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رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در گفت وگو با »اکو نیرو« تاکید کرد

به اعتقاد پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق تنها راه برون رفت از شرایط موجود اصالح اقتصاد صنعت برق و خروج 
از این چرخه معیوب است.

در سال های اخیر انباشت مطالبات، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه 
و   ناکارآمد و از سویی دیگر بی توجهی به توسعه ساخت داخل و کاهش 
بر »سازندگان تجهیزات و  را  نهایی  صادرات کاال و خدمات، ضربه 
این میان سندیکای صنعت  البته در  پیمانکاران« وارد کرده است. 
برق ایران نیز سال ها تالش کرده تا بتواند دستاوردی مورد انتظار و 
ملموس برای این بخش استراتژیک داشته باشد. اما سوال اینجاست، 
برق،  صنعت  سندیکای  پیگیری   های  و  تالش   ها  تمام  وجود  با  چرا 
صنعت  پیمانکاران«  و  تجهیزات  »سازندگان  وضعیت  همچنان 
برق مناسب نبوده و حتی هر روز بر میزان انباشت بدهی های این 
بخش نیز افزوده می شود.در همین راستا »اکو نیرو« در گفت   وگوی 
اختصاصی با رئیس هیات   مدیره سندیکای صنعت برق ایران به این 
سوال پاسخ داده است. به اعتقاد پیام باقری، تنها راه برون رفت از 
چرخه  این  از  خروج  و  برق  صنعت  اقتصاد  اصالح  موجود  شرایط 

بهینه سازی مصرف با اجرای 
قانون رفع موانع تولید
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معیوب است. از همین رو در ادامه مشروح گفت وگو 
با وی را می   خوانید.

مساله انباشت مطالبات معوق در حال حاضر یکی 
فعاالن صنعت  مشکالت  و جدی ترین  مهم ترین  از 
برق در حوزه سازندگان تجهیزات و پیمانکاران بوده 
و شنیده ها حاکی از آن است که رقم این مطالبات 
میزان  این  است.  رسیده  تومان  میلیارد  ۵ هزار  به 
برای  پیامدهایی  و  عوارض  چه  معوق  مطالبات 
و  داشته  پی  در  پیمانکار  و  سازنده  شرکت های 

مربوط به چه دوره زمانی است؟
و  سازنده  شرکت های  مطالبات  انباشت  مساله 
شرکت های  و  نیرو  وزارت  از  برق  صنعت  پیمانکار 
این صنعت  پویا در  اقتصاد  نبود یک  معلول  تابعه، 
است. در حقیقت اقتصاد پویا مبتنی بر قراردادهایی 
آن  در  کامل  طور  به  طرفین  تعهدات  که  است 
تشریح شده و هر یک از آنها به خوبی و به شکلی 
شفاف، از تعهدات خود آگاه بوده و خود را ملزم به 
انجام آنها می دانند. در حوزه پیمانکاری و ساخت، 
زمان بندی  طبق  است  مکلف  خصوصی  بخش 
شامل  خود  محصول  قرارداد،  در  شده  پیش بینی 
کاال یا خدمت را با کیفیت مناسب به کارفرما ارائه 
کارفرما  طرف  می رود  انتظار  اساس  این  بر  دهد. 
نیز به تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت به 
امروز  اینکه  باشد.  پایبند  مطالبات شرکت ها  موقع 
رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بخش 
خصوصی در این حوزه انباشته شده، نشان می دهد 
که ریشه اصلی این نابسامانی مالی در صنعت برق، 
ابزارهای  فاقد  که  است  سویه ای  یک  قراردادهای 
موقع  به  انجام  به  کارفرما  ناگزیرکردن  برای  الزم 

تعهدات خود است.
ازطرفی بنگاه های اقتصادی مطابق با اصول اقتصادی، 
مالی جدیدی  منابع  پروژه،  اخذ  با  می کنند  تالش 
برای خود ایجاد کرده و به واسطه آن فعالیت های 

خود را گسترش دهند. در نهایت این چرخه عالوه 
صنعت  توسعه  شرکت ها،  فعالیت های  گسترش  بر 
این  به  متاسفانه  اما  رقم می زند.  نیز  را  برق کشور 
با نوعی انحصار در طرف  دلیل که در صنعت برق 
خریدار و حوزه تقاضا مواجه هستیم، عدم تعادل در 
طرف عرضه و تقاضا ایجاد شده است. دولت، مشتری 
اصلی عمده کاالها و خدمات فنی و مهندسی صنعت 
برق، محسوب می شود. این یکپارچگی و انحصار در 
طرف تقاضا، امکان انعطاف پذیری نسبت به مسائل 
فضای کسب و کار را از میان می برد و رویکردی را 
نیرو  وزارت  نظر  زیر  بر دستگاه های کارفرمایی که 
می دهد  اجازه  آنها  به  که  می کند  حاکم  هستند، 
ریسک ها  عمده  شده،  دیکته  قراردادهای  مسیر  از 
این در حالی  به بخش خصوصی تحمیل کنند.  را 
است که طرف کارفرما حتی خود را متعهد به ایفای 

مسوولیت   های قراردادی نمی داند.
از  این خصوص  در  نباید  که  دیگری  کلیدی  نکته 
نظر دور داشت این است که وقتی از بدهی ۵ هزار 
میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت های سازنده و 
پیمانکار صحبت می کنیم، در حقیقت درباره مطالبه 
شرکت های کوچک و متوسطی سخن می گوییم که 
از مسیر عدم تادیه به موقع این مطالبات به شدت 
دچار آسیب می شوند و سطح تاب آوری آنها در مقابل 
این میزان تاخیر در پرداخت، اندک است. در واقع 
در حال حاضر شرکت هایی در صنعت برق فعالیت 
می کنند که بیش از یک سال از زمان قانونی وصول 
مطالبات آنها گذشته اما هنوز موفق به دریافت پول 
اقتصادی  بنگاه های  این  نشده اند.  کارفرما  از  خود 
که کاال یا خدمت موضوع قرارداد را در زمان مقرر 
تحویل داده در فاصله یک تا دو سال تاخیر کارفرما 
در تادیه مطالباتش دچار آسیب های جبران ناپذیری 
می شود که گاه می تواند به ورشکستگی آن شرکت 

نیز منجر شود.

