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3124خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهـارشنبه 26مرداد 1401

ادامه صفحه بعد

برق  صنعت  سندیکای  عضو  شرکت های  قراردادی  مشکالت 
ایران با شرکت توزیع آذربایجان غربی روز گذشته 25 مرداد 

ماه بررسی شد.

جلسه بررسی مشکالت قراردادی شرکت های عضو سندیکای صنعت برق 
ایران با شرکت توزیع آذربایجان غربی روز گذشته 25 مرداد ماه با حضور 
مهدی مسائلی نماینده هیات مدیره سندیکا، نمایندگان بازرسی و معاونت 
هماهنگی توزیع توانیر، نمایندگان سازمان بازرسی، نمایندگان سازمان 
برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی و مدیران ارشد شرکت توزیع در 

محل این شرکت برگزار شد.
بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت بین اعضا و شرکت توزیع 
آذربایجان غربی، قرار شد رسیدگی ها به صورت موردی و مطابق قوانین و 
مقررات انجام شود. درج شرایط حداکثری استفاده از قوانین و بخشنامه های 
باالدستی و همچنین استفاده از فهارس بهای توزیع ابالغی سازمان برنامه  

و بودجه در آینده نزدیک از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
شایان ذکر است توسعه برق ایران شرکت های مازیار صنعت بابل، دیهیم 
فرافن، فن آوران مادون قرمز، نوآوران برق آریا، توس فیوز، تابان نیرو شیراز، 
افق نیرو استیل، لجور، برنا کلید، سامانه های نوین افرا، بهینه سازان توس، 
سیم و کابل پیشرو رفسنجان، تجهیزات انتقال پارس و دورود کلید برق از 
جمله شرکت های عضو سندیکا هستند که مشکالتشان با شرکت توزیع 

آذربایجان غربی در این جلسه مطرح و بررسی شد.

بررسی و پیگیری مشکالت اعضای 
سندیکا با شرکت توزیع آذربایجان غربی در جلسه هیات مدیره مطرح شد؛

ضرورت تشکیل کمیته های تخصصی و 
کارگروه های اجرایی بین توانیر و سندیکا

هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در بیست و ششمین جلسه خود که بیست و سوم مرداد سال جاری با حضور اعضای 
هیات مدیره و بازرس سندیکا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، میزبان معاون انتقال و تجارت خارجی برق توانیر و مدیر 

روابط عمومی این شرکت بود. 

زمان: دوشنبه31 مرداد ساعت 16 الی 17:30
مکان: تهران، خیابان فاطمی غربی، سیندخت شمالی 

پالک 15 طبقه منفی یک، سندیکای صنعت برق ایران 
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در ابتدای جلسه گزارشی کوتاه از حضور همکاران 
معاونت انتقال توانیر در جلسات قبلی هیات مدیره 
ارائه و تاکید شد که بعد از آن جلسه طرح های بار 
ارائه شده  توانیر  به  و خدمات  تولید  در حوزه  اول 
برای اجرایی شدن در  آنها  ارجاع  و سندیکا پیگیر 
قرارگاه دانش بنیان وزارت نیرو است. همچنین تاکید 
براساس مصوبه آن جلسه سندیکا موضوع  شد که 
می کند.  دنبال  هم  را  صادرات  کارگروه  تشکیل 
همچنین با توجه به حضور محمد علی اکبری، مدیر 
روابط عمومی توانیر در جلسه تاکید شد که ارتباط 
بین روابط عمومی این شرکت و سندیکا باید سازمان 
یافته تر باشد و قالب مشخصی به خود بگیرد، تقویت 
اعضای  مشکالت  حل  توانیر  و  سندیکا  بین  روابط 
خواهد  موثر  کشور  برق  صنعت  ارتقای  و  سندیکا 
کمیسیون  رئیس  سعادتی،  مسعود  ادامه  در  بود. 
این جلسه به مشکالت  طرح و احداث سندیکا در 
که  کرد  تاکید  و  اشاره  برق  صنعت  فعاالن  مالی 
خود،  مالی  تعهدات  به  نیرو  وزارت  پایبندی  عدم 
منابع  بلوکه شدن  است.  کرده  گرفتار  را  شرکت ها 
ارزش  افت  سبب  تورم  با  همراه  شرکت  یک  مالی 
سرمایه بسیاری از فعاالن این صنعت شده است که 
این شرایط بسیار خطرناک است. عدم پایبندی به 
تعهدات در وهله اول توانمندی شرکت ها را از بین 
برده و برای اجرای پروژه ها پیمانکار قدرتمندی پیدا 
نخواهد شد و جا برای پیمانکاران خارجی باز خواهد 
شد که این برای صنعت برق خسران بسیاری دارد، 
این موضوع  از  نیرو هم  از طرف دیگر خود وزارت 
دچار آسیب خواهد شد و سرمایه چندین ساله اش 
برای توانمندسازی صنعت برق و بخش خصوصی از 

بین خواهد رفت.
احداث  صنعت  اصلی  خواست  داد:  ادامه  وی 
پرداخت مطالبات است، اگر مطالبات پرداخت نشود 

پروژه ها  نپذیرد،  موعد صورت  مالی سر  تعهدات  و 
نیز به موقع تحویل نخواهد شد و این به ضرر خود 
قراردادهای چند صفحه ای است که  و  نیرو  وزارت 
درباره  است.   رفته  سوال  زیر  پایبندی  عددم  با 
باید جدی تر و  مطالبات و قراردادهای صنعت برق 
یکجانبه  همیشه  قراردادها  کرد.  عمل  مسئوالنه تر 
بوده است اما امروز این یکجانبه گری فعاالن صنعت 
را  بخش خصوصی  و  داده  قرار  فشار  تحت  را  برق 
که سرمایه وزارت نیرو است به وضعیت نامناسبی 
متعادل  و  اصالح  باید  قراردادها   لذا  است  رسانده 
شود. در بخش بعدی جلسه تاکید شد با توجه به 
کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور 
و وجود متولیان و متقاضیان مختلف برای صادرات، 
حضور  با  صادرات  ثابت  کمیته  یا  دبیرخانه  باید 
بازیگران صادراتی وزارت نیرو تشکیل شود و در این 
کمیته از تخصص و تجربه سندیکا بهره گرفته شود. 
انجام  باالی  هزینه  به  توجه  با  تاکید شد  ادامه  در 
برخی تست ها و آزمایش ها،  سندیکا طرح های بار 
اول خود در حوزه تولید و خدمات را تهیه کرده و 
آنهاست.  برای پیاده سازی و اجرای  در حال تالش 
کنتورهای  و  مودم ها  انرژی،  ذخیره سازهای  انواع 

