 
گردشگری و ... مزيت های سرزمين ما هستند. ما در 
اين كشور، واقعا نيازی به خلق مزيت نداريم، اگر به 
همين مزيت ها توجه كنيم، آينده خوبی پيش روی 

آيندگان خواهد بود.
بايد فضا را برای اطمينان سرمايه گذاران مهيا كنيم. 
بايد ظرفيت های بالقوه كشور را به آنها نشان دهيم. 
نبايد در اين مورد شعارگونه عمل كنيم. بايد ايران را 
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معرفی  آينده  دهه  در  اقتصادی  و  قدرتمند  كشوری 
مانده  بكر  ما  كشور  های  ظرفيت  از  بسياری  كنيم. 
است. الفبای همه اين اتفاقات، سرمايه گذاری است. 
و  اتصال  حلقه  و  است  بازار  جذابيت  عوامل  ها  اين 
بالفعل رساندن های اين قابليت ها با سرمايه گذاری 

محقق می شود.

این  به  را  گذاران  سرمایه  توان  می  *چگونه 
مسير كشاند؟

برای رسيدن به اين مسير، نياز به يك فرايند داريم، 
دولت توانسته اين مسير را تسهيل سازی كرده و به 
كمك اتاق های بازرگانی، اين كار محقق كند. قوانين 
دست و پاگيری با تفسيرهای مختلف وجود دارد. بايد 
بتوان آن ها را به شكلی احصا و اصالح كرد. بايد فضای 
بخش خصوصی كشور متناسب با استانداردهای بين 
المللی آماده شود. قواعد بين المللی را در مذاكرات 
خود رعايت كنيم. بخش خصوصی بايد آموزش های 
اين مسير  بايد  ببيند.  را  الزم و دوره های تخصصی 
كوتاه شود. اعتماد سرمايه گذاران به سرمايه گذاری 
خروجی  يك  ترتيب  اين  به  يابد.  افزايش  كشور  در 

مطلوب خواهيم داشت.

مهر/ همزمان با سفر قائم مقام مركل؛
ایران- آلمان قرارداد جدید ساخت 

تجهيزات نفت امضا می كنند

امضای  از  نفت  انجمن سازندگان صنعت  رئيس 
بين  نفتی  تجهيزات  و  كاال  ساخت  قرارداد 
گفت:  و  داد  خبر  هفته جاری  در  آلمان  و  ایران 

برای  آذربایجان  جمهوری  با  جدید  گفتگوهای 
صادرات كاالهای نفتی آغاز شد.

در  امروز  خياميان  رضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
نشستی خبری با اشاره به مذاكرات سازندگان ايران 
با  مشاركت  منظور  به  اروپايی  نفتی  های  شركت  با 
و  كشورها  اين  در  نفت  صنعت  تجهيزات  سازندگان 
ورود به وندورليست های بين المللی، گفت: در برنامه 
دالر  ميليارد   200 به  كشور  نفت  صنعت  ششم، 
از آن صرف  نياز دارد كه 60 درصد  سرمايه گذاری 

تجهيزات صنعت نفت خواهد شد.
با  نفت  صنعت  تجهيزات  سازندگان  انجمن  رئيس 
آن  از  حاكی  گرفته  انجام  برآوردهای  اينكه  اعالم 
است كه دريك دوره پنج ساله در منطقه، بازار 100 
ميليارد دالری به غير از ايران پيش روی سازندگان 
كاال و تجهيزات صنعت نفت وجود دارد، تصريح كرد: 
روی  پيش  بازار  بزرگترين  عراق  فعلی  شرايط  در 

سازندگان نفتی ايران است.
منظور  به  عراق  اينكه  بر  تاكيد  با  مسئول  مقام  اين 
ميليون   ۹ به  خود  خام  نفت  توليد  ظرفيت  افزايش 
ميليارد   300 حدود  گذاری  سرمايه  روز  در  بشكه 
دالری را در دستور كار قرار داده است، اظهار داشت: 
عالوه بر اين اين كشور به منظور حفظ و نگهداشت 
سرمايه  ساالنه  صورت  به  خام  نفت  توليد  ظرفيت 

گذاری های ديگری بايد انجام دهد.
وی همچنين با اشاره به سفر هياتی از شركت سوكار 
جمهوری آذربايجان به تهران، گفت: در اين اين سفر 
مذاكراتی با مسئوالن سوكار جمهوری آذربايجان به 
منظور تامين كاال و تجهيزات برخی از طرح های و 
انجام شده  اين كشور  پروژه های صنايع نفت و گاز 

است.

خياميان با اشاره به اظهار تمايل مقامات شركت نفتی 
سوكار برای واردات انواع كاال و تجهيزات صنعت نفت 
از ايران به دليل كوتاه بودن بعد مسافت، بيان كرد: 
از اين رو قرار است به زودی مذاكراتی بين سازندگان 
ايرانی با برخی از شركت های نفتی خارجی شاغل در 

صنعت نفت جمهوری آذربايجان انجام شود.
با  نفت  صنعت  تجهيزات  سازندگان  انجمن  رئيس 
اعالم اينكه هفته جاری و همزمان با سفر قائم مقام 
صدراعظم آلمان، تفاهم نامه مشترك نفتی بين ايران 
و آلمان در حوزه ساخت كاال و تجهيزات نفتی امضا 
خواهد شد، تبيين كرد: پيش از اين هم تفاهم نامه 
مشترك نفتی با انجمن سازندگان تجهيزات صنعت 

نفت ايتاليا امضا شده بود.
تجهيزات  سازندگان  اينكه  بر  تاكيد  با  ادامه  در  وی 
و  نيستند  رانتی  هيچ  گرفتن  دنبال  به  نفت  صنعت 
يك  كه  داريم  تقاضا  نفت  صنعت  مسئوالن  از  تنها 
شرايط كاماًل برابر بين سازندگان ايرانی و شركت های 
رقابت  هم  با  بتوانيم  تا  كنند  ايجاد  خارجی  سازنده 
تجهيزات  سازندگان  مشكل  بزرگترين  گفت:  كنيم، 
صنعت نفت، موضوع مطالبات بوده و در حال حاضر، 
كه  هستيم  داخلی  تحريم های  دچار  برجام،  از  پس 
فكر  زمينه  اين  در  تا مسئوالن دولتی  است  نيازمند 
داخلی كه همان خود  تحريم های  اگر  كنند  اساسی 
و  كسب  محيط  قطعاً  شود،  برطرف  تحريمی هاست، 

كار راحت و روان خواهد بود.
در  نفت  صنعت  تجهيزات  سازندگان  انجمن  رئيس 
ادامه با يادآوری اينكه اگر شيوه نامه ساخت داخل كه 
وزير نفت سال گذشته آن را ابالغ كردند، به درستی 
اجرايی شود، هيچ مشكلی پيش روی ساخت داخل 
نخواهد از تشكيل شورای عالی تجهيزات كشور خبر 

داد و افزود: اين شورا تشكيل شده است تا در زمينه 
توليد كاالهای داخلی، شرايط مطلوبی برای سازندگان 
داخل كشور فراهم كند و اجازه ورود كاالهای مشابه 

خارجی را ندهد.
وی در پايان با اشاره به برنامه وزارت نفت به منظور 
نفت  پرمصرف صنايع  قلم كاالهای  بومی سازی 10 
و گاز، خاطرنشان كرد: از مجموع 52 قرارداد منعقد 
شده تاكنون تنها يك قرارداد برای ساخت تجهيزات 

سرچاهی نفت و گاز عملياتی و اجرايی شده است.