از سویی عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت های 
و  سندیکا  که  است  رویکردی  متوسط،  و  کوچک 
بخش خصوصی دغدغه های جدی در مورد عوارض 
اما  دارد.  آن  بلندمدت  و  کوتاه مدت  پیامدهای  و 
نیرو  وزارت  که  است  این  نگران   کننده تر  موضوع 
میزان  این  خلق  از  تنها  نه  ذی ربط  دستگاه های  و 
بدهی نگران نیستند، بلکه تالش قابل اتکا و موثری 
این  و  نمی دهند  صورت  آنها  بازپرداخت  برای  هم 
بدهی   ها  این  به حجم  به شکل مستمر  دغدغه که 
این وزارتخانه وجود ندارد.  افزوده می شود، در دل 
همچنین نبود یک برنامه مدون، منسجم و عملیاتی 
بی تفاوتی  و  خصوصی  بخش  مطالبات  تادیه  برای 
این  به  نسبت  نیرو  وزارت  زیرمجموعه  شرکت های 
تعداد  افزایش  و  جدید  بدهی های  خلق  موضوع، 
قراردادهای یک طرفه را به دنبال داشته و همین 
امر به استمرار تحمیل ریسک ها به بخش خصوصی 
و  مطالبات  مساله  دلیل  همین  به  می شود.  منجر 
عوارض ناشی از عدم توجه به این موضوع به دغدغه 
اصلی سندیکای صنعت برق ایران تبدیل شده است.
به نظر می رسد این بی تفاوتی دستگاه های اجرایی به 
موضوع مطالبات بخش خصوصی ناشی از نبود یک 
ابزار قانونی یا فرمول خاص برای محاسبه خسارت 

دیرکرد است. نظر شما در این خصوص چیست؟
سندیکای صنعت برق ایران در طول سال های اخیر 
کردن  جاری  برای  بسیاری  مجدانه  پیگیری های 
اتکا  قابل  رویه  وحدت  یک  با  تیپ«  »قراردادهای 
داشته است. همان طور که می دانید یکی از احکام 
برنامه ششم توسعه مکلف شدن دولت به مدیریت 
که  می رود  انتظار  رو  این  از  بدهی هاست.  کردن 
برای تعیین تکلیف بدهی های خود  نیز  نیرو  وزارت 
در  طرفه  یک  نگاه  این  دهد.  انجام  موثری  اقدام 
جاری  پروژه های  از  زیادی  تعداد  توقف  قراردادها 
همین  به  است.  داشته  دنبال  به  را  برق  صنعت 

پروژه های زیرساختی  بر معطل ماندن  دلیل عالوه 
این صنعت، خسارات جبران ناپذیری به شرکت های 
بخش خصوصی وارد شده که تضعیف این شرکت ها 
و  انسانی  نیروی  تعدیل  به  ناگزیر  را  آنها  گاهی 
دیگر  سویی  از  است.  کرده  تولید  ظرفیت  کاهش 
تضعیف بخش خصوصی قطعا به سود کشور نخواهد 
در  یا  پیشرفته  کشورهای  عمده  در  که  چرا  بود، 
کوچک  به ویژه  شرکت های خصوصی  توسعه،  حال 
و متوسط )SMEها( موتور محرک اقتصاد به شمار 
و  افزوده  ارزش  نیزدر  قابل توجهی  و سهم  می روند 

توسعه اقتصادی کشورها دارند.
پاسخی که در طول سال های مستمر به پیگیری های 
شرکت های  معوق  مطالبات  خصوص  در  سندیکا 
سوی  از  کننده،  تامین  و  مشاور  پیمانکار،  سازنده، 
وزارت نیرو داده شده، چیست؟ آیا سندیکا پیشنهادی 

برای نحوه بازپرداخت این بدهی ها داشته است؟
را  مطالبات  موضوع  است  الزم  چیز  هر  از  پیش 
به  برق  ناتراز  اقتصاد  کنیم.  یابی  ریشه  و  تشریح 
منابع  ناترازی  بودجه،  کسری  اصلی  عامل  عنوان 
اقتصادی  بنگاه های  به  را  صنعت  این  مصارف  و 
از  است.  کرده  منتقل  نیرو  وزارت  با  قرارداد  طرف 
مهندسی  پیمانکار،  سازنده،  شرکت های  رو  این 
بر دوش  را  بار عمده ریسک ها  اینکه  مشاور ضمن 
اقتصاد برق  ناترازی  پیامدهای  می کشند، عواقب و 
را نیز به جان می خرند. با این وجود ضروری است 
روند خلق بدهی ها در یک نقطه متوقف شود، چرا 
قاعدتا  بدهی ها،  انباشت  با وجود سیر صعودی  که 
سرنوشت مبهمی در انتظار صنعت برق خواهد بود.

به هر حال سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی 
از بخش خصوصی این صنعت پیشنهادهایی را برای 
حل مساله مطالبات معوقه شرکت های عضو خود، 
مکررا به وزارت نیرو و شرکت توانیر ارائه داده که 
متاسفانه تا امروز بسیاری از آنها عملیاتی نشده اند. 

ادامه از صفحه قبل

متن کامل
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در این همایش که به مناسبت هفته ملی مهارت و روز ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش 
های فنی و حرفه ای در اتاق بازرگانی ایرانی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاون وزیر و 
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دادستان دیوان محاسبات کل کشور، معاون قضایی دادستان 
کل کشور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، رییس پلیس اماکن عمومی پایتخت، روسای 
اتحادیه ها و کارآفرینان و در دیگر مسووالن برگزار شد با اعطای لوح تقدیر از مدیرعامل شرکت مهندسی 

برق و الکترونیک قشم ولتاژ سرکار خانم سعیده محبوبی تقدیر به عمل آمد. 

در هفته ملی مهارت صورت پذیرفت؛

تقدیر از شرکت قشم ولتاژ به عنوان مرکز آموزش جوار کارگاهی 
برتر

شرکت قشم ولتاژ در همایش مهارت آموزی و توسعه اشتغال در صنایع و صنوف که روز پنجم مرداد 
سال جاری برگزار شد به عنوان مرکز آموزش جوار کارگاهی برتر معرفی و لوح تقدیر دریافت کرد.
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در این مراسم که با حضور معاون امور صنایع وزیر صمت، استاندار فارس، جمعی از نمایندگان مردم استان 
در مجلس شورای اسالمی و مدیران کشوری و استانی و حضور گسترده مدیران واحد های صنعتی و کار 
آفرینان استان در سالن همایش جهاد دانشگاهی شیراز برگزار شد؛ مهندس مهدی پایدار مدیرعامل شرکت 

سامانه های نوین افرا تندیس و لوح تقدیر را دریافت کرد. 

انتخاب شرکت سامانه های نوین افرا به عنوان واحد نمونه صنعتی 
فارس

در مراسم گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت فارس و معرفی واحدهای نمونه سال 1۴۰۰, شرکت 
سامانه های نوین افرا به عنوان واحد برتر و نمونه تندیس طالیی دریافت کرد.