نمونه ای  هوشمند، محدودکننده هاي جریان خطا 
از طرح های ارائه شده هستند. همچنین تاکید شد 
تا  است  صادرات  ملی  نشان  دنبال  به  سندیکا  که 
باکیفیت صادر شود،  کاالهای  نشان  این  اعطای  با 
این کاالها در مبدا در  برای  گواهینامه صادر شده 
کشورهای مقصد مورد تایید خواهد بود. همچنین 
پست ها  بهینه سازی  دستورالعمل  که  شد  تاکید 
معاون  داد،  اله  محمد  جلسه  ادامه  در  شود.  اعالم 
به  توجه  با  توانیر  برق  خارجی  تجارت  و  انتقال 
تاکید کرد  برق  پیمانکاران صنعت  و  نخبگان  کوچ 
مشکل  با  آینده  سال   10 در  برق  صنعت  وضعیت 
جدی مواجه خواهد شد چرا که دانشجویان امروز 
این  در  فعالیت  برای  الزم  انگیزه  و  توانمندی  برق 
برق  صنعت  برای  موضوع  این  و  ندارند  را  صنعت 
ناترازی  کرد:  تصریح  وی  است.  نگران کننده  بسیار 
با  امسال  تابستان  پیک  در  برق  مگاواتی  هزار   10
اما  شد  مدیریت  درست  برنامه ریزی  و  هوشمندی 
باید  بلکه  شود  تکرار  سال  هر  نباید  موضوع  این 
اندیشیده  افزایش تولید برق  راهکارهای الزم برای 
شود. سندیکا به عنوان تشکل تخصصی صنعت باید 
ریشه  که  قیمت گذاری  و  برق  اقتصاد  مسئله  در 

راهکارها  است،  صنعت  این  مشکالت  از  بسیاری 
نیرو  وزارت  به  و  دهد  ارائه  را  خود  پیشنهادات  و 
مزایای  از  یکی  شبکه  کنترل  کند.  کمک  توانیر  و 
برای  بود،  سال  گرم  روزهای  در  مصرف  مدیریت 
برنامه ریزی  باید  شبکه ها  این  بهسازی  و  نوسازی 
کرد. رویکرد کاال یا خدمت بودن برق نیز همچنان 

جای سوال است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
به  توانیر  برق  خارجی  تجارت  و  انتقال  معاون 
ظرفیت های قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق 
اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن این قانون، دست 
وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی 
قانون  این  ظرفیت  از  استفاده  با  و  شد  خواهد  باز 

می توان بخشی از مطالبات را تسویه کرد. 
و  فنی  خدمات  صادرات  حوزه  در  جلسه  ادامه  در 
مهندسی و تجدیدپذیرها پیشنهاد شد که جلسات 
شود.  برگزار  سندیکا  و  توانیر  بین  مستمری 
با  برق  صنعت  مسائل  که  شد  پیشنهاد  همچنین 
بین  اجرایی  کارگروه  و  تخصصی  کمیته   تشکیل 
توانیر و سندیکا بدون دیدگاه مطالبه گری به صورت 
ریشه ای بررسی و راهکارهای عملیاتی آن ارائه شود.

در ادامه با توجه به اینکه ایجاد اتاق گفتگوی دائمی 
بین سندیکا و وزارت نیرو یکسال است در دفتر وزیر 
سهل انگاری   این  که  شد  تاکید  مانده،  معطل  نیرو 
فرصت سوزی  برای صنعت برق است و مانع از ایجاد 
خصوصی  بخش  و  دولت  بین  مشترک  مفاهمه 

صنعت برق شده است.
دنبال  به  فقط  سندیکا  که  شد  تاکید  پایان  در 
و  همیشه  آن  کنار  در  بلکه  نیست  خود  مطالبات 
برق  صنعت  مشکالت  حل  برای  محافل،  همه  در 
و  داده  پیشنهاد  عملیاتی  راه حل های  و  راهکارها 
این صنعت  به حل مشکالت  برای کمک  همچنان 

اعالم آمادگی می کند و در صحنه حاضر است. 

ادامه از صفحه قبل
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که  برق گفت  رئیس سندیکای صنعت  باقری،  پیام 
افکار  در  زیاد«  »مصرف  عنوان  با  نادرستی  تعبیر 
عمومی شکل  گرفته است که تحت لوای آن از مصرف  
باالی برق پرهیز داده می شود؛ در حالی که آنچه حائز 
اهمیت است، نه الزاماً میزان مصرف که نحوه مصرف و 

ارزش افزوده حاصل از آن است.
او در ادامه توضیح داد: میزان مصرف برق در پیک سال 
جاری به بیش از 69 هزار مگاوات رسید. در حالی که 
این میزان مصرف در کنار رشد  شدت مصرف در ایران 
به نسبت نرم های جهانی در باالترین وضعیت قرار دارد 
و در سایر کشورها حداقل شدت مصرف اتفاق می افتد. 
ایران  به عبارت ساده تر، نرخ رشد شدت مصرف در 
42 درصد بوده و این بدان معناست که آنچه در قالب 

انرژی تولید می شود، به جای تولید مولد به مصرف 
عادی می رسد. در حالی که رشد شدت مصرف در 

دنیا 24 درصد برآورد شده است.
باقری با بیان اینکه اغلب خاموشی ها به ویژه در یک 
داد:  ادامه  بود،  مولد  بخش های  متوجه  اخیر  سال 
و شدت  داخلی  ناخالص  تولید  در  سیاست  این  اثر 

مصرف، نمود خواهد یافت.
رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه مصرف بهینه 
برق را از مسایل مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: 
اگر فضای  الزم در اختیار بخش  خصوصی قرار گیرد 
که وارد حوزه بهینه سازی مصرف برق شود در کاهش 
شدت مصرف انرژی اثرگذار خواهد بود. او میزان پرت 
برق در شبکه ها را 11 درصد و دو برابر متوسط جهانی 
عنوان کرد و سرمایه گذاری خارجی ها در صنعت برق 

ایران را ممکن دانست.
تراز منفی تجاری برق ایران

پیام باقری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید از 
شود،  خارج  برق  صنعت  و  اقتصاد  در  مداخله گری 
نیرو همچنان  وزارت  که  است  حالی  در  این  گفت: 
در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی دارد در حالی 
که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم گری 

است، مستقر شود.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های کشور باید به سمت 
آزادسازی در برق پیش رود، در پاسخ به سوال یکی از 
اعضای هیات نمایندگان مبنی بر احداث نیروگاه های 
برق،  با هدف صادرات  توسط بخش خصوصی  برق 
گفت: کشور در این حوزه مستعد است اما در حال 
خصوصی  بخش  برای  برق  صادرات  امکان  حاضر 
وجود ندارد و این بخش کامال در اختیار دولت است.