مهر/ 
جدول قيمت سکه و ارز روز شنبه 

منتشر شد

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

نرخ فروش هر قطعه سكه  به گزارش خبرنگار مهر، 
تمام بهار طرح جديد امروز شنبه در بازار يك ميليون 
و 4۹ هزار و 500 تومان، طرح قديم يك ميليون و 
4۹ هزار تومان، نيم سكه 545 هزار تومان، ربع سكه 
2۹3 هزار تومان و سكه گرمی 202 هزار تومان اعالم 

شد.
بازار  در  عيار  زرد 18  گرم طالی  هر  نرخ  همچنين 
داخلی 107 هزار و 360 تومان و نرخ هر اونس طال 

در بازارهای جهانی 12۹3 دالر است.
در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش 3461 تومان، هر يورو را 3۹68 تومان، 
و  تومان  تركيه 1245  لير  تومان،  را 5080  پوند  هر 

درهم امارات را ۹48 تومان اعالم كردند.  
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جدول قيمت سکه و ارز در روز شنبه
قيمت بازار نوع سکه    
104۹500 سكه  تمام  طرح  جديد   
104۹000 سكه  تمام  طرح  قديم   
545000 نيم سكه     
2۹3000 ربع سكه     
202000 گرمی     
107360 هر گرم طالی 18 عيار   

نوع ارز   
3461 دالر     
3۹68 يورو      
5080 پوند     
۹48 درهم     

1245 ليرتركيه     

مالي  وضعيت  بهبود  براي  »تعادل«  پيشنهاد  تعادل/ 
ميان اتاق هاي بازرگاني و تشكل ها

200 ميليارد تومان بودجه راكد اتاق 
متعلق به كيست؟

چند سالي است كه اتاق بازرگاني با مازاد بودجه 
از  بيش   94 سال  در  مي شود.  روبه رو  زیادي 
294ميليارد تومان درآمد در اتاق بازرگاني تحقق 
یافت كه با وجود تمامي هزینه هاي هنگفتي كه 
توسط اتاق هاي بازرگاني به ثبت رسيد و حتي به 
قدري بود كه صداي بسياري از اعضا را درآورد 
اما باز هم 75ميليارد تومان مازاد بودجه به دست 

آمد. 
در سال ۹5 هم پيش بيني مي شود كه همين وضعيت 
اين ميان مغفول  اما دو نكته در  اتاق ها رخ دهد.  در 
از  پول  همه  اين  اينكه  اول  بحث  است.   شده  واقع 
كجا به دست آمده و نكته دوم اينكه اصوال چرا وقتي 
اتاق هاي بازرگاني تا اين اندازه داراي منابع مالي است 
اما تشكل ها با مشكالت زيادي در بخش مالي روبه رو 

مي شوند.

 ماده 77 كه اتاق ها را پولدار كرد
زماني اتاق هاي بازرگاني با مشكالت مالي زيادي روبه رو 
بودند و به همين دليل با تعداد پرسنل كم و صرفه جويي 
زياد اتاق ها به حيات خود ادامه مي دادند. اما به مرور 
وضعيت بهتر شد و اجازه دولت مبني بر دريافت 3 در 
هزار سود عمال درآمد اتاق هاي بازرگاني را چند برابر 
كرد. از سوي ديگر توافق بين اتاق بازرگاني، صنايع و 
باعث شد كه  بازرگاني  اتاق هاي  ايران و ساير  معادن 
بخش مهمي از اين پول در اتاق ايران جمع آوري شود.  
اما در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه اتفاق مهم تري 
براي  جديد  درآمدي  بخش  يك  ايجاد  آن  و  داد  رخ 
اتاق هاي بازرگاني بود. براساس ماده 77 برنامه پنجم 
اتاق اين توانايي را پيدا كرد كه يك در هزار  توسعه 
فروش اعضاي خود را به عنوان درآمد كسب كند. در 

اين ماده آمده است:
و  خصوصي  تشكل هاي  ساماندهي  و  تقويت  »براي   
تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند )د( ماده 
)۹1( قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و 
بازاريابي، مشاوره يي و كارشناسي كليه  ارائه خدمات 

اتاق  ايران و  بازرگاني و صنايع و معادن  اتاق  اعضاي 
تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند يك در 
را حسب مورد  هزار رقم فروش كاال و خدمات خود 
تاييديه  و  نمايند  واريز  مذكور  اتاق هاي  حساب  به 
كارت  تمديد  و  صدور  هنگام  را  مذكور  اتاق هاي 
بازرگاني تسليم كنند.« در حقيقت يك منبع يك در 
هزار فروش براي اتاق ها به جهت تقويت و ساماندهي 
تشكل هاي خصوصي و تعاوني ايجاد شد. آمار دقيقي 
از ميزان اين درآمد در اتاق تعاون در اختيار رسانه ها 
بازرگاني اين درآمد در  اتاق  اما در  قرار نگرفته است 
سال ۹3  در  و  تومان  از 158ميليارد  بيش  سال ۹4 
اين درحالي است  بود.  نزديك به 162ميليارد تومان 
تشكل هاي  كليه  گرفتن  نظر  در  با  بازرگاني  اتاق  كه 
استاني و ملي، اتاق هاي مشترك و شوراهاي مشترك 
و فدراسيون هاي تازه تاسيس كمتر از 350 عضو دارد.  
همچنين آمار دقيقي از سوي اتاق بازرگاني درباره پول 
راكد اين نهاد ارائه نشده است ولي با توجه به اينكه 
در سال هاي ۹3، ۹4 به ترتيب بيش از 26 ميليارد و 
3۹ ميليارد تومان سود سپرده از بانك ها دريافت شده 
در  را  بازرگاني  اتاق  در  راكد  پول  كارشناسان  است. 

حدود 200 ميليارد تومان برآورد مي كنند.

 سهم هر تشکل چقدر است؟
در صورتي كه قرار بود اين پول به صورت مستقيم و 
تقسيم شود هر تشكل  ميان تشكل ها  كامال مساوي 
با يك بررسي ساده مشاهده  چقدر دريافت مي كرد؟ 
مي شود در سال ۹3 سهم تشكل ها با توجه به تعداد 
ميليون  از 500  بيش  سال ۹4  به  نسبت  آنها  كمتر 
تومان و در سال ۹4 كمي كمتر از 500 ميليون تومان 
پول  اين  اگر  گذشته  سال  دو  در  حقيقت  در  است. 

مبلغي  2سال  در  مي شد  داده  تشكل ها  به  مستقيما 
حدود يك ميليارد تومان به هر تشكل كمك مي شد.

