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کارهای صنعت برق کسب و  تاثیر افزایش نرخ ارز  بر 
بندبازی ارز روی طناب بی ثباتی اقتصاد ایران

نرخ ارز متالطم، آفت اقتصاد ایران
ثابت نگه داشتن نرخ ارز  اشتباه استراتژیک  دولت

سهم اندک صنایع  از بی ثباتی های نرخ ارز
گرو واقعی شدن نرخ ارز تامین منافع پایدار ملی  در 

گزیریم کردن نرخ ارز نا کشور به واقعی  برای توسعه 
گرانتر از ارزش واقعی خود هستند که  بازار جوالنگاه ارزهایی 

که هست اما اجرایی نمی شود تعدیل هایی 
ره ای دالر راز جهش دو

تبعات افزایش و نوسانات نرخ ارز

گزند صعود نرخ ارز حفظ قرارداد های برق از 

تک نرخی یا چند نرخی، مساله این است
تبعات شوک ارزی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد چیست؟

کنـــد بـــه منظـــور معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی  ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــالش مـــی 
ران و شـــرکت های مهندســـی  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی چالش هـــا  بازرگانـــی، تصو
کالن  کـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد  ـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  گلوگاه هـــای صنعـــت ب و 

کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت. و خـــرد 

که در پیش است ر اهی 
یخی با اصالح ساختار صنعت برق جبران عقب ماندگی های تار

کشور  حل چالش های متعدد،چشم انداز صنعت برق 

ترسیم نقشه راه سندیکا توسط اعضا
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ســـال هـــای ناخـــوش اقتصـــاد ایـــران تمـــام نشـــدنی 
بـــه نظـــر مـــی رســـند. از روزهـــای تـــورم 45 درصـــدی 
ــه  ــی را بـ ــک نرخـ ــورم تـ ــنگ تـ ــت سـ ــه دولـ کـ ــروز  ــا امـ تـ
ســـینه مـــی زنـــد، قریـــب بـــه یـــک دهـــه را پشـــت ســـر مـــی 
یـــم امـــا هنـــوز هـــم حـــال اقتصـــاد ایـــران ناخـــوش  گذار

اســـت. 
کـــه تـــورم، بـــی ثباتـــی غیرقابـــل پیـــش بینـــی  ایـــن روزهـــا 
قیمـــت هـــا و نابســـامانی اقتصـــادی آرام آرام جـــای 
دشـــواری ها  هـــم  داده  رکـــود  و  ســـکون  بـــه  را  خـــود 
گـــر چـــه دولـــت روحانـــی از همـــان ابتـــدای  بســـیارند. ا
کـــرد بـــا ارائـــه برنامـــه خـــروج غیـــر تورمـــی  کار تـــاش 
از رکـــود، بـــر ایـــن ســـکون مخـــرب فائـــق شـــود، امـــا 
متاســـفانه ایـــن برنامـــه ریـــزی هـــا هـــم مثـــل بســـیاری از 
قوانیـــن، طـــرح هـــا و آییـــن نامـــه هـــای دیگـــر بـــی نتیجـــه 

مانـــد.
نـــرخ  توســـعه  چهـــارم  برنامـــه  مطابـــق  گـــر  ا شـــاید 
افزایـــش  تـــورم  بـــا  همتـــراز  و  درصـــد  ده  ســـاالنه  ارز 
ــال  ــای پرالتهـــاب سـ ــران روزهـ ــاد ایـ می یافـــت، اقتصـ
گیـــری ارز از هـــزار تـــا چهـــار هـــزار تومـــان را  91 و اوج 
کـــرد. امـــا همیـــن عـــدم پایبنـــدی بـــه  تجربـــه نمـــی 
ــران را  ــاد ایـ ــروز اقتصـ ــه ســـنگاخ امـ کـ قوانیـــن اســـت 

اســـت.  ســـاخته 
درگیـــر  هنـــوز  کـــه  بـــرق  صنعـــت  اصحـــاب  حـــاال 
افزایـــش  از  ناشـــی  متوقـــف  یـــا  ناتمـــام  پروژه هـــای 
گهانـــی نـــرخ ارز در ســـال 91 هســـتند دوبـــاره در اوج  نا
گرفتـــار  رکـــود و در معـــدود پـــروژه هـــای پردردســـر خـــود، 
نهاده هـــای  افزایـــش  آن  تبـــع  بـــه  و  ارز  نـــرخ  افزایـــش 