باقری سپس به تراز منفی تجاری برق کشور اشاره 
کرد و افزود: پس از سال ها، ایران به واردکننده برق 
تبدیل شده است. هم چنین نرخ خوراک گاز، مشکل 

باقری در سی وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران :

میزان تلفات برق در ایران؛ دو 
برابر متوسط جهانی است

رئیس سندیکای صنعت برق مصرف بهینه برق 
را از مسائل مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: 
اگر فضای  الزم در اختیار بخش  خصوصی قرار 
برق  مصرف  بهینه سازی  حوزه  وارد  که  گیرد 
اثرگذار  انرژی  مصرف  شدت  کاهش  در  شود 

خواهد بود.

و مانع بزرگ دیگری است که پیش روی نیروگاه ها 
قرار دارد و توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در 

این صنایع را کمرنگ کرده است.
برق  صنعت  اینکه،  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تجدیدپذیر در ایران، فاصله قابل توجهی با آنچه که 
در دیگر کشورها برقرار است، دارد، افزود: در انرژی 
انرژی  در  حدودی  تا  و  نداشته ایم  توسعه ای  بادی 

خورشیدی اقداماتی صورت گرفته است

در ادامه بحث مشکالت صنعت برق، معاون پژوهش 
و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران  گزارشی از 
چالش های برق و انرژی در اقتصاد ایران و راهکارهای 
توسعه آن در افق برنامه هفتم ارائه کرد. علیرضا اسدی 
در ابتدا  اشاره به اینکه خاموشی ها در سال جاری به 
حوزه صنعت سوق پیدا کرد، از افزایش شکاف میزان 
تولید و مصرف برق سخن گفت. او  افزود: در سال های 
1392 و 1393 مطالعه ای در سندیکا انجام گرفت که 
نشان  می داد اگر روند تولید برق به همان منوال ادامه 
یابد، ظرفیت تولید به 86 هزار مگاوات  می رسد در حالی 
که ظرفیت مورد نیاز 104 هزار مگاوات است. بنابراین 
کمبود 17 الی 18 هزار مگاواتی برق که امروز حادث 
شده توسط سندیکا پیش بینی شده و هشدار داده شده 
بود. معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق، 
سپس مکانیزم ناکارآمد قیمت گذاری، کسری بودجه، 
عنوان  به  را  بدهی  افزایش  و  سرمایه گذاری  کاهش 
ابرچالش های اقتصاد برق و انرژی مورد اشاره قرار داد. 
اسدی در ادامه با بیان اینکه حجم یارانه تخصیص یافته 
در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل نارضایتی ها 
این وضعیت ممکن است  ادامه داد:  نیز بسیار است، 
دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت 
کند. اما سناریوی محتمل تر در این زمینه آن است که 
بخش هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش هایی 
از آن به نرخ دولتی عرضه شود. در واقع دولت  می تواند 
برق بخش خانگی را با بهره گیری از نیروگاه های دولتی 
که 40 درصد نیروگاه های کشور را تشکیل  می دهد به 
نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند. او 
در بیان راهبردهای کلیدی صنعت برق برای عبور از 
چالش ها به »ضرورت اصالح نظام مالی برق در جهت 
توسعه صنعت«، »اصالح نظام حکمرانی صنعت برق«، 
»اصالح رژیم حقوقی و مقررات حاکم بر این صنعت« و 

»رفع موانع  و توسعه صادرات صنعت برق« اشاره کرد.

اسدی در سی وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران مطرح کرد

دو سناریو برای آزادسازی 
قیمت برق

معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت 
یارانه تخصیص  اینکه حجم  بیان  با  ایران   برق 
یافته در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل 
این  داد:  ادامه  است،  بسیار  نیز  نارضایتی ها 
وضعیت ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت 
سناریوی  اما  کند.  قیمت  آزادسازی  مسیر  در 
محتمل تر در این زمینه آن است که بخش هایی 
از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش هایی 

از آن به نرخ دولتی عرضه شود.

متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/news/7313/?l


4

شماره  3124 26 مرداد 1401

نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نشست 
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  ماه  مرداد 
در  برق  کمبود  مشکل  به  پرداختن  با  تهران 
کشور، آثار سوء خاموشی ها بر کاهش تولید و 
فروش صنایع و معادن کشور را بررسی کرده و 
راهکارهایی با محوریت فعالیت بخش خصوصی 
این  در  کردند.  ارائه  برق  کمبود  جبران  برای 
دولت  اقدامات  از  گزارشی  هم چنین  نشست 
در یکسال گذشته توسط معاون امور مجلس، 
و  برنامه  سازمان  استان های  امور  و  حقوقی 

بودجه ارائه شد.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیات  اعضای 
سی وهفتم  نشست  در  تهران  کشاورزی  و  معادن 
خود که صبح سه شنبه 25 مرداد ماه برپا شد، به 
مشکالت  و  کشور  اقتصادی  مهم  مسائل  بررسی 
از  فضای کسب وکار پرداختند. در این نشست بعد 
مرور وقایع روزمره و شاخص های اقتصادی کشور، 
به مساله کمبود برق و ریشه خاموشی ها در کشور 
این کمبود و  پرداخته  و راهکارهایی برای جبران 

افزایش تولید برق ارائه شد.

هم چنین بابک افقهی، مشاور و رئیس حوزه ریاست 
استان های  امور  و  حقوقی  مجلس،  امور  معاون  و 
سازمان برنامه و بودجه، به ارائه گزارشی از اقدامات 
اقتصادی دولت در یکسال گذشته پرداخت و برای 
اقتصادی  برنامه های  از  نمایندگان بخش خصوصی 

دولت گفت.
رسیدگی به برخی ابهامات در اتاق بازرگانی

به  بهزادیان  محمدرضا  جلسه،  این  ابتدای  در 
از دستور در سخنانی  پیش  اولین سخنران  عنوان 
بازرگانی پرداخت و هم چنین  اتاق  نقد عملکرد  به 
به سخنان رئیس اتاق تهران در جلسه ماه گذشته 
علیه  شده  مطرح  ابهامات  به  که  نمایندگان  هیات 
اتاق تهران پاسخ داده بود، واکنش نشان داد و اعالم 
کرد که گروه منتقدان اتاق بازرگانی در بیرون از این 
نهاد بخش خصوصی، همچنان پیگیر مسائل مربوط 
این  بازرگانی است.  اتاق های  انتخابات سال 97  به 
اتاق تهران گفت: معترضان  عضو هیات نمایندگان 
برای  که  تالش هایی  به رغم  انتخابات،  آن  نتایج  به 
از  و  بازرگانی  اتاق  داخل  در  موجود  ابهامات  رفع 
طریق گفت و گو و تعامل با هیات رئیسه اتاق ایران 
و اتاق تهران و همچنین هیات نظارت بر اتاق های 
بازرگانی داشت، پاسخ و ادله روشنی برای ابهامات 
مطرح شده دریافت نکرد و سرانجام این مسئله را از 

