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در 28 تیرماه سال جاری برگزار شد؛ 

مجمع عمومی سالیانه شعبه خراسان سندیکای صنعت برق 

دوره راهکارهای تامین مالی 
تولیدکنندگان تجهیزات و 
پیمانکاران صنعت برق

 )با رویکرد به وضعیت مالی 
و نقدینگی صنعت برق( در 
تاریخ 4 مرداد 1397 توسط 
سندیکای برق ایران برگزار 
می شود.

سپهر برزی مهر
دبیر سندیکای صنعت برق ایران

کالف سردرگم قراردادها

اگر  برق،  صنعت  قراردادهای  سردرگم  کالف 
چه در ظاهر تنها بخش خصوصی را به عنوان 
مجری پروژه ها متضرر می کند اما واقعیت این 
است که وزارت نیرو بیشترین هزینه را برای 
قراردادهای یک سویه و سلیقه ای شرکت های 
تابعه اش پرداخت می کند. موضوع نبود قرارداد 
تیپ در صنعت برق پیامدهای ناگوار بسیاری 

داشته است.
با نگاهی به گذشته درمی یابیم که اولین گام ایجاد 
بحران در حوزه ساخت و پیمانکاری صنعت برق 
با همین قراردادهای نامتعارف برداشته شد. یکی 
کسری  با  مواجهه  برای  نیرو  وزارت  ابزارهای  از 
شرکت های  مطالبات  پرداخت  در  تعویق  بودجه، 
که  دلیل  این  به  تنها  بوده،  پیمانکار  و  سازنده 
نحوه نگارش قراردادها دست آنها را برای این کار 
شرکت  قرارداد  اساس  بر  وقتی  بود.  گذاشته  باز 
کارفرما ملزم به پرداخت خسارت دیرکرد نبود به 

ادامه در صفحه 3

خراسان  استان  شعبه  سالیانه  عمومی  مجمع 
سندیکای صنعت برق ایران روز پنجشنبه، بیست 
و هشتم تیر سال جاری با حضور نمایندگان اتاق 
خراسان  کشاورزی  و  معادن   ، صنایع  بازرگانی، 
رضوی و سندیکای صنعت برق ایران و با مشارکت 
28 عضو از 41 شرکت واجد شرایط تشکیل شد. 
در این جلسه محسن شادمان، رئیس هیات مدیره شعبه 
خراسان گزارشی از عملکرد شعبه در طول یک سال 
گذشته و همچنین مشکالت مبتالبه اعضا مطرح و تاکید 
کرد با مشارکت و هم افزایی بیشتر اعضا می توان به رفع 
نسبی مشکالت فائق آمد. از این رو از کلیه اعضا تقاضا 
می شود جهت ارائه پیشنهادات، حتی االمکان در جلسات 
هیات مدیره شرکت و در رابطه با مکاتبات و نظر خواهی 
 هایی که از اعضا می شود، هم فکری و هم اندیشی کنند. 
در ادامه پس از گزارش بازرس، صورت های مالی ارائه 

شده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 
و  مدیره  هیات  رئیس  نائب  تقوی  معین  محمدرضا 
خراسان  شعبه  مدیره  هیات  اعضای  سایر  همچنین 

مشکالت  خصوص  در  کنندگان  شرکت  دیگر  و 
ضبط  مناقصات،  ارزی،  تالطمات  از  ناشی  موجود 
دوره های  برگزاری  انتقال  پیشنهاد  نامه ها،  ضمانت 
را  مواردی   ..... و  به شعب سندیکا  تهران  از  آموزشی 
مطرح و تقاضا داشتند سندیکای صنعت برق ایران با 
کند.  پیگیری  را  بیشتری مطالب مورد بحث   جدیت 
صنعت  سندیکای  دبیر  مهر،  برزی  سپهر  همچنین 
حاضرین،  سخنان  از  استماع  ضمن  ایران  برق 

سندیکای  فعالیت های  و  اقدامات  از  گزارشی 
صنعت برق ایران ارائه و تاکید کرد که مطالب مورد 
کماکان  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  در  بحث 
گرفت.  خواهد  قرار  پیگیری  و  بررسی   مورد 
در پایان طبق دستور جلسه مجمع، انتخابات بازرس 
سعید  آقایان  گیری،  رای  از  پس  و  برگزار  شعبه 
سالمی به عنوان بازرس اصلی و احمدرضا صفار به 

عنوان بازرس علی البدل شعبه انتخاب شدند.
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یافتن راهکارهای الزم برای مقابله با آنها سخن 
گفتند

صفحه 8
نقد فعاالن بخش خصوصی بر 

ارزی دولت  تصمیمات 
چهل و هفتمین نشست شورای  گفت وگوی استان 

تهران  برگزار شد.
صفحه 9

مهلت 4ماهه به بانک ها برای تأدیه 
بانک مرکزی  به  اضافه برداشت ها 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: قرار شد در مهلت 3 تا 4 ماه آینده بانک هایی 
که بیشتر از میزان متعارف اضافه برداشت دارند 
مکلف باشند نسبت به تأدیه آن به بانک مرکزی 

اقدام کنند.
صفحه 11

و عدم تصمیم گیری  فرصت سوزی 
به موقع 

امروز تمام اقتصاد ایران معطل تصمیمات گرفته  
نشده و اقدامات به  سرانجام  نرسیده، است. 

صفحه 12

 اخبار صنعت برق

 اخبار اقتصادی 
یادداشت مدیران

مجمع عمومی سالیانه شعبه خراسان 
سندیکای صنعت برق

خراسان  استان  شعبه  سالیانه  عمومی  مجمع 
سندیکای صنعت برق ایران روز پنجشنبه، بیست 
و هشتم تیر سال جاری با حضور نمایندگان اتاق 
خراسان  کشاورزی  و  معادن   ، صنایع  بازرگانی، 
رضوی و سندیکای صنعت برق ایران و با مشارکت 

28 عضو از 41 شرکت واجد شرایط تشکیل شد. 
صفحه 1

تسهیالت ویژه اعضا برای حضور 
نمایشگاه  و  کنفرانس  پنجمین  در 

3 خورشیدی  انرژی  بین المللی 
پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی 
خورشیدی روزهای 27 لغایت 30 مردادماه سال 

جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود. 
صفحه 3

تعویق در برگزاری مجمع عمومی 
اتاق ایران و تاجیکستان  موسس 

از  اطالعیه ای  طی  ایران  اتاق  بین الملل  معاونت 
تعویق تاریخ برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق 

ایران و تاجیکستان خبر داد. 
صفحه 4

بررسی وضعیت خودکفایی کشور در 
برق  تجهیزات صنعت  تولید 

جلسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی بیست 

و ششم تیر سال جاری در محل سندیکای صنعت 
برق ایران برگزار شد. 

صفحه 4
جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ 
ارز در قراردادهای سال های گذشته 

سندیکای صنعت برق ایران شعبه استان خراسان 
و انجمن صنفی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق 
رئیس  معاون  نوبخت،  محمدباقر  از  نامه ای  طی 
بودجه کشور  و  برنامه  رئیس سازمان  و  جمهور 
خواستار چاره اندیشی برای حل و فصل مشکالت 
ناشی از تغییر نامتعادل قیمت ارز و تاثیرات آن بر 

پیمان های سال های پیشین شدند. 
صفحه 4

اعالم آمادگی تشکل های برقی 
خراسان برای هم اندیشی با نهادهای 

دولتی 
تشکل های فعال صنعت برق استان خراسان طی 
نامه ای مشترک به استاندار این استان ضمن اعالم 
موانع و مشکالت پیش روی فعاالن این صنعت، 
این  برای حل  انجام پیگیری های الزم  خواستار 

مشکالت شده بودند. 
صفحه 5

برنامه تبادل برق در ایران برآورد 
اعتبار برای کاهش اتالف برق 

ایرنا : مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و 
توزیع برق وزارت نیرو برآورد می کند با اختصاص 
ساالنه 1500 میلیارد تومان اعتبار، میزان اتالف در 
شبکه توزیع برق طی پنج سال از حدود 11 درصد 

فعلی به هشت درصد کاهش می یابد.

صفحه 5
تا  برق: خاموشی ها  سخنگوی صنعت 

سه هفته آینده رفع می شود 
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: مصرف برق 
امسال نسبت به پارسال سه درصد افزایش یافت

صفحه 6
 مشکل تغییر ساعت جدول قطعی 

برق رفع شد 
اینکه  به  اشاره  با  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 
خاموشی ها روند افزایشی نخواهد داشت، گفت: با 
مدیریت مصرفی که در حال انجام است، برداشت 
می شود که وضعیت خوبی در شبکه بوجود آید و 

افزایش خاموشی نداشته باشیم.
صفحه 6

دولت موانع ورود بخش خصوصی به 
نیروگاه های کوچک را برطرف کند 

در  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  توسعه  ضرورت 
احساس  اخیر،  خاموشی  های  به  توجه  با  کشور 

می شود 
صفحه 7

بخش خصوصی همچنان طرف 
نیست   دولتی  مشورت دستگاه های 

بازرگانی،  اتاق  تخصصی  کمیسیون های  روسای 
با  نشست  در  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
اعضای هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی، از 
ضرورت اولویت بندی مشکالت اقتصادی کشور و 

چگونه فهرست » بایدهای ذهنی« را 
اولویت بندی کنیم؟

آیا تا به حال شده است که در پایان یک روز کاری 
احساس کنید که ضرب االجل ها را پشت سر گذاشته اید 

اما آنچه که اساسا مهم بوده است را انجام نداده اید؟ 
صفحه 13
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه 1
راحتی می توانست تسویه مطالبات بخش خصوصی 
را به تعویق بیندازد. همین امر میزان مطالبات این 
بخش فقط در حوزه ساخت تجهیزات و پیمانکاری 
را در پایان دولت دهم به مرز ۶ هزار میلیارد تومان 
صنعت  قراردادهای  از  مهلک  ضربه  دومین  رساند. 
برق در طول سال های ۹۰ و ۹1 به بخش خصوصی 
صنعت برق وارد شد، وقتی قیمت ارز دو برابر شد 
ظالمانه  تحریم های  فشار  تحت  که  شرکت هایی  و 
بین المللی، به سختی به فعالیت خود ادامه می دادند، 
ناگزیر شدند برای جلوگیری از ضبط ضمانت نامه و 
فسخ قراردادهایشان بخش باقیمانده پروژه هایشان را 
ناعادالنه  این متن  باز هم  انجام دهند. ولی  با زیان 
صنعت  شرکت های  از  بسیاری  که  بود  قراردادها 
پوشش  عدم  کرد.  مواجه  جدی  بحران  با  را  برق 
ریسک های ناشی از نوسانات قیمت نهاده های تولید 
از  موجی  کارفرما،  توسط  ارز  و  اولیه  مواد  از  اعم 
قراردادهای متوقف را به دنبال داشت. بیش از ۷۰ 
پروژه زیرساختی صنعت برق، به دلیل جهش ارزی 