با اين وجود كمك به تشكل ها و سازمان هاي وابسته 
به اتاق تنها 34ميليارد تومان بوده كه بخش عمده يي 
اتاق هاي  زيرمجموعه  سازمان هاي  به  كمك  اين  از 
صورت  خصوصي  بخش  تشكل هاي  نه  و  بازرگاني 
مركز  اكو،  ايكريك،  مانند  سازمان هايي  است.  گرفته 
موسسه   ،ICC ايراني  كميته  بازرگاني،  اتاق  داوري 
نيكوكاري  جامعه  بازرگاني،  اتاق  پژوهشي  و  آموزش 
 ،76 ماده  كميته  و  گفت وگو  شوراي  دبيرخانه  ابرار، 
ملي  مركز  آب،  توانمند سازي  و  ساماندهي  دفتر 
مطالعات راهبردي آب، مركز رتبه بندي و دبيرخانه 3 
اتاق همگي از اين بودجه استفاده كرده اند بدون آنكه 
در تعريف تشكل ها كه مورد تاكيد قانون بوده، بگنجند 
در حقيقت كمك به تشكل ها و اتاق هاي مشترك تنها 

حدود 11ميليارد تومان بوده است.

 نيازهاي عمومي و خاص
مساله ديگر اين است كه حتي حدود 11ميليارد كمك 
زيادي  بحث هاي  با  مشترك  اتاق هاي  و  تشكل ها  به 
همراه بوده است. هنوز معلوم نيست به كدام تشكل 
كمك شده و بسياري از تشكل ها معتقد هستند كه اين 
كمك ها به صورت عادالنه و برابر ميان تشكل ها تقسيم 

نشده است. هنوز معيار كمك مالي مشخص نيست.
در اين مسير چند پيشنهاد مي تواند مورد استفاده اتاق 

بازرگاني قرار بگيرد.
نخستين موضوع تقسيم نيازهاي مالي تشكل ها به 2 
قسمت عمومي و خاص است. بعضي از موضوعات مورد 
مباحثي  است.  تشكل هاي بخش خصوصي  نياز همه 
مانند آموزش و مسائلي كه نياز چندين تشكل است 
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انجام  بازرگاني  اتاق  توسط  يكجا  صورت  به  مي تواند 
شود. اما بسياري از منابع مالي مورد نياز تشكل ها به 
صورت اختصاصي براي هر كدام است و الزم است به 

صورت كامل به تشكل اختصاص پيدا كند.

 3 راهکار تقسيم پول تشکل ها
3 پيشنهاد كلي براي حل مساله تقسيم بودجه ميان 

تشكل ها وجود دارد:
1- تقسيم مساوي: در اين روش بدون در نظر گرفتن 
به تشكل ها كمك  تاثير گذاري  اندازه تشكل و سطح 

مالي  شود.
در حقيقت بخشي از درآمد يك در هزار فروش براي 
بحث هاي عمومي كنار گذاشته شود و بقيه بودجه به 
شود.  تخصيص  تشكل ها  ميان  يكسان  كامال  صورت 
نياز  شايد به نظر آيد در اين روش موضوعاتي مانند 
گرفته  نظر  در  اعضا  تعداد  يا  تشكل  اهميت  تشكل، 
همان  دقيقا  روش  اين  كه  نكنيد  فراموش  اما  نشده 
پنجم  برنامه  قانون  ارائه دهنده  دولت  كه  است  كاري 
توسعه براي چندين سال در هدفمندي يارانه ها در نظر 

گرفت.
تا  كه  دوم  راه حل  پروژه:  براساس  بودجه  تقسيم   -2
حدي مورد توجه اتاق بازرگاني تهران قرار گرفته، ارائه 
تشكلي  كارهاي  پروپزال  ارائه  مالي در صورت  كمك 
است. براي مثال يك تشكل اعالم مي كند تصميم به 
برگزاري همايشي با موضوع مشخصي دارد و اتاق براي 
اين  ارائه مي دهد.  به تشكل  مالي  اين موضوع كمك 

موضوع نيز داراي 2 مشكل اساسي است.
اول اينكه نظام تخصيص بودجه باز هم سليقه يي است 
اين  قرار گرفته اند  اين روش  و تشكل هايي كه تحت 
روابط  براساس  بودجه  را دارند كه تخصيص  اعتراض 

صورت مي گيرد. از سوي ديگر اين روش تشكل ها را به 
سمت هزينه زا بودن سوق مي دهد. بسياري از تشكل ها 
و  به خرج تراشي مي كنند  اقدام  بودجه  دريافت  براي 
هزينه ها را باالتر از مقدار نياز واقعي نشان مي دهند و 

در عمل منابع اتالف مي شود.
يك  اعضاي  تعداد  اعضا:  تعداد  براساس  تقسيم   -3
تشكل يكي از بهترين معيارهاي سنجش تشكل است. 
به صورت كلي تشكل هايي كه داراي اعضاي بيشتري 
و  كرده اند  ارتقا  براي  بيشتري  تالش  معموال  هستند 
تشكل هايي كه عضو كمتري دارند از اهميت كمتري 
بر همين اساس مي توان بودجه را  برخوردار هستند. 
براساس تعداد اعضا به تشكل ها اختصاص داد. طبيعتا 
هر فرد ممكن است در تشكل هاي زيادي عضو باشد 
ولي اين كار با در نظر گرفتن سهم اعضا قابل استفاده 
است. اتاق نيز اخيرا پيشنهاد عضويت فراگير از طريق 
تشكل ها را ارائه داده و با اين كار بسياري از وظايف 
ميان تشكل ها تقسيم شده و تشكل ها موفق مي شوند 
باشند. طبيعتا رقابت در  از قدرت بيشتري برخوردار 
اعضاست كه  تعداد  براساس  بودجه  تقسيم  اين مدل 
ارائه  و  تشكل ها  بهتر  عضوگيري  به  منجر  مي تواند 
وجود  اين  با  شود.  اعضا  جذب  براي  بهتر  خدمات 
احتمال عضوگيري غيرواقعي توسط تشكل ها از معايب 

اين روش است.

 وضعيت تشکل هاي غير عضو اتاق ها
كماكان  اساسي  مشكل  يك  هنوز  وجود  اين  با 
اقتصاد  در  موجود  تشكل هاي  از  بسياري  پابرجاست. 
ايران عضويت اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون را ندارند. در 
اين شرايط سوال اين است كه وضعيت اين تشكل ها 
چگونه خواهد بود؟ عملكرد اتاق در اين راستا بسيار 

بايد  كه  اعالم مي شود  موارد  بعضي  در  است.  دوگانه 
با  نيز كمك شود و در برخي موارد  اين تشكل ها  به 
آن مخالفت مي شود. نخستين بار حدود يك سال و 
نيم پيش عبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت، 
اعالم  با »تعادل«  ايران در گفت وگو  معدن و تجارت 
بازرگاني  اتاق هاي  از  صنعت  خانه هاي  كه  بود  كرده 
بحث  اين  زمان  آن  در  كرده اند.  دريافت  مالي  كمك 
اتاق  مسووالن  اما  داشت  پي  در  را  زيادي  انتقادات 
معتقد بودند بسياري از اعضاي تشكل هاي خانه صنعت 
عضو اتاق هستند پس مي توانند از اين منابع استفاده 
نيز هيچگاه  ديگر  تشكل هاي  برخي  مقابل  در  كنند. 
تا  كنند  استفاده  اتاق  مالي  كمك هاي  از  نتوانستند 
اتاق  به  نزديكي  براساس  مالي  كمك  دريافت  شائبه 
بيش از پيش پررنگ شود. به ويژه آنكه رييس خانه 
صنعت ايران خود در شوراي روساي اتاق هاي بازرگاني 

