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ایمیدرو به اهداف خود دربرگزاری اجالس2
معدن رسید 

دو هزار میلیارد تومان یارانه
3 در سال جاری پیشنهاد شده است

انجمن تولیدکنندگان و واردکننده گان ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی

تعدیل قیمت های انرژی و عدالت اجتماعی
 این روزها بیشتر بحث های مردمی حول دو موضوع ملی است 
که هر دو از آبشخوار موضوعات انرژی سربر می آورند. این دو 

موضوع به عبارتنداز :
و  شده  توافق  ضرب االجل  نزدیکی  و  هسته ای  1-مذاکرات 

احتمال آثار مترتب بر آن،
2-قیمت بنزین و تا حدی گازئیل وبالتبع سیاستهای یارانه-

ای
در این نوشته من به موضوع دوم می پردازم و موضوع اول 
را به فرایند مذاکرات وا می گذارم. برای ورود در بحث عام 
پیش  مردمان  از  بسیاری  تخصصی  کامال  موضوع  یک   در 
اذهان  شامل  ها  فرض  پیش  این  دارند.  ناگفته ای  فرض های 
دولت مردان و اصحاب مجلس و رسانه ها نیز می شود. بیش 
و پیش از هر چیز رسانه ملی )رادیو و تلوزیون(، باید بدون 
پیش فرض اطالع رسانی کند، ولی  این وظیفه خود را رها 
کرده و دنبال الهوت و ناسوت عالم است ، لذا گله و تصحیح 
رویکرد رسانه ملی وجود دارد. بنظر اینجانب اذهان عمومی 
حق دارند بپرسند، چرا مردمان کوچه و بازار نمی دانند »به 

که روی آورند« .ادامه مطلب

یاداشت

 پیش شماره دو///هفته دوم هزار سیصد نود چهار

 حمایــت ســندیکای شــرکت هــای ســاختمانی ایــران
در تعامــل بــا نهــاد هــای تصمیــم گیــر دولــت

 تحمیل خسارات جبران ناپدیر بر اثر عدم ثبات در
سیاستهای تعرفه ای

الویت آموزش کاربردی به همراه خدمات پس از فروش

درنشـست کمـــیته های تخصصــــی انجــمن مطـرح شـد

گزارش از
ــی  ــاس بین الملل ــتین اج  نخس

ــران معــادن و صنایــع معدنــی ــاق ته ــاء ات ــه اعض ــرکتها ب ــت ش ــور ثب ــگان در ام ــات رای ــات خدم ــه خدم ارائ
اطاعیه

ایمیدرو به اهداف خود در برگزاری اجاس معدن رسید

3

4

6

5

ارزش آفرینی معادن با ورود سرمایه گذاران امکانپذیر می شود

توسعه معدن با بستن مرزهای اقتصادی میسر نمی شود
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از  خارج  ایرانیان  گفت:از  وتجارت  صنعت،معدن  وزیر 
واحدهای  مشارکت  با  یا  و  مستقیم  کنیم  می  دعوت  کشور 
همه  و  کنند  گذاری  سرمایه  کشور  داخل  در  موجود 
باشد. کشور  اول  اولویت  صادرات  و  تولید  تا  کنیم  کمک 

درحاشیه  زاده  نعمت  محمدرضا  مهندس  شاتا،  گزارش  به 
صنایع  و  غذایی  کشاورزی،  مواد  صنایع  نمایشگاه  از  بازدید 
عرصه  در  تولیدکنندگان  همه  افزود:   خبرنگاران  جمع  در  وابسته 
از  تقدیر  جای  و  دارند  صادارات  غذایی  مواد  و  کشاورزی  صنایع 
کیفیت  با  آالت  ماشین  و  تجهیزات  توانستند  که  دارد  وجود  آنها 
کنند.  صادر  نیز  اروپایی  کشورهای  به  و  تولید  را  المللی  بین 
نظام  ارشد  تاییدات مسئوالن  به  توجه  با  دارم  یقین  وی گفت: 
با حمایت از تولید داخلی،  توجه به امکانات داخل از سوی تولید 
تولیدات  مصرف  و  خرید  در  کنندگان  مصرف  توجه  و  کنندگان 
بود. خواهیم  کشور  در  بیشتر  های  پیشرفت  شاهد  داخلی 

واحدهای  که  است  این  ما  توصیه  افزود:  زاده  نعمت 
خود  شرکت های  به  را  منابع  شرکا  گرفتن  با  تولیدی 
کنند. رها  بانک ها  منابع  به  وابستگی  از  را  خود  و  بیاورند 
رفع  قانون  ابالغ  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،   وزیر 
دیده  خوبی  موارد  قانون  این  در  پذیرگفت:   رقابت  تولید  موانع 
چه  تولیدی  واحد  یک  در  که  است  این  آن ها  از  یکی  که  شده 
شرکت ها  به  را  مالی  منابع  سهامداران  غیر  چه  و  سهامداران 
هزینه های  بماند،  شرکت  آن  در  سال  سه  منابع  این  که  بیاورند 
شود. می  محاسبه  بانک ها  مشارکت  تسهیالت  مشابه  پول 

تقاضا  غذایی،  مواد  و  کشاورزی  بخش  در  باید  کرد:  تاکید  وی 
است. صادرات  و  داخل  بازار  تقاضا  بهترین  و  دهیم  افزایش  را 

فرصت معدنی که از دست می رود؟
پدرام سلطانی 

است.  ایران  کشور  بارز  نسبی  های  مزیت  از  یکی  معدن  حوزه 
و  معدنی  محصوالت  تنی  میلیارد   50 از  بیش  ذخایر کشف شده 
وجود نزدیک به 55 نوع مواد معدنی در کشور، حکایت از اهمیت این 
حوزه و جایگاه معدن در کشور دارد. براساس نرمهای جهانی ضریب 
استخراج از معادن و منابع زیر زمینی حدود یک درصد می باشد 
و این میزان با توجه به ذخایر 50 میلیاردی ایران باید ساالنه 500 
میلیون تن باشد. این در حالیست که در حال حاضر حدود 300 
میلیون تن در سال استخراج مواد معدنی در کشور داریم که نشان 
می دهد استخراج در ایران پایین تر از ضرایب متعارف جهانی است. 
همین میزان استخراج نیز عموما با روشهای قدیمی و غیر بهره ور 
انجام می شود. لذا در استخراج هم از کیفیت کاسته می شود و هم 
ضریب برداشت بدین شیوه کاهش و باطله افزایش پیدا می کند و از 
سویی دیگر اسیب ها و لطماتی که از ناحیه برداشت به منابع طبیعی 
کند.  پیدا می  افزایش  معدن می خورد  پیرامون  زیست  و محیط 
تمام این موارد تحول در حوزه معدن کشور را الزام آور می نماید.