برگزار  نمایشگاهی  پروژه های  مدیریت  شرکت 
صنعت،  المللی  بین  نمایشگاه  پانزدهمین  کننده 
در  شهریور   4 الی   1 تاریخ  در  متالورژی  و  معدن 

محل نمایشگاه بین المللی مشهد خواهد بود. 
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد

www.expo.ir:وب سایت
تلفن: ۰۵1۳۵۰۰۵

فکس : ۰۵1۳۵۰1۸۰۰۰
info@expo.ir.:پست الکترونیک

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه 
صنعت، معدن و متالورژی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن 
و متالورژی یکم لغایت چهارم شهریور در شهر 

مشهد برگزار می شود.
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صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی این حوزه به لحاظ ارزش افزوده و اشتغال  زایی برای نیروی کار 
دانشی کشور در شرایطی که اشتغال دانش بنیان جزو با اهمیت ترین اهداف کشور است، بیش از قبل مورد 

توجه قرار دارد.
از سویی احداث نزدیک به ۶۰۰ واحد تولید برق حرارتی در 1۳۰ نیروگاه و عبور ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
کشور از ۷1 هزارمگاوات، ماحصل تالش صنعتگران و نخبگان صنعت برق در سال های گذشته و توجه کشور 
بر بومی  سازی تجهیزات در  با تکیه  این زمینه است. توفیقی که بخش اعظم آن  ایجاد خودکفایی در  به 
شرکت  های دانش  بنیان داخلی با توان و ظرفیت اثبات شده رقم خورده و از همین رو در سال های سخت 
محدودیت  ها و مشکالت ناشی از تحریم  ، حوزه  ای که می توانست به پاشنه آشیل کشور بدل شود، به تکیه  گاه 
و نقطه قوت برای ایجاد زیرساخت در کشور و صادرات تبدیل شد تا از این حیث با کمترین چالش مواجه 
باشیم. از همین رو این صنعت و تولیدکنندگان آن، در کشاکش نرخ  گذاری دستوری و اقتصاد نامتوازن، از 
یک سو با عدم پرداخت مطالبات از کارفرمایان و از سوی دیگر با نوسانات دوره  ای تقاضا مواجه هستند؛ به 
گونه  ای که گاه در چندین سال متوالی نیاز به توسعه صنعت برق کامال متوقف شده و گاهی در یک سال، 
به شکل انفجاری دچار شوک تقاضا شده است. در این شرایط و بنابر برداشت متولیان امر، با اتخاذ رویکرد 
گشایش دروازه واردات به هر طریق، نیاز طرح شده جاری با واردات درمان می شود. موضوعی که در عین از 

مازیار جوانی، رئیس کمیته سازندگان سندیکای صنعت برق ایران:

تولید داخل تجهیزات نیروگاهی نیازمند نقشه راه
صنعت برق کشور به  واسطه توسعه ساخت داخل و ایجاد برندهای ملی و معتبر در تراز جهانی، همواره 

جزو صنایع پیشرو در کشور بوده است.

دست رفتن فرصت  های تولید داخل، باعث مأیوس 
شدن نیروهای شاغل در این بخش نیز می شود.

دولت های  کم توجهی  نیز  موضوع  این  بارز  شاهد 
موقع  به  احداث  موضوع  به  دوازدهم  و  یازدهم 
نیروگاه، روی آوردن به واردات بی  رویه در این زمینه 
و خالی گذاشتن ظرفیت سازندگان این صنعت در 
حد کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت  های تولید اسمی و 
نیز انباشت تقاضا است. این مساله دولت سیزدهم را 
ملزم به اعالم برنامه احداث ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه 
این  عمده  بخش  که  کرد  سال  چهار  مدت  ظرف 
برنامه، احداث نیروگاه های حرارتی بوده است. این 
تامین  و  فشرده  شکل  به  اجرا  صورت  در  موضوع 
بخشی  شک  بدون  نیاز،  مورد  ارزی  بودجه های 
از  خبر  و  می کند  پیش  خور  را  آتی  بازار  حجم  از 
بروز دوران رکود دیگری در آینده این صنعت نیز 
برنامه  یک  ایجاد  با  جز  مشکل  این  حل  می دهد. 
توسط  آن  اجرای  به  الزام  و  راه  نقشه  تهیه  جامع، 
دولت ها به عنوان اصلی  ترین نهاد تنظیم گر و مجری 
در این حوزه ممکن نخواهد بود. برنامه جامعی که 
با نرخ  گذاری به شکل علمی و منطبق با مدل های 
کاهش  و  بهره  وری  افزایش  برنامه  هم  جهانی، 
مطالبات  تادیه  و  برق  صنعت  دولتی  هزینه های 
تولیدکنندگان و پیمانکاران این بخش را به گونه  ای 
عملی دنبال کند و هم با ترسیم آینده تقاضا در بازار 
برق، نیازهای تجهیزاتی و فناوری مورد نیاز صنعت 
را به شکل کّمی بیان کند تا فعاالن این حوزه بدون 
نگرانی، به برنامه  ریزی برای پاسخگویی به نیازهای 

صنعت بپردازند.
کالن  »نقشه    سند  تصویب  و  تدوین  سویی  از 
در  ضرورت  عنوان  به  کشور«   صنعتی  راهبردی 
انقالب  رهبر معظم  ماه سال گذشته  بهمن  بیانات 
اثرات  گرفت.   قرار  تاکید  مورد  تولیدکنندگان  با 

مقطعی  حل  بر  تمرکز  و  گذشته  بی برنامگی  های 
برای  که  آورده  وجود  به  را  شرایطی  مشکالت، 
راهکارها  تمام  تقاضا،  شوک  این  به  پاسخگویی 
در  آنها  تولید  توان  که  تجهیزاتی  واردات  حتی 
از صنعت مطرح  دارد، در بخش هایی  کشور وجود 
می شود. به گونه  ای که برای نمونه، واردات توربین 
صادرکننده  خود  که  کشوری  در  دوم  دست  و  نو 
این محصوالت به کشورهای صاحب نام است مجاز 
پایدار  حل  به  تنها  نه  که  تجربه ای  می شود.  تلقی 
بازار  بردن  بین  از  با  بلکه  نمی شود؛  منجر  مشکل 
جبران  ناپذیری  ضربات  عمال  تولیدکنندگان،  آتی 
بین رفتن  از  بهای  به  و  وارد کرده  تولید  بر پیکره 
سرمایه گذاری  های انجام شده در این حوزه و زنجیره 

تامین و اشتغال صنعت برق تمام خواهد شد.
دستگاه های  قبل،  دولت های  در  دیگر  اقدامی  در 
ناصحیح  تصمیم  های  هزینه    کاهش  برای  اجرایی 
خود، با برخی از تفاسیر نظیر تلقی نیروگاه به عنوان 
خط تولید برق و اعطای معافیت  های ذکر شده در 
حذف  با  و  گمرکی  امور  قانون   11۹ ماده  غ  بند 
تمامی موانع تعرفه  ای حمایت  کننده ساخت داخل، 
فراهم  را  داخل  تولید  بر  واردات  رجحان  موجبات 
سیاست های  تمامی  بر خالف  و  یکباره  به  و  کرده 
کالن کشور برای حمایت از تولید داخل و اشتغال 
دانش بنیان عمل کردند. امید است توانمندی  ها در 
کامل  حمایت  و  توجه  مورد  دیگر  بار  برق  صنعت 
مسووالن ذی  ربط قرار گرفته و هدف  گذاری  های این 
بخش در تطابق با خط مشی کلی کشور در حمایت 
حداکثری  بهره گیری  موجبات  تولیدکنندگان  از 
که ظرفیت  های  آورد؛ چرا  فراهم  را  داخل  توان  از 
انتخاب  و  بوده  محدود  حوزه  این  در  باقی مانده 
یک نقشه جامع علمی در این حوزه بیش از پیش 

اجتناب  ناپذیر است.
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منصور سعیدی، رئیس کمیته صادرات سندیکای 
صنعت برق ایران بررسی کرد؛

جزئیات توافق تبادالت برقی 
میان ایران و ترکیه

منصور سعیدی، رئیس کمیته صادرات صنعت 
برق با مثبت خواندن توافق نامه ایران و ترکیه 
زمینه  در  گفت:  برق  حوزه  تبادالت  زمینه  در 
تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی ساالنه 
صادرات  دالر  میلیارد   ۵ دست کم  می توانیم 
داشته باشیم که بازار هدف کشورهای آفریقایی 
و کشورهای منطقه می توانند درآمدزایی خوبی 

برای کشورمان داشته باشند.