از طرف اصفهان عضويت دارد.
شايد دو نكته بتواند به بهترين شكل مساله كمك هاي 
مالي اتاق بازرگاني به تشكل ها را روشن كند. اول از 
قانوني  بند  اين  زمينه  در  قانونگذار  از  استعالم  همه 
است. در اين قانون آمده است براي تقويت و ساماندهي 
تشكل هاي خصوصي و تعاون ولي اشاره يي به عضويت 
يا عدم عضويت تشكل ها نشده است. چند صد تشكل 
صنفي و صدها تشكل بخش خصوصي ثبت شده در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور و وزارت 
كار مي توانند مشمول دريافت اين كمك ها محسوب 
شود. نكته دوم نوشتن آيين نامه يي مشخص درباره اين 
تشكل هاست كه مي تواند وضعيت اين كمك هاي مالي 

را به خوبي روشن كند.

»نماگرهای  نشريه  مركزی  بانك  اقتصاد/  دنیای 
اقتصادی« را منتشر كرد

نماگرهای ركودی از سال 1394

از  تازه ترین شماره  بانک مركزی  اقتصاد:  دنيای 
پایيز  فصل  برای  را  اقتصادی  نماگرهای  نشریه 
بخش  مهم ترین  همچنان  و  كرد  منتشر   1394
را  یعنی »حساب های ملی«  این گزارش مهم  از 
توليد  و  اقتصادی  رشد  به  مربوط  داده های  كه 
ناخالص داخلی را پوشش می دهد، خالی گذاشت. 
بانك  آمارهای  انتشار  عدم  به  تصميم  می شود  گفته 
مرجعی  از  گذشته،  سال  اقتصادی  رشد  از  مركزی 
خارج از بانك مركزی صادر شده است. ديگر داده های 
مندرج در ساير بخش های گزارش نماگرهای اقتصادی 
در پاييز سال گذشته، از افزايش توليد و صادرات نفت 
خام ايران، عالمت های منفی از تداوم شرايط ركودی 
در بخش صنعت و ساختمان و افت قابل توجه صادرات 
نخست سال گذشته خبر  ماه  در ۹  واردات كشور  و 

می دهد.

تداوم آمار پنهان رشد
اقتصادی قسمت  مهم ترين بخش گزارش نماگرهای 
به  مربوط  داده های  كه  است  آن  ملی«  »حساب های 
اجزای »توليد ناخالص داخلی« را از دو زاويه »ارزش 
قرار  پوشش  زير  هزينه ها«  يا  »مخارج  و  افزوده« 
سال 13۹4  فصل  نخستين  از  حال،  اين  با  می دهد. 
بانك مركزی  آمار  بودن  تاثير منفی  احتماال تحت  و 
نماگرهای  داده های  از  بخش  اين  اقتصادی،  رشد  از 
وجود  با  و  نگرفت  قرار  به روز رسانی  مورد  اقتصادی 
انتشار گزارش  نماگرهای بهار و تابستان، جای داده های 
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مربوط به حساب های ملی در آنها خالی بود. در سومين 
نماگرهای اقتصادی سال 13۹4 مربوط به فصل پاييز 
نيز، همچنان اين روند حفظ شده و خبری از داده های 
حساب های ملی در سال 13۹4 در آنها نيست. البته، 
بر اساس گزارش های غيررسمی، مرجع تصميم گيرنده 
برای انتشار آمار حساب های ملی سال 13۹4 خود بانك 
مركزی نيست و مصلحت انديشی برای عدم انتشار اين 
آمارها با توجه به مالحظات ديگر و همچنين تناقض 
با آمار مركز آمار نيز، از مرجعی خارج از بانك مركزی 
آمارهای منتشر  انرژی،  صورت گرفته است.در بخش 
شده در نسخه پاييز نماگرهای اقتصادی، بيانگر افزايش 
ميزان توليد نفت خام در سه ماهه سوم سال گذشته 
نسبت به فصل تابستان به ميزان 4/ 4 درصد است. 
ميانگين توليد روزانه نفت خام در سه ماهه سوم سال 
گذشته حدود 2۹۹/ 3 ميليون بشكه در روز بوده است. 
همچنين ميزان صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی 
به فصل پيشين  تقريبا 8/ 1 درصد نسبت  به ميزان 
افزايش يافته است و به حدود 561/ 1 ميليون بشكه 
در روز رسيده است. آمار توليد برق در فصل پاييز سال 
گذشته 4/ 61 ميليارد كيلووات گزارش شده است كه 
همانند فصول مشابه سال های پيشين، نسبت به فصل 
را نشان می دهد.  توليد  تابستان كاهش در  پرمصرف 
اقتصادی در  نماگرهای  از گزارش  در قسمت صنعت 
است  اين  از  داده های درج شده حاكی  پاييز 13۹4، 
كه »شاخص توليد كارگاه های بزرگ صنعتی« نسبت 
به فصل تابستان به ميزان 3/ 2 درصد كاهش داشته 
است. با توجه به عدم ارائه آمارهای حساب های ملی در 
۹ ماه نخست سال 13۹4 می توان كاهش اين شاخص 
را به معنی نشانه ای از عميق تر شدن ركود در بخش 
صنعت دانست. در رابطه با »تاسيس واحدهای صنعتی« 

تعداد  درصدی   5  /2 كاهش  از  موجود  آمارهای  نيز 
جوازهای صادر شده برای تاسيس واحدهای صنعتی 
خبر می دهد. اما افزايش سرمايه گذاری به ميزان 1/ 45 
درصدی در اين بخش حكايت از اين دارد كه با وجود 
كاهش تعداد جوازها، ميزان سرمايه گذاری به ازای هر 
جواز صنعتی تا حد قابل مالحظه ای بيشتر شده است. 
اين امر، از يكسو تحت تاثير تورم مزمن در كشور است 
كه باعث كاهش مستمر قدرت خريد پول می شود؛ ولی 
با توجه به تفاوت نرخ رشد »ميزان سرمايه گذاری به 
ازای هر واحد« با نرخ »تورم« می توان نتيجه گرفت 
ميزان حقيقی سرمايه گذاری به ازای هر واحد صنعتی 
هم در سال گذشته افزايش يافته است. بررسی تكميلی 
اين پديده، نياز به مقايسه با روند آماری سال های پيش 

از 13۹4 و تعديل اين ارقام با تورم دارد.