سال ۹1 متوقف شدند و هنوز هم به طور کامل حل و 
فصل نشده اند. به رغم اینکه موارد مشابه این موضوع 
در صنایعی مانند نفت و راه و ساختمان با مشارکت 
بخش خصوصی و وزارتخانه های مرتبط، حل شد اما 
وزارت نیرو در این زمینه هم تا ضبط ضمانت نامه 
برخی شرکت ها تعلل کرد. در طول تمام این سال ها 
برق  فرسایشی، سندیکای صنعت  فرآیند  یک  در  و 
ایران تالش کرد با مشارکت بدنه کارشناسی وزارت 
نیرو و توانیر قرارداد تیپی عادالنه که منافع دو طرف 
را به شکلی منصفانه در نظر می گیرد، تدوین شود. 
این فرآیند پس از ۶ سال سرانجام به نتیجه رسید، 
قرارداد شرکت های  ابالغ متن  از  نهایت پس  اما در 
تابعه وزارت نیرو از پیاده سازی آن خودداری کردند. 
به این ترتیب متن جدیدی با مشارکت مدیران عامل 
هیات  از سوی  و  تدوین  منطقه ای  برق  شرکت های 
مدیره شرکت توانیر با فوریت ابالغ شد. قرارداد تیپ 
تدوین شده متاسفانه باز هم بی توجه به خواسته ها 
است  شده  مدون  خصوصی  بخش  مشروع  منافع  و 
و بدون شک در صورت بروز بی ثباتی های اقتصادی 
قیمت ها  نوسانات  از  ناشی  جبران خسارات  به  قادر 
نخواهد بود. این امر می تواند به ایجاد موج جدیدی از 
قراردادهای متوقف و خیل تازه ای از پروژه های نیمه 
تمام زیرساختی و توسعه ای صنعت برق منجر شود. 
اگر چه با پیگیری های سندیکای صنعت برق ایران 
مدیرعامل  و  نیرو  وزیر  معاون  مستقیم  دستور  با  و 
بر  العاده حاکم  به دلیل شرایط فوق  توانیر،  شرکت 
صنعت، برای پروژه های وزارت نیرو تنفسی ۳ ماهه 
اعالم شده و کارفرمایان از هر گونه اقدام قراردادی 
اعم از اخطار، فسخ و ضبط ضمانت نامه منع شده اند، 
اما به هر حال قراردادهای صنعت برق نیاز به بازنگری 

و اصالح دارند. 

تسهیالت ویژه اعضا برای حضور 
در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه 

بین المللی انرژی خورشیدی

پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی 
خورشیدی روزهای 27 لغایت 30 مردادماه سال 

جاری در دانشگاه تهران برگزار می شود. 
ایـن رویـداد بـا هـدف تشـویق دسـت انـدرکاران و 
فعـاالن مراکـز علمـی بـه تولیـد فنـاوری، تقویـت 
بنیـه اقتصـاد درون زا و انتقـال تکنولـوژی در حـوزه 
انرژی هـای نـو برگـزار شـده و بـا عنایـت بـه حضور 
ایـن رویـداد و  شـرکت های داخلـی و خارجـی در 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـرای بازدیـد مدیران 
بیـن  سـطح  در  علمـی  مراکـز  فعـاالن  و  ارشـد 
المللـی، هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل حضـور 
شـرکت های عضـو در نمایشـگاه بعمـل آمـده اسـت 
. بـا رایزنـی هـای صـورت گرفته توسـط سـندیکای 
صنعـت برق، اعضـای محترم می توانند از تسـهیالت 

ویـژه بـه شـرح زیـر اسـتفاده کنند: 
سندیکا  اعضای  ویژه  تخفیف  درصد   2۰ اختصاص 

برای رزرو غرفه مستقل
مبلـغ قابـل پرداخـت برای اعضـای سـندیکا هر متر 
مربـع: 15۰ هـزار تومـان )به انضمـام ۹درصد ارزش 

افزوده(
در  می شـود  دعـوت  سـندیکا  محتـرم  اعضـای  از 
صـورت تمایـل بـه حضـور در نمایشـگاه، بـا تکمیل 
و ارسـال فـرم ذیـل بـه شـماره فکـس ۶۶۹44۹۶۷ 
مراتـب آمادگـی خـود را به سـندیکا اعـالم فرمایند. 
همچنیـن بـرای کسـب اطالعـات تکمیلی عـالوه بر 
www.مراجعـه بـه وبسـایت کنفرانـس بـه آدرس

solariran.ir ،تمـاس با سـتاد برگزاری نمایشـگاه 
)خانـم   ۰21-۶۶488815 تلفـن  شـماره  بـه 
هاشـمیان( و یا امور نمایشـگاه های سـندیکا شـماره 
تلفـن ۳-۶۶5۷۰۹۳۰ داخلـی 11۳ )خانـم باقرپور( 

بود.  مقـدور خواهـد 
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در جلسه کمیته مهندسی بازرگانی صورت گرفت: 

بررسی وضعیت خودکفایی کشور در تولید تجهیزات صنعت برق

جلسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی بیست و ششم تیر سال جاری در محل سندیکای صنعت برق 
ایران برگزار شد. 

در ابتدای جلسه بحث و بررسی هایی درباره مصاحبه مدیرعامل شرکت توانیر مبنی بر خودکفائی ۹5% صنعت برق 
صورت گرفت. در این جلسه که با حضور معاونت پژوهش سندیکا برگزار شد، اعالم شد که بررسی صنعت تابلو، کابل، 
کلید و سیستم های حفاظت، اتوماسیون، تله متری و مخابرات مؤید این موضوع است که صنعت برق در داخل کشور 
 در مجموع به 5۰% تولید داخل متکی بوده و مابقی عمال براساس نیاز به کلیه تجهیزات اصلی به وارادات نیازمند است.

و  کارشناسی  نظرات  نقطه  ارائه  جهت  درباره  بازرگانی  مهندسی  کمیته  اعضای  جلسه  ادامه  در 
درباره  مربوطه  نهادهای  از  هریک  و  سندیکا  محترم  مدیره  هیأت  با  همکاری  و  دقیق  آماری  اطالعات 
آقای  شد  مقرر  سندیکا  اساسنامه  تغییر  مورد  در  همچنین  کردند.  آمادگی  اعالم  الذکر  فوق  موضوع 
یابند. حضور  اساسنامه  بازنگری  و  اصالح  جلسات  در  کمیته  نماینده  عنوان  به  تنباکوچیان   دکتر 

در پایان در مورد ارسال اصالحات قرارداد تیپ خرید تبادل نظر صورت گرفته و بیان شد که علیرغم درخواست 
خرید  مخصوص  پرداخت  پیش  خصوص  در  کارشناسی  پیشنهادات  ارائه  و  بازرگانی  مهندسی  کمیته  مکرر 
بازرگانی، متاسفانه هیچگونه همکاری از سوی کمیته حقوقی سندیکا به عمل نیامده و قرارداد کامال پیمانکاری 

و تولیدی لحاظ شده است.

تعویق در برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق ایران و تاجیکستان

معاونت بین الملل اتاق ایران طی اطالعیه ای از تعویق تاریخ برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق ایران و 
تاجیکستان خبر داد. 

در این اطالعیه آمده است مجمع عمومی موسس اتاق ایران – تاجیکستان که مقرر بود سی ام تیر ماه سال 
جاری برگزار شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای موسس، به تاریخ دیگری که متعاقباً اطالع رسانی 

خواهد شد، موکول می شود. 

درخواست شعبه خراسان سندیکا از معاون رییس 
جمهور

جبران خسارات ناشی از افزایش 
نرخ ارز در قراردادهای سال های 

گذشته

سندیکای صنعت برق ایران شعبه استان خراسان 
و انجمن صنفی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق 
رئیس  معاون  نوبخت،  محمدباقر  از  نامه ای  طی 
بودجه کشور  و  برنامه  رئیس سازمان  و  جمهور 
خواستار چاره اندیشی برای حل و فصل مشکالت 
ناشی از تغییر نامتعادل قیمت ارز و تاثیرات آن بر 

پیمان های سال های پیشین شدند. 
ماه  چند  »طی  است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
گذشته نرخ ارز به تبع آن نرخ فلزات و کلیه مصالح و 
خدمات، با افزایش شدیدی رو به رو شده و از طرفی 
اجرای سیاست جدید ارزی دولت مبنی بر اختصاص 
به  گذشته  ماه  یک  حدود  در  مصوب  نرخ  به  دالر 
اجرای  برای  الزم  سازوکارهای  نبودن  فراهم  دلیل 
بوجود  پیمانکاران  برای  را  عدیده ای  مشکالت  آن، 
آورده است. این در حالیست که دستورالعمل نحوه 
جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های 

پیمان هایی  به  مربوط  منحصرا  تعدیل،  فاقد  ریالی 
از  قیمت  پیشنهاد  ارائه  روز مهلت  آخرین  است که 
یا تولید کننده تجهیزات  سوی پیمانکار )یا سازنده 
و مصالح( قبل از 1۳۹1/5/1 بوده و پیمان براساس 
افزایش قیمت ها،  با وقوع  لذا  باشد.  آن منعقد شده 
منعقد   ۹۶ و   ۹5  ،۹4 سال های  در  که  پیمان هایی 
دارد،  ادامه  همچنان  آن ها  اجرایی  کار  و  شده اند 

متحمل ضرر و زیان هنگفت شده است.« 
به امضای محسن شادمان، و  نامه که  این  ادامه  در 
اصغر نصرآبادی روسای هیات مدیره شعبه خراسان 
سندیکا و انجمن صنفی تولید، توزیع و انتقال نیروی 
برای  عاجالنه  اندیشی  چاره  بر  بود  رسیده  برق 
اقداماتی چون تهیه دستورالعمل جدید تعدیل نرخ 
ارز تاکید و عنوان شده بود: » چنانچه عاجالنه نسبت 
به چاره اندیشی )برای مثال تهیه دستورالعمل جدید 
تعدیل  فاقد  ریالی  پیمان های  برای  ارز  نرخ  تعدیل 
پیمان های منعقد شده در سال های ۹4،  برای  ارز 
از  ۹5 و ۹۶( اقدام نشود، بدون شک موج جدیدی 
جبران  تبعات  و  آثار  دارای  که  متوقف  قراردادهای 
خواهد  وقوع  به  است  اجتماعی  و  اقتصادی  ناپذیر 

پیوست.«
از  ناشی  آثار  که  نکته  این  به  اشاره  ضمن  نگارنده 
افزایش شدید و جهشی قیمت ارز، نه تنها مشمول 
کاالهایی خواهد شد که با وصول پیش پرداخت ثبت 
سفارش شده اند، اذعان کرده که بود: »سبب افزایش 
قیمت ها امکان تسویه حساب با سازندگان نیز میسر 

نخواهد شد.« 
تشکل های بخش خصوصی صنعت برق در پایان این 
نامه اظهار امیدواری کرده بودند که با تصمیم سریع 
اساسی دیگر  ایجاد مشکالت  از  و صحیح مسئولین 

جلوگیری شود.
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برآورد اعتبار برای کاهش اتالف 
برق

ایرنا : مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و 
توزیع برق وزارت نیرو برآورد می کند با اختصاص 
ساالنه 1500 میلیارد تومان اعتبار، میزان اتالف در 
شبکه توزیع برق طی پنج سال از حدود 11 درصد 

فعلی به هشت درصد کاهش می یابد.
 عبدالصاحب ارجمند با بیان اینکه کاهش اتالف برق 
اعتبار  با  افزود:  دارد،  بستگی  مالی  منابع  تامین  به 
شبکه  اتالف  می توانیم  تومان،  میلیارد   ۷5۰ ساالنه 
درصد  هشت  به  سال   1۰ طول  در  را  برق  توزیع 
برسانیم. وی ادامه داد: طرحی با عنوان »طرح کاهش 
جهادی اتالف« از سال 1۳۹۳ در کشور کلید خورد 
از 1۶ درصد  و توانست اتالف برق را ظرف 2 سال 
به 11 درصد کاهش دهد. مدیر کل دفتر راهبری و 
نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، اتالف در 
شبکه انتقال برق را ۳ درصد ذکر کرد و گفت: اتالف 
است،  جهانی  میانگین  اندازه  به  بخش  این  در  برق 
تجهیزاتی  کردن  به روز  با  باید  توزیع،  شبکه  در  اما 
مانند ترانس ها و کابل ها، اتالف را به حداقل ممکن 

برسانیم.