طریق مراجع قضایی و طرح در دادگاه دنبال کرد.
سوی  از  تخلف  عنوان   30 اینکه  بیان  با  بهزادیان 
معترضان به نتایج انتخابات دوره گذشته در دادگاه 
از  افزود: پس  مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، 
رای  دادخواست،  این  به  رسیدگی  دادگاه  در  آنکه 
به عدم تخلف از سوی منتخبان و برندگان در آن 
انتخابات صادر شد، نسبت به رای صادره در دیوان 
و  نظر  با  و سرانجام،  اعتراض کردیم  اداری  عدالت 
حکم دیوان عدالت اداری، اعالم شد که قاضی این 

پرونده تخلف کرده و پرونده دادخواست معترضان 
گرفت  قرار  رسیدگی  مورد  دیگری  قاضی  از سوی 
از  نهم  دوره  بازرگانی  اتاق  انتخابات  ابطال  و حکم 
سوی دادگاه و قاضی پرونده، صادر شد و اجرائیه آن 
نیز به اتاق بازرگانی ایران ارسال و اعالم شده است. 
طبق رای صادره، عالوه بر ابطال آرای انتخابات سال 
بازرگانی  و  عضویت  کارت های  بازرگانی،  اتاق   97

مورد نظر آن آرا نیز باید باطل شود.
صورت  مالی  تخلف  که  آنچه  به  سپس  بهزادیان 
و  کرد  اشاره  دانست،  ایران  اتاق  سوی  از  گرفته 
گفت: در حالی از سوی اتاق ایران، مبلغ 8 میلیارد 
تومان به یک اتاق استانی برای خرید و احداث محل 
ابتدا  در  که  یافت  تخصیص  اتاق،  این  ساختمان 
اعالم  مربع  متر   3500 موردنظر،  ساختمان  متراژ 
اما در نهایت به 5500 مترمربع ارتقا یافت و اتاق 
ایران نیز طبق برآوردها باید 70 میلیارد تومان برای 
احداث این ساختمان، به آن اتاق پرداخت کند حال 
از مراحل ساخت  از 10 درصد  تاکنون کمتر  آنکه 

این ساختمان انجام شده است.
وی سپس به ابهام دیگری که چندی پیش نیز در 
برخی رسانه ها از سوی گروه منتقدان اتاق بازرگانی 
در خارج از این نهاد، مطرح شده بود اشاره کرد و 
افزود: ما همچنان معتقدیم که مبلغ 1500 میلیارد 
تومان در اتاق بازرگانی بالتکلیف است که احتماالً 
ناشی از عدم دریافت مبالغ سه در هزار و چهار در 
هزار از برخی اعضاست حال آنکه بر اساس قانون، 
که  هستند  موظف  حقوقی  و  حقیقی  شرکت های 
ساالنه این مبالغ را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، با بیان 
سوی  از  شده  مطرح  تخلفات  به  رسیدگی  اینکه 
در  پرونده  این  شاکیان  حضور  با  باید  معترضان، 
قانون  درست  اجرای  عدم  گیرد،  صورت  دادگاه، 

 در سی وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

ریشه خاموشی ها و بررسی روند شاخص های اقتصادی در دولت 
سیزدهم

متن کامل

https://news.tccim.ir/story?nid=74115
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متن کامل

مقررات  مجموعه  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک 
خارجی  تجارت  فرآیند  تغییرات  با  منطبق  ارزی 
بازنگری، اصالح و  از 10سال،  در هفت بخش، پس 
مرکزی  بانک  اطالع رسانی  پایگاه  روی  و  ابالغ شد 
در دسترس عموم قرار گرفت. با توجه به تغییرات 
سال های  طی  خارجی  تجارت  فرآیند  در  گسترده 
اخیر و با هدف ایجاد تقارن اطالعاتی بین ذی نفعان 
و  فعاالن  غیربانکی،  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 
رسمی  کارشناسان  و  وکال  اقتصادی،  کارشناسان 

مقررات ارزی اصالح شد
دنیای اقتصاد : مجموعه مقررات ارزی منطبق با تغییرات فرآیند تجارت خارجی در هفت بخش، پس 

از 1۰سال، بازنگری و ابالغ شد.

با توجه به اینکه عمـده نهادهـای کارفرمـایی از فهرست 
کـمیته های تخصصی سندیـکا به عنـوان وندور لیست 
مربوطه استفاده می کنند، سندیکا در نظر دارد کاتالوگ  
اختصاصی کمیته  انرژی های تجدیدپذیر با هدف معرفی 
دقیق تر و موثرتر اعضای این کمیته و سایر اعضایی 
تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  ارزش  زنجیره  در  که 
فعالیت دارند را تهیه و در ایام برگزاری نمایشگاه به 
مخاطبین و دست اندرکاران مرتبط و میهمانان غرفه 
سندیکا ارائه کند. در کاتالوگ مذکور عالوه بر درج نام 
و اطالعات کلـی شرکت های عـضو کمیته، امـکان 
یک صفحه  )در  متقـاضی  ویژه شرکـت های  معرفی 
اختصاصی( فراهم است. )هزینه هر صفحه اختصاصی 
 15،000،000 مبلغ  اختصاصی  کاتالوگ  این  در 
می  دعوت  عضو  محترم  شرکت های  از  است(.  ریال 
شود در صورت عالقمندی به درج صفحه اختصاصی 
به  و  تکمیل  را  مربوطه  فرم  نظر،  مورد  کاتالوگ  در 
 شماره فکس 66944967-021 و یا به آدرس ایمیل

info@ieis.ir  ارسال فرمایند.

فراخوان درج صفحه اختصاصی 
شرکت های عضو در کاتالوگ 

کمیته  تخصصی انرژی های 
تجدیدپذیر

انرژی های  بین المللی  نمایشگاه  دوازدهمین 
تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی به عنوان 
مهمترین رویداد تخصصی انرژی های تجدیدپذیر 
کشور روزهای 21 الی24 شهریورماه سال جاری به 
همت وزارت نیرو و سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق )ساتبا( با همکاری سندیکای 
صنعت برق و تشکل های مرتبط، در محل دائمی 

نمـایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار امیدواری 
کرد که رفع این ابهامات  و ایرادات از سوی مجلس 
توسعه  و  حوزه  این  مشکالت  کاهش  به  محترم، 

صنعت برق بینجامد.