تداوم ركود در بخش ساختمان
قسمت ديگر آمارهای مندرج در گزارش بانك مركزی 
از  را  آمارهايی  كه  است  ساختمان  بخش  به  مربوط 
»شاخص های  ساختمانی«،  پروانه های  »تعداد  قبيل 
قيمتی ساختمانی« و »سرمايه گذاری بخش خصوصی 
در ساختمان ها« منتشر كرده است. آمار ارائه شده در 
اين بخش حكايت از تداوم ركود در بخش مسكن و 
كاهش ميزان ساخت و ساز و سرمايه گذاری های انجام 
شده در اين زمينه دارد. در رابطه با تعداد »پروانه های 
گزارش  شهری،  مناطق  در  شده«  صادر  ساختمانی 
منتشرشده حاكی از اين است كه در پاييز سال گذشته 
حدود 20 هزار پروانه ساختمانی از سوی شهرداری ها 
صادر شده كه نسبت به تابستان، حدود 7/ 3 درصد 
كمتر شده است و در ادامه مسير نزولی فعاليت های 
ساختمانی طی سال های اخير است كه پس از شوك 

بخش ساختمان در ابتدای دهه 13۹0 صورت گرفت. 
مسير نزولی بخش ساختمان از سال 13۹1 آغاز شده 
در  مجوز ساخت و ساز  تعداد  رشد  روند  هر چند  بود. 
پاييز سال گذشته نيز منفی بوده، ولی درصد كاهش 
آمارهای  با  مقايسه  در  كوچك تری  مقدار  دارای  آن 
نزولی ثبت شده از سال 13۹2 به بعد بوده است. اين 
از لحاظ نموداری به اين معنا  امر ممكن است صرفا 
نزولی  منحنی  گذشته  سال  پاييز  فصل  در  كه  باشد 
تعداد صدور پروانه های ساختمانی، به كف خود نزديك 
آماده شده است.  بعدی،  برای مسير صعودی  و  شده 
ميزان سرمايه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های 
جديد مناطق شهری نيز كه از فصل بهار 13۹4 سير 
گذشته  سال  پاييز  در  بود،  كرده  آغاز  را  خود  نزولی 
حدود  به  تابستان،  به  نسبت  درصدی   25 كاهش  با 
15 هزار ميليارد تومان رسيد. در ميان اجزای مختلف 
بيشترين  مسكن،  ساخت  بخش  در  سرمايه گذاری 
كاهش مربوط به كاهش 42 درصدی سرمايه گذاری 
كه  بود  مسكونی  واحدهای  احداث  شروع  برای 
حكايت از كاهش عالقه سرمايه گذاران به آغاز فرآيند 

ساخت و ساز دارد.
كاهش تراز و مجموع تجارت خارجی

در گزارش نماگرهای اقتصادی، آمار دو بخش اصلی تراز 
پرداخت ها يعنی »حساب جاری« و »حساب سرمايه« 
به تفكيك اجزا منتشر شده است. در اين گزارش، آمار 
حساب جاری به چهار بخش »حساب كاال«، »حساب 
خدمات«، »حساب درآمد« و »حساب انتقاالت جاری« 
تقسيم شده است كه مجموع چهار جزء مذكور، مقدار 
آمارهای  می كند.  مشخص  را  جاری  حساب  خالص 
نخست  ماه   ۹ در  كاال  واردات  و  صادرات  به  مربوط 
سال ۹4، بيانگر كاهش حجم صادرات و واردات نسبت 

از  ايران  كاهش سهم  و  در سال ۹3  مشابه  به مدت 
تجارت جهانی است. در ۹ ماه نخست سال ۹4 ميزان 
واردات  ميزان  و  دالر  ميليارد   50 /4 حدود  صادرات 
كاال نيز حدود 6/ 38 ميليارد دالر گزارش شده است. 
همچنين آمارهای منتشر شده حاكی از اين است كه 
نخست سال ۹4  ماه  در ۹  واردات  و  ميزان صادرات 
نسبت به سال گذشته به ترتيب 27 درصد و 20 درصد 
كاهش داشته است. به عبارت ديگر، هم به دليل افت 
شديدتر صادرات نسبت به واردات، خالص تراز حساب 
كاال )صادرات كاال منهای كاال( كوچك تر شده و هم 
به دليل افت قابل مالحظه مجموع صادرات و واردات، 
ميزان كلی تجارت خارجی ايران كوچك تر شده است. 
منتشر  آمارهای  »خدمات«،  تجارت  بخش  در  البته 
شده تا حدودی روند مثبت تری را نشان می دهد و از 
افزايش صادرات خدمات در مقابل كاهش خدمات خبر 
می دهد. هر چند رقم تجارت خدمات در مقابل تجارت 
كاال، كوچك تر است و نمی تواند افت صورت گرفته در 
اساس  بر  را جبران كند.  تجارت خارجی  از  آن جزء 
داده های منتشر شده، ميزان صادرات خدمات در ۹ 
مشابه  دوره  با  مقايسه  در  گذشته  سال  نخست  ماه 
قبلی، حدود 3/ 0 ميليارد دالر بيشتر شده و به حدود 
7/ 7 ميليارد دالر رسيده است. در اين مدت واردات 
خدمات نزديك به 6/ 1 ميليارد دالر افت داشته كه 
در  خدمات«  حساب  »خالص  شده  موجب  مجموعا 
ميليارد دالری  افزايش 2  با  ماه نخست سال ۹4   ۹
نسبت به بازه مشابه سال پيشين، به حدود منفی 3 

ميليارد دالر برسد.
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دنیای اقتصاد/ كارشناسان صنعت فوالد از لزوم كنترل 
صادرات در سايه رشد قيمت های جهانی می گويند

نقطه تعادل صادرات فوالد كجاست؟

»امسال ركورد صادرات فوالد شکسته می شود«؛ 
این جمله ای بود كه زمستان سال گذشته رئيس 
هيات عامل ایميدرو در یک برنامه تلویزیونی به 

آن اشاره كرد. 
انتهای سال ۹4  در  كرباسيان  مهدی  پيش بينی  اين 
و  شد  محقق  درستی  به  موجود  آمارهای  بر اساس  و 
ماهه   12 طی  كشور  و خصوصی  دولتی  شركت های 
ميليون و 13 هزار تن  توانستند چهار  سال گذشته، 
فوالد خام و محصوالت فوالدی به آن سوی مرزهای 
كشور صادر كنند. اين ميزان صادرات در حالی در سال 
۹4 به بازارهای خارجی صورت گرفت كه رئيس هيات 
عامل ايميدرو نسبت به »تداوم برنامه های صادراتی و 
رشد آن« در سال جاری نيز ابراز اميدواری كرده است.