برنامه تبادل برق در ایران
ایسنا : سخنگوی صنعت برق اعالم کرد: صحبت هایی 
که اخیرا درخصوص توقف صادرات برق به عراق از 
اساس  و  پایه  اساسا  می شود،  مطرح  ایران  سوی 
نیاز  تنها  مساله  این  اصلی  علت  و  ندارد  درستی 
با  حقی فام  محمدرضا  است.  پیک  زمان  در  کشور 
مصرف  افزایش  دلیل  به  پیک  زمان  در  اینکه  بیان 
نمی گیرد،  صادرات صورت  برای  برنامه ریزی  داخل، 
اظهار کرد: در حال حاضر ایران با کشورهای متفاوتی 
ارتباطات برقی دارد و این مزیت منطقه ای ما است که 
می توانیم به عنوان هاب انرژی در منطقه عمل کنیم. 
وی افزود: در حال حاضر شرایط فعلی کشور اجازه 
داشته  برق  صادرات  کشوری  هیچ  به  که  نمی دهد 
باشیم و مسائلی که گفته می شود از یک کشور برق 
به  عراق صادر می کردیم،  به کشور  و  را می گرفتیم 
کرد  اعالم  صراحتا  باید  و  ندارد  عنوان صحت  هیچ 
که شرایط پیش آمده موجب شده به شایعات اخیر 
به  اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی  شود.  زده  دامن 
برنامه تبادل برق در ایران گفت: در دنیا این مساله 
رواج دارد که یک کشور در زمان نیاز، برق را وارد و 
در زمان دیگری برق را صادر کند. در ایران نیز این 
مساله با کشورهای همسایه در حال رخ دادن است 
از کشورهای  نیازمند برق است،  و اکنون که کشور 
ارمنستان، ترکمنستان وجمهوری آذربایجان تقاضای 

برق کرده ایم.

در نامه ای به استاندار خراسان عنوان شد؛

اعالم آمادگی تشکل های برقی 
خراسان برای هم اندیشی با 

نهادهای دولتی

تشکل های فعال صنعت برق استان خراسان طی 
نامه ای مشترک به استاندار این استان ضمن اعالم 
موانع و مشکالت پیش روی فعاالن این صنعت، 
این  برای حل  انجام پیگیری های الزم  خواستار 

مشکالت شده بودند. 
این نامه که از سوی شعبه خراسان سندیکای صنعت 
صنعتی  برق  موسسات  صنف  اتحادیه  ایران،  برق 
تولیدکنندگان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  مشهد، 
تابلوهای برق صنعتی خراسان رضوی و انجمن صنفی 
کارفرمایی تانیر تهیه و ارسال شده، به یازده مشکل 
شده  اشاره  خراسان  استان  اقتصادی  فعاالن  اساسی 
است. در متن این نامه آمده است: »مشکالت موجود، 

از واحدهای  تعداد زیادی  به تعطیلی  تاکنون منجر 
به  توجه  عدم  و  شده  صنعت  این  در  فعال  صنفی 
باقیمانده  به تعطیلی  این مشکالت قطعا منجر  حل 
نیروی  هزار  ده ها  بیکاری  و  صنعت  این  واحدهای 

متخصص خواهد شد.«
پروژه های  کاهش  به  نامه  این  از  دیگری  بخش  در 
نشده  پیش بینی  افزایش  نیز  و  جاری  و  عمرانی 
تغییرات مدام و شدید  انجام کار در پی  هزینه های 
نرخ ارز، حقوق، هزینه های حمل و نقل و ... اشاره و 
سایر مشکالت اینگونه عنوان شده اند: »کم عدالتی 
مالیاتی، علیرغم شرایط بد اقتصادی و نبود اعتبارات 
هزینه  تطابق  عدم  صنعت،  فعاالن  درآمد  کاهش  و 
تنزیل اوراق خزانه و مشارکت با هزینه های سالیانه 
با  ارز  تحصیل  درخصوص  زیاد  موانع  وجود  بانکی، 
نرخ دولتی برای فعاالن اقتصادی و ورود شرکت های 
شبه دولتی و استفاده از رویه های غیر معمول جهت 
گانه  یازده  های  چالش  جمله  از  پروژه  ها  دریافت 

فعاالن اقتصادی استان هستند.«
البته به این فهرست باید تغییر مداوم رویه های گمرک 
مابه التفاوت ها  و  تعدیل ها  حذف  کاال،  ترخیص  و 
تعهدات  انجام  عدم  قراردادها،  در  ارز  نرخ  جمله  از 
صنعت  فعاالن  قبال  در  دولتی  کارفرمایان  مالی 
برق، دریافت جرائم تاخیر در پرداخت دیون دولتی 
کالن  بدهی های  علیرغم  مالیات  و  بیمه  جمله  از 
کارفرمایان دولتی و همچنین عدم توجه به استفاده 

از ظرفیت های تشکل های صنفی را نیز افزود. 
آمادگی  اعالم  ضمن  نامه  پایان  در  ها  تشکل  این 
ارائه  و  اندیشی  هم  جلسات  در  حضور  جهت 
راهکارهای مناسب برای برون رفت از بحران موجود 
اظهار امیدواری کرده بودند که این مشارکت دوسویه 

در بهبود شرایط تاثیرگذار باشد. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3416783-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3416784-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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سخنگوی صنعت برق: 
خاموشی ها تا سه هفته آینده 

رفع می شود
سخنگوی صنعت برق کشور گفت: مصرف برق 
امسال نسبت به پارسال سه درصد افزایش یافت 
که با حفظ این روند، محدودیت های برق تا حدود 
سه هفته آینده ادامه دارد و بعد از آن، مشکل 

قطعی برق به طور کامل رفع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محمودرضا حقی 
خبری  نشست  نخستین  در  )یکشنبه(  امروز  فام« 
اگر  افزود:  برق،  صنعت  سخنگویی  جایگاه  در  خود 
نیاز مصرف کشور در هفته های آینده از افزایش سه 
درصد کنونی نسبت به پارسال، به پنج درصد برسد، 
مردادماه با محدودیت تامین برق مواجه خواهیم بود 

و هفته نخست شهریور نیز مشکل خواهیم داشت. 

شرکت  توزیع  هماهنگی  معاونت  مسئولیت  که  وی 
توانیر را برعهده دارد، گفت: پیش بینی می شود در 
دو هفته آینده بیشترین کمبود)فاصله نیاز مصرف تا 

تولید( را خواهیم داشت.
این مقام مسئول در توانیر، حداکثر نیاز مصرف برق 
امسال را حدود 5۷ هزار مگاوات اعالم کرد و گفت: 
در سه هفته اخیر، نیاز مصرف برق کشور از 55 تا 

5۷ هزار مگاوات در نوسان بود.
هزار   52 را  کشور  در  برق  تولید  میزان  فام،  حقی 
هزار   52 التفاوت  به  ما  افزود:  و  کرد  بیان  مگاوات 
مگاوات تا اوج مصرف امسال نزدیک به پنج هزار و 
تغییر  با  آن  5۰۰ مگاوات است که 2 هزار مگاوات 
سیستم  کردن  خاموش  و  ها  دستگاه  کاری  ساعت 
های سرمایشی بعد از ساعت کار جبران و بقیه نیز 

»اعمال خاموشی« شد.
محدودیت  اصلی  عامل  دو  برق،  صنعت  سخنگوی 
»افزایش  و  آبی«  منابع  »کمبود  را  برق  تامین  در 
دما« بیان کرد و افزود: با توجه به کمبود منابع آبی 
پشت سدها، امسال میزان تولید برق در نیروگاه های 

برقآبی کاهش یافت.
حقی فام اضافه کرد: عالوه بر این، امسال دمای هوا 
نسبت به پارسال 1.5 درجه بیشتر شد؛ بویژه در دو 
سه هفته اخیر، گرمای زودرس و پایداری در کشور 

حاکم بود.
به گفته وی، به ازای افزایش یک درجه دما، مصرف 

برق یک هزار و 5۰۰ مگاوات افزایش می یابد.
سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: این عوامل دست 
به دست هم داد و منجر به اعمال محدودیت هایی 
این  کنیم  می  تالش  ما  شد؛  سراسری  شبکه  در 
اداری  بین بخش های مختلف  در  را  ها  محدودیت 

و تجاری تقسیم کنیم.