برق  صنعت  سندیکای  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران به نقل از راهبرد معاصر؛ هفته گذشته نشست 
حضور  با  ایران  میزبانی  به  آستانه  اجالس  اعضای 
میزبانی  به  روسیه  و  ترکیه  ایران،  کشور  رؤسای 
تهران برگزار شد. ارتقای زیرساخت تبادل برق میان 
ایران و ترکیه یکی از مهم ترین توافقاتی بود که در 
به  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان،  طیب  رجب  سفر 

تهران با نظر مثبت دو کشور به دست آمد.
سندیکا  صادرات  کمیته  رئیس  سعیدی،  منصور 
خواند  مثبت  را  ترکیه  و  ایران  میان  برقی  توافق 
این  ترکیه  و  ایران  مسئوالن  کلی  دیدگاه  گفت:  و 
است که میان هر دو کشور ارتباطات در حوزه برق 
وجود داشته باشد و این رویکرد قابل تحسین است. 
نظر  از  و  لحاظ سیاسی  به  برق  در حوزه  مراودات 
ارتباط میان دو کشور نوعی تجارت به شمار می رود 
و برای هر دو کشور دستاوردهای مهمی به همراه 

دارد.
وی افزود: علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو اعالم کرد 
ترکیه  با  برق خوی-باش قلعه  تبادل  زیرساخت  در 
توافق کردیم برای نخستین بار اتصال برق دو کشور 
به شیوه نوین »HVDC Back to Back« با توان 
۶۰۰ مگاوات انجام شود؛ در حالی که در ایران خط 
ظرفیت  می تواند  خط  این  ندارد.  وجود   HVDC
زیادی از برق را انتقال دهد، اما هزینه آن باالست 
و حدود ۵ الی ۶ برابر خط AC هزینه دارد. با توجه 
چنین  اگر  کشور،  در  نیرو  وزارت  مالی  شرایط  به 
خطی بخواهد در کشور کشیده شود، نیاز به سرمایه 

باالیی دارد.
ترکیه 4۰ درصد از تولیدات انرژی های تجدیدپذیر 
)زیست توده، زمین گرمایی، آبی و ...( را در اختیار 
وارد  دیگر  کشورهای  از  که  برقی  مابقی  و  دارد 
می کند برای صادرات است؛ لذا باید دقت شود ایران 

بازارهای هدف خود را از دست ندهد. 
سعیدی تصدی گری دولت در حوزه برق را ناپسند 
دانست و عنوان کرد: نکته مهم تفاهم نامه این است 
که تصدی گری تجارت برق به دولت واگذار شده و 
این از نظر من اشتباه است. دولت به عنوان حاکم 
و قانون گذار می تواند عمل کند، اما اینکه به عنوان 
تاجر به موضوع ورود داشته باشد، نادرست و بهتر 

است این موضوع به بخش خصوصی واگذار شود.
 4۰ ترکیه  داد:  ادامه  برق  صنعت  کارشناس  این 
)زیست  تجدیدپذیر  انرژی های  تولیدات  از  درصد 
توده، زمین گرمایی، آبی و ...( را در اختیار دارد و 
مابقی برقی که از کشورهای دیگر وارد می کند برای 
بازارهای  ایران  شود  دقت  باید  لذا  است؛  صادرات 

هدف خود را از دست ندهد.
سعیدی با بیان اینکه ایران در قرارداد برق با ترکیه 
باید مواظب باشد بازارهای صادراتی خود را از دست 
ندهد، افزود: ترکیه با اربیل عراق هم مرز است و این 
می کند.  وارد  برق  ترکیه  از  حاضر  حال  در  کشور 
اگر  و  می شود  زیاد  خط  احداث  با  ترکیه  ظرفیت 
ظرفیت برق ترکیه را باال ببریم و ترکیه به سمت 
مصر و عراق برق صادر کند و بازار عراق را در دست 
بگیرد، سود حاصل از بازار عراق را از دست می دهیم.

بگیرد و آن  را  ما  برق  ترکیه می خواهد  افزود:  وی 
را به عراق صادر کند. این موضوع در تجارت برق 
نیرو  وزارت  اصلی  درآمدی  منابع  و  است  مرسوم 
صادرات برق است، ولی موضوع این است که با این 

اقدام رقیب خودمان را قدرتمند می کنیم.
باید  ترکیه  با  نامه  توافق  در  اینکه  بر  تأکید  با 
ایران  به  تا  شوند  محدود  صادراتی  هدف  بازارهای 
لطمه تجاری وارد نشود، افزود: ترکیه به گرجستان، 
به  اگر  ولی  دارد،  صادرات  هم  یونان  و  بلغارستان 
عراق برق صادر کند، بازار ایران را خراب می کند. 

باید در توافقنامه با ترکیه بازارهای هدف را محدود 
این  ترکیه  با  برق  تجارت  شرط  یعنی  کردند؛  می 
باشد که به عراق برق صادر نکند و ترکیه مازاد برق 
خود را به کشورهایی مانند بلغارستان صادر کند که 

ایران توانایی صادرات برق به آنها را ندارد.
نامه  تفاهم  در  رود  می  انتظار  کرد:  تصریح  وی 
خریداری  برق  ایران  از  ترکیه  اگر  باشد  شده  ذکر 
و به بلغارستان صادر می کند، ایران بایستی در این 
استفاده  ترکیه  برق  خط  از  و  باشد  سهیم  تجارت 
کند، به عنوان نمونه زمانی که تولید مازاد دارد، از 
خط ترکیه برق مازاد خود را به یونان و بلغارستان 

صادر کند.
در سه زمینه خدمات فنی  ومهندسی، آموزشی و 
کاال در بازار هدف کشورهای آفریقایی و کشورهای 
منطقه که بازارهای بکری دارند، می توان صادرات 
انجام داد سعیدی با تمجید از توجه وزارتخانه های 
نیرو و امور خارجه به بخش خصوصی گفت: دولت 
اقتصادی  و  تجاری  دیپلماسی  لحاظ  به  سیزدهم 
در  صفری  اقتصادی  تیم  کند.  می  حرکت  خوب 
نیرو  وزارت  در  محرابیان  و  خارجه  امور  وزارت 
بسیار عالی عمل می کنند. نکته ای که وجود دارد، 
و  فنی  خدمات  برق،  زمینه  در  صادرات  است  این 
اگر  دارد.  نیاز  صادراتی  فرمانده  کاال  و  مهندسی 
وجود  صادراتی  معاون  و  داشتیم  صادرات  وزارت 
داشت که همه وزرا از آن تبعیت می کردند، خوب 
بود. سعیدی با بیان اینکه در زمینه تجهیزات برق 
 ۵ کم  دست  سال  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  و 
میلیارد دالر می توان صادرات داشت، افزود: در سه 
زمینه خدمات فنی  ومهندسی، آموزشی و کاال در 
بازار هدف کشورهای آفریقایی و کشورهای منطقه 
انجام  توان صادرات  می  دارند،  بکری  بازارهای  که 