اين ابراز اميدواری اما در شرايطی است كه به عقيده 
كارشناسان بهتر است صادرات فوالد در سال جاری با 
كمی كنترل همراه شود. كارشناسان از آنجايی اهميت 
كنترل صادرات در سال جاری را مطرح می كنند كه 
با نگاهی به قيمت های جهانی به نظر می رسد امسال 
فوالدسازان  ميان  در  صادرات  برای  زيادی  تمايل 
ارزآوری  علت  به  اگرچه  باشد.صادرات  داشته  وجود 
عملكردی  داخل  بازار  كه  شرايطی  در  خصوص  به 
ضعيف دارد به عنوان برگ برنده ای برای توليدكنندگان 
نيز  نكته  اين  به  از سويی توجه  اما  به شمار می رود، 
ضروری است كه صادرات همواره از محل مازاد توليد 

انجام می شود.
به نظر می رسد »سياست رشد  اگرچه  اساس  اين  بر 

صادرات فوالد« در سال گذشته به علت ركود در بازار 
داخل و انباشته شدن موجودی انبارهای فوالدسازان 
تحليل  با  كارشناسان  اما  است،  بوده  بجا  سياستی 
كنترل  تشديد صادرات،  به جای  شرايط سال جاری 
صادرات را پيشنهاد می كنند. اين پيشنهاد كارشناسان 
و  سو  يك  از  فوالد  قيمت   جهانی  رشد  به  نگاهی  با 
تزريق اميد به شرايط داخلی و احتمال افزايش تقاضا 
در سال جاری سرچشمه می گيرد.بر اين اساس اگرچه 
بازارهای جهانی  در  برای شمش  قيمت 450 دالری 
از  اما  می دهد،  جلوه  توجيه پذير  بسيار  را  صادرات 
سويی توجه بيش از اندازه به صادرات در سايه رشد 
قيمت های جهانی می تواند برای بازار و مصرف كنندگان 
داخلی گران تمام شود. از همين رو كارشناسان تاكيد 
دارند كه »تامين نياز داخلی برای صنعت فوالد يك 
اين صنعت،  دليل  به همين  واقع  در  و  است  اولويت 

صنعت مادر نام گرفته است.«
اگرچه پيش از اين فوالدسازان در گفت وگو با »دنيای 
اقتصاد« با اشاره به رشد قيمت های جهانی و جذابيتی 
بودند  كرده  تاكيد  دارد،  حاضر  حال  در  صادرات  كه 
فروش  نه  است  نهايی  كاالی  صادرات  آنها  هدف  كه 
شمش؛ اما شنيده ها حاكی است كه طی حدود يك 
ماه گذشته چيزی نزديك به 400 هزار تن شمش به 
بازارهای خارجی صادر شده است. اين ميزان صادرات 
در شرايطی است كه به عقيده كارشناسان، اين حجم 
از صدور كااليی مانند شمش می تواند قيمت ها و نحوه 
توزيع در بازار داخلی را تحت تاثيرمستقيم خود قرار 

دهد.

افق صادرات در سال 95 چيست؟
در رابطه با رفتارهای صادراتی فوالدسازان كشور، در 

روزهايی كه بازارهای جهانی شاهد رشد قيمت هستند، 
مديركل دفتر نظارت بركاالهای فلزی و معدنی سازمان 
می گويد:  اقتصاد«  »دنيای  با  گفت وگو  در  حمايت 
بازارهای  در  فعلی  قيمت های  من  عقيده  به  اگرچه 
به  خاموش  ظرفيت های  شدن  وارد  علت  به  جهانی 
كاهشی كه  تن  ميليون  )به جای 150  توليد  چرخه 
دولت چين برای آن تصميم گيری كرده است( ثابت 
نخواهند بود و روندی كاهشی در پيش خواهد گرفت، 
ايجاد  به نظر می رسد در حال حاضر  به هر حال  اما 
نوعی انحصار در صادرات شمش محتمل است. شهرام 
توليدكنندگان  زمانی كه  »تا  دارد  عقيده  ميرآخورلو 
هم  صادرات  داخلی  بازار  پوشش  با  همزمان  بتوانند 
داشته باشند، اين اقدام منعی ندارد؛ زيرا به هر حال 
در شرايط فعلی قيمت های جهانی صرفه صادرات را 
بيش از پيش مهم جلوه می دهد.« ميرآخورلو در ادامه 
می گويد: اما در صورت افزايش صادرات در نتيجه رشد 
قيمت های جهانی، صادرات و بازار داخلی به مديريت 

نياز خواهند داشت.
نحوه  و  صادرات  كنترل  به  حالی  در  ميرآخورلو  اما 
توزيع كاالهای فوالدی در كشور عقيده دارد كه يك 
اما  دارد؛  مشابه  عقايدی  نيز  فوالد  كارشناس صنعت 
كارشناس  يك  اساس  اين  بر  كوچك.  تفاوت  يك  با 
صنعت فوالد در گفت وگو با »دنيای اقتصاد« با تاكيد 
بر اينكه حاال در شرايطی قرار داريم كه بايد از افراط و 
تفريط در واردات و صادرات جلوگيری شود، می گويد: 
در چنين شرايطی به نظر می رسد ارگانی مانند انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران به عنوان انجمنی تخصصی 
بيش از هر سازمان ديگری بتواند برای ايجاد تعادل در 

صادرات و توزيع كاال در بازار داخلی وارد عمل شود.

و  قيمت های جهانی  رشد  به  اشاره  با  كارشناس  اين 
در  داخلی  بازار  در  تقاضا  افزايش  احتمال  همچنين 
سال جاری می گويد: به نظر من انجمن توليدكنندگان 
در  دارد چه  كه  تخصصی  و  تجربه  به  توجه  با  فوالد 
و  وارد عمل شود  بايد  در صادرات  و چه  واردات  امر 
با ايجاد سهميه هايی شرايط فعلی را به بهترين شكل 
نكته كه  اين  به  اشاره  با  اين كارشناس  كنترل كند. 
انجمن توليدكنندگان فوالد فعاليت و ساختار چندانی 
در زمينه صادرات ندارد، عقيده دارد »چنانچه انجمن 
قادر نباشد بهترين راه حل را در شرايط فعلی ارائه دهد 
ممكن است تالش های يك سال گذشته در راستای 
بماند.«  باقی  نتيجه  بدون  واردات  تعرفه های  افزايش 
اين كارشناس در اين زمينه می گويد: به نظر می رسد 
اگر در شرايط فعلی ساز و كاری برای كنترل صادرات 
توليدكنندگان شمش در سايه  نظر گرفته نشود،  در 
به  شمش  فروش  جای  به  جهانی  قيمت های  رشد 
توليدكنندگان داخلی در جهت ساخت كاال و صادرات 
كاالی توليد شده، به فروش مستقيم شمش به خارج 

از مرزهای كشور اقدام خواهند كرد.

 پيشگيری از شوک قيمتی به بازار
اما علت اصلی تاكيد كارشناسان بر كنترل صادرات و 
برای كنترل آن در شرايط فعلی  ايجاد مكانيزم هايی 
به  قيمتی  شوك  از  پيشگيری  جهانی،  قيمت های 
بازار داخلی است. كارشناسان عقيده دارند با افزايش 
با كمبود عرضه و رشد قيمت ها  بازار داخل  صادرات 
مواجه خواهد شد. اين اتفاق در حالی ممكن است در 
سايه رشد قيمت های جهانی رخ دهد كه بازار داخلی 
برای قيمت های فعلی نيز كشش چندانی ندارد. از اين 
رو كارشناسان وضع نوعی مقررات منعطف برای كنترل 

 بازگشت به عناوین 20 اخبار اقتصادی
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صادرات و واردات را در شرايط فعلی ضروری ارزيابی 
می كنند. اين كارشناسان عقيده دارند وجود مقرراتی 
كه بتواند صادرات مازاد توليد و تامين به موقع نياز بازار 
داخلی را ساماندهی كند، در شرايط فعلی اقدامی مهم 
و سرنوشت ساز خواهد بود. اما يكی ديگر از داليلی كه 
باعث تاكيد كارشناسان بر كنترل صادرات شمش در 
شرايط فعلی می شود، پيشگيری از خام فروشی است. از 
نگاه كارشناسان توجه بيش از اندازه به صادرات شمش 
در سايه رشد قيمت های جهانی، می تواند بسياری از 
نظير  مشكالتی  با  را  شمش  داخلی  مصرف كنندگان 
كمبود ماده اوليه توليد، رشد ناگهانی قيمت، نياز به 
واردات، تعديل نيرو و مسائلی از اين دست مواجه كند.