خاموشی ها روند افزایشی نخواهد داشت

 مشکل تغییر ساعت جدول 
قطعی برق رفع شد

فصل تجارت - مدیر عامل شرکت توانیر با اشاره 
به اینکه خاموشی ها روند افزایشی نخواهد داشت، 
گفت: با مدیریت مصرفی که در حال انجام است، 
شبکه  در  خوبی  وضعیت  که  می شود  برداشت 

بوجود آید و افزایش خاموشی نداشته باشیم.
فارس، آرش کردی در گفت  به گزارش خبرگزاری 
اشاره  با  سیما  یک  شبکه   21 ساعت  خبری  وگوی 
به افزایش دمای هوا در هفته جاری و شکسته شدن 
رکوردهای مصرف برق در امسال، اظهار داشت: سال 
گذشته پیک مصرف برق به 55 هزار مگاوات رسید 
برق  مصرف  که  است  هفته  دو  به  نزدیک  امسال  و 
کشور باالی 55 هزار بوده و حدود 5۷ هزار مگاوات 

گزارش می شود.
وی با بیان اینکه مصارف بخش برق به شکل ویژه ای 
افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: انرژی در همین 
تقریباً  روزانه  و  داشته  رشد  درصد   5.۶ زمانی  بازه 
1.2 میلیارد کیلو وات ساعت در کشور مصرف انرژی 
استفاده  و  دما  افزایش  بحث  آن  عمده  که  داریم 

حداکثری از سیستم های سرمایشی است.
کردی گفت: تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ شده و 
مردم مستحضر هستند که در مدیریت مصرف تمام 
ظرفیت ها از سوی وزارت نیرو به میدان آمده است؛ 
دولت از خودش این مدیریت مصرف را شروع کرده 
و سختگیرانه با سازمان های دولتی که کاهش مصرف 

ندارند برخورد الزم صورت می گیرد.
به  توجه  با  کرد:  اضافه  توانیر  شرکت  عامل  مدیر 

پیش بینی  مصرف،  افزایشی  روند  و  دما  پایداری 
می شود تا 1۰ روز آینده این روند ادامه خواهد داشت 
و نیاز جدی به مدیریت مصرف از سوی مردم است.

روند  خاموشی ها  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  وی 
افزایشی نخواهد داشت، ادامه داد: با مدیریت مصرفی 
که در حال انجام است، مخصوصاً در ادارات دولتی و 
نهادهای عمومی، برداشت می شود که وضعیت خوبی 
نداشته  خاموشی  افزایش  و  آید  به وجود  شبکه  در 
باشیم. کردی به تغییر ساعات جداول خاموشی اشاره 
کرد و بیان داشت: تا حد زیادی مشکل تغییر ساعات 
جداول خاموشی رفع شده است و به اطالع مردم باید 
برسانم که این تغییرات به خاطر حوادث ایجاد شده 
در شبکه بوده که به صورت ناخواسته رخ داده است 
و باالجبار ما بایستی این تغییرات را انجام می دادیم.

مدیر عامل شرکت توانیر افزود: میزان ذخیره مفید 
سدهای زنجیره ای کارون سال گذشته در این ایام، 
به  رقم  این  امسال  که  بوده  مکعب  متر  میلیارد   4
باعث شد  2.۳ میلیارد متر مکعب رسیده است که 
در ذخیره نیروگاه های برق آبی کمبود داشته باشیم.

نیروگاه های  برای  ما  بینی  پیش  هرسال  افزود:  وی 
برق آبی ها رقم ۹ هزار مگاوات بوده است که امسال 

متاسفانه این رقم به 4 هزار و 5۰۰ مگاوات رسید.
کردی با اشاره به اینکه رقم 1۷ درصد تلفات شبکه 
آخرین  در  کرد:  عنوان  است،   8۰ دهه  اواخر  برای 
پایشی که به صورت هفتگی انجام می شود، تلفات ما 
و  است  درصد   1۰.۶ حدود  تقریباً  توزیع  شبکه  در 
نرم جهانی برای اقلیمی به وسعت ایران بین ۷ تا 8 
درصد است که در اینجا باید گفت صنعت برق کشور 
در عرض 4 سال نزدیک به 4.5 درصد کاهش تلفات 
داشته و این روند کماکان ادامه خواهد داشت و رو 

به بهبود است.

http://www.irna.ir/fa/News/82978168
http://tnews.ir/news/84a9115479287.html
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فرصت محدود است

دولت موانع ورود بخش خصوصی 
به نیروگاه های کوچک را برطرف 

کند
در  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  توسعه  ضرورت 
کشور با توجه به خاموشی  های اخیر، کمبود منابع 
سیکل  نیروگاه های  راندمان  بودن  پایین  و  آبی 
ساده و ترکیبی در تولید برق، تلفات انتقال برق 
در شبکه و استفاده از سرمایه  های خرد و ایجاد 
اشتغال، بیش از پیش احساس می شود که نیازمند 
توجه ویژه دولت به این بخش از تولید کنندگان 

برق است.
محمد عالیی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
پراکنده برق، در گفت و گو با دنیای اقتصاد، از اهمیت 
توسعه مولد مقیاس کوچک در کشور می گوید.امروزه 
سهم تولید برق از دیجی ها )نیروگاه های تولید پراکنده( 
به خاطر مزایایی که این تولیدکنندگان کوچک برق از 
لحاظ راندمان باالی برق و تولید در سطح شبکه های 
در  است.  افزایش  حال  در  همواره  دارند،  برق  توزیع 
سال  از  پراکنده  تولید  نیروگاه های  نخستین  ایران 
1۳84 شروع به کار کردند و طبق آخرین آمار، ۷4۰ 
به  نامی  ظرفیت  عنوان  به  نیروگاه ها  این  از  مگاوات 
بهره برداری رسیده است. ظرفیت عملی بهره برداری 
شده این نیروگاه ها، حدود 55۰ مگاوات بوده و میزان 
برق تحویلی در پیک بار سال گذشته به شبکه 41۰ 
مگاوات بوده است.این در حالی است که قرار بود طبق 
برنامه پنجم و ششم توسعه، از حدود 2۰ هزار مگاوات 
ظرفیت پیش بینی شده برای تولیدکنندگان پراکنده 
در کشور، تولید 5 هزار مگاوات به مولدهای پراکنده 
اختصاص داده شود اما متاسفانه تنها 1۰ درصد از این 

با  نیز  مقدار  این  که  شده  محقق  کشور  در  ظرفیت 
چالش های فراوانی رو به رو شده است.

وی با اشاره به تاریخچه ظهور نیروگاه های کوچک در 
ایران، گفت: در سال 1۳8۳ با وجود اینکه هیچ الیحه 
برق  پراکنده  تولیدکنندگان  برای  حمایتی  قانون  یا 
وجود نداشت، به عنوان گروه تانیر یک واحد نیروگاهی 
مقیاس کوچک را در منطقه نظر آباد راه اندازی کردیم 
و در آن زمان دولت برق مازاد را از ما خریداری کرد.

عالیی درباره راندمان نیروگاه های پراکنده و مقایسه 
آن ها با نیروگاه های بزرگ، گفت: ایران از نظر منابع 
و  است  جهان  در  برتر  کشور  سه  از  یکی  گازی، 
زیرساخت های مناسب برای استخراج و تولید گاز را 
نیز دارا هستیم. حال این سوال مطرح است که چطور 
با وجود چنین منابع عظیمی، کشور دچار کمبود برق 
است و چرا با وجود تاکید برنامه ششم توسعه بر ایجاد 
باید صدور  نیرو  وزارت  مقیاس کوچک،  نیروگاه های 
مجوز فعالیت و احداث این نیروگاه ها را متوقف کند؟

وی افزود: برخی بر این باورند دلیل توقف صدور مجوز 
فعالیت و احداث نیروگاه های تولید پراکنده، به خاطر 
الزام مجلس بر حداقل راندمان نیروگاهی 55 درصد 
است. اما در استعالم وزارت نیرو از مجلس اعالم شد 
اینکه چرا  که راندمان 55 درصد اجبار نیست. حال 
اجرای این دستورالعمل متوقف شده و چرا دولت به 
یک  نمی دهد،  را  برق  تولید  اجازه  خصوصی  بخش 

سوال بزرگ بدون پاسخ است.
مدیرعامل شرکت تانیر ادامه داد: عده ای به ما ایراد 
کوچک  مقیاس  نیروگاه های  برق  نرخ  که  می گیرند 
طبق  که  است  این  آن ها  به  بنده  پاسخ  باالست. 
نیروگاه های  از  برق  تمام شده خرید  نرخ  محاسبات، 
بزرگ شامل آمادگی و انرژی طبق قیمت بازار برق، 
است.عالیی  وات ساعت  ازای هر کیلو  به  تومان   ۹۰

نیروگاه های  به  درصد  سه  تنها  دولت  اینکه  بیان  با 
دیجی )مقیاس کوچک( بیشتر پول می دهد که آن نیز 
انتقال می باشد  توسعه شبکه  در  معادل صرفه جویی 
و چنانچه وزارت نیرو اجازه اتصال این نیروگاه ها به 
نماید  صادر  را  مصرف(  )مراکز  ضعیف  فشار  شبکه 
موجب صرفه جویی در شبکه فشار متوسط نیز خواهد 
شد گفت: ورود و خروج نیروگاه های بزرگ کشور بر 
عنوان  به  است.  بر  زمان  کوچک  نیروگاه های  خالف 
مثال یک نیروگاه بزرگ یا یک نیروگاه سیکل ساده 
مدار، حداقل 48 ساعت  از  و خروج  ورود  برای  گاز، 
زمان نیاز دارد. همچنین در مواقعی که نیروگاه بزرگ 
آماده اما خاموش باشد )به عنوان مثال دیسپاچینگ 
آن ها دستور خاموشی  به  فرکانس  تنظیم  به منظور 
دهد(، دولت موظف است هزینه آمادگی آن نیروگاه 
را پرداخت کند. وی ضمن تشریح ویژگی نیروگاه های 
دیجی، افزود: با در نظر گرفتن سیکل ساده نیروگاه 
دیجی، راندمان آنها بین عدد4۰ تا 45 درصد است که 
راندمان باالیی به نسبت نیروگاه هایی بزرگ بوده و در 
صورت استفاده از حرارت و یا برودت دیجی، راندمان 
8۰ درصد به دست می آید که عدد قابل توجهی است. 
این نیروگاه ها همچنین به عنوان منابع پایدار تولید 

انرژی در جهان محسوب می شوند.
برق  توزیع  و  انتقال  در  تلفات  افزایش  افزود:  وی 
پایین  را  برق  تولید  راندمان  بزرگ،  نیروگاه های 
گسترش  بر  مبتنی  دولت  سیاست های  آورد.  می 
نیروگاه ها  این  برای  است.  بزرگ  گازی  نیروگاه های 
راندمان ماهانه اندازه گیری نمی شود و فقط در زمان 
انجام  لحظه ای  راندمان گیری  یک  نیروگاه  راه اندازی 
می گیرد. ضمن اینکه هزینه مصرف سوخت و گاز این 
نیروگاه ها را بخش دولتی پوشش می دهد و از این رو 
هیچ دغدغه ای برای افزایش راندمان در خود نمی بیند. 