داد.
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دیدار سفیر جمهوری اسالمی ایران در سنگال با مدیرعامل شرکت 
صانیر

سفیر جمهوری اسالمی ایران در سنگال روز سه شنبه چهارم مرداد ماه با منصور سعیدی مدیر عامل 
شرکت صانیر دیدار کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی سـندیکای صنعت بـرق ایران بـه نقل از شـرکت صانیـر، محمدرضا دهشـیری 
سـفیر جمهـوری اسـالمی ایران در سـنگال روز سـه شـنبه مـورخ 14۰1/۰۵/۰4 بـا منصور سـعیدی مدیر 

عامـل شـرکت صانیـر در محل این شـرکت دیـدار کرد.
سـعیدی ضمـن یـادآوری سـابقه حضـور 1۷ سـاله شـرکت صانیـر در کشـور سـنگال و انجـام پروژه هـای 
موفقیـت آمیـز از جملـه احـداث  ۲۲۵ کیلومتـر خطـوط انتقال برق و پسـت های فشـار قوی در شـهرهای 
مختلـف ایـن کشـور، بـر آمادگـی حضور فعال شـرکت صانیر در کشـور  سـنگال همچون سـنوات گذشـته 

تاکیـد کرد. 
در ادامـه ایـن مالقـات دهشـیری ضمـن یـادآوری فرصت هـای موجـود درکشـور سـنگال پیشـنهاد حضور 
پررنگ تـر شـرکت صانیـر در کشـورگامبیا را نیـز مطـرح کرد. ایشـان بـر ارائـه خدمات آموزشـی تخصصی 

در کشـورهای مذکـور توسـط شـرکت صانیـر نیز تاکید داشـت.
در پایان نیز مهرداد مولوی معاونت توسـعه کسـب و کار شـرکت صانیر و فاطمه مشـهدی مدیر پروژه های 
حـوزه آفریقایـی ایـن شـرکت نیـز بـه موضـوع آمادگی شـرکت صانیر پیـرو مذاکرات پیشـین این شـرکت 
جهـت اخـذ پـروژه نیـروگاه زبالـه سـوز در سـنگال و پیشـنهاد اجرای پروژه سیسـتم های روشـنایی شـهر 

بانجـول )پایتخـت گامبیـا(  به شـهردار این شـهر را مطـرح نمودند. 

با توجه به اجرای این طرح متقاضیان می توانند، با بهره گیری از این شرایط با پرداخت فقط ۲۰ درصد کل 
مبلغ فروش دستگاه به عنوان پیش پرداخت و الباقی استفاده از ۸۰ درصد تسهیالت بازپرداخت ۳۶ماهه  

نسبت به تهیه دستگاه تستر رله اقدام نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۰۲1۸۰4۵۸۶ تماس حاصل فرمایید.

با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی انجام می شود؛

فروش اقساطی دستگاه تستر رله
شرکت واپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر )وبکو امیرکبیر( به عنوان تنها تولیدکننده 
دستگاه تست جامع رله های حفاظتی و تجهیزات اندازه گیری )AMT105 ( در کشور با همکاری 

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی اقدام به فروش اقساطی دستگاه تستر رله می نماید.
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بازار سهام
هشتمین افت شدید بورس

بازار سهام در دومین روز معامالتی در حالی داد و 
ستدهای خود را به پایان رساند که هشتمین افت 
شدید را در سال 14۰1 تجربه کرد. به طوری که 
نزول  با  یکشنبه  روز  شیشه  ای  تاالر  اصلی  نماگر 
بیش از 1۷ هزار واحد کاهش ۲/ 1درصدی داشت. 
بر این اساس شاخص کل روز گذشته کار خود را 
در سطح یک میلیون و 4۲۳ هزار واحد خاتمه داد 
جاری  سال  فروردین   ۹ از  سطح  پایین  ترین  در  و 
از  دیگر  نمایی  که  هموزن  شاخص  گرفت.  قرار 
کلیت بازار را ارائه می کند نیز  در روز یاد شده افتی 
معادل ۸۷/ 1درصد را به ثبت رساند. عالوه بر این، 
را  بیشترین خروج پول حقیقی  ها  پاالیشی  ها  گروه 
داشت. به عقیده برخی از کارشناسان بورس تهران 
با توجه به خروج مداوم پول سرمایه گذاران خرد، 
بازار وضعیت چندان مطلوبی ندارد. همین موضوع 
آتی  روزهای  طی  شاخص  افت  تداوم  به  می  تواند 

منجر شود.
بازار سکه

روند مالیم سکه
بازار سکه طال روز یکشنبه را نیز با تغییرات کمی 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

عملکرد ضعیف ماهانه بازارهای 
جهانی

یکی از روش های پیش بینی قیمت ها، نگاه به روند 
گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه 
روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به 
نمایش گذاشته شده اند. همچنین در متن مربوط 
به هر قسمت روند آتی قیمت ها براساس شواهد 

موجود پیش بینی شده اند.

پشت سر گذاشت. به طوری که بهای سکه امامی روز گذشته با توجه به عدم مرزشکنی نرخ دالر آزاد، از سطح 1۵ میلیون تومان عبور نکرد. بر این اساس مسکوک 
یاد شده در قیمت 14 میلیون و ۹1۰ هزار تومان داد و ستد شد. عالوه بر این با افزایش قابل توجه قیمت طال در بازار جهانی فاصله ارزش ذاتی و بازاری این سکه 
کاهش یافت. به این ترتیب حباب این مسکوک نزدیک به ۶/ 1 میلیون تومان رسیده است. گفته می  شود که نگاه سکه تماما به تغییرات نرخ دالر در بازار آزاد 
دوخته شده است. در صورتی که این ارز کوچک ترین واکنشی نسبت به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی نشان دهد، سکه نیز همسو با آن حرکت خواهد کرد. اما 

به دلیل حباب زیاد و ریسک باالی سکه، درصد رشد آن متعادل  تر خواهد بود.
بازار طالی جهانی
شرایط دوگانه طال

طالی جهانی برای چهارمین بار افت ماهانه بیش از ۵/ ۲ درصد را تجربه کرد. افت  های شدید قیمت طال در ماه اخیر عمدتا به دلیل ترس سرمایه  گذاران از افزایش 
نرخ بهره و همچنین رشد شاخص دالر بود. اما طی معامالت هفته گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و به باالترین سطح خود طی یک ماه اخیر رسید. به 
طوری که این فلز در سطح 1۷۶۵ دالر ایستاد. این اتفاق در حالی رخ داد که هفته گذشته فدرال رزرو نشان داد که قرار نیست به اندازه گذشته در مورد نرخ بهره 
تهاجمی رفتار کند. با این حال به نظر می  رسد فلز یاد شده در حال حاضر مجددا مورد توجه سرمایه  گذاران قرار گرفته باشد. بنابراین انتظار می  رود در هفته جاری 

