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تهاتر و تسویه بیش از ۸ هزار میلیارد 
تومان، مطالبات پیمانکاران

اقتصاد.سیاسی.فرزندان

محمود صدری / دنیای اقتصاد
ــام  ــد مق ــاوندان چن ــتخدام خویش ــرای اس ماج
کشــور در نهادهــای دولتــی و مخالفت هایــی 
ــا آنهــا شــد و در نهایــت بــه لغــو یکــی از  کــه ب
احــکام اســتخدامی انجامیــد، جلــوه ای از اقتصــاد 
سیاســی ایــران اســت کــه چنــد گاهــی یــک بار، 
ــث،  ــن حی ــود. از ای ــکار می ش ــی از آن آش وجه
ایــن قبیــل اســتخدام ها بــا تحــوالت ارزی و 
ــد  ــران چن ــتمزد کارگ ــت دس ــر در پرداخ تاخی
ــا  ــا و بیمه ه ــکالت بانک ه ــی و مش ــد صنعت واح
ــرق  ــا ف ــال اینه ــا و امث ــا و یارانه ه و صندوق ه

ــد. ــی ندارن ــی چندان محتوای
اینهــا همــه پژواک هــای اقتصــاد سیاســی ایــران 
و  کاســتی ها  متهمــان  خــود  گاه  و  هســتند 
ــی  ــه مجرمان ــی هســتند ن ــم قربان خطــاکاران ه
کــه اندیشــیده و ســنجیده چنیــن کارهایــی 

ــرا: ــند؛ زی ــرده باش ک
دولتــی  اشــتغال  هــم  کــه  در کشــوری   -۱
دارد،  آماس کــرده  دیوان ســاالری  و  غول آســا 
ــی در  ــر حرکت ــکاران، ه ــوه بی ــت انب ــم جمعی ه

قابل توجه همکاران و اعضاء محترم:
رجایی،  ایمان  مهندس  مرحوم  ختم  مراسم  می رساند  اطالع  به 
ایران شنبه 1 دی  اتوماسیون سندیکای صنعت برق  رییس کمیته 
ساعت 15:30 الی 17 به در مسجد حضرت امیر، واقع در خیابان 

کارگر شمالی روبروی پمپ بنزین، برگزار می شود.
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اقتصـادی. امـور. و. برنامه.ریـزی. معـاون.

اعتبـارات. تأمیـن. زمینـه. در. نیـرو. وزیـر.

پرداخت.هـای.پرسـنلی.گفت:.در.ایـن.زمینه.

و. حقـوق. پرداخـت. نیـاز. مـورد. اعتبـارات.

مزایـا.و.رفاهیـات.پرسـنل.در.هماهنگـی.بـا.

سـازمان.برنامـه.و.بودجـه.به.طـور.کامـل.تـا.

نیـرو.و. پایـان.سـال.جاری.در.سـتاد.وزارت.

تأمیـن. و. تدبیـر. زیرمجموعـه. شـرکت.های.

شـده.اسـت..در.الیحـه.بودجـه.سـال.آینده.

نیز.اعتبـارات.مـورد.نیاز.بـرای.پرداخت.های.

پرسـنلی.تقویـت.و.بـه.میـزان.کافـی.لحاظ.
است. شـده.

ــار ، در  ــن بختی ــوز، محس ــرق نی ــزارش ب ــه گ ب
ــرق در  ــت آب و ب ــی صنع ــن مال ــوص تأمی خص
ــار  ــاری اظه ــال ج ــه س ــون بودج ــوب قان چارچ
داشــت: عمــده اعتبــارات وزارت نیــرو فصــول 
ــت  ــالب در پیوس ــع آب و آب و فاض ــرژی مناب ان
شــماره )۱( قانــون بودجــه ســال جــاری مصــوب و 
ابــالغ شــده اســت. وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس 
ــارات  ــان اعتب ــارد توم ــغ ۴۳۰۰ میلی ــاً مبل جمع
در  ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــک  طرح هــای 
فصــول یادشــده در چارچــوب قانــون بودجــه 
ســال جاری بــه دســتگاه های اجرایــی ابــالغ شــده 
اســت کــه تاکنــون در حــدود ۹۰ درصــد اعتبــارات 
فــوق بــه میــزان ۳۸۰۰ میلیــارد تومــان تخصیــص 
پیــدا کــرده اســت. بختیــار افــزود: عــالوه بــر ایــن 
ــوب  ــر در چارچ ــان دیگ ــارد توم ــغ ۸۰۰ میلی مبل
ــع آب و  ــل مناب ــالمی در فص ــارکت اس اوراق مش
ــی  ــایر اوراق مال ــان س ــارد توم ــغ ۷۰۰ میلی مبل
اســالمی در فصــل آب و فاضــالب خــارج از ســقف 
اعتبــارات ابالغــی ســال در مرحلــه تخصیــص 

اســت. وی تصریــح کــرد: بــه طــور میانگیــن 
ــر از  ــد باالت ــه ۲۵ درص ــص یافت ــارات تخصی اعتب

ــود. ــد ب ــی خواه ــارات ابالغ ــقف اعتب س
معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصادی وزیـر نیرو در 
خصـوص مهمتریـن دسـتاورد های وزارت نیـرو در 
تأمیـن مالـی صنعـت آب و بـرق در قانـون بودجـه 
سـال جاری گفـت: عـالوه بـر اعتبارات یاد شـده در 
سـال جـاری بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای بنـد )و( 
تبصـره ۵ قانون بودجه سـال جاری بیـش از ۸ هزار 
میلیـارد تومـان از مطالبـات پیمانـکاران و تولیـد 
کننـدگان غیردولتـی آب و برق از شـرکت های زیر 
مجموعه وزارت نیرو تهاتر و تسـویه شـده و تسـویه 
حسـاب نهایـی حدود ۷ هـزار میلیارد تومـان دیگر 