قابل  تاثیرات  بخشها  سایر  چون  نیز  معدن  بر  ها  تحریم  قطعا 
توجه ای داشته است. عدم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
مهمترین  از  جدید  آالت  ماشین  و  تکنولوژی  معدن،  حوزه  به 
امید است  باشد که  از تحریم در بخش معدن می  ناشی  زیانهای 
صورت  تدریج  به  مافات  جبران  رابطه  این  در  ها  تحریم  رفع  با 
ایران  در  معدن  حوزه  مقررات  و  قوانین  دیگر  سوی  از  گیرد. 
متناسب با اقتضائات روز نیست و به همین واسطه فعالیت معدنی 
است.  شده  مواجه  زیادی  قانونی  مشکالت  و  سختی  با  کشور  در 
از  صیانت  و  حفظ  در  ملت  نماینده  عنوان  به  دولت  همچنین 
و  است  بوده  موفق  تاکنون  ذخایر  از  صیانت  در  نه  کشور،  ذخایر 
نه در تبدیل ثروت زیرزمینی به توسعه مناطق معدن خیز کشور.

فعالیت های گسترده و سرمایه گذاری کالن شرکت های معدنی 
بزرگ دنیا در یک دهه گذشته موجب افزایش بی سابقه حجم تولید 
و استخراج محصوالت معدنی در دنیا شده است. مهمترین مقصد 
بوده  گذشته چین  سالهای  در  جهان  معدنی  محصوالت  صادراتی 
است که با کند شدن نرخ اقتصادی و افزایش نظارت و کنترلهای 
زیست محیطی این کشور، رشد تقاضا در چین از رشد عرضه جهانی 
محصوالت معدنی عقب افتاده است و به نظر می رسد در دو تا سه 
سال آینده کماکان این عدم توازن ادامه پیدا کند و به ضرر عرضه 
محصوالت معدنی پیش رود. لذا در چنین شرایطی حرکت به سمت 
استخراج علمی با بهره گیری از فن آوری روز دنیا، بهره وری باالتر
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/تولید و صادرات اولویت اول کشور است
ــی در ــی وخارج ــذاران داخل ــرمایه گ ــوت از س  دع

ــد معدنــیتولی صنایــع  و  معــدن  بین المللــی   اجــالس 
توانمنــدی تعریــف  بــرای  جایگاهــی  می تــوان   را 
دانســت معــدن  حــوزه  در  داخلــی  فعــال  .شــرکت های 
 همچنیــن شــرایط مناســب معــادن و بخــش صنایع معدنــی
 ایــران بــرای ســرمایه گذاری از دیگــر مــواردی اســت کــه
فعــاالن و  کشــورهای شــرکت کننده  بــه  اجــالس  ایــن   در 
ــه ــی ک ــز اهمیت ــکات حائ ــد. از ن ــان داده ش ــوزه نش ــن ح  ای
 می تــوان بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در اجــالس
ــرای ــز ب ــی، بیشــترین تمرک ــع معدن ــدن و صنای ــی مع  بین الملل
همچنیــن و  کشــور  از  خــارج  ایرانــی  ســرمایه گذاران   ورود 
ــح ــه توضی ــه الزم ب ــت. البت ــوده اس ــی ب ــرمایه گذاران خارج  س
ــدرو ــازمان ایمی ــارت و س ــدن و تج ــت، مع ــت، وزارت صنع  اس
جــذب بــرای  مناســب  فضــای  ایجــاد  بــرای  را   اقداماتــی 
 ســرمایه گذار خارجــی در حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی
 ایــران انجــام داده اســت چــرا کــه بخــش معــدن به دلیــل ســود
ــت ــی اس ــراه دارد، از بخش های ــه هم ــه ب ــزوده ای ک  و ارزش اف
.کــه می توانــد انگیــزه ای بــرای جــذب ســرمایه گذار باشــد
ــنایی ــوان آش ــالس را می ت ــزاری اج ــداف برگ ــر از اه ــی دیگ  یک
 بــا ظرفیت هــای معــدن و صنایــع معدنــی ایــران دانســت
ــی ــد. از طرف ــرمایه گذاران باش ــور س ــرای حض ــه ای ب ــه زمین  ک
ــا ــران ب ــی ای ــع معدن ــی و صنای ــنا شــدن شــرکت های معدن  آش
ــا یکدیگــر، از مــواردی  شــرکت های خارجــی و همــکاری آنهــا ب
ــته ــرار گذاش ــده و ق ــل ش ــالس حاص ــن اج ــه در ای ــت ک  اس
ــع ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــال س ــر س ــد ه  ش
ــد. در ــدام کن ــالس اق ــزاری اج ــه برگ ــبت ب ــران نس ــی ای  معدن
ــرای  واقــع برگــزاری ایــن اجــالس را می تــوان نقطــه شــروعی ب
 رســیدن بــه پیشــرفت در حــوزه معــدن و صنایــع معدنی دانســت