روندی نسبتا صعودی با افت  های مالیمی شاهد باشیم. در مقابل برخی کارشناسان معتقدند رشد قیمت محدود باشد.
بازار اوراق مسکن

شرایط سخت بازار مسکن

ادامه در صفحه بعد
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درصد   ۰  /۹1 افت  با  گذشته  روز   ۹۹1۲ تسه 
ارزش  از  تومان   ۲۵۶ و  هزار  یک  کاهش  شاهد 
را  معامالت خود  تسه  این  که  به طوری  بود.  خود 
خاتمه  تومان   44۹ و  هزار   1۳۶ پایانی  قیمت  در 
هم    اکنون  که  مسائلی  کارشناسان  عقیده  به  داد. 
با آن مواجه  سازنده  ها و سرمایه    گذاران ساختمانی 
برخی  در  خانه  خرید  برای  مشتری  نبود  هستند؛ 
خانه  خرید  توان  نبود  کالن  شهرها،  به  ویژه  شهرها 
اجاره    داری،  انگیزه  نبود  مصرف    کننده  ها،  سوی  از 
ادامه و تشدید روند گرانی مصالح ساختمانی و تورم 
ساخت  پایین  صرفه  ساخت،  شروع  برای  مجوزها 
باالتر  با صرفه  در مناطق متوسط شهر در مقایسه 
در مناطق لوکس و گران و چشم  انداز رکود مسکن 
برای  مصرفی  تقاضای  انتظار  واقعیت  به  توجه  با 
تا  نخریدن  و  متعارف  سطح  به  قیمت  ها  بازگشت 

زمان برگشت است.
بازار نفت

دومین افت ماهانه نفت
شـاخص  های نفتـی بـا توجـه بـه محدودیت  هـای 
علیـه  غـرب  تحریم  هـای  توسـط  کـه  عرضـه  ای 
روسـیه ایجاد شـده بـود در کنـار افزایـش تقاضای 
سـوخت بـا فـرا رسـیدن فصـل رانندگـی افـت و 
خیزهایـی را شـاهد بـود. ایـن تغییـرات قیمـت در 
کنـار اعمـال فشـارهای فـدرال رزرو بـرای افزایش 
نـرخ بهـره رخ داد کـه منجر به رشـد شـاخص دالر 
شـد. همین امـر نفت را برای دارنـدگان غیر دالری 
گـران کـرده بود. ایـن موضـوع نفت را تحت فشـار 
قـرار داد و رونـد نزولـی بـر قیمت  هـا غالـب شـد. 
بـه طـوری کـه هـر دوی ایـن شـاخص  های نفتـی 
دومیـن کاهـش ماهانه خـود را ثبت کردنـد. به این 
ترتیـب نفـت برنـت عملکـرد منفـی ۸۶/ ۶درصدی 
را بـرای مـاه اخیر به ثبت رسـاند و در سـطح 1۰۳ 

ادامه از صفحه قبل

دالر و ۹۷ سـنت ایسـتاد. نفـت وسـت تگـزاس اینترمدییـت نیـز افـت ماهانـه ۷۵/ ۶درصدی را شـاهد بـود و در قیمـت ۹۸ دالر و ۶۲ سـنت به کار خـود پایان داد.
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در حالی که تغییرات اقلیمی چندین دهه  است توجه 
جهان را به خود جلب کرده ، ما طی سال ها شاهد 
نشست  های بی شمار بین  دولتی، اعتراضات جهانی و 
مستندهایی درباره گرمایش جهانی بوده  ایم. اگرچه 
شتاب در این زمینه در بخش های دولتی و خصوصی 
در حال افزایش است، اما شرکت های پیشرو نیز در 
حال آماده شدن برای یک مرحله جدید و شتابزده در 
رقابت برای انرژی های پاک هستند، زیرا آمریکا خود 
را برای برآورده کردن تعهدات خود در سال ۲۰۵۰ در 

راستای انتشار خالص صفر آماده می کند.
کار،  قانون  می  رود  انتظار  که  است  حالی  در  این 
به طور  کشور  این  در  سرمایه  گذاری  و  زیرساخت 
قابل توجهی تعهدات انرژی پاک را دنبال می کند و 
طرح هایی را برای ایجاد جایگاه های شارژ خودروهای 
الکتریکی در سراسر ایاالت متحده، برقی سازی ناوگان 
حمل  ونقل عمومی و کاهش آلودگی ناوگان قدیمی 
در نظر دارد و همچنین قرار است بودجه فدرال به 
شرکت  هایی که انرژی سبز را در اولویت قرار می دهند، 
تخصیص داده شود. عالوه بر این، مشوق  های دولتی 
برای خرید خودروهای برقی و مقررات گزارش  دهی 
کمیسیون  در  تصویب  انتظار  در  نیز  کربن  انتشار 
بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده هستند که نیات 

آمریکا را بیشتر نشان داده است.

اگرچه شرکت  های نفت و گاز و خودروسازان اخیرا با 
برنامه های انتقال به انرژی های پاک و سرمایه  گذاری 
در انرژی های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه با سوخت 
سبز توجهات را به خود جلب کرده  اند، اما شرکت  های 
آب و برق نیز در دو دهه گذشته در جهت دستیابی 
پیشرفت های  صفر  خالص  کربن  انتشار  اهداف  به 
طوالنی مدت  مهاجرت  با  داشته اند.  توجهی  قابل 
انرژی های  به  زغال سنگ  بر  مبتنی  نیروگاه های  از 
قانون  مانند  مواردی  به  توجه  با  که  تجدیدپذیر، 
هوای پاک بین ایالتی، اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری 
ایالتی  قوانین  از  دیگر  بسیاری  و  باد  انرژی  روی 
است،  یافته  افزایش  تجدیدپذیر  انرژی های  درباره 
با اطمینان به توسعه  اما  به آرامی  شرکت های برق 
زیرساخت های انرژی پاک آمریکا کمک کرده اند. با 
را  فرصت  این  پیشرو  انرژی  شرکت  های  حال،  این 
دارند که اهداف سازمان های خود را بهتر پیش ببرند 
و برای دریافت کمک  های مالی جدید فدرال، مانند 

همتایان نفت و گاز خود، اقدام کنند.
کمک های دولتی برای رسیدن به اهداف انرژی سبز

بازار  در  را  ادعای خود  اینکه  برای  برق  شرکت  های 
در حال تحول انرژی به اشتراک بگذارند و اطمینان 
حاصل کنند که در برنامه های انرژی سبز خود موفق 
هستند، تا زمانی که بودجه فدرال هنوز در دسترس 

باید زیرساخت  های شبکه خود را مدرن  آنها است، 
کنند و استراتژی  های جدید و تحول  آفرین را توسعه 
دهند. با افزایش ۳میلیارد دالری برنامه کمک هزینه 
تطبیق سرمایه گذاری شبکه هوشمند و 11 میلیارد 
و  ایالتی  نهادهای  برای  بالعوض  کمک های  دالر 
انعطاف پذیری  افزایش  برای  برق  و  آب  شرکت های 
که  شرکت هایی  برای  روشنی  آینده  زیرساخت ها، 
هستند،  فدرال  مناقصات  فرآیند  به  ورود  به  مایل 