دولت  ها دست  در دستورالعمل دیجی  اینکه  ضمن 
برای برخورد با نیروگاه هایی با راندمان کمتر باز است 
و می تواند این نیروگاه ها را از مدارخارج کند و از طرفی 
راندمان آن با توجه به مقدار مصرف گاز و تولید برق 
برای  ابهامی  نیرو مشخص است و هیچ  برای وزارت 

محاسبه راندمان وجود ندارد.
عالیـی در مـورد راندمـان اعـالم شـده نیروگاه هـای 
طبـق  کـرد:  بیـان  نیـرو  وزارت  توسـط  دیجـی 
دسـتورالعمل، راندمـان ایـن نیروگاه هـا بـه صـورت 
بـا  می شـود.  اجـرا  سـرمایه گذار  روی  اتوماتیـک 
توجـه بـه اینکه طبـق بخشـنامه جدیـد وزارت نیرو، 
سـرمایه گذار بایـد پـول گاز را پرداخـت کنـد یعنـی 
بـا فـرض راندمـان 5۰ درصـد بـه ازای هـر کیلـووات 
برقـی کـه سـرمایه گذار تحویـل دهد همیـن راندمان 
میـزان گاز مصرفـی را مشـخص می کنـد و پـول گاز 
را بـا ایـن شـرح بـه سـرمایه گذار می دهـد حـال اگر 
فـرض کنیـم نیـروگاه بـا راندمـان ۳۰ درصـد تولیـد 
بـرق کنـد مطابق این فرمـول سـرمایه گذار باید ما به 
تفـاوت گاز مصرفـی را از جیب خـودش بپردازد.عضو 
هیـات مدیره انجمن تولیدکنندگان پراکنده با اشـاره 
بـه قابلیـت دسترسـی نیروگاه هـای دیجـی، گفـت: 
قانون گـذار در دسـتور العمـل توسـعه مولـد مقیـاس 
کوچـک، پیش بینـی کـرده بـود کـه دولـت می تواند 
بـرای هـر سـاعتی در سـال )8۷۶۰ سـاعت( بـرای 
نـرخ خریـد بـرق، ضریب سـاعتی دهد؛ یعنـی دولت 
می توانـد بـه نیروگاه هـا اعـالم کنـد کـه بـه عنـوان 
مثـال اگـر بـرق خـود را در تابسـتان بـه ما برسـانید، 
آن را بـا قیمـت باالتـر از شـما خریـداری می کنیم و 
اگـر در زمسـتان کـه نیـاز به برق شـدید نیسـت این 
انـرژی را بـه مـدار وارد کنیـد، نرخ خرید بـرق تقلیل 

می یابـد.
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در نشست روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران 
مطرح شد

بخش خصوصی همچنان طرف 
مشورت دستگاه های دولتی 

نیست

اتـاق  تخصصـی  کمیسـیون های  روسـای 
بازرگانی، صنایـع، معادن و کشـاورزی ایران در 
نشسـت با اعضای هیات رئیسـه پارلمان بخش 
خصوصـی، از ضـرورت اولویت بندی مشـکالت 
اقتصادی کشـور و یافتن راهکارهـای الزم برای 
مقابلـه با آنها سـخن گفتند و بـر اهمیت ایجاد 
کمیتـه اقـدام ویـژه بـرای پرداختـن بـه ایـن 

مشـکالت تأکیـد کردند.
روسـای کمیسـیون های تخصصـی اتـاق بازرگانـی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران در نشسـت بـا 
اعضـای هیـات رئیسـه پارلمـان بخـش خصوصی، از 
ضـرورت اولویت بنـدی مشـکالت اقتصادی کشـور و 
یافتـن راهکارهـای الزم بـرای مقابلـه با آنها سـخن 
گفتنـد و بـر اهمیـت ایجاد کمیتـه اقدام ویـژه برای 

پرداختـن بـه ایـن مشـکالت تأکیـد کردند.
روسـای کمیسـیون های تخصصـی اتـاق بازرگانـی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران در نشسـت بـا 
اعضـای هیـات رئیسـه پارلمـان بخـش خصوصی، از 
ضـرورت اولویت بنـدی مشـکالت اقتصادی کشـور و 
یافتـن راهکارهـای الزم بـرای مقابلـه با آنها سـخن 
گفتنـد و بـر اهمیـت ایجاد کمیتـه اقدام ویـژه برای 

پرداختـن بـه ایـن مشـکالت تأکیـد کردند.
در  ایـران  اتـاق  1۹گانـه  کمیسـیون های  روسـای 
سـخنان خود بـر ضرورت کنار گذاشـتن تعارف هایی 
کـه نتیجـه ای جـز پیچیدگی هـای بیشـتر اقتصادی 
در وضعیـت کنونـی کشـور نـدارد تاکیـد کردنـد و 
اشـتباهی  سـیگنال های  ارسـال  توقـف  خواسـتار 

شـدند کـه بیانگـر عـادی بـودن شـرایط اسـت.
رئیـس اتـاق ایـران طـی سـخنانی در ایـن نشسـت 
بـا اعـالم نگرانـی از آینـده اقتصاد کشـور، خواسـتار 
توجـه بیشـتر مسـئوالن و تصمیـم گیـران نسـبت 

بـه توصیه هایـی شـد کـه از سـوی بخـش خصوصی 
مطرح می شـود. غالمحسـین شـافعی تاکیـد کرد: با 
وجـود آنکـه چندی پیـش معـاون اول رئیس جمهور 
طـی بخشـنامه ای از همـه وزارتخانه هـا و مسـئوالن 
پیشـنهادهای  از  کـه  خواسـت  کشـور  اجرایـی 
مشـورتی بخش خصوصی اسـتفاده کننـد، همچنان 
ایـن موضـوع کـه حتـی در قانـون بهبـود مسـتمر 

محیـط کسـب وکار هـم آمـده، اجرایـی نمی شـود.
بـه گفتـه شـافعی به تازگـی نامـه دیگری بـا موضوع 
بنـد 2 و ۳ قانـون بهبود مسـتمر محیط کسـب وکار 
بـرای وزارتخانه هـا و دبیـران کمیسـیون های دولـت 
ارسـال شـده امـا تجربـه نشـان می دهـد بـه اجرای 

آن نبایـد امیـد چندانی بسـت.
اتـاق  معـدن  کمیسـیون  رئیـس  شـکوری،  بهـرام 
ایـران، بـه بی نتیجه بـودن فعالیت بـازار ثانویه ارزی 
اشـاره کـرد و گفـت: اگـر بخواهیـم وضعیـت ارز بـه 
سـامان برسـد باید بازار مـوازی ارزی را ایجاد کنیم.

بـه  اقتصـادی  فعـال  امـروز هیـچ  شـکوری گفـت: 
دنبـال ارز 42۰۰ تومانـی نیسـت. بـرای بهتر شـدن 
و  برداشـته  را  ارزی  محدودیت هـای  بایـد  شـرایط 

آزاد کـرد. را  ارز  خریدوفـروش 
غالمعلـی فارغـی نیـز از وضعیـت نامطلـوب امنیـت 
غذایـی کشـور سـخن گفـت و تأکیـد کـرد: تـداوم 
وضعیـت ارزی کشـور امنیـت غذایـی را بـه خطـر 
بـه  سـریع تر  هرچـه  بایـد  مسـئوالن  می انـدازد. 

کننـد. رسـیدگی  صـادرات  و  واردات  وضعیـت 
فریـال مسـتوفی، رئیس کمیسـیون سـرمایه گذاری 
اتـاق ایـران نیـز گفـت: اگـر در مواجهه با مشـکالت 
امـروز کشـور، اولویت بنـدی نکنیـم و بـرای بهبـود 
کل  نکنیـم،  برنامه ریـزی  شـرایط  بـه  بخشـیدن 
اقتصـاد کشـور را از دسـت می دهیم. دولـت باید در 

وهلـه اول به موضوع فسـاد رسـیدگی کند. اشـتغال 
و موضوعـات بانکـی در مرحلـه بعـدی قـرار دارنـد.

کمیسـیون  نایب رئیـس  منـش،  نجفـی  محمدرضـا 
مالیـات اتـاق ایـران نیز از دولت خواسـت که دسـت 
از قیمت گـذاری بـردارد و بـازار را بـه حـال خـود 
رهـا کنـد تـا بـر اسـاس عرضـه و تقاضـا، قیمت هـا 

مشـخص شـود.
مهم تریـن  دولتـی  قیمت گـذاری  کـرد:  تأکیـد  وی 

عامـل در ایجـاد فسـاد اسـت.
در  نیـز  ایـران  اتـاق  نایب رئیـس  سـلطانی،  پـدرام 
ادامـه از فعـاالن اقتصـاد خواسـت تـا کنشـگرانه در 
برابـر مشـکالت عمـل کننـد و هـر مشـکلی را کـه 

می بیننـد بـا ارائـه راهـکار، اعـالم کننـد.
وی تصریـح کـرد: بخـش خصوصی بایـد از جایگاه و 
شـأن خود حفاظت کنـد و اطالعات خود را منعکس 
در  مشـارکت  بـا  می توانـد  بخـش خصـوص  کنـد. 
فضاهـای مجـازی و عمومـی در تصمیم گیری هـای 

کالن و مهـم کشـور اثرگذار باشـد.
سـلطانی همچنین از انتشـار سـیگنال های نادرسـت 
در ایـن وضعیـت بـه عنـوان یـک خطای بـزرگ یاد 
کـرد و افـزود: بایـد واقعیت هـای کشـور را هرچنـد 
کـه تلـخ باشـند مطـرح کـرد تـا بـر اسـاس آنهـا 

کنیـم. برنامه ریـزی 
نایب رئیــس  پیربابایــی،  ســیامک  نهایــت  در 
تشــکل  واردات خواســتار  مدیریــت  کمیســیون 
ــاق ایــران شــد و گفــت:  کمیتــه اقــدام ویــژه در ات
ــت دادن  ــای از دس ــه معن ــرایط ب ــن ش ــه ای ادام
ــی  ــت آنهای ــی اســت. اکثری بخــش خصوصــی واقع
ــه دریافــت ارز شــدند،  کــه در ایــن دوران موفــق ب
ــرایط  ــن ش ــد؛ ای ــی نبودن ــی واقع ــش خصوص بخ

ــد. ــر کن ــد تغیی بای

http://otaghiranonline.ir/news/14458
http://otaghiranonline.ir/news/14458
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چهل و هفتمین نشست شورای  گفت وگوی استان 
تهران برگزار شد

نقد فعاالن بخش خصوصی بر 
تصمیمات ارزی دولت

چهل و هفتمین نشست شورای  گفت وگوی استان 
تهران با حضور محمدحسین مقیمی، استاندار و 
رییس این شورا و نیز مسعود خوانساری، رییس 
اتاق تهران و دبیر شورای  گفت وگوی استان و تنی 
چند از مقامات بخش خصوصی و دولتی برگزار 

شد.
که  تهران  استان  گفت وگوی  شورای  نشست  در 
جمعی از فعاالن اقتصادی و نمایندگان دستگاه های 
دولتی حضور داشتند، سیاست های ارزی دولت مورد 

نقد و بررسی قرار گرفت.
از  گزارشی  تهران  استاندار  نشست،  این  ابتدای  در 
گفت:  و  کرد  ارائه  پایتخت  در  برق  تامین  وضعیت 
نیز  و  به وضعیت آب پشت سدهای کشور  توجه  با 
از آب  از شهر ها  در شرایطی که آب شرب بسیاری 
پشت سدها تامین  می شود، مدیریت مصرف آب در 
دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. بر این اساس، این 
وزارتخانه، ناگزیر شد که حدود 4 هزار مگاوات برق را 
نادیده بگیرد. در واقع، به جای تولید ۹ هزار مگاوات 
برق از آب پشت سد ها، اکنون 5 هزار مگاوات تولید 
که  باقیمانده  مگاوات  هزار   4 تولید  عدم  و   می شود 
تقریبا 1۰ درصد مصرف برق کشور را شامل  می شود، 
کرد،  وارد  کشور  انرژی  تامین  به  را  سنگینی  فشار 
به ویژه در ساعات پیک مصرف؛ یعنی از ساعت 1۳ تا 