 ایمیدرو به اهداف خود در برگزاری اجاس معدن
رسید

 مســعود خوانســاری؛ رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن و
 کشــاورزی تهــران در مراســم افتتاحیــه نخســتین اجــالس بیــن
ــب ــن مطل ــان ای ــا بی ــران ب ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــی مع  الملل
ــت و ــده اس ــف ش ــران کش ــی در ای ــاده معدن ــوع م ــت: 68 ن  گف
.ایــران دارای بزرگتریــن معــادن ســنگ آهــن، مــس و روی اســت
 وی در ادامــه افــزود: دولــت بایــد بــا جذاب کــردن فضای ســرمای
.گــذاری خارجــی کمــک به جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی کند
 خوانســاری خاطــر نشــان کــرد: عــدم وضــع عــوارض بــر
ــی ــه عملیات ــی ب ــرعت بخش ــام، س ــی خ ــواد معدن ــادرات م  ص
ــره  شــدن ســامانه کاداســتر در سراســر کشــور و گســترش زنجی
ــه ــت ک ــواردی اس ــه م ــور ازجمل ــی در کش ــواد معدن ــد م  تولی
.در جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی کمــک خواهــد کــرد
 رییــس اتــاق بازرگانــی تهــران تصریــح کــرد: بــرای توســعه معــدن
 نیازمنــد جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی هســتیم و در این راســتا
 نباید شــاهد تعــدد مجوزها، ســردرگمی در قوانین باشــیم و صنایع
.داخلــی بایــد بیشــتر مــورد توجــه ســرمایه گــذاران قــرار گیــرد
قیمــت گاه  هیــچ  کــه  داده  نشــان  دولــت  داد:  ادامــه   وی 
قیمــت در  مثــال  طــور  بــه  اســت  نبــوده  خوبــی   گــذار 
 گــذاری مــس بنابرایــن بخــش خصوصــی بایــد مســئولیت
باشــد داشــته  را  خــود  گــذاری  ســرمایه  زیــان  و  .ســود 
 خوانســاری در پایــان گفــت: یکــی از مزیــت هــای ســرمایه گذاری
 در بخــش معــدن اشــتغال زایی باالی آن نســبت به ســایر مشــاغل
 و حــوزه هــای اقتصــادی اســت و امیدواریــم بــا همــکاری بیشــتر
 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ایمیــدرو و اتــاق بازرگانی ســبب
.توســعه بیشــتر فضــای ســرمایه گــذاری در بخــش معــدن شــویم

معدن جایگاه کاتالیست رشد اقتصادی است
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معاون صنایع وزیر صنعت

ــش  ــرای بخ ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب ــر صنع ــع وزی ــاون صنای مع
صنعــت و معــدن دو هــزار میلیــارد تومــان یارانــه در ســال جاری 
ــه تصویــب  ــن موضــوع هنــوز ب پیشــنهاد شــده اســت، گفــت: ای
ــن  ــت . محس ــنهاد اس ــد پیش ــان در ح ــیده و همچن ــی نرس نهای
صالحی نیــا در رابطــه بــا وضعیــت ســهم بخــش تولیــد از 
ــن  ــی شــدن ای ــرای نهای ــار داشــت: ب ــا در ســال 94 اظه یارانه ه
موضــوع کارگروهــی در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بــا 
حضــور نماینــده وزارت صنعــت تشــکیل و بــرای بخــش صنعــت و 
معــدن دو هــزار میلیــارد تومــان یارانــه پیشــنهاد شــده اســت . وی 
بــا بیــان اینکــه البتــه ایــن رقــم اولیــه بــوده و هنــوز نهایی نشــده 
اســت، افــزود: در صــورت تصویــب ایــن پیشــنهاد یارانــه در قالــب 
ــد  ــرار خواه ــدی ق ــای تولی ــار واحده ــهیالت در اختی ــود تس س
ــد  ــرد: در رون ــه ک ــت اضاف ــع وزارت صنع ــاون صنای ــت . مع گرف

ــم 200  ــور، رق ــروه مذک ــف کارگ ــنهادات مختل ــی پیش بررس
میلیــارد تومــان هــم بــرای بخــش صــادرات مطــرح شــده اســت 
ــود .  ــی ش ــه زودی اجرای ــی ب ــب نهای ــا تصوی ــم ب ــه امیدواری ک

معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
بهره برداری بهینه از سرمایه گذاران خارجی

وزارت  برنامه ریــزی  معاونــت  مهریــزی،  ابویــی  حســین 
معــدن  اجــالس  حاشــیه  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
اجــالس  ایــن  تاثیــر  دربــاره  ایــران  معدنــی  صنایــع  و 
گفــت: صمــت  بــه  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب  در 

باعــث  کــه  جلســه ای  و  نشســت  هــر  شــک  بــدون 
نهایــت  در  و  نظــرات  و  اطالعــات  تبــادل  و  گفت وگــو 
منجربــه توافــق بــرای کارهــای مشــترک شــود را می تــوان 
دانســت.  خارجــی  ســرمایه گذاری  شــکل های  از  یکــی 
وی ادامــه داد: به طــور مســلم معــدن یکــی از محورهــای 
دارد.  زیــادی  کار  و همچنــان جــای  اســت  توســعه کشــور 
درواقــع می تــوان گفــت، حــوزه معــدن هنــوز بکــر بــوده و بایــد 
ــوان  ــن ت ــاد م ــه اعتق ــود. ب ــام ش ــی در آن انج ــای بزرگ کاره

ــوخت  ــا  س ــون قیمت ه ــا پیرام ــرض م ــش ف ــن پی ــم تری .مه
ــم  ــورد ک ــژه در م ــت بوی ــت عدال ــی، رعای ــای نفت ــرآورده  ه و ف
درآمــد و حقــوق بگیــران )صاحبــان درآمــد ثابــت( اســت . لــذا 
بحــث امــروز را از همیــن منظــر پــی مــی گیــرم. پیــش فرضــی 
ــل  ــن و گازوئی ــد بنزی ــر چن ــه ه ــت ک ــن اس ــن در ای ــث م بح
ــرای  ــع ب ــی در واق ــتند ول ــی هس ــی مصرف ــی کاالئ و گازطبیع
اقتصــاد ایــران بیشــترین بخــش ارزشــی ســوخت هــا از جنــس 
ســرمایه اســت. بدیگــر ســخن وقتــی یک بشــکه نفت کــه قیمت 
بــازار آن شــصت دالر اســت بــرای مصــرف داخلــی به پاالیشــگاه 
تحویــل مــی شــود، ایــن شــصت دالر از جنــس ســرمایه اســت 
و دولــت و مجلــس و ملــت موظفنــد ارزش ذاتــی ایــن ســرمایه 
ــه و  ــای حمــل نفــت خام،تصفی ــه ه ــط هزین ــظ کنند.فق را حف
توزیــع فــرآورده تــا نقطــه مصــرف از جنــس هزینــه هــا کســب و 
کار اســت کــه علی القاعــده بایــد مصــرف کننــده  نهائــی پرداخــت 
کند.عــدم عدالــت اجتماعــی از همیــن نقطــه شــروع مــی شــود؛