شـــده اند.  تولیـــد 
کـــه ضمانـــت  هنـــوز هـــم پرونـــده ده هـــا قـــرارداد متوقـــف 
ســـندیکای  در  شـــده  ضبـــط  آنهـــا  از  برخـــی  نامـــه 
صنعـــت بـــرق و وزارت نیـــرو بـــاز اســـت و برقـــی هـــا 
ـــروژه هـــا هســـتند. البتـــه  ـــازه ای از ایـــن پ نگـــران مـــوج ت
منشـــاء اصلـــی ایـــن نگرانـــی هـــا نـــه نوســـانات نـــرخ ارز، 
بلکـــه نقصـــان قراردادهـــا و عـــدم پیـــش بینـــی تعدیـــل 

در متـــن آنهاســـت. 
بـــه  اش  زیرمجموعـــه  هـــای  شـــرکت  و  نیـــرو  وزارت 
ــاید  ــد و شـ ــه انـ گرفتـ ــو  ــل خـ ــدون تعدیـ ــای بـ قراردادهـ

ـــرارداد تیـــپ  کـــه ابـــاغ اولیـــه ق ـــه همیـــن دلیـــل اســـت  ب
کارفرمـــا بـــه بـــن  بـــا برخـــورد ســـلیقه ای شـــرکت هـــای 
ــم رایزنـــی هـــای وزارت  ــوز هـ ــه هنـ ــید. البتـ بســـت رسـ
کـــردن متـــن قـــرارداد تیـــپ  نیـــرو و ســـندیکا بـــرای نهایـــی 
یـــع  و ابـــاغ آن بـــه شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای و توز
و ایجـــاد ضمانـــت اجرایـــی بـــرای آن ادامـــه دارد. امـــا 
ــا از قراردادهایـــی اســـت  ــال مـــوج نگرانی هـ ــر حـ ــه هـ بـ
کـــه تعدیـــل نـــرخ ارز در آن پیش بینـــی نشـــده اســـت. 
قابـــل  و  دار  قیمـــت  مـــدون،  بهـــای  فهرســـت  نبـــود 
اتـــکا در ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی هـــم یکـــی 
کـــه فعالیـــن صنعـــت بـــرق را در  از عواملـــی اســـت 
و  ارز  نـــرخ  جملـــه  از  هـــا  قیمـــت  نوســـانات  مقابـــل 
کـــرده اســـت. ســـندیکا  فلـــزات اساســـی بـــی دفـــاع 
جملـــه  از  مفیـــدی  اقدامـــات  هـــم  زمینـــه  ایـــن  در 
تدویـــن فهرســـت بهـــا داشـــته امـــا ایـــن تـــاش هـــم در 
ــه  ــدم توجـ ــه و عـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــی سـ ــی تفاوتـ بـ
جـــدی بـــه لـــزوم بروزرســـانی ایـــن فهرســـت بهـــا و ایجـــاد 
ــد.  ــی مانـ ــر باقـ ــی ثمـ ــدن آن بـ ــی شـ ــای اجرایـ زمینه هـ
یـــال  افزایـــش نـــرخ برابـــری ارزهـــای خارجـــی در برابـــر ر
ـــزات  ـــرخ فل ـــش ن ـــد افزای ـــور مانن کش ـــر  ـــج ه ـــول رای ـــا پ و ی
کامـــا طبیعـــی محســـوب مـــی شـــود. امـــا بایـــد  امـــری 
چـــه  نوســـانات  ایـــن  بـــا  مواجهـــه  در  دیگـــران  دیـــد 

؟ می کننـــد
ـــر دالر در ســـال  ـــورو در براب ـــری ی ـــرخ براب ـــه ن ک ـــی   در حال
تریـــن  بـــه 1/22 رســـیده، مناســـب  از 1/05  جـــاری 

عملکـــرد چیســـت؟
ـــرارداد  کـــه ایـــن مـــوارد ریســـک هـــای ق فرامـــوش نکنیـــم 