در دسـت پیگیری اسـت.
بختیـار در زمینـه تأمیـن اعتبـارات پرداخت هـای 
مـورد  اعتبـارات  زمینـه  ایـن  در  گفـت:  پرسـنلی 
نیـاز پرداخـت حقـوق و مزایـا و رفاهیـات پرسـنل 
در هماهنگـی بـا سـازمان برنامـه و بودجـه به طـور 
کامـل تـا پایـان سـال جاری در سـتاد وزارت نیـرو 
و شـرکت های زیرمجموعـه تدبیـر و تأمیـن شـده 
اسـت. در الیحـه بودجه سـال آینـده نیـز اعتبارات 
مـورد نیـاز بـرای پرداخت هـای پرسـنلی تقویـت و 
بـه میـزان کافی لحاظ شـده اسـت. وی ادامـه داد: 
بـا پیگیری هـای انجـام شـده در آخریـن مرحلـه 
جدیـد  تخصیـص  جـاری  آذرمـاه   ۲۵ تاریـخ  در 
ابـالغ  نیـرو  وزارت  پرسـنلی  پرداخت هـای  بـرای 
شـده اسـت. در همیـن ارتبـاط تاکنـون بیـش از 
کمک زیـان  اعتبـارات  از  تومـان  میلیـارد   ۱۰۰
شـرکت های آب و فاضالب روسـتایی و ۵۷ میلیارد 
تومـان از اعتبـارات کمـک زیـان شـرکت های آب 

منطقـه ای تخصیـص یافتـه اسـت.
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در.حاشیه.جلسه.دولت

وزیر.اقتصاد:.عذرخواهی.نکردم
وزیر.اقتصاد.و.امور.دارایی.با.رد.شایعات.مطرح.
نماینده.سراوان. از. او. درباره.عذر.خواهی. شده.
اعالم.کرد.که.درباره.آنچه.در.ساختمان.گمرک.

اتفاق.افتاده.بررسی.و.اعالم.نظر.می.کنم.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور 
دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به 
نماینده  از  او  اخبار منتشر شده درباره عذرخواهی 
از  فیلمی  انتشار  پی  در  مجلس  در  سراوان  مردم 
درگیری این نماینده در ساختمان گمرک گفت: من 
در این باره گفتم که موضوع را بررسی و متناسب با 

آن اظهار نظر می کنم.
عذر خواهی  درباره  شایعات مطرح شده  رد  با  وی 
درجلسه  کرد:  نشان  خاطر  سراوان،  نماینده  از  او 
غیر علنی روز گذشته مجلس اصال فرصت نشد من 

صحبت کنم.
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ــیت زا  ــا حساس ــتغال طبع ــتخدام و اش ــوزه اس ح
ــازار  ــب ب ــه تناس ــش ک ــه پی ــا دو ده ــت. ت اس
ــر  ــزاران نف ــود، ه ــورده ب ــم نخ ــه ه ــن ب کار چنی
ــه  ــنایی و توصی ــا آش ــرد و کالن ب ــطوح خ در س
ــاغل  ــذب مش ــی ج ــای محل ــردان و مقام ه دولتم
ــاهده  ــی مش ــن اعتراض های ــا چنی ــدند؛ ام می ش
قبلــی،  دولتمــردان  خویشــاوندان  نمی شــد. 
لزومــا شایســته تر از خویشــاوندان دولتمــردان 
امــروزی نبوده انــد و آنجــا هــم البــد برخــی افــراد 
ــه مــدد توصیــه خویشــاوندان، جــای  بی کفایــت ب
ــد. لیکــن متقاضیــان  ــر می کرده ان شایســتگان را پ
ــد  ــه امی ــتوانه آن روزگاران، ب ــا بی پش ــته ام شایس
فرصت هــای آتــی، بــه مشــاغلی پایین تــر از انتظــار 
ــد و احســاس  ــت می دادن و اســتحقاق خــود رضای
ــان را  ــای آن ــده ج ــاغالن توصیه ش ــد ش نمی کردن
ــالف  ــان خ ــم آن زم ــع ه ــد. در واق ــگ کرده ان تن
امــا اقتضــای اقتصــاد  رخ مــی داد هم اکنــون؛ 
ــر  ــدری فراوان ت دولتــی آن زمــان کــه منابعــش ق
ــاری و ســکوت بــود و اقتضــای اقتصــاد  بــود، بردب
دولتــی امــروز کــه منابعــش محدودتــر شــده 

ــت. ــراض اس ــکیبایی و اعت ــت، ناش اس
۲- اقتصــاد به شــدت دولتــی ایــران، طبعــا میــدان 
رقابــت در مشــاغل خصوصــی را تنــگ کــرده 
ــدگان کار،  ــی از جوین ــش بزرگ ــرا بخ ــت و قه اس

به ناچــار نگاهشــان متوجــه بخــش دولتــی اســت. 
ــان  ــت متقاضی ــن اس ــدگان کار ممک ــن جوین ای
ــا  ــند ی ــری باش ــدی و کارگ ــاده کارمن مشــاغل س
مشــاغل بلندپایــه مدیریتــی و سیاســی. در چنیــن 
ــد  ــم مانن ــی ه ــای دولت ــدان مقام ه ــی، فرزن میدان
دیگــران و بــه شــرط داشــتن توانایی هایــی در حــد 
ــی را  ــه مشــاغل دولت ــران، حــق دسترســی ب دیگ
دارنــد و صــرف وابســتگی خانوادگــی بــه مقام هــا، 
ایــن حــق را ســاقط نمی کنــد. امــا آنچــه موجــب 
حساســیت اجتماعــی شــده، فقــدان ســازوکارهای 
روشــن بــرای شناســایی شایســتگان مناصــب 
ــی  ــی، حت ــای دولت ــاوندان مقام ه ــت و خویش اس
ــغلی  ــتحق ش ــا و مس ــته و توان ــا شایس ــر واقع اگ
باشــند، در معــرض ســوءظن قــرار دارنــد. دولــت، 
ــه  ــم ب ــا ه ــدون دارد و نوع ــن اســتخدامی م قوانی
ــن  ــه ای ــل ب ــی عم ــا حت ــا عمــل می شــود؛ ام آنه
ــه  ــی ب ــای اجتماع ــع بدگمانی ه ــم راف ــن ه قوانی
خاصه گمــاری  و  خویشاوندســاالری  پدیده هــای 
نیســت؛ زیــرا بــه قــول دیوانیــان کهنــه کار، کتــاب 
ــل آن  ــاب تاوی ــت و ب ــم اس ــوال حجی ــون معم قان
چنــان بــاز اســت کــه بشــود معیارهای شایســتگی 
را جابه جــا کــرد و بدبختانــه چنیــن تاویــل و 
ــاالری و  ــای خویشاوندس ــه راهگش ــیرهایی ک تفس
ــه  ــت. البت ــوده اس ــان گش ــد، بابش خاصه گماری ان
روزنه هــای تخلــف هرقــدر هــم موم انــدود شــوند، 
نمی ماننــد. رخدادهــای  از چشــم جامعــه دور 