1-     هزینــه هــای حمل، تصفیه و توزیع فرآورده را دولت می 
پــردازد و حــال آنکــه ایــن فــرآورده هــا به یکســان به احــاد ملت 
تحویــل نمــی شــود پــس سیاســت فعلــی در بــه حســاب خزانــه 
گذاشــتن ای ســه هزینــه خــالف آشــکار عدالــت اجتماعی اســت

2- یــک بشــکه نفــت حــدود شــصت دالر در حســاب ســرمایه 
ــاال و  ــد ب ــای بن ــه ه ــده هزین ــه ش ــس از اضاف ــارزد پ ــی می  مل
ــا قیمــت یکســان در کل کشــور بــه بهــای  متوســط 24 دالر  ب

ــل  ــه در داخ ــت ک ــکه نف ــر بش ــی در ه ــود . یعن ــی ش ــع م توزی
کشــور مصــرف مــی شــود، معــادل 36 دالر تضییــع ســرمایه نهفته 
ــون  ــه دو میلی ــدود روزان ــرف ح ــاوت بامص ــن مابه التف ــت . ای اس
ــه  ــی شــود ک ــارد دالر م ــادل ســاالنه 26 میلی ــت ، مع بشــکه نف
ــرای یــک نفــر را فراهــم  ــد ســرمایه اشــتغال آفرینــی ب مــی توان
آورد . در کشــوری کــه بزرگتریــن دغدغــه ملــی بیــکاری جوانــان 
ــن  ــعه ای ــد توس ــدام دی ــا ک ــت ب ــردگان اس ــل ک ــژه تحصی و بوی
ســرمایه را بایــد تقدیــم دارنــدگان وســایل نقلیــه نمــوداز آنجــا که 
بیشــتر مصــرف فــرآورده هــای نفتــی و گاز طبیعــی نصیــب بخش 
ثروتمندتــر جامعــه مــی شــود نقــض آشــکار عدالــت اجتماعــی در 
شــیوه هــای فعلــی قیمــت گــذاری ســوخت کامــال روشــن اســت .

ایــن بــی عدالتــی ناشــی از آن اســت کــه دارنــدگان اتومبیــل، 
وســایل حمــل و نقــل و کاالهــای حمــل و نقلــی کــه از بنزیــن و 
گازوئیــل یارانــه ای اســتفاده مــی کننــد بخــش مرفه تــر جامعــه 
ــد عمــال از  ــور ســیکلت هــم ندارن هســتند. فقــرا کــه حتــی موت
ــد و اینــان  ــه واقعــی نهفتــه در مصــرف ســوخت بــی بهره ان یاران
چهــل درصــد جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهند.آیــا بی عدالتــی 

باالتــر از ایــن اســت کــه ســهمی از ســرمایه ملــی از فقــرا دریــغ 
شــود ولــی به اســم فقــرا بــه کام بخش ــهای مرفــه تــر جامعه شــود.

ــارس ارزش  ــج ف ــی خلی ــده فروش ــای روز عم ــه قیمت ه 3- ب
ــان  ــدود 1800 توم ــل ح ــن و گازوئی ــر  بنزی ــر لیت ــی ه معامالت
مــی باشــد .پــس وقتــی مــا می گوئیــم بنزیــن آزاد لیتــری 
ــر آن  ــر لیت ــت و در ه ــت آزاد نیس ــن قیم ــان اوالً ای ــزار توم ه
ــت. ــه اس ــا نهفت ــم درآمده ــرا و ک ــق فق ــان ح ــوز  800 توم هن
ــت  ــتری را دول ــه مش ــوخت ب ــاندن س ــای رس ــه  ه ــاً هزین ثانی
می پــردازد! پیشــنهاد مــا بــرای پیمــودن راه عدالتــی ایــن 
ــک  ــه ی ــد ب ــرد بتوان ــرف نک ــود را مص ــس خ ــر ک ــه ه ــت ک اس
خریــدار منتقــل نمایــد و یــا ایــن صــورت یارانــه نهفتــه را 
ــغ  ــم مصــرف «، بمبل ــدم ک ــی و ع ــه  جوئ ــد صرف بصــورت »خری
ــود. ــت نم ــان پرداخ ــتصد توم ــده هش ــرف نش ــر مص ــر لیت ه

4- بازگشــت بــه قانــون و گــردن نهــادن بــه قانــون نــز یــک راه 
حــل اساســی اســت. اکنون دولــت یازدهم گرفتــار میراث اشــتباه-

هــای بــزرگ دولــت قبلــی،در عــدم اجــرا و تجــاوز از قانون، اســت 
کــه در زمینــه ســوخت مرتکــب دو بــی قانونی بزرگ شــده اســت:

4- 1- طبــق قانــون برنامــه پنجــم قــرار بــود قیمــت حامــل-
هــای انــرژی تــا پایــان برنامــه معــادل %90 قیمــت پــای تجــاری 
ــه  ــان برنام ــال پای ــون درس ــفانه اکن ــود. متأس ــارس ش ــج ف خلی
ــی  ــر م ــت. بنظ ــده اس ــرا نش ــون اج ــن قان ــتیم و ای ــم هس پنج
ــاد  ــاس اقتص ــی براس ــت قبل ــزه را دول ــت خرب ــن پوس ــد ای رس
ــت  ــت و دول ــرار داده اس ــدی، ، ق ــت بع ــای دول ــر پ ــی زی وهم
ــد خــود و ملــت را از ایــن ورطــه رهــا ســازد. تدبیــر و امیــد بای
4-2- در هزینــه کــردن مابه التفــاوت قیمت هــای حامــل-

هــای انــرژی دولــت قبلــی و دولــت فعلــی خــالف قانــون 
ــه 30% ســهم  ــد آنک ــد چن ــی کنن ــرده و م ــدی عمــل ک هدفمن
ــات  ــه مطالب ــد، بلک ــوز اختصــاص نداده ان ــا هن ــه تنه ــد را ن تولی
ــکاران و تأمیــن کننــدگان کاالهــای داخلــی  تولیدکنندگان،پیمان
ــد. ــت کرده ان ــی را پرداخ ــازمان های دولت ــا و س ــروژه ه ــرای پ ب