ـــد درگیـــر آن شـــوند.  ـــکار نبای کارفرمـــا و پیمان اســـت و 
کارفرمـــا نمـــی توانـــد در بودجـــه خـــود ایـــن افزایـــش  قطعـــا 
ـــادر  ـــکار ق ـــه پیمان ک ـــور  ـــد، همانط کن ـــی  ـــا را پیش بین ه
قیمـــت  را  در پیشـــنهاد  نوســـاناتی  نیســـت چنیـــن 

ببینـــد.
دیگـــری،  ریســـک  هـــر  ماننـــد  چیســـت؟  حـــل  راه 
یافـــت  در بـــا  را  ریســـک  پوشـــش  بایـــد  بیمه هـــا 
درصـــدی از مبلـــغ قـــرارداد عهـــده دار شـــوند. در ایـــن 
ــانات  ــرای جلوگیـــری از نوسـ ــم بـ ــا هـ ــه هـ صـــورت بیمـ

فعـــال خواهنـــد شـــد. 

گرفتـــن  کـــه تعدیـــل هـــا بـــدون در نظـــر  در شـــرایطی 
ـــی  ـــه عقان ـــتند، بیم ـــرا نیس ـــل اج ـــه ای قاب ـــع بودج منب
اجرایـــی  البتـــه  کـــه  اســـت،  موجـــود  راهـــکار  تریـــن 
گروهـــی اســـت. کار  شـــدن آن نیازمنـــد عـــزم ملـــی و 
بـــا وجـــود تمـــام ایـــن چالـــش هـــا امـــا بایـــد بپذیریـــم 
کـــه بخشـــی از ایـــن انتقـــادات بـــا نگاهـــی بـــه درون 
بـــه فعالیـــن ایـــن بخـــش هـــم وارد اســـت. در شـــرایطی 
ـــران در طـــول یـــک  کـــه تمـــام مولفـــه هـــای اقتصـــادی ای
دهـــه اخیـــر دچـــار نوســـانات دوره ای و بی ثباتی هـــای 
پیـــش  بـــه  اتـــکا  شـــک  بـــدون  هســـتند،  مقطعـــی 
بینی هـــای انجـــام شـــده، آنقدرهـــا منطقـــی بـــه نظـــر 

ــد.  ــی رسـ نمـ
و  مشـــاور  پیمانـــکار،  ســـازنده،  هـــای  شـــرکت 
قراردادهـــا،  شـــرایط  بـــه  خوبـــی  بـــه  تامین کننـــده 
نوســـانات  از  ناشـــی  هـــای  هزینـــه  و  هـــا  پرداخـــت 
کـــم  کـــه در اقتصـــاد مـــا  گهانـــی و غیرمنتظـــره ای  نا
گاهـــی بـــرای ربـــودن  گاهنـــد امـــا  تعـــداد نیســـتند، آ
در  انتحـــاری  چنـــان  یکدیگـــر،  از  رقابـــت  گـــوی 
کـــه حتـــی بـــدون بـــروز  مناقصـــات حضـــور مـــی یابنـــد 
یـــان می شـــوند.  یـــک رخـــداد دور از انتظـــار هـــم دچـــار ز
بســـیاری  هـــای  نقصـــان  و  هـــا  خـــاء  مـــا  اقتصـــاد 
دارد امـــا شـــاید بخـــش خصوصـــی بتوانـــد بـــا اتحـــاد، 
انســـجام و یکدســـتی، رهـــاورد ســـی و چنـــد ســـاله ایـــن 
صنعـــت زیرســـاختی را از حجـــم وهـــم آور بحـــران هـــای 
ـــگاه و چشمداشـــتی از  ـــی ن ـــد. ب ـــروز اقتصـــاد بگذارن ام
دولـــت بایـــد تنهـــا بـــه تـــوان همیـــن بخـــش خصوصـــی 
کـــرد. تعهـــد اعضـــا بـــه  کوچـــک امـــا توانمنـــد اتـــکا 
کـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق  میثـــاق نامـــه هایـــی 
گام  کـــرده، قطعـــا یـــک  ایـــران بارهـــا تدویـــن و منتشـــر 

بلنـــد و موثـــر بـــه ســـوی انســـجام خواهـــد بـــود.
گردهمایـــی  نشســـت آخـــر ســـال اعضـــای ســـندیکا و 
دوبـــاره فعالیـــن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، 
شـــاید بهتریـــن فرصـــت بـــرای ایجـــاد ایـــن انســـجام در 
کـــه  کاش  ســـایه یـــک میثـــاق نامـــه تشـــکلی باشـــد. ای 

ایـــن فرصـــت مغتنـــم را ســـاده از دســـت ندهیـــم .▪

نوسانات نرخ ارز نه؛ 

قراردادهای بی تعدیل 
بالی جان صنعت برق
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1- افزایـــش نـــرخ ارز در حـــوزه صنعـــت بـــرق از چنـــد 
دیـــدگاه قابـــل بررســـی اســـت .