وجود دارد.
این تزریق بودجه احتماال برای این سازمان ها بسیار 
زیرساخت  های  می توانند  آنها  زیرا  بود،  خواهد  مهم 
برای  حال  عین  در  و  مدرن   کنند  را  خود  شبکه 
کربن  زدایی  برنامه های  خود  نظر  تحت  تاسیسات 
گسترده  تری را ممکن می سازند. اما برای رسیدن به 
بهترین سود در سرمایه گذاری، شرکت های برق باید 
کارآمد  دیجیتال  یک شبکه  به  گذار  استراتژی های 
با توجه به ماهیت سریع، در حال  را توسعه دهند. 
تحول و متمرکز بر فناوری های انرژی پاک، شرکت ها 
در ابتدا باید زمان و بودجه خود را بر چهار تاکتیک 

کلیدی زیر متمرکز کنند.
تجهیز شبکه

و  دولتی  نهادهای  خصوصی،  سازمان های 
بومی  تغییرات  خواستار  به زودی  مصرف  کنندگان 
درباره مصرف انرژی و الگوهای انتقال آن خواهند بود 
و این تغییرات تنها با استفاده از راه  حل  های تجهیز 
شبکه در سراسر شبکه گسترده برق ایاالت متحده 
امکان  پذیر خواهد شد. این مهم با ایجاد شبکه های 
ارتباطی تخصصی صنعتی متصل برای نصب و اتصال 
حسگرها، پست های هوشمند و محاسبات لبه شبکه 

محقق خواهد شد.
امنیت و انعطاف پذیری شبکه

انرژی و شرکت های  در سال های اخیر، شرکت  های 

آب و برق آمریکایی به خوبی از شکاف  های امنیت 
گسترده  تحول  دوران  در  که  بوده  اند  آگاه  سایبری 
عملیاتی،  راه  حل  های  که  می شوند  ایجاد  دیجیتال 
اطالعاتی و فناوری شبکه را به هم مرتبط می کنند. 
نوسازی زیرساخت  های شبکه چنین خطراتی را برای 
دلیل  همین  به  می کند،  ایجاد  پیشرو  شرکت های 
است که اتوماسیون و بهینه  سازی عملیات شبکه برای 
اطمینان از ثبات، انعطاف  پذیری و امنیت باید در راس 

برنامه های آنها باشد.
مدیریت تاسیسات پیشرفته

از شرکت  های خدمات شهری ممکن  برخی  اگرچه 
است فکر کنند که رویه مدیریت دارایی آنها آزموده و 
درست باشد، اما نیاز به بازنگری اساسی در آنها برای 
همگام سازی با سرعت سایر قابلیت  های »هوشمند« 
احساس می شود که به زودی شبکه های برق را در 
سراسر جهان متحول خواهند کرد. رهبران صنعت 
برق به زودی با استفاده از ابزارهایی مانند میزهای 
مانند  بر جنبه هایی  نظارت  برای  پیشرفته  مدیریت 
در  مشارکت  و  همکاری  قابلیت  سالمت،  عملکرد، 
از دارایی های خود نیاز  سیستم، به دیدی یکپارچه 

خواهند داشت. 
که  دیگر  صنایع  در  شرکت  ها  از  بسیاری  مانند 
خود  دیجیتال  تحول  برنامه های  اصالح  حال  در 
فقرات  ستون  داده محور،  اکوسیستم های  هستند، 
خواهند  شرکت  ها  هوشمند  شبکه  استراتژی  های 
داده  بر  مبتنی  بینش  های  از  فردا  شبکه های  بود. 
اتوماسیون و بسیاری  تقویت هوش مصنوعی،  برای 
اما  برد.  خواهند  بهره  دیگر  خدمات  و  راه  حل  ها  از 
برای انجام این کار، شرکت  ها ابتدا باید مبانی فنی 
قابل  و  تعریف  شده  پیش  از  اطالعاتی  الگوهای  و 
توسعه را تنظیم کنند و همچنین دسترسی خود به 

مجموعه های داده را بهبود بخشند.

آمادگی شرکت های برق آمریکا برای اهداف انرژی پاک
دنیاي اقتصاد : صنعت برق با دگرگونی اساسی مواجه است. مشکالت ژئوپلیتیک، فشار هزینه ها را در 
این صنعت تشدید کرده در حالی که انرژی های تجدیدپذیر توزیع  شده، فناوری  های دیجیتال نوین 
و تغییر در انتظارات مصرف  کنندگان، دنیای جدیدی را در مقوله انرژی ایجاد کرده که پیچیده  تر، 
رقابتی  تر و چالش  برانگیزتر از گذشته است. بقای شرکت  های آب و برق به توانایی آنها در توسعه 
قابلیت  های جدید، مدل های مختلف کسب  وکار و طرز فکری که حول چابکی و همکاری متمرکز است، 
بستگی دارد. ایاالت متحده برای توسعه زیرساخت های شبکه برق هوشمند و همچنین کاهش انتشار 

کربن در صنعت برق خود به شرکت های انرژی پیشرو تکیه خواهد کرد.
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ارزی  بدهکاران  با  تصفیه حساب  درست  مسیر 
چیست؟ عقل سلیم می گوید قانون باید اجرا شود اما 
برخی قوانین به اقتصاد آدرس خطا می دهند. یکی 
از این مسیرها اعطای وام ارزی برای تقویت تولید 
تولید  تقویت  برای  را  ملی  قلک  منابع  است.  ملی 

نه  و  می شود  تقویت  تولید  نه  اما  می کنند  مصرف 
منابع برمی       گردند. با اینکه برخی نهادهای تحقیقاتی 
نزدیک به وزارتخانه       های دولتی پیشنهادهایی برای 
اما  می کنند  ارائه  ارزی  وام های  تصفیه حساب 
پیمودن این مسیر در سال های گذشته حاصلی جز 
توزیع رانت و کاهش حجم ذخایر قلک ملی نداشته 
است. اعطای تسهیالت ارزی به واحدهای تولیدی 
است  دستورکاری  کشور  ارزی  درآمدهای  منبع  از 
که عمدتا با منابع ارزی حاصل از فروش نفت وگاز 
صورت گرفته و در سال های اخیر تبدیل به یکی از 

سیاست های مالی کشور شده است.
مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی اما رویه 
کنونی را نمی       پسندد و در چند مقطع مقابل تصفیه 
ریالی وام های ارزی چه با نرخ 4۲۰۰ و چه نیمایی 
این است که  این عضو دولت  ایستاده است. حرف 
اساسا منابع صندوق توسعه ملی نباید به این شکل 
آن  توزیع  به جای  است  بهتر  دولت  و  شود  مصرف 
سودآوری  به  مولد  بنگاه های  بین  رانت  شکل  به 
این  اما  اقدام کند. حاال  از محل سرمایه گذاری آن 
یا  و  بازرگانی  اتاق  مثل  نهادهایی  و  نیفتاده  اتفاق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی اعطای آوانس 
به بدهکاران ارزی هستند. در گزارشی که موسسه 
»صمت«  وزارت  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات 
ناتوانی  عمده  دالیل  است،  کرده  منتشر  تازگی  به 
نوسان شدید  را  ارزی  این تسهیالت  بازپرداخت  از 
نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری، وضع محدودیت و 
ممنوعیت بر صادرات عنوان کرده است. همچنین 
به آثار مخرب تحریم در همین زمینه اشاره مستقیم 
و  معضل  این  بررسی  با  گزارش  این  است.  شده 
بر  تولیدی  بنگاه های  میان  تمایز  و  دسته بندی 
برای  راهکاری  یافتن  به دنبال  اساس چند شاخص 
صندوق  اعطایی  تسهیالت  بازپرداخت  مشکل  حل 