ــور در  ــای مزب ــم مصــرف درآمده ــدم پرداخــت ه ــن ع ــل ای دلی
ــی  ــک ب ــز ی ــود نی ــن خ ــه ای ــت ک ــوم اس ــه عم ــه دادن ب یاران
ــه کــم  ــد فقــط ب ــه را  بای ــی اجتماعــی دیگــر اســت. یاران عدالت
ــش- ــه دان ــده کشــور از جمل ــای آین ــه آینده ــژه ب ــا بوی درآمده

ســربازان  و  دبیرستان،دانشــجویان  آخــر  ســالهای  آمــوزان 
پرداخــت عمومی،بهبــود  تأمیــن  بــرای  بایــد  را  یارانــه  داد. 
ــن  ــان داد. بنابرای ــوق معلم ــل ف ــگاهها و تعدی ــران و دانش مدی
ــش  ــا کاه ــد ب ــرژی بای ــای ان ــت حامل ه ــل قیم ــوع تعدی ــر ن ه
باشــد تــوأم  نقــدی  هــای  یارانــه   گیرنــدگان  تعــداد 

دست نوشته های دکتر شمس اردکانی

تعدیل قیمت های انرژی و عدالت اجتماعی

ــزان کــه در بخــش معــدن  ــه آن می ــا ب ســرمایه گذاران کشــور م
ــت در  ــو نیس ــرد، جوابگ ــود کار ک ــا می ش ــده ی ــذاری ش هدف گ
نتیجــه بایــد از ســرمایه گذاری خارجــی بهره بــرداری بهینــه 
ــارج  ــم خ ــان مقی ــرمایه گذاری ایرانی ــا س ــت ب ــه اولوی ــود. البت ش
ــس از آن از ســرمایه گذاران توانمنــدی  ــا پ ــت ام ــور اس از کش
کــه از سراســر دنیــا وارد بخــش معــدن شــوند، اســتقبال 
ــل آن  ــه حاص ــی ک ــد و توافق ــک فرآین ــا در ی ــد ت ــد ش خواه
شــود. ســرمایه گذاری  باشــد،  طرفیــن  بــرای  بــرد   - بــرد 

ــال جاری  ــه در س ــان یاران ــارد توم ــزار میلی دو ه
پیشــنهاد شــده اســت

شــده تمــام  هــای  هزینــه  کاهــش   همچنیــن 
تامیــن زنجیــره  توســعه  طریــق  از  صادراتــی   محصــوالت 
اســت ناپذیــر  اجتنــاب  و  ضــروری  امــری  .صــادرات 
ــش جــدی ــا چال ــاس کوچــک و متوســط ب  معــدن کاری در مقی
ــکیل ــت، تش ــن جه ــه همی ــد و ب ــد ش ــه خواه ــودآوری مواج  س

 کنسرســیوم هــای معدنــی توســط معــدن کاران کوچــک و
ــذاری و ــرمایه گ ــرانه س ــهم س ــش س ــور کاه ــه منظ ــط ب  متوس
ــزوده در محصــوالت معدنــی یــک ضــرورت  افزایــش ارزش اف
ــد در ــی رس ــر م ــه نظ ــود. ب ــد ب ــر خواه ــاب ناپذی ــم و اجتن  مه
 چنــد ســال آینــده، معــدن کاران کشــور مــی بایســت نگاهشــان،
ــا ــد و ب ــه ای باش ــی و منطق ــای داخل ــمت بازاره ــه س ــتر ب  بیش
ــذاری ــرمایه گ ــر س ــت ت ــق دوردس ــه مناط ــادرات ب ــدف ص  ه
 نکننــد. نیــاز بــازار داخــل و صنایــع متوســط و بــزرگ کشــور بــه
 مــواد اولیــه پــس از تحریــم بــه تدریــج رشــد خواهــد یافــت و از
ــور ــی فاکت ــل در محصــوالت معدن ــه حمــل و نق ــه هزین  آنجــا ک
 اساســی اســت، توجیــه اقتصــادی عرضــه محصــوالت معدنــی بــه
 بــازار داخــل افزایــش خواهــد یافــت. همزمــان بــا روز معــدن، بــا
ــه ــی ن ــرد علم ــدوارم، رویک ــده امی ــرح ش ــکات مط ــه ن ــه ب  توج
ــتر از ــری بیش ــره گی ــه در به ــدن بلک ــی مع ــه فن ــا در جنب  تنه
ــرار ــه بیشــتری ق ــورد توج ــدن م ــوزه مع ــت در ح ــش مدیری  دان
 گیــرد چــرا کــه راهــکار عبــور از چالــش هــای پیــش روی بخــش
معــدن توســط بخــش خصوصــی در همیــن رویکــرد اســت

فرصت معدنی که از دست می رود؟
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: انجمــن  کمیتــه  جلســه  ســه  گــزارش 
بــا تصمیــم هیــات مدیــره انجمــن بــه منظــور  احیــای کمیته 
هــای تخصصــی ، با فراخــوان عمومی بــه تمامی شــرکتهای عضو 
ــا ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی  و در همــکاری مشــترک ب
ایــران ، در هفتــه جــاری جلســات منظــم کمیتــه ها برگزار شــد.
ــات  ــتاندارد و خدم ــه اس ــه ، کمیت ــن جلس در اولی
پــس از فــروش بــا حضــور تمامــی مدعویــن از جملــه 
جنــاب آقــای مهنــدس غنــی زاده ، قائــم مقــام محتــرم 
ــرح  ــوارد ط ــاختمانی ، م ــرکتهای س ــندیکای ش ــر کل س دبی
شــده در جلســه از دو ســوی تامیــن کننــده ماشــین آالت 
نظــر   تبــادل  و  بحــث  مــورد  کننــدگان  اســتفاده  نیــز  و 
ــد. ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــار ب ــه اختص ــه ب ــت ک ــرار گرف ق

ــات  ــای خدم ــتاندارد ه ــت اس ــر در رعای ــاق نظ اتف  -1
پــس از فــروش و ســرویس دهــی حداکثــری بــا در نظــر گرفتــن 
امکانــات موجــود در نمایندگــی هــای برندهــای موجــود .