15:۳۰ و هم چنین از ساعت 8 تا 11 شب.
با  اینکه همزمان  به  اشاره  با  مقیمی   محمدحسین 
کاهش تولید برق، گرمای هوا در کشور نیز به شدت 

افزایش یافته است، ادامه داد: در سال های گذشته، 
دمای هوا طی یک الی دو روز در برخی شهرها به 5۶ 
این درجه  پایداری  اکنون مدت  اما  درجه  می رسید 
نیز  تهران  در  هوا  دمای  و  رسیده  ماه  یک  به  هوا 
در چنین  است.  یافته  افزایش  درجه  از4۰  بیش  به 
شرایطی، تنها اقدامی که  می شد به انجام رساند این 
بود که مصرف برق را مدیریت کرده و خاموشی ها را 

به حداقل برسانیم.
ادارات  مصرف  باید  یا  شرایط  این  گفت:در  مقیمی 
دولتی را کاهش  می دادیم یا صنایع و یا مصرف خانگی 
را تقلیل  می دادیم. در نهایت این گونه  تصمیم گیری 
شد که دستگاه های دولتی بیشتر صرفه جویی کنند. 
الی 12  یعنی اگر در ساعت پیک، مصرف برق 1۰ 

درصد کاهش  می یافت، مشکل حل  می شد.
ساعت  کاهش  برای  دولت  تصمیم  به  سپس  او   
شد  مقرر  چنین  گفت:  و  کرد  اشاره  ادارات  کاری 
که استانداران در مورد ساعت کار در استان هایشان 
از این رو تصمیم بر آن شد که در  تصمیم بگیرند. 
به  هفته  در  روز   5 که  ادارات  از  دسته  آن  تهران 
 ۶ به  را  خود  کار  ساعات  هستند،  مشغول  فعالیت 
صبح تا 2 بعدازظهر تغییر دهند و اداراتی که روزهای 
خود  کار  ساعت  است،  هفته  در  روز   ۶ آنها  کاری 
بخشنامه  این  در  کنند.  تعیین   1۳:۳۰ تا   ۶:۳۰ را 
همچنین اعالم کردیم که افزایش ساعت کاری بیش 
از این ساعت منوط بر این است که ادارات سیستم 
سرمایشی خود را از ساعت 1:۳۰ الی ۳:۳۰ خاموش 
طرح،  این  اجرای  نخست  روزهای  در  البته  کنند. 
اغلب دستگاه های اجرایی آن را اجرا کردند و حدود 
4۰۰ مگاوات صرفه جویی برق محقق شد. به طوری 
آن خاموشی صورت  و شهرستان های  تهران  در  که 

نگرفت.

دردستگاه  برق  عمده  اینکه  بیان  با  تهران  استاندار 
داد:  ادامه  مصرف  می شود،  وزارتخانه ها  و  دولتی 
کسانی که اخالقی با این مساله مواجه شدند، مصوبه 
مردم  برق  ما  نمی خواستیم  کردند.  رعایت  را  دولت 
قطع شود. این شایسته نبود که سالمند یا کودکی در 
ساختمانی 15 طبقه نتواند از آسانسور استفاده کند. 
در عین حال، تالش ما این بود که برق کارخانجات 
واحدهای  برق  درمواردی  البته  نشود.  قطع  نیز 
تولیدی نیز قطع شد و در صنایع غذایی، فساد مواد 

اولیه برخی از این واحدها را سبب شد.
 او با بیان اینکه ما به دنبال تغییر ساعات کار ادارات 
نبودیم و هدف، مصرف بهینه برق بود، افزود: مترو، 
دولت  مصوبه  این  با  نیز  مهدکودک ها  اتوبوسرانی، 

کاری  ساعات  تغییر  با  را  خود  کار  و  شدند  همراه 
تطابق دادند.

استاندار تهران در ادامه، از احتمال تمدید طرح تغییر 
و گفت:  داد  آینده خبر  روز  اداری طی 15  ساعات 
اکنون تولید و مصرف برق در نقطه سر به سر قرار 
دارد. با این حال، ممکن است در تمدید این طرح، 

آغاز ساعت کاری از ۶ صبح به ۶:۳۰ تغییر کند.
همایش فعاالن اقتصادی و سفرای خارجی

در ادامه این جلسه، مسعود خوانساری، رییس اتاق 
تهران و دبیر شورای  گفت وگوی استان به برگزاری 
توسط  خارجی  سفرای  و  اقتصادی  فعاالن  همایش 
اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در این گردهمایی در 

ادامه در صفحه بعد 
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ادامه از صفحه قبل
مجموع 8۰ سفیر، رایزن و کاردار و نیز ۳۹ خبرنگار 
حاضر  سفرای  تعداد  و  بودند  یافته  حضور  خارجی 
گردهم  که  سفیر  می رسید   ۳2 به  نشست  این  در 
عین  در  نبود.  آسانی  کار  سفیر  تعداد  این  آوردن 
اول  معاون  حضور  با  هم اندیشی  نشست  این  حال 

رییس جمهوری و وزیر امور خارجه برگزار شد.
 او گفت: سه تن از سفرا در این همایش به سخنرانی 
پشتیبانی  به  نسبت  جملگی  آنها  و  پرداختند 
بدعهدی  و  داشتند  تاکید  برجام  از  دولت هایشان 
آمریکا را مورد مذمت قرار دادند؛ منتها اینکه تا چه 

حد بتوانند به ایران کمک کنند، جای سئوال دارد.
بی اعتنایی به هشدارهای بخش خصوصی

رییس اتاق تهران در ادامه سخنانش بازگشت اعتماد 

مردم را در مدیریت بازار ارز حائز اهمیت برشمرد و 
گفت: اتاق تهران در طول چهار سال گذشته، 5۳ بار 
نسبت به عواقب تثبیت قیمت ارز هشدار داده و بیم 
را مطرح کرده است. دولت  ارز  نرخ  ناگهانی  جهش 
نیز به این هشدارها، توجهی نشان نداد و در فروردین 
رسمی  نرخ  عنوان  به  را  تومان   42۰۰ نرخ  نیز  ماه 

معرفی کرد که البته این نرخ پایه علمی نداشت.
او ادامه داد: دولت برای حل و فصل مساله موسسات 
به  تومان  میلیارد  هزار  از2۰  بیش  غیرمجاز،  پولی 
کسانی  آنها  از  بسیاری  و  پرداخت  سپرده گذاران 
هستند که به دلیل روابطی که داشتند، چندین برابر 
پول خود سود نیز دریافت کردند. این در حالی است 
که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل مطالباتی که 
از دولت دارند، دست از کار شسته یا به دلیل عدم 

توانایی در پرداخت بدهی های خود در زندان به سر 
 می برند.

واردات  حول  که  حواشی  به  تهران  اتاق  رییس   
این  گفتدر  و  کرد  اشاره  است،  گرفته  خودرو شکل 
سالم  طور  به  که  کسانی  و  تولیدکنندگان  شرایط، 
فعالیت  می کنند، بیش از سایرین در معرض آسیب 

قرار دارند.
کشور در شرایط عادی قرار ندارد

شرایط  در  کشور  اینکه  بیان  با  نیز  تهران  استاندار 
عادی قرار ندارد و یک جنگ تمام عیار علیه کشور 
شکل گرفته است، گفت: در این شرایط، سران سه 
قوه ناگزیر  می شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که حتی 
برخی قوانین و مصوبات پیشین را در حالت تعلیق 
سایر  به  آمریکایی  مسئوالن  امروز  نگاه  می دارد. 
وارد  این کشور ها  با سران  و  کشورها سفر  می کنند 
مذاکره  می شوند که در تحریم ایران با آنان همکاری 
آمریکا  خروج  از  پس  دولت  تصمیمات  تعدد  کنند. 
پس از برجام را مالحظه کنید. روند قیمت ها در بازار 
را ببینید. دولت تالش دارد که اقتصاد ایران کمترین 
آسیب را متحمل شود، اما اگر این تالش ها به نتیجه 
مطلوب منتهی  نمی شود، به دلیل عدم  تصمیم گیری 
نیست. این دوره قابل مقایسه با هیچ دوره ای پس از 

سال 1۳5۹ نیست ..
 مقیمی گفت: دولت فعلی، بیش از دولت های قبلی، 
اما  و  تصمیم گیری  می کند  کرده  تحلیل  را  شرایط 
باید به این مساله توجه کنیم که شرایط عادی نیست 
و آمریکایی ها تالش  می کنند که همه منافذ اقتصاد 

ایران را مسدود کنند.
استاندار تهران با بیان اینکه دولت با مشکالت جدی 
رو به روست، ادامه داد:  نمی توان نسخه های شرایط 
عادی را برای شرایط کنونی به کار بست. سران سه 

قوه به همین دلیل است که به صورت هفتگی تشکیل 
جلسه  می دهند و در آن  تصمیم گیری  می کنند.