قالب  در  ارزی  مقررات  مجموعه  دادگستری، 
هفت بخش تحت عناوین »واردات کاال و خدمت«، 
وارداتی«،  کاالهای  بازرسی  و  بیمه  »حمل   ونقل، 
»خدمات ارزی و سایر مبادالت ارزی بین المللی«، 
ارزی«،  ضمانت   نامه   های  و  ارزی  »تسهیالت 
ارز  نرخ  ریالی  مابه   التفاوت  تامین  »دستورالعمل 
پرداخت   های تعهدات ارزی«، »عملیات ارزی شعب 
تجاری  -صنعتی  آزاد  مناطق  بانک های  واحدهای  و 
بانک های  واحدهای  و  شعب  و  اقتصادی  ویژه  و 

به  رسیدگی  »نحوه  و  کشور«  از  خارج  ایرانی 
تعهدات ارزی ناشی از واردات کاال و خدمت« پس 
از دریافت نظرات بانک ها و صاحب   نظران اقتصادی 
و طی جلسات متعدد بازنگری، اصالح و تکمیل و 
بانکی کشور  به شبکه  اجرا  به   منظور  ماه  دهم طی 
از 10سال  یادشده پس  است. مجموعه  ابالغ شده 
با هدف فراهم کردن امکان دسترسی و سهولت در 
فعاالن  دستگاه   ها،  ذی نفعان  تمام  برای  بهره   مندی 
قسمت  در  قضایی،  و  نظارتی  نهادهای  اقتصادی، 
»مقررات ارزی« در پایگاه اطالع   رسانی این بانک در 

دسترس عموم قرار گرفته است. 

https://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/


6

شماره  3124 26 مرداد 1401

مدیرعامل،  و  مدیره  هیئت  دفتر  مدیرکل  عنوان  به  طارمی  انتصاب حسین  پیشاهنگ ضمن  عبدالرسول 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت برق حرارتی، از خدمات غالمحسین مقیمی در مدت زمان تصدی 

این مسئولیت تقدیر به عمل آورد.
حسین طارمی در طی دو دهه اخیر در ستاد وزارت نیرو به عنوان رئیس گروه ارتباطات، اطالع رسانی و 
امور  تشریفات  گروه  رئیس  روابط عمومی،  نمایشگاه های  و  مستندسازی  تبلیغات،  گروه  رئیس  و  رسانه ها 
بین الملل، معاون مدیرکل امور اداری و پشتیبانی و مسئول روابط عمومی مرکز بسیج این وزارتخانه مشغول 

به فعالیت بوده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل برق حرارتی منصوب شد
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با صدور حکمی حسین طارمی را به 
عنوان مدیرکل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل این مجموعه منصوب 

کرد.

در حالی آلومینیوم در بازار جهانی ارزان می شود که 
بهای انرژی به عنوان سیگنال مهم اثرگذار بر قیمت 
تمام شده این محصول همچنان در اوج قرار دارد 
فلز  تولیدکنندگان جهانی  هزینه  بر  موضوع  این  و 
تقاضا  کاهش  سیگنال  اما  است.  افزوده  آلومینیوم 

تاثیر به مراتب بیشتری در این بازار گذاشته است.
در حالی که شمش آلومینیوم در بازارهای جهانی 
ارزان می شود، قیمت پایه این محصول برای عرضه 
در رینگ صنعتی بورس کاالی ایران افزایش داشته 

است.
نرخ  افزایش  دلیل  تکمیلی  صنایع  تولیدکنندگان 
پایه آلومینیوم برای عرضه در بورس کاال را تغییر 
فرمول تعیین قیمت پایه از سوی بورس کاال عنوان 

کرده و به آن معترض هستند.
نیت  صادق  آریا  حضور  با  کامکس  برنامه  این  در 
پایه  قیمت  تعیین  فرمول  تغییر  دالیل  حقیقی 
آلومینیوم برای عرضه در بورس کاال و دالیل فروش 
گران این محصول در بازار داخل نسبت به نرخ های 

صادراتی بررسی شد.

گران فروشی آلمینیوم در بازار داخلی
بازارهای جهانی ظرف ماه های اخیر افت نرخی قابل مالحظه داشت.  آلومینیوم در  بهای شمش 

احتمال بروز رکود اقتصادی مهم ترین دلیل این عقب نشینی قیمتی بود.
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بازار سهام
سهام   کوچک در مرکز توجه بازار

بازار سهام بعد از ماه ها انتظار از به نتیجه رسیدن 
مذاکرات، به سبب اخبار روزهای اخیر توجه خاصی 
به سهام موسوم به برجامی داشت. در روز معامالتی 
سه شنبه با وجود مثبت بودن گروه خودرو در زمان 
شروع معامالت، با افزایش در عرضه قیمت معامله 
این گروه به زیر قیمت پایانی افت کرد. در نتیجه 
داد و ستد  ها در این روز، شاخص کل با تغییر بیش 
 459 و  میلیون  یک  سطح  به  واحد  هزار  چهار  از 
هزار واحد کاهش یافت. همچنین در این روز ارزش 
به  نیز  تقدم(  حق  و  )سهام  بورس  خرد  معامالت 
رقم 2هزار و 707 میلیارد تومان رسید. فعاالن بازار 
و  ندارند  توافق  واقعی  روند  از  دقیقی  اخبار  سهام 
بودن  زمانبر  فرض  با  را  خود  اقتصادی  تصمیمات 
انجام مذاکرات به تعویق می  اندازند. به همین دلیل 
بازار  روز گذشته  در  برای خرید  واکنش محتاطانه 

سهام کامال مشهود است.
بازار سکه

ماندگاری سکه در کانال 14میلیونی
پس از چند روز روند نزولی قیمت ها در بازار سکه، 
روز سه شنبه تغییر جهت داشت. به طوری که سکه 
طال طی معامالت روز گذشته افزایش قیمت اندکی 

 »دنیای اقتصاد« روند بازار  های مالی را بررسی می کند

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

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

تجربه کرد. به این ترتیب سکه امامی در روز یاد        شده همسو با افزایش قیمت دالر آزاد به کانال 14 میلیون تومان بازگشت. از این رو مسکوک مذکور در روز گذشته 
در قیمت 14 میلیون و 100 هزار تومان دادوستد شد. با افزایش اندکی در نرخ دالر و کاهش در قیمت جهانی طال حباب سکه یادشده همچنان در سطوح 3/ 
1میلیون تومان قرار دارد. با توجه به شرایط حاکم بر بازار  های داخلی انتظار می  رود تا زمان مشخص شدن روند دالر با فرمان مذاکرات معامالت سکه کم رمق باقی 