بر همين اساس يك كارشناس صنعت فوالد توجه به 
تامين نياز داخلی از سوی فوالدسازان را يك ضرورت 
ارزيابی می كند و در عين حال عقيده دارد برای حفظ 
بازارهای خارجی كه در سال های گذشته و در  تمام 
شرايط زيان به دست آورده ايم، نياز به برنامه ريز ی هايی 
جديد است تا هم بازارهای خارجی به درستی حفظ 
شوند و هم از ايجاد التهاب در بازار داخلی پيشگيری 
شود. رضا زائرحيدری، كارشناس صنعت فوالد نيز در 
همين زمينه با اشاره به ميزان صادرات و واردات فوالد 
كشور در سال گذشته به »دنيای اقتصاد« می گويد: ما 
در سال گذشته حدود 4 ميليون تن صادرات داشتيم 
و ميزان وارداتمان نيز كمی بيش از صادرات بود، اما 
از آنجا كه من فكر می كنم امسال مصرف سرانه فوالد 
در كشور افزايش خواهد يافت، به نظر می رسد كنترل 
صادرات اقدامی ضروری باشد. سال گذشته حدود 17 
يعنی مصرف  توليد شد؛  فوالد در كشور  تن  ميليون 
سرانه حدود 210 كيلوگرم برای هر نفر بوده است، اين 
در حالی است كه زائرحيدری مصرف سرانه امسال را 

حدود 250 كيلوگرم برای هر نفر پيش بينی می كند، 
بنابراين امسال به فوالد بيشتری نياز خواهيم داشت. 
بر همين اساس اين كارشناس صنعت فوالد می گويد: 
كنيم  حفظ  را  صادرات  روند  بخواهيم  اگر  واقع  در 
افزايش دهيم و هيچ ظرفيت خاموشی  بايد توليد را 
اين صورت  در  تنها  باشيم،  نداشته  فوالد  در صنعت 
است كه هم توان تامين بازار داخلی را خواهيم داشت 
در  زائرحيدری  خارجی.  بازارهای  حفظ  توان  هم  و 
ادامه می گويد: در حال حاضر ما در بخش خصوصی 
و واحدهای القايی ظرفيت های خالی داريم، همچنين 
شركت هايی وجود دارند كه به دليل قيمت پايين فوالد 
و ركود در سال های گذشته تعطيل شده اند، همچنين 
يكی از كوره های بلند ذوب آهن نيز به دليل قيمت 
پايين فوالد در سال گذشته خاموش شد كه به نظر 
می رسد در صورت ثابت بودن رشد قيمت های جهانی 
و توجيه داشتن صادرات، می توان اين بخش ها را به 
خوبی  به  داخل  نياز  هم  تا  كرد  اضافه  توليد  چرخه 
تامين شود و هم جريان صادرات مانند سال گذشته 
ادامه داشته باشد. فوالدسازان كشور در سال گذشته 
حدود 17 ميليون تن فوالد توليد كردند در حالی كه 
ظرفيت اسمی صنعت فوالد ايران حدود 21 ميليون تن 
است. به اين ترتيب به نظر می رسد چنانچه جذابيت 
صادرات به علت رشد قيمت های جهانی پايدار باشد، 
بتوان روی ظرفيت های خاموش صنعت فوالد حساب 
بازار  به  قيمتی  و شوك  از كاهش عرضه  تا هم  كرد 
داخلی جلوگيری شود و هم روند صادرات و ارزآوری 
فوالدسازان تقويت شود. حال بايد ديد آيا فوالدسازان 
قادر به ايجاد اين نقطه تعادل در صادرات و تامين بازار 

داخل خواهند بود؟

 بازگشت به عناوین 21 اخبار اقتصادی

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

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

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

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

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

فراخوان برگزاری کارگاه آموزش ی 
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دنیای اقتصاد/
مترجم: فریبا وليزاده

environmentalleader.com :منبع

چندی پیش در روز جهانی زمین، بیش از 160 کشور 
تغییرات آب  توافق نامه  آمریکا  ایاالت متحده  ازجمله 
این  امضای  از  پیش  کردند.  امضا  را  پاریس  هوایی  و 
حمایت  خواستار  کسب وکار  هزاران  موافقت نامه، 
به  منجر  که  شدند  سیاست هایی  اجرای  از  دولت ها 
فرصت  های  آنان  باور  به  کربن می شود،  کمتر  انتشار 
قابل  حوزه  این  در  دالری  تریلیون  چند  اقتصادی 
 We Mean Business است.کمپین  پیش بینی 
متشکل از شرکت ها، سرمایه گذاران و گروه های حامی 
کسب وکار و تغییرات اقلیمی، با انتشار گزارشی تحلیلی 
حوزه  در  پاریس  توافق نامه  تاثیرات  چند وچون  به 
کسب وکار و تجارت پرداخته اند. بر اساس این گزارش، 
در  که  آب وهوایی  تغییرات  با  مرتبط  ملی  طرح های 
پاریس بر سر آنها توافق حاصل شد، حاکی از وجود 
بازاری 5/ 13 تریلیون دالری تا سال 2030 میالدی 
است، این آمار فقط در بخش انرژی و بر اساس کاربرد 

فناوری های کاهنده کربن منتشر شده است.
در کنفرانس مطبوعاتی که با موضوع تاثیرات توافق نامه 
پاریس صورت گرفت، ادوارد کامرون، رئیس کمپین و 
نویسنده ارشد گزارش تحلیلی مزبور اظهار کرد، نزدیک 
به 400 شرکت حاضر در این طرح، حدود 900 تعهد 
را در حوزه تغییرات آب وهوایی متعهد شده اند. به گفته 

وی، توافق نامه تغییرات آب وهوایی پاریس به ویژه به 
واسطه خرید انرژی های تجدیدپذیر، تاثیرات شگرفی 
بر عملکرد کسب وکارها داشته است. به گفته کامرون 
اغلب شرکت ها نرخ بازده داخلی بیش از متوسطی را 
تجربه می کنند که رقمی نزدیک به 27 درصد است.