ــر ایــن مدعــا. چنــد روز اخیــر شــاهدی اســت ب
۳- در اغلــب کشــورهای جهــان، بــه دو علــت 
خویشاوندســاالری  بــاب  مبنایــی،  و  اساســی 
اگــر  حتــی  و  اســت  بســته  خاصه گمــاری  و 
دولتمــردان بخواهنــد هــم نمی تواننــد چنیــن 
ــن اســت کــه  ــت نخســت ای ــد. عل ــی بکنن کارهای

ــی  ــا بوروکراس ــی ی ــام دیوان ــاغل نظ ــان مش می
صف کشــی  سیاســی،  مناصــب  و  مشــاغل  و 
روشــنی وجــود دارد. هــر دولتــی کــه بــر ســر کار 
ــود  ــه کارشناســی دیوانســاالری کار خ ــد، بدن باش
ــم  ــزب حاک ــی ح ــات سیاس ــد و ترجیح را می کن
ــده  ــر تعیین کنن ــای کارشناســی تاثی ــر فعالیت ه ب
ــان  ــی، صاحب ــن حالت ــا در چنی ــذارد. طبع نمی گ
مشــاغل کارشناســی از تبعــات تغییــرات سیاســی 
برکنارنــد و تغییــرات محــدود بــه مشــاغل و 
مناصــب سیاســی اســت. علــت دیگــر ایــن اســت 
ــر،  ــاغل دیگ ــد مش ــم مانن ــت ورزی ه ــه سیاس ک
حرفــه تخصصــی انگاشــته می شــود و اگــر رئیــس 
غیرمتخصصــان  بــه  را  کار  وزیــران،  و  دولــت 
ــازار قــدرت بازنــده می شــوند و بــه  بســپارند، در ب
همیــن علــت، هــر حــزب و جریانــی ناگزیــر اســت 
مناصــب سیاســی را بــه کارکشــتگان و ورزیدگانــی 
بســپارد کــه یــارای همــاوردی بــا رقیبــان را 
داشــته باشــند. امــا اینجــا انــگار مشــاغل سیاســی، 
بــرای  پاداش هایــی  یــا  تفننــی  مشــغله هایی 
خاصــگان هســتند کــه مقام هــای دولتــی از آنهــا 
ــرای تنظیــم مناســبات قــدرت و بده بســتان های  ب

پرمنفعــت اســتفاده می کننــد.
۴- دســت آخــر، واکنش هــای اجتماعــی بــه 
برخــی انتصاب هــای اخیــر کــه گمــان عمومــی بــر 
ناموجــه بودنشــان بــود و ختــم مناقشــه در زمانــی 
ــه  ــی را ب ــای مدن ــدرت آزادی و نهاده ــاه، ق کوت
نمایــش گذاشــت. آن گاه کــه مــردم بتواننــد بــدون 
ــد و  ــزد کنن ــتی ها را گوش ــراس، کاس ــت و ه لکن
ــر  ــا اجبــار در براب ــه اختیــار ی مقام هــای دولتــی ب
اعتراض هــای بحــق ســر خــم کننــد، امــور ملــک 
ســامان می یابــد و مشــکالت پیــش از آنکــه ریشــه 

ــوند. ــرف می ش ــد، برط کنن



از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست.اهم.مناقصات.کشور

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : تهران

مناقصه گزار : برق منطقه ای تهران
آگهی : استعالم بها :

۱- توسعه فیدر ۲۰قم ظهیر السالم 
ساختمان  های  شیشه  نظافت  خدمات   -۲

ستادی و شماره ۲ برق تهران 
دستگاه   ۱۰ نگهداری  و  سرویس  خدمات   -۳
آسانسور کششی ساختمان ستادی ، ساختمان 

شماره ۲ و موزه برق
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : خراسان رضوی
مناقصه گزار : راه آهن

برق  پست  ظرفیت  افزایش  بها  استعالم   : آگهی 
سوله آلستوم و مخازن سوخت 

مهلت دریافت اسناد :۱۳۹۷/۱۰/۰۲  

اریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : خوزستان

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها کلیدها و متعلقات 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : خوزستان

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها ساخت کیوبیکل 

مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : خوزستان 

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها کابل ها ورساناها 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : خوزستان

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها ساخت موتورهای الکتریکی 

توسط سازندگان داخلی 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : خوزستان

مناقصه گزار : سهامی برق منطقه ای خوزستان
آگهی : استعالم بها لوله باسبار سایز 6*۱6۰)۱۲ 

متری( 
 ۴( پیوست  برق طبق شرح  پست  ۲-تجهیزات 

برگ( 
فرم  شرح  طبق  دوجداره  ۳-شیشه 

پیوست 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : فارس

مناقصه گزار : برق منطقه ای فارس
الیسنس   -۱ بها  استعالم  آگهی: 

 Kaspersky
۲-کابل ۲۰ کیلو ولت/سر کابل 

با  مطابق  توان  کیفیت  دستگاه  ۳-خرید 
مشخصات فایل پیوست. 