از  کامــل  و  صحیــح  اطالعــات  انتقــال   -2
از  آالت  ماشــین  نگهــداری  و  ســرویس  روشــهای 
. کننــدگان  اســتفاده  بــه  کننــدگان  تامیــن  ســوی 

ــوی  ــین آالت از س ــواب ماش ــارت خ ــت خس پرداخ  -3
ــی باشــد. ــرا م ــل اج ــر قاب ــی ، غی ــرایط کنون ــی در ش نمایندگ

فــروش  قراردادهــای  شــود  ســعی   -4
ســرویس   ، آمــوزش  برگیرنــده  در  آالت  ماشــین 
باشــد. آالت  ماشــین  از  نگهــداری  و  دهــی 

ــکاری  ــرکتهای پیمان ــتفاده ش ــزوم اس ــر ل ــد ب تاکی  -5
. آنهــا  کار  بــر  نظــارت  و  دیــده  آمــوزش  اپراتورهــای  از 

اساســی  رکــن  آمــوزش   -6
اســت. فــروش  از  پــس  خدمــات  همــراه  

اســتفاده  طــرز  فقــط   ، مشــتری  بــه  بایــد   -7
را. تعمیــرات  نــه  داد  آمــوزش  را  دســتگاه  از  صحیــح 

فــروش  از  پــس  خدمــات  اینکــه  بــا   -8
توجــه  بــا  امــا  اســت  نمایندگــی  هــر  زیانــده  بخــش 
از  کنــون  تــا   ، هــا  نمایندگــی  پذیــری  مســئولیت  بــه 
اســت. نشــده  کاســته  بخــش  ایــن  کمیــت  و  کیفیــت 

در خدمــات پس از فروش ، الزامات کارگاهی ، نیروی   -9
انســانی ، ســخت افــزاری  و نــرم افــزاری مــورد توجه قــرار گیرد.

بررســی   ، آینــده  جلســه  دســتور   ، پایــان  در  و 
گردیــد. تعییــن  فــروش  از  پــس  خدمــات  نامــه  آییــن 

در دومیــن جلســه نیــز بــا حضــور تمامــی مدعویــن 
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  نماینــدگان  جلســه  از 
کمیتــه آمــوزش و پژوهشــی انجمــن تشــکیل جلســه 
ــت:  ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــل م ــوارد ذی داد و م
ــرکتهای  ــی در ش ــر فن ــاد دفات ــزوم ایج ــد برل تاکی  -1
. آالت  ماشــین  از  صحیــح  اســتفاده  بــرای  پیمانــکاری 

بــر لــزوم آمــوزش و پژوهــش و تغییــر سیســتم   -2
آموزشــی و بازنگــری در ســرفصل مطالــب آموزشــی تاکیــد شــد .

ــال  ــرای انتق ــن آموزشــی ب ــتفاده از روشــهای نوی اس  -3
دانــش و تکنولــوژی بــه اســتفاده کننــده از ماشــین آالت. 
آمــوزش  گرفتــن  قــرار  بــر  مجــدد  تاکیــد   -4
انتفــاع  و  آالت  ماشــین  فــروش  قراردادهــای  در 
مناســب. و  صحیــح  آمــوزش  از  معاملــه  طــرف  هــردو 

ســرویس   ( آالت  ماشــین  بهداشــت   -5
بایــد  و  اســت  اساســی  رکــن  نگهــداری(   و  دهــی 
. گیــرد  قــرار  آمــوزش  اولویــت  در  موضــوع  ایــن 

لــزوم  جایگزینــی نیــروی هــای تحصیــل کــرده   -6
ــه  ــا تجرب ــرده ب ــل نک ــنل تحصی ــای  پرس ــده بج ــوزش دی آم
آالت. ماشــین  تعمیــرات   نیــز  و  نگهــداری  و  ســرویس  در 

آموزشــهای  شــدن  جایگزیــن   -7
کاربــردی. غیــر  هــای   دوره  بجــای  کاربــردی 

و در پایان جلســه آقای مهندس حافظی از شــرکت حفار ماشین 
شــیراز بــه عنــوان ریــس کمیتــه و آقــای مهنــدس ســمیع پــور از 
شــرکت زاگــرس ماشــین  بعنــوان دبیــر کمیتــه برگزیــده شــدند.

ــن ارزش  ــرک و تعیی ــه گم ــه، کمیت ــومین جلس در س
ــندیکای  ــرم از س ــدگان  محت ــور نماین ــدون حض ــفانه ب متاس
شــرکتهای ســاختمانی تشــکیل گردیــد. در ایــن کمیتــه حضــور 
مشــتریان از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه اثــرات قوانیــن 
گمرکــی و تعرفــه هــا و نیــز شــاخص هــای تعییــن ارزش واقعــی 
ماشــین آالت از دیــد مشــتریان مــورد تبــادل نظــر قــرار گیــرد. 
گرفــت: قــرار  بحــث   مــورد  ذیــل  مــوارد  عمــده  

ــوص  ــن در خص ــت انجم ــوابق فعالی ــه س ــه ب باتوج  -1
ــع آوری  ــی و جم ــا کار کارشناس ــوان ب ــی ، میت ــه گمرک تعرف
اطالعــات الزم ، شــاخصهای کارشناســی مــورد نظــر را بــه دفتــر 
مقــررات صادرات و واردات ســازمان توســعه و تجــارت  ارائه نمود.

تعرفــه  هــای  سیاســت  در  ثبــات  عــدم   -2
و  هــا  شــرکت  بــه  ناپذیــری  جبــران  خســارات   ، ای 
ــرکت هــای پیمانــکاری  ــد هــای معتبــر ، ش ــی برن نمایندگ
اســت. کــرده  وارد  عمرانــی  هــای  پــروژه  نهایــت  ودر 

خصــوص  در  قبولــی  قابــل  و  مشــخص  آمــار   -3
نمیباشــد. موجــود  کشــور  در  آالت  ماشــین  واقعــی  نیــاز 

در  مســتدلی  و  مســتند  شــاخصهای  متاســفانه   -4
خصــوص تعییــن ارزش ماشــین آالت نیزموجود نیســت و احتماال 
ــت. ــار اس ــدون معی ــلیقه ای و ب ــال س ــن ارزش کام ــن تعیی ای