انطباق  شامل  موافقت نامه  این  تجاری  مزایای  سایر 
بیشتر با تغییرات آب وهوایی و مقررات مرتبط با مصرف 
انرژی است. نخستین و مهمترین منافع قابل توجه در 
اشتهار  انعطاف پذیر،  تامین  زنجیره  و  فرآیندها  قالب 
مشاهده  قابل  بازار کسب وکارهایی  در  البته  و  بیشتر 
است که کمترین میزان کربن را منتشر می کنند. به 
پایدار شرکت  ارشد توسعه  گفته استیو هاوارد، مدیر 
 ،We Mean Business و از اعضای کمپین IKEA
»اگر به 10، 20 یا 30 سال آینده نگاه کنیم، نشست 
پاریس مسلما نقطه عطف بین اقتصاد کربنی و اقتصاد 
پاک خواهد بود. در واقع این یک تحول کوچک نیست 
بلکه جنبشی سیستماتیک برای کربن زدایی از زمین 

است«.
معنی  به  این   IKEA شرکت  »در  می افزاید:  هاوارد 
تمرکز تمامی تالش ها و فعالیت ها بر نقاطی است که 
اما  انتشار کربن دارند  بر کاهش میزان  بزرگی  اثرات 
باید برای کسب وکار ما ارزش افزا هم  این کار  مسلما 
باشد؛ بنابراین فعالیت های ما شامل سرمایه گذاری در 
70درصد  حدود  است:  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه 
از انرژی مورد نیاز IKEA از منابع تجدیدپذیر انرژی 
تامین می شود و یکی از اصلی ترین اهداف ما تبدیل 

این رقم به صددرصد است. در زمان امضای توافق نامه 
پاریس شرکت ما توانسته بود فروش فقط المپ های 
LED را در تمامی فروشگاه های خود در سراسر جهان 
تحقق بخشد.«غول خرده فروشی عصر حاضر، با تمام 
قوا بر حذف کربن از زنجیره تامین خود تمرکز دارد. 
اشاره  باید  نکته  این  افزود: »در کنار  ادامه  هاوارد در 
کنم که تمامی این اقدامات حس کسب وکار خوب و 
پایبند را در ما ایجاد کرده است. شما هم تقریبا همیشه 
می توانید کسب وکاری را آغاز کنید که هدف آن چیزی 
شرکت  کربن.«در  انتشار  میزان  کاهش  جز  نیست 
گوگل، که برای ادامه عملیات خود نیاز فوق العاده ای 
به انرژی برق دارد، این رویکرد به معنی توجه بیشتر 
به سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است. 
این شرکت از سال 2007 بدون انتشار کربن فعالیت 
کرده و متعهد شده است که 100 درصد فعالیت های 
جهانی خود را بر پایه انرژی های تجدیدپذیر بنا نهد. تا 
به امروز، گوگل بیش از 2 گیگاوات انرژی تجدید پذیر 

خریداری کرده است.
به گفته مایکل ترل، مدیر انرژی و زیرساخت گوگل، 
تجدید پذیر  انرژی  خریدار  بزرگ ترین  شرکت  این 
این  باور ترل،  به  در سراسر جهان محسوب می شود. 
اقدام مزایای بسیار زیادی برای گوگل داشته است که 
شامل برخورداری از تاسیسات انرژی های تجدیدپذیر، 
آب وهوایی  تغییرات  همواره  که  خریدهایی  تحقق 
بهره مندی  هزینه،  کاهش  است،  داشته  نظر  در  را 
و  نوآوری  از  پشتیبانی  و  متنوع  سوخت  منابع  از 

پیش  ماه  چند  گوگل  شرکت  است.  اقتصادی  رشد 
مایکروسافت  و  اپل  آمازون،  شرکت های  همراه  به 
 Clean Power Plan عنوان  تحت  طرحی  از 
قیمت  در کاهش  آنان  گفته  به  که  کردند  پشتیبانی 
انرژی های  در  سرمایه گذاری  تشویق  طریق  از  برق 
انرژی  قیمت  مدت  طوالنی  تثبیت  و  تجدیدپذیر 
 We Mean گزارش  ادامه  است.در  بوده  تاثیرگذار 
 Ikea, قبیل  از  مختلف  شرکت   110  ،Business
 Mars Incorporated PG&E, Salesforce,
 General Mills, Kellogg Company, HP
در  یافته  سازمان  بیانیه ای  انتشار  با   Starbucks و 
غیر  موسسه  جمله  از  مختلف  گروه های  با  ائتالف 
انتفاعی توسعه پایدار Ceres، بر اجرای سریع طرح 
Clean Power Plan و سایر سیاست های کاهنده 
انتشار کربن تاکید کردند. اجرای موافقت نامه پاریس 
خواهدکرد  تشویق  را  سرمایه گذاران  و  کسب وکارها 
زمینه  در  سرمایه گذاری  صرف  را  دالر  میلیاردها  تا 
اجرای سیاست های کاهنده کربن کنند.در کنفرانس 
لوبر،  میندی   ،We Mean Business مطبوعاتی 
 Clean طرح  که  کرد  اظهار   ،Ceres ارشد  مدیر 
از مهم ترین موضوعات نشست  Power Plan یکی 
آتی تغییرات آب وهوایی در آمریکا خواهد بود. او در 
ادامه افزود اکنون زمان آن فرارسیده که وارد میدان 
عمل شویم و با تغییر سیاست ها و قوانین کسب وکارها 
و انجام سرمایه گذاری های بهینه نشست پاریس را به 

یک واقعیت تبدیل کنیم.

تاثير نشست تغييرات آب وهوايی پاريس بر روند تقويت کسب وکار

 بازگشت به عناوین 22 یادداشت مدیریتی
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موضوع : آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 
۹۵/۲۲۰۰۱- اجرای عملیات كابل كشی ۶۳ كیلوولت 

شیخ بهایي-افریقا

حوزه فعاليت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

تاریخ بازگشایی پاكات : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - یکم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پيشنهاد : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ - هجدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پيشنهاد : ۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - یکم خرداد 

ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

كشور / استان / شهر :  ایران - تهران - تهران
    

محل دریافت اسناد : اسناد مناقصه از طریق سامانه 
www.setadiran. تداركات الكترونیكی دولت به آدرس

ir به فروش مي رسد .
  

طبقه بندی موضوعی :   تجهیزات برق-الکترونیک-
مخابرات

موضوع : خرید شش دستگاه رله

حوزه فعاليت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال

تاریخ بازگشایی پاكات : ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پيشنهاد : ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - دوازدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پيشنهاد : ۲۸ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

كشور / استان / شهر :  ایران - سمنان - سمنان
    

محل دریافت اسناد: سامانه الکترونیکی دولت
   

توضيحات : مناقصه فوق عمومی می باشد

موضوع: اتوترانس ۳۰۰ آمپری

حوزه فعاليت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری: دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاكات : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پيشنهاد : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۵ - سیزدهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پيشنهاد: ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۵ - بیست و 

هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

كشور / استان / شهر: ایران - فارس - شیراز
 

موضوع: اجرای پروژه های عمرانی توسعه و اصالح 
شبکه توزیع برق روستایی سرخس و قوچان

حوزه فعاليت فراخوان:   امور پیمانکاری
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی: ریال
  

برآورد مالی: 4637000000
 

تاریخ بازگشایی پاكات : ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 
ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پيشنهاد: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۵ - بیست و 

پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۵ - چهاردهم 
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پيشنهاد : ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

پنجم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

كشور / استان / شهر : ایران - خراسان رضوی - 
مشهد

    
محل دریافت اسناد : سایت شرکت/ 

www.kedc.ir/ سایت توانیر
www.tavanir.or.ir

23 مناقصات

شركت برق منطقه ای تهرانشركت برق منطقه ای سمنانشركت توزیع نيروی برق استان فارسشركت توزیع نيروی برق استان خراسان رضوی

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

 نازنين احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

دریاسر، مازندران /
عکس از شایان غياث الدین
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