مخرب تر از تحریم ها
رییس اتاق تهران نیز با بیان اینکه برخی سیاست های 
اگر  داد:  ادامه  تحریم هاست،  از  مخرب تر  داخلی، 
کمبود ارز وجود دارد، به چه دلیل دولت، یک هزار 
طرفی  از  تخصیص  می دهد؟  ارز  مسافران  به  یورو 
دولت اقدام به پیش فروش سکه کرد و محدودیتی 
اکنون  نکرد.  تعیین  سکه  خرید  مجاز  تعداد  برای 
کسانی که اقدام به خرید سکه در شمار باال کرده اند، 

متهم شده اند.
اقدامات  دلیل  به  پیمانکار  چند  افزود:  می دانید،  او 
سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بیکار 
بنگاه ها کرده  با  تامین اجتماعی  شده اند؟ کاری که 
است را هم باید به حساب ترامپ نوشت؟ اگر اصرار 
برتثیت قیمت ارز نبود ، شایداین اتفاق ها در اقتصاد 

ایران رخ  نمی داد
قوانین عادی برای شرایط عادی است

عالی  مشاور  بهادرانی،  ابراهیم  جلسه،  این  ادامه  در 
اقتصادی  قوانین  اینکه  بیان  با  تهران  اتاق  رییس 
مکاتب  همه  داد:  ادامه  است،  متعادل  شرایط  برای 
عادی  قوانین  از  غیرعادی  شرایط  در  اقتصادی 
گونه ای  به  باید  انحراف  این  اما  منحرف  می شوند. 
باشد که بازگشت به مسیر اصلی ممکن باشد. مساله 
کشور ما این است که در شرایط غیرعادی به گونه ای 
به  دیگر  نمی توانیم  که  منحرف  می شویم  قوانین  از 

مسیر اصلی بازگردیم.
 اوسپس با اشاره به تجربیاتی که از دهه 1۳۶۰ وجود 
کاالهای  فهرست  روی  تجدیدنظر  ضرورت  از  دارد، 

اساسی و ضروری برای تخصیص ارز دولتی سخن 
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
توسط  ارز  تخصیص  اولویت  تعیین  افزود:  گفت.او 
کارمندان اداری یا توسط هر کسی که باشد، مفسده 

انگیز است.
احتمال تعدیل نیرو در بنگاه ها

اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  نجفی منش،  محمدرضا 
بنگاه ها  تحریم ها،  بازگشت  اینکه  به  اشاره  با  تهران 
را به تعدیل نیرو ناگزیر  می کند، افزود: در شرایطی 
مشابه، دولت ترکیه با بنگاه داران خود توافق کرد که 
اقدام  این  ازای  بپرهیزند و دولت در  نیرو  از تعدیل 
نظر  به  را  می پردازد.  آنها  از حقوق کارکنان  بخشی 
 می رسد در ایران نیز چنین اقداماتی باید در دستور 
از  دسته  آن  است،  الزم  آنکه  گیرد. ضمن  قرار  کار 
برای  استان  شورای  گفت وگوی  در  که  تصمیماتی 
حمایت از بنگاه ها اتخاذ شده و هنوز اجرایی نشده 

احصا شود.
مشاوره های  از  بهره گیری  به  نسبت  همچنین  او 
بین المللی برای مواجهه با شرایط جدید تاکید کرد.
دولت شرایط را برای فعاالن اقتصادی دشوار  می کند

در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، رییس کمیسیون 
با بیان اینکه  اتاق تهران  کشاورزی و صنایع غذایی 
شرایط  نه  و  داریم  قرار  صف آرایی  مرحله  در  هنوز 
شرایط  مرحله،  این  در  دولت  داد:  ادامه  جنگی، 
فعالیت در فضای کسب و کار را سخت کرده است. 
واردات  برای  ارز  یورو  میلیون   15۰ حدود  دولت 
نه  که  داده  تخصیص  واردکننده  یک  به  روغن خام 
کارخانه ای دارد و نه واردکنندگان آن را  می شناسند. 
این  که  حالی  در  است.  بسیار  این  مشابه  موارد 

تقصیر ها را نباید به پای تحریم ها نوشت.
یداله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران نیز از آمادگی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای اصالح گروه های کاالیی اولویت دار برای 
تخصیص ارز خبر داد. او از حاضران درخواست کرد 

که پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کنند.
معاون  به  تهران  اتاق  رییس  حال،  همین  در 
متن  تا  داد  ماموریت  اتاق  اقتصادی  بررسی های 
پیشنهادی اتاق تهران را در مورد فهرست کاالهای 
که  کاالهایی  و  دولتی  ارز  دریافت  برای  دار  اولویت 
واردات آنها نباید مشمول دریافت ارز قرار گیرد برای 
ارائه به وزارت صنعت تهیه کند. او گفت: مردم باید 
بدانند که کدام کاالها ارز دولتی دریافت  می کند و 
کاال  کدام  و  دارو  مانند  است؛  قیمتگذاری  مشمول 
نیز ارزی دریافت  نمی کند و در مورد آن قیمتگذاری 

صورت  نمی گیرد؛ مانند گوشی موبایل.
استاندار تهران نیز گفت: شایسته است که به مراجع 
قیمتگذاری پیشنهاد دهیم که قیمت های سال آینده 

را از 15 بهمن هر سال مشخص کنند.
 امارات حساب ایرانیان را مسدود  می کند

هیات  عضو  الهوتی  محمد  جلسه،  این  ادامه  در   
نمایندگان اتاق تهران و عضو این شورا از رشد 15.5 
جاری  سال  نخست  ماهه  سه  در  صادرات  درصدی 
خبر داد و اینکه رشد صادرات به امارات 4۳.5 درصد 
برآورد شده است. او گفت: صادرات ایران به امارات 
در حالی چنین رشدی را تجربه کرده است که این 
کشور از هفته گذشته، اقدام به مسدود کردن حساب 
ایرانیان در این کشور کرده است. از آنجا که مقصد 
از  و  نیست  امارات  ایران  صادراتی  کاالهای  اصلی 
امارات به دیگر کشورها انتقال پیدا  می کند، اگر روند 
صادرات به امارات به همین منوال رشد کند و ما آن 
بازارهای دیگر هدایت نکنیم، ممکن است در  به  را 

شرایط پیش رو، با مشکل مواجه شویم.
نکته  این  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
ارز،  ثانویه  بازار  شکل گیری  زمان  از  که  کرد  اشاره 
تقاضای موثری در مورد ارز صادرکنندگان از سوی 
واردکنندگان مطرح نشده است. بر این اساس ما در 
نامه ای به مجمع واردات آمادگی خود را برای ارائه 
لیست صادرکنندگان مطرح کرده ایم. فارغ از این، ما 
 نمی دانیم ارز خود را تحت چه مکانیزمی باید عرضه 

کنیم.
خلق الساعه  تصمیمات  آنچه  از  ادامه  در  الهوتی   
تصمیمات  نوع  این  گفت:  و  کرد  انتقاد   می خواند 

مشکالت فعاالن اقتصادی را دو چندان  می کند.
در پایان این نشست، فرزانه دهنادی از دستور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل ترخیص کاالهای 
اتاق تهران  رسوب شده در گمرک خبر داد. رییس 
واحدهای  احصای  برای  ای  کمیته  داد  دستور  نیز 
تولیدی که کاالیشان در گمرک مانده تشکیل شود.

تصمیم جدید سران 3 قوه

مهلت 4ماهه به بانک ها برای 
تأدیه اضافه برداشت ها به بانک 

مرکزی
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
ماه   4 تا   3 مهلت  در  شد  قرار  گفت:  اسالمی 
متعارف  میزان  از  بیشتر  که  بانک هایی  آینده 
اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تأدیه 

آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی 
گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، 
حجم نقدینگی است که در طول دولت های یازدهم 
و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این 
و  می آید  به وجود  مشکالتی  نشود  مدیریت  موضوع 
این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو 

اثرگذار بوده است.
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
ادامه داد: نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بد نیست 
نقدینگی  این  اگر  اما  شود  مدیریت  باید  گرچه 
به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند 
اگر  اما  افزایش دهد  را  اقتصادی  نرخ رشد  می تواند 
این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی 

برای کشور نخواهد داشت.
خلق  برود  تولید  به سمت  نقدینگی  اگر  افزود:  وی 

ثروت می کند و به نفع اقتصاد است.
قبول  غیرقابل  افزایش  در  که  موضوعاتی  از  یکی 
نقدینگی اثر گذاشته است بدهی های دولت به نظام 
بانک مرکزی  از  بانک ها  بانکی است که موجب شد 

اضافه برداشت انجام دهند.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/31/1782234/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-4%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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فرصت سوزی و عدم 
تصمیم گیری به موقع

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران

امـروز تمـام اقتصـاد ایـران معطـل تصمیمات 
گرفته  نشـده و اقدامات به  سـرانجام  نرسـیده، 
اسـت. چشـم دوختـن بـه فضـای بین المللـی 
هـم بـه دردی جدید بـدل شـده با ایـن تصور 
کـه از رهگذر توافـق و تفاهم با آمریـکا اثراتی 
حاصل شـود که دردهای اقتصاد ایـران را مانند 
کیمیـا درمان کنـد. ولی همان طور کـه اکثریت 

اقتصاددانـان و فعاالن اقتصادی دلسـوز کشـور 
تاییـد می کننـد، درمـان درد مـا نـه در بیرون 
مرزهـا، کـه دقیقا نـزد مدیران کشـور اسـت. 
خروجی نیـز زمانی حاصل می شـود که دسـت 
از محافظـه کاری در عمـل برداریـم و سیاسـت 
»گفتاردرمانی« را برای همیشـه کنـار بگذاریم.

شـاید بـا قطعیـت بتوان ادعـا کرد که اولین مشـکل 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم »کمتر شـنیدن« اسـت. 
گـواه  بـه  گذشـته  سـال  چنـد  طـی  تهـران  اتـاق 
بررسـی های رسـمی حداقـل 5۳ مرتبـه در مـورد 
ناگهانـی آن، ۳۷  ارز و جهـش  یکسان سـازی نـرخ 
و 45  فسـاد  بـا  مبـارزه  و  مـورد شـفافیت  در  بـار 
مـورد دربـاره بهبـود فضـای کسـب وکار بـه دولـت 
ارائـه داده   اسـت. حتـی در حـوزه  نظـر  و  راهـکار 
ثبت سـفارش  ممنوعیـت  ماننـد  زیربخش هایـی 
وزارت  و  دولـت  بـه  خارجـی  خودروهـای  واردات 
صنعـت نامـه رسـمی زده  شـد کـه اگـر در همـان 
زمـان بـه هشـدار بخش خصوصـی توجـه می شـد، 
حواشـی بعـدی پیش نمی آمـد. در مـورد حوزه هایی 
ماننـد صنعـت فـوالد حداقـل 4 نظـر کارشناسـی و 
دربـاره صنعـت سـیمان حداقـل ۷ نظـر فنـی ارائـه 
شـد کـه متاسـفانه در کمتـر مـواردی دولـت به این 
توصیه هـا عمـل کـرد. صنایـع دارویـی، پتروشـیمی 
و... هـم بخـش دیگری از لیسـت بلند بـاالی نظرات 
بخش خصوصـی را تشـکیل می دهنـد. امـا دولـت در 
شـرایطی بـه ایـن موضوعـات کم توجهـی می کـرد 
و می کنـد کـه قانـون بهبـود فضـای کسـب وکار بـه 
صراحـت اشـاره بـه مشـورت دولـت پیـش از هـر 
تصمیـم بـا بخش خصوصـی دارد، ولی جـای نگرانی  
اسـت کـه خروجـی سـال های گذشـته تنهـا تحقق 
کمتـر از ۳۰ درصـدی احـکام قانـون بهبـود فضـای 

اصـل  مطلـق  گرفتـن  نادیـده  و  بـوده   کسـب وکار 
مشـورت بـا صاحبـان کسـب وکار بـوده  اسـت.