۴-خرید و اجرای سیستم ویدئو وال 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 

اریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : فارس

 مناقصه گزار : برق منطقه ای فارس
دستگاه   ۵ خرید   -۱ بها  استعالم   : آگهی 
فایلهای  مشخصات  با  مطابق  دیفرانسیل  رله 

پیوست 
فوق  و  انتقال  خطوط   ، دکل  پله  پیچ  ۲-خرید 

توزیع مطابق با فایل پیوست. 
کیلوولت   66-۱*۵۰۰ نواری  مفصل  ۳-خرید 

مسی 
ایستگاه  در  کانکس  دستگاه  یک  ۴-خرید 

نصیرخانی طبق شرایط پیوست 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : گلستان 

مناقصه گزار : فرودگاه های استان گلستان
ملزومات  و  تجهیزات  بها  استعالم   : آگهی 
فرودگاه  برق  دیماند  افزایش  برای  موردنیاز 

گرگان 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ 

 تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
استان : خوزستان

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها ساخت کیوبیکل 
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
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خسرو.فروغان.

.رئیس.کمیسیون.بازرگانی.
داخلی.اتاق.بازرگانی.ایران

برای. گرفته. صورت. های. جوسازی. وجود. با. . . .

شروع.دور.دوم.تحریم.ها.از.13.آبان،.اکنون.شاهد.

آن.هستیم.که.از.هفته.انتهایی.آبان.ماه.قیمت.دو.

متغیر.طال.و.ارز.در.جاده.سراشیبی.افتاده.است.و.
انتظارات،.مطابق.برآوردها.محقق.نشد.

علت این است که بخش عمده این انتظارات در نیمه اول 
سال جذب بازارهای ارز، طال و مسکن شد و در ۱۳ آبان 
اتفاق جدیدی رخ نداد و نرخ ها در دامنه قیمت های 
قبل از تحریم های آبان ماه باقی ماند؛ قیمت کاالهایی 
که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت ارز در 

ارتباط بودند با افزایش نرخ دالر افزایش یافتند که البته 
بخش زیادی از آن متناسب با گران شدن ارز نبود.

حال که قیمت ارز در حال کاهش با شیب مالیم است، 
تولیدکننده یا عرضه کننده بر اساس قانون چسبندگی 
در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند. بنابراین نمی 
توان انتظار داشت که قیمت تمامی کاالها نیز کاهش 
یابد. البته به بانک مرکزی هم اختیاراتی داده شد تا بازار 
ارز را جدی تر مدیریت کند؛ بانک مرکزی به تازگی 
بخشنامه ای را صادر کرده که در آن »معافیت ساالنه 
یک میلیون یورویی برای تزریق ارز حاصل از صادرات 
به سامانه نیما )نظام معامالت یکپارچه ارزی(« تعیین 
کرده است. همچنین رییس بانک مرکزی اعالم کرده 
بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارزی راه اندازی خواهد 

شد که اصطالحا بازار حراج نامیده می شود.
قطع سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش نیاز ارزی برای 

واردات تقاضای ارز و قیمت آن را کاهش داده است. 
جمع آوری دستگاه های پوز در خارج از کشور برای 
کنترل خروج سرمایه و محدودسازی خرید روزانه از 
طریق کارتخوان های فروشگاهی به هر شماره ملی، 
سبب شد تا قیمت ارز شروع به کاهش کند. در این 
میان سفته بازان و افرادی که طال یا ارز را با هدف کسب 
سود بیشتر در خانه هایشان ذخیره کرده بودند به دلیل 
نگرانی از ضرر ناشی از کاهش قیمت به بازار سرایز کردند 

و بر میزان عرضه افزودند.
این نوع دخالت ها در بازار ارز شاید در مقطعی آرامش را 
در بازار حاکم کند اما هزینه معامالت بخش خصوصی را 
افزایش و فشار بیشتری به تولید کننده و روند تولید وارد 
می کند. آن چه مسلم است نرخ موجود ارز نرخ واقعی 
نیست و با توجه به اینکه شکاف بین نرخ آزاد و سامانه 
نیما کاهش یافته، به جای سیستم چند نرخی، مسئوالن 
باید به دنبال نرخ ارز تعادلی باشند. تغییرات نرخ ارز بیش 
از آن که تحت تاثیر مسائل اقتصادی باشد سیاسی است.

و  روز  در  نفت  بشکه  میلیون  یک  فروش  از  نگرانی 
بازگشت درآمد حاصل از آن با توجه به قطع روابط بانکی 
از یک طرف و احتمال خلق شبه پول در بانک ها و ایجاد 
نقدینگی جدید و افزایش تورم از طرفی دیگر شرایط 

دشواری را پیش روی دولت قرار داده است.
با توجه به نقدینگی و تورم موجود احتمال شوک های 
جدید در بازار و افزایش مجدد قیمت ها وجود دارد و 
پیش بینی می شود تا پایان سال به تعادل پایدار به 
معنای واقعی دست نیابیم و نرخ ها در همین دامنه 
بازار عادی  تا زمانی که شرایط  باشند.  نوسان داشته 
و سهم  باشد  بخش خصوصی  روبروی  دولت  نباشد، 
بخش خصوصی را در تصمیم های کالن کاهش دهد و 
همچنان متکی بر درآمدهای نفتی باشد نمی توان امید 

داشت که ثبات در بازار ارز پایدار بماند.
اگر بانک مرکزی تنها در جهت تامین مالی دولت و 

خواسته های آن عمل کند و با ابالغ دستورالعمل ها و 
بخشنامه های متعدد تعادل بازار پول و ارز را بهم زند و 
قیمت ها را کنترل نماید، نمی توان متناسب با رویکرد 

اقتصاد و شاخص های کالن اقتصادی گام بردارد.
در مقابل همگرایی دولت و بخش خصوصی و کاهش 
کنترل روی قیمت ها در بازار ارز در شرایط تحریمی 
از صدمات ناشی از بحران موجود تا اندازه زیادی می 
کاهد. مهمتر از همه در نظر گرفتن لوایح مربوط به گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF( است که پذیرش آنها سیگنال 

مثبتی در فضای بین المللی منعکس می کند.
اگر در تصمیم های اقتصادی، جناحی و سیاسی عمل 
نکنیم و هدف را رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم 
قرار بدهیم هم نتیجه بهتری می گیریم و هم بازار ارز 

می تواند به آرامش بیشتری برسد.