بماند. همین امر باعث می شود که تغییرات قیمتی این فلز گرانبها محدود شود و صرفا به چند ده هزار تومان بسنده کند.
بازار طالی جهانی

حال و هوای مقاومتی طال
بهای طال در بازار جهانی طی معامالت ماه های گذشته نزولی بود و از سطح 1824دالر به سمت قیمت  های پایین  تر گام برداشته است. بنابراین طی معامالت دیروز 
بهای هر اونس طالی جهانی با کاهش 23/ 0 درصدی به 1775 دالر رسید. این کاهش قیمت به دنبال تقویت شاخص دالر شکل گرفت. عالوه بر این با توجه به 
تورم جهانی بازار   طال همچنان از امنیت باالیی برای سرمایه گذاران برخوردار است و به عنوان پناهگاهی امن لحاظ می شود. این موضوع خود عاملی برای حفظ 
تقاضا در این بازار و ثبات در سطح قیمتی 1800دالر است. در نهایت به عقیده برخی از کارشناسان این حوزه، طال تا زمان انتشار صورت جلسات نشست جوالی 
فدرال رزرو در روز چهارشنبه می تواند در قیمت کمتر از 1800 دالر باقی بماند. برخی معتقدند که تمام فشارهای موجود بر طال در بازه زمانی بلندمدت توان 

بازگشت به سطوح باال را دارد.

ادامه در صفحه بعد



8

شماره  3124 26 مرداد 1401

بازار اوراق مسکن
رکود تورمی در بازار مسکن

معامالتی  روز  در   9912 تسه  ستدهای  و  داد 
و  شده  آغاز  تومان  هزار   127 قیمت  در  سه شنبه 
روندی افزایشی را در پیش گرفت. اوراق ذکر شده 
در این روز با افزایش 2/ 0 درصدی به قیمت 129 
هزار و 654 تومان رسید. بعد از رشد قیمت مسکن 
در سال های اخیر شاهد کاهش در میزان معامالت 
برای خرید  اقشار جامعه  برخی  و کم توانی  مسکن 
انتظارات  تقاضا،  در  کاهش  وجود  با  بودیم.  خانه 
افزایش  اقتصاد،  در  نااطمینانی  شرایط  و  تورمی 
هزینه ها در دریافت وام مسکن برای خانوار توجیه 
قیمت  افزایش  گذشته  سال های  طی  می شود. 
بوده و نسبت قیمت ملک  مسکن بسیار چشم  گیر 
کاهش  با  نسبت  این  بود.  غیرمنطقی  آن  اجاره  به 
قیمت مسکن جبران نشد بلکه در نهایت شاهد رشد 
کارشناسان،  برخی  نظر  طبق  بودیم.  اجاره  هزینه 
برای خانه اولی ها دریافت وام و پرداخت اقساط وام 

بهتر از پرداخت اجاره های سنگین است.
بازار نفت

احتمال کاهش بیشتر در قیمت نفت جهانی
کاهش  حالی  در  سه  شنبه  روز  نفتی  شاخص های 
یافتند که داده های ضعیف اقتصادی از سوی خریدار 
را  از رکود جهانی  اصلی نفت خام چین، نگرانی  ها 
افزایش داد. همچنین گمانه زنی  هایی از بهبود عرضه 
سعودی،  عربستان  آرامکو  تولید شرکت  افزایش  با 
که  داد  خواهد  تسکین  حدودی  تا  را  تقاضا  فشار 
این موضوع مانع از افت بیشتر نفت شد. موارد ذکر 
کرد  مواجه  مالیم  کاهش  با  را  جهانی  نفت  شده 
از 5 درصد  بیش  روز گذشته  به طوری  که در چند 
کاهش قیمت در این بازار به ثبت رسید. هر بشکه 
نفت WTI با افت محدود در قیمت 88 دالر و 86 

سنت معامله شد. همچنین نفت برنت با تغییر محدودی در قیمت 94 دالر و 19 سنت معامله شد. هم اکنون سرمایه گذاران در انتظار داده های صنعت ذخایر نفت 
خام ایاالت متحده هستند تا بتوانند برنامه معامالتی خود را برای معامالت آتی پی  ریزی کنند.
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یک پژوهش نشان می دهد شکل گیری انتظارات نرخ 
ارز رابطه مستقیمی با میزان ضریب هوشی و سواد 
ارز برای تمام  افراد ندارد. می توان گفت نرخ  مالی 
بازیگران اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است 
و نوسانات نرخ ارز در سال های 1398 تا 1400 و 
آشفتگی بازار حاکی از این است که افراد در مقابل 
اخباری که به دست می آورند به صورت شتاب زده 
بنابراین  می کنند.  رفتار  حد  از  بیش  واکنش  و 
مشابه  رفتاری  متفاوت،  شناختی  توانایی  با  افراد 
این  بازار دنبال می کنند. در واقع بررسی های  را در 
پژوهش بیانگر این است که واکنش های هیجانی در 

توانایی کمی در  افرادی که  تنها در میان  ارز  بازار 
جمع آوری و پردازش اطالعات دارند مشاهده نشده 
و واکنش های مذکور رفتاری فراگیر در میان تمامی 
و  پدرام  مهدی  شهالیی،  مریم  است.  جامعه  افراد 
نرگس حاج مال درویش در مقاله ای با عنوان »نحوه 
رفتارشناسی  به  ارز«  نرخ  انتظارات  شکل گیری 

شوک های ارزی پرداخته اند.
اصالح انتظارات عقالیی در مدل

برای  که  است  ساده ای  چارچوب  اقتصاد  در  مدل 
است.  شده  طراحی  پیچیده  فرآیندهای  نمایش 
اقتصادی  مختلف  مدل های  از  که  زمانی  عموما 
صحبت به میان می آید، بحث انتظارات عقالیی نیز 
مطرح می شود. در واقع این نوع انتظارات، انتظارات 
می شوند  موجب  که  هستند  مدل ها  با  سازگار 
نااطمینانی های موجود در اقتصاد خنثی شود. البته 
انتقادات فراوانی به این فرضیه وارد شده است. این 
فرض  گذشته  سال های  در  می کند  بیان  گزارش 
وجود عقالنیت به پیشرفت های قابل مالحظه ای در 

اقتصاد شده است. در واقع با به کارگیری مدل های 
اقتصاد  علم  عقالنی،  انتظارات  و  ریاضی  بر  مبتنی 
را  متغیرها  از  گسترده ای  طیف  پیش بینی  توانایی 
به دست آورد که منجر به بی نیازی جریان متعارف 
از  انسانی  علوم  سایر  دستاوردهای  از  اقتصاد  علم 
شواهد  وجود  این  با  است.  شناختی  علوم  جمله 
بیانگر آن است که رفتار اقتصادی انسان ها از محیط 