و  است  برآمده  تولیدی  واحدهای  به  ملی  توسعه 
تسهیالت  دریافت       کنندگان  برای  کار  این  برای 
امتیازاتی در نظر گرفته شده است که درباره برخی 

از آنها تردیدهایی مطرح است.
که  است  الگویی  این باره  در  موضوع  مهم ترین 
می خواهد از منابع ملی صندوق توسعه در راستای 
کمک به صنایع استفاده کند، اما این منابع به جای 
رویه         رواج  و  ارزپاشی  به  صنعتی،  تولید  تقویت 
مفسده       آمیز منجر شده و پس از هر شوک ارزی توان 
وام       ها  بازپرداخت  برای  ارزی  بدهکاران  بازپرداخت 
پیدا  کاهش  و...،  یورو  دالر،  نرخ  افزایش  دلیل  به 
می کند. همین موضوع نیز زمینه       ساز پیشنهادهایی 
و  مطالعات  موسسه  گزارش  آخرین  در  آنچه  نظیر 

پژوهش های بازرگانی مطرح شده، می       شود.
این موسسه با تبعیض قائل شدن میان وام       گیرندگان 
بدهکاران  کرده  پیشنهاد  ملی  توسعه  صندوق  از 
ارزی حوزه تولید و تجارت به ۵دسته تقسیم شده 
آنها  از  هریک  برای  ارزی  وام  بازپرداخت  الگوی  و 

متفاوت شود.
بر  »صمت«  وزارت  پژوهشی  بازوی  اصرار  دلیل 
این تبعیض عامدانه، مسائلی نظیر سرکوب قیمت، 
تحریم و... است که موجب شده تا طرح های تولیدی 
امکان  و  شده  خارج  حیز انتفاع  از  آنها  صنعتی  و 
وام       گیرنده  برای  وام  بازپرداخت  و  درآمد  کسب 
سیکل  می رسد  به نظر  اما  مسیر  این  نشود.  فراهم 
سربسته       ای است که از الگوی خاص اداره درآمدهای 
نتوانسته  هرگز  که  الگویی  می گیرد.  نشات  نفتی 
است پایدارسازی درآمدهای نفتی و توسعه صنعتی 
را به ارمغان آورد. در سالیان اخیر روند مورداشاره 
از طریق تشکیل نهاد صندوق توسعه ملی و توزیع 
منابع آن به طرح های اقتصادی مصوب اجرایی شده 

است.

 بند ۲۲ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابالغی 
پنجم  برنامه  قانون  ماده ۸4  و  رهبری  معظم  مقام 
مبانی  به عنوان  سال 1۳۹۰  دی ماه  مصوب  توسعه 
را  اجازه  این  توسعه ملی،  حقوقی تشکیل صندوق 
پرداخت  را  تسهیالتی  چنین  تا  می دهد  دولت  به 
کند. توصیف رسمی این سیاست با این عبارات در 
عنوان  ملی  توسعه  تاسیس صندوق  توصیف هدف 
ایجاد  و  پایدار  رشد  ایجاد  منظور  »به  است:  شده 
هدف  با  ملی  توسعه  صندوق  تولید  برای  محرک 
از فروش نفت و گاز  ناشی  از عواید  تبدیل بخشی 
و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های 
ماندگار، مولد و سرمایه       های زاینده اقتصادی و نیز 
و  گاز  و  نفت  منابع  از  آینده  نسل       های  حفظ سهم 
فرآورده های نفتی تاسیس شد. « در راستای تحقق 
اعطای  به  اقدام  ملی  توسعه  صندوق  هدف  همین 
تولیدی  واحدهای  از  تعدادی  به  ارزی  تسهیالت 
است  شده  مشخص  اکنون  اما  است،  کرده  کشور 
که واحدهای دریافت       کننده ارز قادر به بازپرداخت 
بخشی از این تسهیالت نیستند که دالیل گوناگونی 

دارد.
کوتاه نمی       آییم!

در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
ملی؛  توسعه  »صندوق  نام  با  که  صمت  وزارت 
  / بازپرداخت  اعطایی و چالش       های  ارزی  تسهیالت 
پوشش ریسک نوسان نرخ ارز« به تازگی منتشرشده 
داده  تشخیص  چنین  را  مشکل  اصل  ابتدا  است، 
صندوق  ارزی  تسهیالت  از  »استفاده  که  است 
تامین مالی پروژه       های  راه       های  از جمله  توسعه ملی 
تولیدی است که الزام بازپرداخت وام های دریافتی 
به ارز، آسیب       پذیری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
چنین  در  است.  داده  افزایش  را  ارزی  نوسانات  از 
تمهیدات  نظیر  تصمیماتی  سیاستگذار  شرایطی 

تسهیالت ارزی چگونه بازپرداخت شود؟ ۵ گزینه 
مقابل بدهکاران صندوق ثروت

فرمول تصفیه با قلک ملی
دنیای اقتصاد- محمد آزاد : بنگاه های اقتصادی 
به دلیل افزایش نرخ ارز قادر به تصفیه تسهیالت 
ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی نیستند. 
پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  اخیر  گزارش 
به دلیل  وام ها  این  می دهد  نشان  بازرگانی 
صادرات  ممنوعیت  دستوری،  قیمت گذاری 
ارزی  درآمد  فاقد  طرح های  به  توجه  عدم  و 
همین  به  و  نبوده اند  برخوردار  الزم  کارآیی  از 
خاطر مسیر بازپرداخت این تسهیالت ناهموار 
 ۵ موسسه  گزارش  شرایط  این  در  شده است. 
گزینه را برای تصفیه وام های ارزی پیشنهاد داده 
بازپرداخت  از  پیشنهادهایی که حکایت  است. 
و  دارند  ارزی  درآمد  که  بنگاه هایی  برای  ارزی 
بازپرداخت ریالی برای سایر بنگاه ها با نرخ ارز 
بعضی  البته  دارد.  سررسید  تاریخ  در  نیمایی 
غیر  درخواستی  با  بارها  ارزی  بدهکاران  از 
واقع بینانه از صندوق توسعه درخواست کرده اند 
تصفیه  ۴۲۰۰تومانی  ارز  با  تسهیالت  این  که 
شود. ولی این موضوع مورد قبول رئیس هیات 
است.  نگرفته  قرار  ملی  توسعه  صندوق  عامل 
»دنیای اقتصاد« در گزارشی ضمن اشاره به نسخه 
بازوی پژوهشی وزارت صمت برای تصفیه بدهی 
ارزی، بازپرداخت ریالی تسهیالت ارزی را به بوته 

نقد گذاشته  است.
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