نرخ. است. مسلم. چه. آن. .

موجود.ارز.نرخ.واقعی.نیست.

و.با.توجه.به.اینکه.شکاف.بین.

نرخ.آزاد.و.سامانه.نیما.کاهش.

چند. سیستم. جای. به. یافته،.

نرخی،.مسئوالن.باید.به.دنبال.

نرخ.ارز.تعادلی.باشند..تغییرات.

از.آن.که.تحت. ارز.بیش. نرخ.

باشد. اقتصادی. مسائل. تاثیر.
سیاسی.است
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فراخوان.شرکت.در.شانزدهمین.جشنواره.
»تولید.ملی-افتخار.ملی«

روال  وفق  را  ملی«  ملی-افتخار  »تولید  جشنواره  شانزدهمین  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 
سال های گذشته و با حضور و سخنرانی مقام های عالی رتبه نظام همراه با تقدیر از مدیران واحدهای 
مرکز  در   ۹۷ بهمن   ۲۹ دوشنبه  روز  جشنواره  این  می کند.  برگزار  کشور  تولیدی  و  صنعتی  برتر 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. 
متقاضیان شرکت در بخش انتخاب واحد برتر می توانند فرم های ثبت نام خود را از سایت خانه صنعت، 

معدن و تجارت ایران به آدرس  /http://iranhim.ir/۱۳۹۷/۲۲۱۷۱ دریافت کنند. 
تمامی متقاضیان ملزم به تکمیل ۳ فرم شامل »فرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام«، »پرسشنامه 
مشخصات متقاضی« و با توجه به نوع فعالیت خود، یکی از فرم های »پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی، 
»پرسشنامه واحد بهره بردار معدی« و یا »پرسشنامه واحد خدمات فنی و مهندسی و طراحی و مونتاژ« 

می باشند. 
شایان ذکر است فرم های تکمیل شده می بایستی تا تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ به آدرس تهران، میدان فاطمی، 
خیابان فلسطین شمالی، بعد از تقاطع زرتشت، کوچه برادران غفاری، جنب دانشگاه علمی و کاربردی 

پالک ۲ ارسال شود. 

http://iranhim.ir/1397/22171/ 
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تسهیالت.ویژه.اعضا.برای.حضور.در.پانزدهمین.نمایشگاه.
بین المللی.انرژی.کیش.

پانزدهمین.نمایشگاه.بین المللی.نفت.و.انرژی.کیش.طبق.روال.هرساله.طی.روزهای.1.الی.4.بهمن.ماه.

سال.جاری.توسط.سازمان.منطقه.آزاد.کیش.با.همکاری.و.حمایت.اداره.کل.روابط.عمومی.وزارت.نفت،.

شرکت.ملی.نفت،.شرکت.ملی.گاز،.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی،.شرکت.ملی.پخش.فرآورده های.

نفت.و.تشکل های.حوزه.نفت.و.انرژی.و.سندیکای.صنعت.برق.ایران.در.مرکز.نمایشگاه هـای.بین المللی.
کیش.برگزار.خواهد.شد.

با عنایت به حضور شرکت های معتبر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و برق و انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های 
انجام شده برای بازدید مدیران ارشد و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط و همچنین مدیران تدارکات 
شرکت های باالدستی و سرمایه گذاران مرتبط، سندیکا هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های 

عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت زیر استفاده کنند: 
۱- اختصاص ۱۵ درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو غرفه مستقل

مبلغ قابل پرداخت هر متر مربع : ۱۸۰ هزار تومان )حداقل ۲۰ مترمربع(
مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه اعضای سندیکا :۱۵۳هزار تومان

۲- امکان حضور اعضا در غرفه مشترک سندیکا با امکان در اختیار داشتن یک کانتر و استند
مبلغ قابل پرداخت برای حضور در غرفه مشترک سندیکا: ۱ میلیون تومان

از اعضای محترم دعوت می شود، با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شماره فکس 66۹۴۴۹6۷ مراتب آمادگی 
خود برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش را به سندیکا اعالم و برای کسب اطالعات 
بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره تلفن ۲۱-۸۸۵۴66۱۹ )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن ۳-66۵۷۰۹۳۰ داخلی ۱۱۳ )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.
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اقتصاد ایران _ اخبار

قیمت.فوالد.3۰.درصد.کاهش.
یافت

نایب.رییس.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.از.

کاهش.3۰.درصدی.قیمت.فوالد.خبر.داد.و.علت.

آن.را.افزایش.عرضه.فوالد.و.محصوالت.آن.در.اثر.
کاهش.صادرات.عنوان.کرد.