و توانایی شناختی آن ها منفک نبوده است.
رشته هایی  خواستگاه  گفت  می توان  بنابراین 
اقتصاد  شناختی،  اقتصاد  رفتاری،  اقتصاد  مانند 
در واقع  آزمایشگاهی،  اقتصاد  و  عصبی  شبکه های 
رفتار  درباره  واقعی تر  فروض  با  مدل هایی  ایجاد 
انسانی و کنار گذاشتن فرض عقالنیت کامل است. 
با کمک  این حال در دهه های گذشته محققان  با 
اقتصاد آزمایشگاهی، سعی در جمع آوری اطالعات 
دارند.  انسان  رفتار  مدل سازی  و  انتظارات  درباره 
همچنین این گزارش معتقد است بر خالف فروض 
موجود در مدل انتظارات عقالیی، مسائل اقتصادی 
دنیای  در  هستند.  همراه  زیادی  اصطکاک های  با 
واقعی، افراد قادر به کسب اطالعات الزم، پردازش و 

درک تمامی اطالعات نیستند.
برای  اراده  قدرت  فاقد  موارد،  از  برخی  در  در واقع 
دستیابی  برای  یا  هستند  خود  اهداف  به  رسیدن 
بهینه  ابزارهای  یافتن  به  موفق  خود  اهداف  به 
به  وارده  انتقادات  نمی شوند. در واقع می توان گفت 
پیچیدگی های  با  همراه  عقالیی  انتظارات  نظریه 
تصمیم گیری از قواعد سرانگشتی استفاده می کنند. 
فرض  محدود،  عقالنیت  مفهوم  از  استفاده  با 
تاثیر  از جمله  مسائلی  به  و  اصالح  کامل  عقالنیت 
اقتصادی  عملکرد  روی  نهادها  و  احساسات  باورها، 
توجه شده است. در واقع یافته های این پژوهش با 
فرضیه عقالنیت با اطالعات کامل، سازگار نیست و 

فرضیه های دیگری مانند فرضیه انتظارات تطبیقی 
قادر به توضیح پویایی در انتظارات است.

واکنش پس از شوک قیمتی
نرخ ارز اهمیت فراوانی برای سرمایه گذاران، تاجران، 
بنگاه های اقتصادی، سیاستگذاران و به عبارتی برای 
البته  دارد.  جامعه  یک  اقتصادی  بازیگران  تمام 
اهمیت نرخ ارز برای مردمی مانند ایران کامال روشن 
زندگی  اخیر،  سال های  در  آن  نوسانات  زیرا  است، 
داده  قرار  تاثیر  تحت  مستقیم  صورت  به  را  مردم 
است. پرسش مهم این است که با توجه به اهمیت 
اقتصادی،  فعالیت های  انواع  در  ارز  نرخ  نوسانات 
عوامل و بازیگران عرصه اقتصاد، در مقابل دریافت 
اطالعات جدید درباره مقادیر نرخ ارز چه واکنشی 
نشان می دهند؟ پژوهش مذکور نشان می دهد افراد 
توجه بسیاری به مقدار جدید نرخ ارز در دوره حاضر 
زیادی  واکنش  آن  نرخ  تغییرات  به  نسبت  و  دارند 
نشان می دهند. این نتایج نقش برجسته جهش های 

مقطعی در بازار ارز را نشان می دهند.
ایجادشده  هیجانات  گفت  می توان  بنابراین 
ارز،  نرخ  نوسانات  از  پس  اقتصادی،  عوامل  در 
قابل کنترل نبوده و صرفا به فعالیت های سفته بازانه 
می کند.  تشدید  را  موجود  نوسانات  و  شده  تبدیل 
ورود  به  منجر  اغلب  اقتصادی  حباب های  واقع  در 
سرمایه گذاران جدید در بازار سرمایه از جمله بازار 
ارز می شود. افزایش قیمت ارز منجر به ورود افراد 
بوده  سود  کسب  و  سفته بازی  انگیزه  با  بسیاری 
منجر  می تواند  بازار،  در  جدید  افراد  ورود  است. 
بازار  مشارکت کنندگان  میان  بسیاری  ناهمگنی  به 
ارز،  آینده  قیمت های  درباره  باورهایشان  بر اساس 
دانش مالی، توانایی شناختی و رفتار مبادالتی شود. 
بنابراین اگر بانک مرکزی موفق شود نوسانات نرخ 
ارز را محدود کند، در این صورت می توان انتظارات 

 معامالت ناشی از »حرکت توده وار« و »نزدیک بینی« در بازار ارز و بورس بررسی شد

رفتار شناسی بازیگران بازارها
دنیای اقتصاد : رفتار عقالیی به معنی حداکثرسازی سود فردی، یکی از فروض کالسیک در علم 
اقتصاد است. اما این فرض سنتی در دهه های اخیر با ترقی اقتصاد رفتاری در آکادمی های دنیا، 
به چالش کشیده شده است. بسیاری از اقتصاددانان با آزمون های مختلف نشان داده اند که در 
بازارهای مالی این فرض رد می شود و بسیاری از بازیگران بازارها با سوگیری های مختلف در جهت 
زیان خود گام برمی دارند. یکی از این سوگیری ها رفتار هیجانی و توده وار است. پژوهشی در ایران 
و توده واری می شود که  اوقات دچار رفتار هیجانی  از  ارز کشور در بسیاری  بازار  نشان می دهد 
سرمایه گذاران با ضریب هوشی و آشنایی متفاوت از بازار، رفتاری یکسان از خود بروز می دهند. 
به عبارت دیگر، آنان بدون در نظر گرفتن پرتفوی خود و حداکثرسازی سود آن، صرفا همراه با 
خیل تقاضا تنها می خواهند از بقیه عقب نمانند. همچنین رصدهای »دنیای اقتصاد« نشان می دهد 
که بازار سرمایه نیز در هفته های اخیر دچار سوگیری »نزدیک بینی« شده و به رغم ارزنده بودن 

بسیاری از سهام شرکت ها، رغبتی برای خرید در بازار مشاهده نمی شود.