ــته های تخصـــــصی انجــــمن   گزارشــــی از نشســـــت کمیـــ

اســناد و مــدارک قابــل اســتناد بــرای ارائــه بــه   -5
ــر تعییــن ارزش گمــرک ازاعضــای انجمــن خواســته  شــود. دفت

احتمالــی  فرمولهــای   ، معیارهــا  و  شــاخصهای   -6
شــود. خواســته  ارزش  تعییــن  دفتــر  از  ارزش  تعییــن 

تشــکلها  دیگــر  از  آالت  ماشــین  نیــاز   -7
شــود. اخــذ  آالت  ماشــین  بــردار  بهــره  و  همســو  ی 
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فرصت طایی برای همکاری های بین المللی
ــی،  ــع معدن ــدن و صنای ــی مع ــالس بین الملل ــزاری اج ــا برگ ب
ــران  ــی ای ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــرای بخ ــاره ب ــروعی دوب ش
و طرف هــای داخلــی و خارجــی رقــم می خورد.فرصتــی کــه 
ــش  ــرای بخ ــویه ب ــی دوس ــودآور، منافع ــای س ــه طرح ه ــا ارائ ب
در  ارمغــان مــی آورد.  بــه  خصوصــی و طرف هــای خارجــی 
ــه  ــت ک ــوان یاف ــن را می ت ــره زمی ــه ای از ک ــر نقط ــع کمت واق
ــوالت،  ــروش محص ــرای ف ــعه ب ــه توس ــر و رو ب ــای بک از بازاره
جمعیــت 400میلیونــی در منطقــه، دسترســی بــه آب هــای 
آزاد، انــرژی فــراوان، نیــروی کار ارزان و ماهــر را در کنــار منابــع 
غنــی زیرزمینــی به طــور یک جــا در اختیــار داشــته باشــد.

ایــران بــا برخــورداری از یــک درصــد جمعیــت دنیــا، 7 درصــد 
ذخایــر معدنــی کل جهان بــه ارزش اولیــه 700میلیــارد دالر را در 
اختیــار دارد کــه بــا توجه به اجــرای برنامه جدید اکتشــاف، حداقل 
بــه ذخایــری بــه ارزش 1000میلیــارد دالر دســت خواهــد یافــت. 
ــه 14  ــد دارای رتب ــاخص تولی ــر ش ــر از نظ ــران درحال حاض ی
در فــوالد، 9 در ســیمان، 10 در ســنگ آهن، 9 در مــس، 24 
ــی  ــاس جهان ــی در مقی ــنگ های تزئین ــوم و 2 در س در آلومینی
اســت کــه بــا توجــه بــه طرح هــای ســرمایه گذاری جدیــد 
ــت. ــد یاف ــود خواه ــدان دور بهب ــده ای نه چن ــا در آین ــن رتبه ه ای

ارزش آفرینی معادن با ورود سرمایه گذاران 
امکانپذیر می شود

در  مناســبی  ظرفیت هــای  ایــران  در  اینکــه  بــه  توجــه 
ــرای  ــت ب ــود دارد الزم اس ــی وج ــع معدن ــدن و صنای ــوزه مع ح
ســرمایه گذاری های  حــوزه  ایــن  در  فعالیت هــا  گســترش 
اکتشــاف  میــزان  افزایــش  بــا  تــا  انجــام شــده  مناســبی 
امــکان  نویــن  فناوری هــای  از  اســتفاده  و  اســتخراج  و 
بهره بــرداری و ایجــاد ارزش افــزوده مناســب فراهــم شــود.

ــر  ــادن و هزینه ب ــک در مع ــودن ریس ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ب
حضــور  و  ســرمایه گذاری  اقتصــادی،  بخــش  ایــن  بــودن 
اســت. برخــوردار  فراوانــی  اهمیــت  از  ســرمایه گذاران 
ــژه خارجــی  ــی و به وی ــرای جــذب ســرمایه گذاران داخل ــا ب ام
نیــاز اســت کنفرانس هــا و اجالس هایــی برگــزار شــود تــا هــر دو 
طــرف یعنــی معدنــکاران و ســرمایه گذاران در کنــار یکدیگــر بــه 
تبــادل اطالعــات بپردازنــد و از داشــته های یکدیگــر مطلع شــوند 

و در نتیجــه امــکان ســرمایه گذاری های کالن فراهــم شــود.
در ایــن زمینــه ســازمان ایمیــدرو اقــدام بــه برگــزاری 
اجــالس بین المللــی معــدن و صنایــع معدنــی در روزهــای 
دهــم و یازدهــم خــرداد کــرده تــا راه ورود ســرمایه گذاران 
در بخــش معــدن همــوار شــود و بــه ایــن وســیله حــوزه 
معــدن بتوانــد توســعه اقتصــادی کشــور را افزایــش دهــد.

گزارش از
‹نخســتین اجاس بین المللی معادن و صنایع معدنی 

 سنگ آهنی ها خواستار ثبات قوانین سرمایه گذاری    
   شدند

 ســنگ آهنی ها در اجــالس معــدن و صنایــع معدنــی 
 حضــوری فعــال داشــتند. رایزنــی آنهــا پیــش از ایــن نیــز
 بــا ســرمایه گذاران خارجــی آغــاز شــده بــود و ایــن اجــالس
 فرصــت خوبــی بــرای دیــداری رودررو بــا ســرمایه گذاران و
.ارزیابــی و رفتارشناســی ســرمایه گذاران خارجــی بــود
ــات و مســتمر ــا ثب ــک رابطــه ب ــرای شــکل گیری ی ــا ب  آنه
ــر ــی ب ــش فن ــب دان ــی و کس ــع مال ــن مناب ــرای تامی  ب
جداگانــه اســتراتژی های  تدویــن  و  قوانیــن   تثبیــت 
داشــتند تاکیــد  معدنــی  صنایــع  و  معــادن  .بــرای 

سهم مشارکت بخش خصوصی در معادن افزایش یافت
 شــرکت های خارجــی بــرای حضــور در ظرفیت هــای معدنــی ایران
.همــواره محدودیــت مالکیت و ســرمایه گذاری را مطــرح می کردند
ــی ــع معدن ــدن و صنای ــی مع ــالس بین الملل ــن روز اج  در دومی
ــود را در ــهم خ ــت س ــر اس ــدرو حاض ــازمان ایمی ــد س ــالم ش  اع