بهادر احرامیان در گفت وگو با ایسنا، از ریزش قیمت فوالد 
در سه هفته گذشته خبر داد و گفت: روند کاهش قیمت 
فوالد در دو ماه گذشته ثابت شده بود اما در سه هفته 
گذشته این روند تسریع شد و در حال حاضر قیمت فوالد 

نسبت به ماه گذشته، ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، مقایسه سالیانه قیمت های فوالد درست 
نیست، چرا که قیمت ها باید نسبت به قیمت های جهانی 

سنجیده شوند که آن ها دائم در حال تغییر هستند.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران علت این 
کاهش قیمت را مشکالت صادراتی و در نتیجه وجود 
مازاد مصرف در بازار عنوان کرد و گفت: میزان تولید فوالد 
حدود ۲۵ میلیون تن و مصرف داخل حدود ۱۲ میلیون 
تن است که در صورت کاهش یا توقف صادرات، وجود 

مازاد مصرف در بازار منجر به کاهش قیمت ها می شود.
 وی همچنین کاهش قیمت فوالد را زنگ خطر بزرگی 
برای اقتصاد خواند و تصریح کرد: در حال حاضر مشکالت 
و ابهاماتی بر سر راه صادرات وجود دارد که منجر به کاهش 

صادرات شده است.
احرامیان با بیان اینکه وجود مازاد تولید در بازار و عدم 
تناسب عرضه و تقاضا مانع رشد قیمت فوالد شد، اظهار 
کرد: در اوج التهابات بازار ارز، فوالد در مقایسه با بازار 
جهانی با دالر ۸۰۰۰ تومان عرضه شد و در حال حاضر 
نیز این محصوالت با دالر ۵۰۰۰ تومان به فروش می رسد 
و این در حالی است که هزینه تولید محصوالت فوالدی در 

بهترین حالت با دالر ۹۰۰۰ تومان تامین می شود.

حذف.14.درصد.سهم.صندوق.توسعه.ملی

بودجه.بازهم.ذخیره.ارزی.را.برد
شرایط.خاص.حاکم.بر.بودجه.13۹8.موجب.شد.تا.
سهم.صندوق.توسعه.ملی.از.درآمدهای.نفتی.بار.
دیگر.در.خالف.مسیر.قانونی.قرار.گیرد.و.14درصد.
از.منابعی.که.باید.ذخیره.می.شد.در.اختیار.دولت.
این. بر. تاکید. گرچه. بین. این. در. گذاشته.شود..
کم. آینده. سال. بودجه. در. نفت. که.سهم. است.
شده.ولی.در.واقعیت.کاهش.وابستگی.چندانی.به.
نفت.انجام.نشده.و.ارز.متعلق.به.صندوق.بار.دیگر.

به.بودجه.اضافه.شده.است.
از آنکه در ۱۵ آذرماه دولت  ایسنا، بعد  به گزارش 
الیحه بودجه ۱۳۹۸ را در نبود نمایندگان به مجلس 
فرستاد و قرار شد که بعد از اتمام تعطیالت مجلس، 
رئیس جمهور الیحه را رسما ارائه کند، در میانه راه 
بحث اصالح پیش آمد و بر کاهش هزینه هایی که 
دولت در ردیف های هزینه ای قرار داده بود، تاکید 
شد. یکی از تبصره های الیحه بودجه که حتی قبل 
داشت،  قرار  بحث  مورد  نیز  الیحه  شدن  نهایی  از 
بود؛  نفتی  از درآمدهای  سهم صندوق توسعه ملی 
به طوری که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در 
دولت  که  داشت  وجود  پیش بینی  این  آینده  سال 
پیشنهاد کاهش سهم واریزی به صندوق را ارائه کند 

که این گونه نیز بود.
ظاهرا دولت دو پیشنهاد ۱۰ درصد و ۳۴ درصد را 
مطرح  برد،  مجلس  به  آدرماه   ۱۵ که  الیحه ای  در 
کرده بود و این گونه مدنظر بوده که اگر ۳۴ درصد 
قانونی مصوب شود دولت امکان استفاده از ذخایر 
ارزی را تا یک دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه 
نظر مقام معظم رهبری بر اصالح سهم صندوق قرار 
گرفت، در روزهای اخیر قرار بر این شد تا در سال 
واریز  صندوق  به  ارزی  منابع  از  درصد   ۲۰ آینده 

شود.
در  تعیین شده  روال  است که طبق  در حالی  این 
برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده ۳۴ درصد 
برنامه ششم  برود؛ در  به صندوق  نفتی  درآمدهای 
از  درصد   ۳۰ اول  سال  در  که  شد  تکلیف  توسعه 
منابع نفتی واریز و در ادامه ساالنه دو درصد اضافه 
شود  که با توجه به اینکه در سال جاری ۳۲ درصد 
شد  تکلیف  بودجه  قانون  در  صندوق  به  واریزی 

انتظار می رفت برای سال بعد به ۳۴ درصد برسد.
ملی  توسعه  صندوق  به  واریزی  سقف  کاهش  با 
حد  از  کمتر  درصد   ۱۴  ،۱۳۹۸ بودجه  در   ۲۰ تا 
ارزی  به ذخیره  نفتی  منابع  از  تعیین شده  قانونی 
وارد می شود و  این ۲۰ درصد در حد همان حداقل 
واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه  است 
که در سال ۱۳۹۰ با ایجاد صندوق توسعه ملی برای 
آن تعیین شده بود و باید ساالنه تا سه درصد به آن 

اضافه می شد.
اگر از سال ۱۳۹۰ که واریزی سهم صندوق توسعه با 
حداقل ۲۰ درصد در بودجه تکلیف شد، طبق روال 
قانونی این افزایش انجام شده بود باید تا پایان سال 
۱۳۹۴ یعنی پایان برنامه پنجم توسعه،   ۳۱ درصد 
از سال  بود و  نفتی به حساب صندوق رفته  منابع 
۱۳۹۵ که قانون برنامه ششم اجرایی می شد منابع 

جدید دیگر. اما برنامه ششم از سال ۱۳۹6 اجرایی 
برنامه  اساس  بر  قانونی  روند  دیگر  از سویی  و  شد 
پنجم هم پیش نرفت چرا که با کاهش درآمدهای 
نفتی و نیاز دولت به منابع، در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ 
مصوب شد تا ساالنه وارزی ۲۰ درصد بوده و مازاد 