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3891105-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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اینکه  بر  مبنی  شد  منتشر  خبری  گذشته،  هفته 
از  استفاده  با  واردات  برای  ثبت سفارش  نخستین 
انجام شده    است.  ارزش 10میلیون دالر  به  رمزارز 
احتماال یکی از وارد کنندگان کاال توانسته است با 
تامین کننده همان کاال در کشور دیگری توافق کند 
پول  اصطالحا  یا  رایج  رسمی  ارزهای  به جای  که 
فیات )دالر،     یورو و...( رمزارز دریافت کند. می توان 
حدس زد که این رمزارز از نوع رمزارزهای باثبات 
این  فقط  چون  است؛  تتر  مثل    )Stablecoin(
دسته از رمزارزها ثبات نسبی قیمتی دارند. منطقی 
توافق  پولی  براساس  معامله،  طرفین  که  نیست 
کنند که ارزش آن نوسان زیادی دارد. فرض کنید 

کاالیی را به قیمت مشخصی بفروشید و قرار باشد 
بعد از تحویل کاال مبلغ معامله را دریافت کنید. اگر 
مطمئن نباشید، پولی که مثال یک ماه بعد دریافت 
می   کنید، ارزشی معادل ارزش امروز و زمان توافق 
خود  سود  از  می   توانید  چگونه  ندارد،  معامله  برای 

مطمئن باشید؟
عمده  بخش  می شود،  موجب  که  دالیلی  از  یکی 
تجارت بین الملل با دالر آمریکا و یورو انجام  شود، 
اطمینان از ثبات ارزش این پول   ها در بازه   های زمانی 
متعارف است. همه بازیگران تجارت جهانی می   دانند 
که فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا مراقب ارزش این 
دو ارز هستند و سابقه عملکرد آنها باعث می شود به 

آنها اعتماد کنند. اما چه کسی می   تواند ثبات ارزش 
تضمین  یک روز  فاصله  در  حتی  را  بیت کوین  مثال 
کند؟ خالصه اینکه نوسان قیمت، یکی از موانع مهم 
استفاده از رمزارزهای جهان   روا در تجارت بین الملل 
رمزارزهای  از  استفاده  برای  ایده   هایی  البته  است. 
جهانی  تامین  زنجیره  در   )Closed loop( بسته 
یک  مثال  است.  مطرح  بزرگ  شرکت های  بعضی 
خودروساز بزرگ می   تواند در کل زنجیره تامین خود 
از قطعه   ساز تا نماینده فروش، از رمزارز اختصاصی 
سرعت  هم  تا  کند  استفاده  تسویه  و  تهاتر  برای 
را  باال برود و هم مدیریت جریان نقدینگی  تسویه 
برای هزاران شرکتی که در زنجیره تامین او فعال 
هستند تسهیل کند؛ اما همین ایده هم فعال جایی 

عملیاتی نشده    و در سطح آزمایشگاهی است.
در ایران، مشکل دیگری هم وجود دارد. به دالیل 
مختلف، استخراج رمزارزهای باثبات در ایران رایج 
نیست و مزرعه   های قانونی استخراج در ایران بیشتر 
روی رمزارزهایی مثل بیت   کوین، دوج   کوین و اتریوم 
متمرکز هستند که نوسان قیمت شدیدی دارند و 
طرف  از  دارد.  زیادی  سود  آنها  روی  نوسان گیری 
دیگر، ظاهرا دولت به استخراج   کنندگان رمزارز در 
در  آنها  تولیدی  رمزارز  که  می دهد  مجوز  صورتی 
اختیار وارد کنندگان یا بانک مرکزی قرار داده    شود. 
احتماال بانک مرکزی در حال توسعه سامانه   ای شبیه 
سامانه نیماست که برای تخصیص رمزارز به تجار و 
بازرگانان استفاده شود. حال سوال مهم اینجاست، 
رمزارزی که قرار است در اختیار واردکنندگان قرار 
استخراج  آیا  و  شد  خواهد  تامین  کجا  از  بگیرد، 
در  ایران  در  قانونی  صورت  به  باثبات  رمزارزهای 
باشد  داشته  گرفتن  جدی  ارزش  که  هست  حدی 
فروش  و  خرید  وارد  مستقیما  می   خواهد  دولت  یا 
چنین رمزارزهایی در بازارهای جهانی شود؟ مجددا 

نوسان  که  رمزارزهایی  از  استفاده  می   کنم،  تاکید 
شدید قیمتی دارند، عمال در تجارت ممکن نیست، 
به همین دلیل، چاره   ای جز استفاده از رمزارزهای 

باثبات وجود ندارد.
رمزارز  تامین  و  قیمت  نوسان  مشکل  اگر  حتی 
باقی  بزرگ تری  مشکل  شود،  حل  هم  مناسب 
یکی  که  می کنند  توافق  نفر  دو  وقتی  می   ماند. 
»معامله«  یک  بفروشد،  دیگری  به  را  کاالیی 
آن  »تجارت«  اینکه  برای  اما  است؛  شده  انجام 
بتوانند  نفر  هزاران  است  الزم  بگیرد،  شکل  کاال 
دهند؛  انجام  کاال  آن  روی  متعدد  معامالت  هم  با 
فرد  به  فرد  معامله   ای  هر  در  باشد  نیاز  آنکه  بدون 
ارائه  با  بانکی  نظام  کنند.  توافق  را  جزئیات  هم  با 
و  اعتباری  خدمات  انواع  مانند  متعددی  ابزارهای 
سازوکار  این  کلیدی  بخش  و...  پول  انتقال  و  نقل 
است. همچنین شرکت های واسطه   گری، کارگزاران 
بیمه   ها،  و حق   العمل   کاران، شرکت های حمل ونقل، 
اتاق   های بازرگانی و نهادهای داوری، دادگستری   ها 
و ده   ها نهاد و شخص دیگر در یک شبکه پیچیده 
کاالهای  تجارت  تا  می کنند  کار  پیوسته  به   هم  و 
مختلف، به صورت روزمره در اقصی نقاط دنیا انجام 
هزاران صفحه  تجارت،  این  تسهیل  به منظور  شود. 
به  نیاز  که  شده  ایجاد  ارتباطی  ابزار  و  استاندارد 

توافق   های مورد به مورد را از بین برده است.
مشکل اینجاست که ارز مورد استفاده در معامالت، 
و  استانداردها  این  عناصر  کانونی   ترین  از  یکی 
موسسات  و  نهادها  از  هیچ یک  هنوز  و  ابزارهاست 
رمزارزها  از  استفاده  جهانی،  شبکه  این  در  درگیر 
است.  نشناخته  رسمیت  به  معامالت  این  در  را 
حتی بانک مرکزی بعضی کشورها )از جمله چین و 
روسیه( استفاده از رمزارزها در تجارت را صریحا منع 
کرده   اند. وقتی ابزارها و خدمات بانکی به پول فیات 

درمان با نسخه تعامل
نیما نامداری:

به نظر می رسد دولت ایران، استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی را جدی گرفته    است. اینکه 
دولت تالش می کند، با استفاده از چنین شیوه   هایی، تحریم   ها را دور بزند و محدودیت های تجاری 

کشور را کم کند، کار خوبی است؛ اما نباید در امید بستن به چنین کارهایی اغراق کرد.
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