ارزی  تصمیمـات  از  بعـد  بالفاصلـه  اینکـه  جالـب 
از  نامـه ای،  طـی  بازرگانـی  اتـاق  فروردیـن، 
کـه  شـد  آن  اصـالح  خواسـتار  ریاسـت جمهوری 
اسـت،  غیرکارشناسـی  تومانـی   42۰۰ قیمـت  اوال 
ثانیـا دولـت امـکان پاسـخ گویی بـه تمـام نیازهـای 
بـا ارز 42۰۰ تومانـی را نـدارد و عمـال تقاضـای ارز 
را افزایـش می دهـد. همچنیـن قاچـاق اعـالم کردن 
خریـد و فـروش، بـه بـاال رفتـن امـکان فسـاد دامن 
خواهـد زد. در همیـن زمـان درخواسـت شـد که ارز 
بـا سوبسـید فقـط بـه کاالهـای اساسـی، حسـاس و 
داروهـا اختصـاص یابـد کـه در بـازار قابـل کنتـرل 
ارز  از  می تواننـد  کاالهـا  سـایر  و  اسـت  ردیابـی  و 
صادراتـی اسـتفاده کنند کـه باعث تقویـت صادرات 
و تعـادل در بـازار ارز می شـود. اما متاسـفانه در برابر 
ایـن درخواسـت و پیشـنهاد منطقـی با پاسـخ منفی 
مواجـه شـدیم. عمـال بعـد از دو مـاه بیـش از 2۷ 
میلیـارد دالر تقاضـای ارزی حاصـل شـد و جالـب 
اینکـه همـان کاالهایـی کـه بـا ارز 42۰۰ تومانی به 
کشـور وارد شـد، در بـازار بـه قیمت هـای باالتری به 
فـروش رفـت. پـس از آن صـادرات کاهـش یافـت، 
خیلـی از مـواد اولیـه کارخانه هـا معطل انـد، رانـت و 
فسـاد بـرای تعـدادی از شـرکت های خـاص حاصل 
شـده و در نهایـت منجـر بـه صـدور بخشـنامه های 

جدیـدی شـده  اسـت.
بـازار دوم ارز اگرچـه تـا انـدازه ای از التهـاب بـازار 
کاسـته، امـا کمـاکان بسـیاری از نیازهـا بالتکلیـف 
مانـده اسـت. همین فرآینـد را در مـورد پیش فروش 
بـه  کارشناسـی الزم  بـدون  کـه عمـال  سـکه هـم 
انجـام رسـید، می تـوان دیـد. بحـران اقتصـاد ایـران 

نقدینگـی اسـت. روزانه یک هـزار میلیـارد تومان به 
رقـم نقدینگـی اضافـه می شـود. پرداخـت ۳5 هـزار 
میلیـارد تومـان بـه صندوق هـای مالـی و اعتبـاری 
منحـل شـده، بی انضباطـی مالـی دولـت، پرداخـت 
یارانـه نقـدی بـه آحـاد مـردم، بحـران نظـام بانکی، 
سـاالنه  نکـردن  متعـادل  دولـت،  بودجـه  کسـری 
قیمت هـای حامل هـای انـرژی و ارز و رکـود حاکـم 
براقتصـاد همگـی عوامـل موثـری در جهـت رشـد 
بی مهـار نـرخ نقدینگـی به حسـاب می آینـد. بـر این 
اسـاس تـا پایـان سـال جاری باید شـاهد رشـد تورم 
و تعمیـق بیشـتر برخـی از بحران هـای پیـش روی 

باشـیم. هم 
دارد.  مـردم  بـا  گفت وگـو  بـه  نیـاز  دولـت  امـروز 
شـهروندان بایـد آگاه شـوند که اصالحـات اقتصادی 
نتیجـه  ولـی  اسـت،  همـراه  مقطعـی  دردهـای  بـا 
بلندمـدت خواهـد داشـت. بخش خصوصی بـا وجود 
حرکـت  آمـاده  دولـت  کنـار  در  نارسـایی ها  تمـام 
در مسـیر اصالحـات اسـت. اینکـه امـروز رفتارهـای 
دولت شـفاف شـده، قـدم در مسـیر تازه گذاشـته و 
بـه شکسـت سیاسـت های قبلی پـی  بـرده، می تواند 
باشـد. هنـوز  بعـدی  سـرآغاز حرکت هـای معقـول 
هـم جـای اصـالح، بهبـود و امیـد بـه آینـده وجـود 
دارد. واقعیـت به انـدازه ای که گاهـی مدیران دولتی 
تصـور می کنند پیچیده نیسـت. صاحبان کسـب وکار 
فضایـی را می خواهنـد کـه در آن بـه نقطـه بازدهی 
سـودهای  کسـب   دنبـال  بـه  آنهـا  برسـند.  بهینـه 
آنـی، اسـتفاده از بی نظمـی بازار و... نیسـتند. شـاید 
عـده ای باشـند کـه از ایـن دریـای گل آلـود بـرای 
خودشـان ماهی هـای بـزرگ صیـد کننـد، ولـی آنها 
را نبایـد بخش خصوصـی مولـد و طرفـدار شـفافیت 

کرد. قلمـداد 
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13یادداشت مدیریتی

Alice Boyes :نویسنده
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

منبع: HBR : آیا تا به حال شده است که در پایان 
یک روز کاری احساس کنید که ضرب االجل ها را 
پشت سر گذاشته اید اما آنچه که اساسا مهم بوده 
است را انجام نداده اید؟ در مجموعه ای از مطالعاتی 
که اخیرا در مجله Consumer Research منتشر شده 
است، افراد معموال انجام وظایفی را انتخاب کردند 
که ضرب االجل های بسیار کوتاهی داشتند؛ این امر 
حتی در مواردی که وظایفی با ضرب االجل زمانی 

استراتژی هایی برای مدیریت زمان

چگونه فهرست » بایدهای ذهنی« 
را اولویت بندی کنیم؟)قسمت پایانی(

بیشتر، آسان تر بودند و پاداش بیشتری داشتند 
نیز صادق بود. مقاله »اثر فوریت« بیان کرده است 
که افراد در زندگی روزمره، اغلب با انتخاب هایی 
بین وظایف سطوح مختلف »فوریت« و »اهمیت« 

رو به رو هستند.
زمانتان  همه  صرف  الگوی  بر  آمدن  فائق  برای 
کنید،  برون سپاری  می توانید  جزئی  کارهای  برای 
دسته بندی  را  کوچک  وظایف  کنید،  خودکارسازی 
را  جریان کاری تان  کنید،  حذف  را  وظایف  کنید، 
ساده و موثر کنید یا قالب هایی برای وظایف تکراری 

بتوانید روی زمان  ایجاد کنید که  بسازید. شرایطی 
سرمایه گذاری کنید.

مثال سیستمی راه اندازی کنید که در آینده زمان شما 
دادن  سفارش  جای  به  نمونه،  برای  کند.  ذخیره  را 
مواد الزم برای شرکت به صورت مقطعی و وقتی که 
چیزی تمام شده است، سفارش های دوره ای و منظم 

داشته باشید.
یک استراتژی خاص که من در کتاب »ابزارهای ذهن 
سالم« بیان کرده ام، آگاهی از »زالوهای تصمیم« در 
زندگی شماست. زالوهای تصمیم افرادی هستند که 
تصمیمات شما را به تاخیر می اندازند. به عنوان مثال، 
ممکن است از کسی بخواهید تا تصمیمی بگیرد اما 
بجای انجام این کار، لیستی از گزینه ها را برای شما 
این  به  و  بیندازید  آنها  به  نگاهی  تا  می کند  ایمیل 
ترتیب مسوولیت را به شما برمی گرداند. بجای پاسخ 
یک  تا  بخواهید  آنها  از  فرد،  آن  به  اتوماتیک  دادن 

پیشنهاد واضح ارائه دهند.

  تصویر کلی و بلندمدت آینده را ببینید
به طور کلی، داشتن فضای ذهنی کافی برای مشاهده 
تصویر کلی و بلندمدت آینده دشوار است. توجه کنید 
که چه چیزی به طور طبیعی به شما در انجام این کار 
کمک می کند. »مسافرت« و به خصوص پرواز کردن 
بوده  راه گشا  من  برای  که  است  چیزی  تنهایی،  به 
است. هیچ چیز مانند یک پرواز چشم انداز واضح تری 

در مورد مسیرم به من ارائه نمی دهد.
مشاهده  به  نیز   )Spreadsheet( گسترده  صفحه 
از  که  آنقدر  است.  مفید  من  برای  کلی  تصویر 
انجام آنها  به کمک  دفترداری و مالیات ها متنفرم، 
این ابزار به من کمک می کند تا به موقعیت کلی ام 
توجه و آن را بهینه کنم. استراحت بیشتر می تواند به 

شما کمک کند تا وارد موقعیت های پیچیده و دشوار 
صرف زمان بسیار زیاد روی مسائل غیرمهم نشوید.

مهم  اهداف  روی  من  تمرکز  به  که  دیگری  نکته 
است  همکارانی  با  کردن  کار  بیشتر  می کند،  کمک 
کار  این  می بینم.  را  آنها  بیشتر  یا  ماه  که هر شش 
یکدیگر  به  اطالعات  رسانی  روز  به  یک  ارائه  شامل 
در مورد آنچه انجام داده ایم و آنچه می خواهیم انجام 
دهیم است. همچنین، وقتی صحبت از پول به میان 
می آید، می توان از بالگرهای شخصی در حوزه مالیه 
کمک گرفت که من گاهی مایل به خواندن وبالگ 

آنها هستم و برای من بسیار مفید هستند.
پیگیری زمان تان نیز می تواند مفید باشد؛ اما جنبه 
راسخ  عزم  زمان  پیگیری  که  است  این  آن  منفی 
 RescueTime اپلیکیشن  از  من  می برد.  زیادی 
روی  که  زمانی  زحمت،  بدون  تا  می کنم  استفاده 
صرف  جی میل(  جمله  )از  متفاوت  وب سایت های 
می کنم را پیگیری کنم. سپس هر هفته نگاهی سریع 

به هر گزارش می اندازم.
و  تصویر کلی  تا  به شما کمک می کند  آنچه  از هر 
از  بعد  همچنین  نشوید.  غافل  ببینید،  را  بلندمدت 
این فعالیت ها به خودتان زمان بدهید تا دریابید که 
چگونه می خواهید دیدگاه های خود را به برنامه ها و 

فعالیت های خاص برگردانید.
اگر با اولویت بندی مسائل مهم مقدم بر مسائل فوری 

مشکل دارید، خیلی به خودتان سخت نگیرید.
تعداد ضرب االجل ها و تصمیماتی که در زندگی مدرن 
با آنها مواجه هستیم، در کنار ماهیت چالش برانگیز 
هیجانی بسیاری از وظایف مهم، این جدل را به یک 
جدل تقریبا جهانی تبدیل کرده است. من با وجود 
کتاب های بسیاری که در این زمینه نوشته ام، هنوز 

آن را دشوار می دانم.
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دشت گل های بابونه فندقلو - اردبیل

نمین  شهرستان  در  »فندقلو«  جنگلی  منطقه 
و  بهار  فصل  اواخر  در  ساله  همه  اردبیل  استان 
اوایل فصل تابستان مملو از گل های بابونه می شود 
و گردشگران زیادی را به سمت خود می خواند. از 
این رو به دشت گل های بابونه شهرت یافته است.
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	نقد فعالان بخش خصوصی بر تصمیمات ارزی دولت
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