در اختیار دولت قرار بگیرد.
با این حال بار دیگر شرایط خاص اقتصادی و بین 
المللی موجب شده تا با کاهش درآمدهای نفتی و 
به تبع آن کاهش منابع در اختیار دولت، بار دیگر 
قرار  اشاره  مورد  نفت  محل  از  ارزی  ذخیرا  سهم 
عمومی  بودجه  صرف  و  کند  پیدا  وکاهش  گرفته 
و  منابع  مدیریت  بین  این  در  گرچه  شود.  دولت 
معیشت  و  اداره کشور  برای هزینه های  نیاز  تامین 
مردم در اولویت قرار دارد و الزم است که حتی در 
صورت نیاز به طور منطقی از منابع ذخیره ارزی هم 
استفاده شود، اما مساله مورد توجه نحوه کاربرد این 
می شود  برداشت  ارزی  ذخیره  از  که  است  منابعی 
و  تولید  اشتغال،  ایجاد  مسیر  در  اندازه  چه  تا  که 
سوی  از  شد.  خواهد  گرفته  بکار  اقتصادی  رشد 
دیگر دولت تا چه زمانی قراراست حتی با کم کردن 
سهم نفت در بودجه بازهم کاهش این وابستگی را 
از  یعنی  دیگر   جای  در  نفتی  درآمدهای  محل  از 
صندوق توسعه ملی تامین کرده و درآمد جایگزینی 

نداشته شد؟
موفق  نه چندان  تجربه  از  بعد  که  یادآور شد  باید 
حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد 
تا طبق قانون، ساالنه بخشی از درآمدهای ناشی از 
میعانات گازی و خالص صادرات گاز  نفت،  صارات 
به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره 
منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین بکارگیری 
در بخش های غیردولتی به منظور حرکت در مسیر 

توسعه باشد.
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مدیران

لئونارد شرمن
مترجم: مهدی نیکوئی

اگر.در.جنِگ.سگي.هستي،. کتاب:. از. برگرفته.

گربه.شو!.:.به.برخی.از.شرکت.هایی.فکر.کنید.که.

در.یک.دهه.گذشته،.بازار.را.متحول.کرده.و.حتی.

نگاه.مشتریان.را.هم.به.طور.کامل.تغییر.داده.اند..

در.بین.این.شرکت.ها،.می.توان.شرکت.هایی.مانند.

را.مشاهده.کرد.که.دوربین.های.ورزشی. گوپرو.

ممکن. که. دوربین.هایی. کرد؛. عرضه. بازار. به. را.

متوجه. بالقوه. از.مشتریان. بسیاری. است.حتی.

شرکت.هایی. هستند.. آن. نیازمند. که. نبودند.

مانند.اپل،.تصور.مشتریان.از.محصوالت.موجود.

را.به.کلی.تغییر.داده.اند.و.تاکسی.های.اینترنتی.

کارکرد. که. می.دهند. ارائه. جدیدی. خدمت. هم.

بازارهای.سنتی.حمل.ونقل.را.تغییر.داده.است..

البته.همیشه.چنین.شرکت.های.تغییرآفرینی.در.

حوزه.های.فناوری.باال.دست.به.نوآوری.نمی.زنند.و.

گاهی.حذف.غذا.و.صندلی.راحت.از.هواپیما.برای.

کاهش.قیمت.پروازها.و.حتی.تولید.پیمانه.های.

درجه.های. خواندن. که. جدیدی. اندازه.گیری.

اندازه.گیری.شان.راحت.تر.است،.باعث.تمایز.قابل.
توجه.با.رقبا.می.شود.

در نگاه نخست، به نظر نمی رسد این طیف گسترده از 
شرکت های تحول آفرین، شباهت چندانی با هم داشته 
باشند. آنها در بازارها و صنایع مختلف فعالند، ممکن 
است به جای تولید محصول به ارائه خدمات بپردازند، 
استفاده  ابتدایی  راهکارهای  یا  فناوری های جدید  از 

 کنند و شیوه فروششان هم اینترنتی یا حضوری است. 
آنها،  بین  توجه  قابل  تفاوت های  این  تمام  وجود  با 
شباهت های بزرگی می توان بین آنها مشاهده کرد که 

عامل موفقیتشان شده است.
هر کدام از این شرکت ها به این دلیل موفق شده اند که:

• بر مشتری هایی تمرکز کرده اند که نیازهایشان به 
بازار،  در  و خدمات موجود  توسط محصوالت  خوبی 

تامین نشده است.
• به جای تقلید از شرکت های بزرگ و رهبران بازار، به 
آن دسته از ویژگی های کلیدی خدمات و محصوالت 

توجه کرده اند که از چشم رقبا دور مانده اند.
• ساختارهای قدیمی بازاریابی را که بر چهار مولفه 
محصول، مکان عرضه، قیمت و شیوه فروش تمرکز 

می کردند، تغییر داده اند.
• زنجیره های ارزش و شیوه انجام کارها را بازنویسی 

کرده اند.
• بازار را گسترش داده اند. افرادی که پیش از این خرید 
خدمات  و  محصول  مشتریان  به  تبدیل  نمی کردند، 
شده و مشتریان کنونی را هم ترغیب به بیشتر خریدن 

کرده اند.
• آنها رقبا را دست کم برای مدتی، به حاشیه رانده اند. 
محصوالت و خدمات به شدت متفاوت آنها باعث شده 

تا عمال رقیبی نداشته باشند.
شما هم می توانید نمونه هایی از موفقیت های بزرگ و 
تحول آفرین شرکت ها را که خودتان مشاهده کرده اید، 
بررسی کرده و ببینید آیا این فهرست برای آنها هم 
مصداق دارد یا خیر. در هر صورت، مشکل آنجا است 
که شناسایی دالیل این موفقیت ها کار ساده ای است؛ 

چرا که یک عمل انجام شده است و کافی است به 
عقب برگردیم. اما نگاه به آینده و شناسایی فرصت هایی 
که باعث می شود شما تبدیل به ارائه کننده »نخستین 
محصول یا خدمت جدید از نسل بعدی« شوید، کار 

دشواری است.
کرده اند  تالش  نظریه پردازان  اخیر،  دهه  دو  در 
چارچوب هایی برای رسیدن به این موفقیت ها ترسیم 
در  حرکت  با  دهند  اجازه  کارآفرینان  به  و  کنند 
ارائه دهند  مسیرهای جدید، محصوالت و خدماتی 
که به طور قابل توجهی با محصوالت و خدمات رقبا 
متفاوت بوده و تبدیل به انتخاب مشتریان می شوند.