ــد ــش ده ــد کاه ــا 20 درص ــا ت ــا خارجی ه ــارکتی ب ــروژه مش .پ
 کمبــود اعتبــارات دولتــی و انتقــال فناوری یکــی از نیازهــای امروز
 جامعــه معدنــی کشــور اســت. از ایــن رو دولــت به دنبــال کاهــش
.ســهم خــود برای جــذب ســرمایه های بیشــتر در این بخش اســت
نداریــم خارجــی  ســرمایه گذاری  بــرای  محدودیتــی 

بسترسازی سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دالری ایمیدرو
 معــاون وزیر و رییس ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع 
ــی ــع معدن ــدرو( در اجــالس معــدن و صنای ــران )ایمی ــی ای  معدن
 ایــران کــه 10 و 11 خــرداد در حــال برگــزاری اســت اظهــار کــرد:
ــرمایه گذاری ــتر س ــعه، بس ــم توس ــه شش ــازمان در برنام ــن س  ای
و معدنــی  طرح هــای  اجــرای  بــرای  را  دالری  میلیــارد   15 
.صنایــع معدنــی و زیرســاخت های مرتبــط فراهــم می کنــد

ــادی : ــای اقتص ــتن مرزه ــا بس ــدن ب ــعه مع  توس
نمی شــود میســر 

 در حاشــیه اجــالس بین المللــی معــدن و صنایــع معدنــی ایــران،
ــازمان ــی س ــع معدن ــدن و صنای ــعه مع ــای توس ــاون طرح ه  مع
 ایمیــدرو برگــزاری اجــالس را شــروعی بــرای تعامــل و همــکاری

.بــا کشــورهای قدرتمنــد و فعــال معدنــی جهــان دانســت
 بــه ایــن ترتیــب کــه بــا ایجــاد ارتبــاط بــا ایــن کشــورها زمینــه
ــن ــای نوی ــی و فناوری ه ــش فن ــرمایه و دان ــه س ــال و مبادل  انتق
ــود ــم ش ــور فراه ــی کش ــاد معدن ــد اقتص ــعه و رش ــرای توس .ب

شوق سرمایه گذاران خارجی برای حضور
در ایران 

کنــار در  ایــران  در  معدنــی  مــواد  بــاالی  ذخایــر   وجــود 
 مزیت هــای ســرمایه گذاری منجــر شــده تــا ســرمایه گذاران
خــود توانمندی هــای  معرفــی  بــا  خارجــی  شــرکت های   و 
کننــد اذعــان  ایــران  معدنــی  ظرفیت هــای  وجــود   بــه 
از ایــران  بین المللــی  تعامــالت  رونــد  بــه  نگاهــی  بــا   و 
.شــوق خــود بــرای حضــور قــوی در ایــران خبــر دهنــد
 ایــران بــا وجــود اینکــه ظرفیت هــای باالیــی بــرای ایجــاد
 صنایــع پاییــن دســتی بخــش معــدن دارد بــه دلیــل محدودیــت
 تحریم هــا نتوانســته از حضــور ســرمایه گذاران خارجــی بهره منــد
 شــود بــا ایــن حــال ایــن محدودیــت بــرای بخــش خارجــی نیــز
ــالس ــه در اج ــه ای ک ــه گون ــت ب ــود آورده اس ــه وج ــش ب  چال
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 مشــاوره و آمــوزش در تهیــه و تنظیــم صورتجلســات
 و تصمیمــات شــرکت ها، ممیــزي صورتجلســات، ورود
 اطالعــات تصمیمــات صورتجلســات بــه ســامانه ثبــت
ــري ــور و پیگی ــه اداره مذک ــدارک ب ــال م ــرکت ها، ارس  ش
حصــول تــا  شــرکت ها  ثبــت  اداره  در   صورتجلســات 
ــد ــام می ده ــی را انج ــه متقاض ــالم ب ــی و اع ــه نهای  .نتیج

 اتــاق تهــران برابــر برنامــه بلندمــدت خــود بــرای گســترش
 و توســعه خدمات رســانی هدفمنــد بــه اعضــا ایــن خدمــات
 را بــه صــورت کامــاًل رایــگان انجــام می دهــد و دارنــدگان
.کارت بازرگانــی می تواننــد از ایــن خدمــات بهره مند شــوند
نیازمنــد( کــه  محتــرم  اعضــای  و   متقاضیــان 
هســتند زمینــه  ایــن  در  بیشــتر  اطــالع   کســب 
بگیرنــد تمــاس   88725780 شــماره  بــا  .می تواننــد 

شــرکت ها ثبــت  و  تهــران  اتــاق  تفاهم نامــه  اجــرای 
خدمــت تــازه اتــاق تهــران بــرای فعــاالن اقتصــادی
ــاق      ــی کــه چنــد ماهــی از انعقــاد تفاهم نامــه ات  در حال
 تهــران و اداره ثبــت شــرکت ها می گــذرد، واحــدی بــه
ــده ــکیل ش ــران تش ــاق ته ــرکت ها در ات ــت ش ــوان ثب  عن
.کــه آمــاده خدمات رســانی بــه اعضــای اتــاق تهــران اســت

ــع و ــی و صنای ــاق بازرگان ــری ات ــایت خب ــزارش س ــه گ  ب
ــاق ــان ات ــه می ــر آنچــه در تفاهم نام ــا ب ــران، بن ــادن ته  مع
ــع، معــادن و کشــاورزی تهــران و اداره کل ــی، صنای  بازرگان
 ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری مقــرر شــده اســت،
 تســهیالتی بــرای اعضــای اتــاق در مــورد امــور جــاری انهــا
ــده ــرکت های دارن ــده و ش ــم ش ــرکت ها فراه ــت ش ــا ثب  ب
 کارت بازرگانــی می تواننــد امــور مربوطــه را از طریــق واحــد
ــد ــری کنن ــران پیگی ــاق ته ــرکت ها در ات ــت ش ــور ثب .ام
 در حــال حاضــر ایــن واحــد اتــاق تهــران خدماتــی از قبیــل

اطاعیه
 ارائــه خدمــات خدمــات رایــگان در امــور  

ثبــت شــرکتها بــه اعضــاء اتــاق تهــران
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