استراتژی های  و  روش ها  نظریات،  این  از  کدام  هر 
تقریبا  اما  کار می گیرند،  به  موفقیت  برای  متفاوتی 
شباهت همه آنها در آن است که با ساختارشکنی و 
زیر پا گذاشتن، هنجارها و تصورات بازار، محصول و 
خدمتی ارائه می کنند که بهتر از محصول و خدمات 
کنونی می توانند به نیازهای بازار جواب دهند. به دو 
مورد از روش های مفید در این مسیر اشاره می کنیم:

۱. جایگاه سازی معکوس. زمانی که تمام رقبا روی 
چه  می دهند،  مانور  مشابهی  خدمات  و  محصوالت 
چیزی را نادیده می گیرند؟ شما می توانید بر خالف 
بسیاری از آنها عمل کنید؛ به ویژه وقتی که اکثریت 
رقبا در یک سر طیف هزینه یا کیفیت قرار می گیرند. 
رقبا  بیشتر  موبایل،  بازار  در  اکنون  مثال،  به عنوان 
روی کیفیت تمرکز کرده اند. اما آیا واقع شما نیازی 
موبایل  نمایش  پیکسل های صفحه  تعداد  که  دارید 
شما، بیش از آن باشد که چشمتان تشخیص بدهد؟ 
چرا باید برای چنین ویژگی بیهوده ای هزینه بیشتری 
شاهد  گاهی  هم  مقابل  طرف  در  کرد؟  پرداخت 
هستیم که شرکت ها برای کاهش هزینه ها زیاده روی 
صندلی هایی  طوالنی،  پروازهای  در  آیا  می کنند. 
که باعث زانودرد و کمردرد می شوند، ارزش هزینه 

صرفه جویی شده را دارند؟
شما با توجه به این موارد و درک جنون رقابتی که 
سایر شرکت ها درگیر آن شده اند، می توانید موضعی 
متفاوت در پیش گرفته و محصوالت و خدمات خود 

را متمایز کنید.
برای  می توان  گاهی  انشعابی.  جایگاه سازی   .۲
متمایزسازی اساسی محصوالت و خدمات، ویژگی هایی 
است؛  نداشته  رواج  آن  از  پیش  که  افزود  آنها  به 
موجود  خدمات  و  محصوالت  برای  که  ویژگی هایی 
در یک دسته دیگر مطرح هستند و اکنون آنها را به 
شکلی استفاده می کنیم که مشتریان تصور نمی کنند 
قابل ادغام بوده اند. داستان ظهور ساعت های سواچ از 

این روش نشات گرفته است.
در دهه ۸۰ میالدی، نیکوالس هایک، مدیرعامل یکی 
به  سوئیس،  ساعت سازی  شرکت های  بزرگ ترین  از 
فکر احیای شرکت خود افتاد. شرکت او در آن زمان، 
ساعت های دست ساز و لوکسی مانند امگا و تیسوت 
تولید می کرد که در جواهرفروشی ها ارائه می شدند. هر 
مشتری به طور معمول یک یا حداکثر ۲ ساعت داشت 
باید هزینه های باالیی پرداخت  و برای نگهداری آن 
می کرد. در طرف مقابل، ساعت های دیجیتال ژاپنی 
توانسته بودند بازار را در اختیار گرفته و با آنکه چندان 
زیبا نبودند، کارآیی و قیمتی عالی داشتند. هایک به 
این موضوع اندیشید که چرا هیچ شرکتی در منطقه ای 
فعالیت مشغول نیست؟ چرا  به  این دو طیف  وسط 
یک نفر ممکن است چند لباس یا چند کت وشلوار 
در دستش  ساعت  یک  تنها  همیشه  و  باشد  داشته 
داشته باشد؟ تبدیل کردن ساعت به یک پوشش و 
یک محصول مربوط به حوزه مد )که این بار طرح ها و 
رنگ های متفاوتی داشت و قیمتش هم متوسط بود(، 
باعث شد تا به یکباره سواچ بتواند موفقیتی تاریخی به 

دست بیاورد. پایان

متمایز.بودن.به.شیوه.سواچ
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نگاه آخر

طبیعت.پاییزی.»شیرگاه«

شیرگاه مرکز شهرستان سوادکوه شمالی در استان مازندران است که از جنوب به شهرهای زیرآب و پل 
سفید و از شمال به شهرستان قائم شهر راه دارد. یک دیدگاه در مورد این نام این است که »شیر« در 
زبان محلی به معنای تری و نم است در این صورت معنی شیرگاه یعنی »مکان تر یا نمناک«. برخی 
ایران  پایه اطالعات جلد سوم فرهنگ جغرافیایی  بر  را »خارخون« دانسته اند ولی  نام پیشین شیرگاه 
خارخون نام پیشین روستای زیوال در منطقه شیرگاه بوده است. آبشار پلنگ دره واقع در شیرگاه مازندران 
یکی از زیباترین و جذاب ترین مسیر های طبیعت گردی استان مازندران است. از شهر زیبای شیرگاه 
و از پاسگاه نگهبانی منابع طبیعی حدود ۱۳ کیلومتر جاده خاکی که با ماشین حدود یک ساعتی طول 
می کشد را باید طی کرد تا به این مکان زیبا و بکر رسید الزم به ذکر است که جنگل های ابتدایی مسیر 

بسیار زیبا و رویایی هستند.

https://www.isna.ir/photo/97092713622/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87#7
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