در  خصـــوص  بـــه  ای  مناقصـــه  اســـناد  گـــر  ا  -1-1
جهـــت تامیـــن تجهیـــزات فاقـــد تعدیـــل ارز ارائـــه 

داشـــت؟ خواهـــد  تبعاتـــی  چـــه  شـــود، 
و  تجـــارب  بـــه  توجـــه  بـــا  فروشـــندگان   -2-1
دیدگاه هـــای خـــود ارقامـــی را در قیمت هـــا لحـــاظ 
گـــر در پروســـه ســـاخت و  می کننـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب ا
کاال نـــرخ ارز افزایشـــی نداشـــته باشـــد، ایـــن  تحویـــل 
ـــدات  ـــام تعه ـــدن و انج ـــده ش ـــورت برن ـــرکت در ص ش

خـــود، از ســـود مناســـبی برخـــوردار خواهـــد شـــد.
داشـــته  جزیـــی  افزایـــش  ارز  نـــرخ  چنانچـــه   -3-1
باشـــد، معمـــوال بازهـــم قـــرارداد عملـــی مـــی شـــود. 
یـــا  کاال  فروشـــنده  نصیـــب  کمتـــری  ســـود  ولـــی 

شـــد. خواهـــد  خدمـــت 
یـــاد باشـــد،  گـــر نوســـانات ارز بســـیار ز 1-4- حـــال ا
تی در تامیـــن تجهیـــزات  قطعـــا بارهـــا و بارهـــا مشـــکا
کـــه بعضـــا فروشـــندگان  ـــه طـــوری  ایجـــاد مـــی شـــود، ب
رهـــا  را  کار  و  پوشـــیده  چشـــم  خـــود  تضامیـــن  از 
کارفرمـــا  کننـــد و یـــا بعضـــی از شـــرکت هـــای  مـــی 
افزایـــش  بـــه  نســـبت  جلســـاتی  در  خریـــداران  و 
در  موضـــوع  ایـــن  کننـــد.  مـــی  اقـــدام  قیمت هـــا 
بـــرق  هـــای  شـــرکت  و  توانیـــر  شـــرکت  پروژه هـــای 
منطقـــه ای، جهـــت خریـــد تجهیـــزات انتقـــال بـــرق 
ــال  ــای انتقـ ــفورماتورها و دکل هـ ــه خصـــوص ترانسـ بـ
نیـــرو و هادی هـــای خطـــوط بـــه علـــت ارزبـــری بـــه 

کـــرات اتفـــاق افتـــاده اســـت.

الزم بـــه ذکـــر اســـت در تمامـــی مـــوارد فـــوق قراردادهـــا 
ـــود. ـــد ب ـــراه خواه ـــک هم ـــا ریس ب

گرفتـــه  1-5- در مقطعـــی در شـــرکت توانیـــر تصمیـــم 
کوتـــاه مـــدت  شـــد حتمـــا اســـناد خریـــد حتـــی بـــرای 
کـــه ارزبـــری داشـــتند، بنـــد تعدیـــل  کاالهایـــی  بـــرای 
ارز لحـــاظ شـــده و در قراردادهـــای اجـــرا، تعدیـــل 
بـــر اســـاس شـــاخص هـــای اعـــام شـــده ســـازمان 
مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی لحـــاظ شـــود.تبصره: در 
کارفرمایـــان بخـــش  بعضـــی پـــروژه هـــا بـــه خصـــوص 
می تـــوان  چطـــور  کردنـــد،  مـــی  اعـــام  خصوصـــی 
ــنده بتوانـــد  ــه فروشـ کـ ــرده  کـ ــم  ــا را تنظیـ پرداخـــت هـ
ـــار  ـــه دچ ک ـــد  کن ـــه  ـــکلی تهی ـــه ش ـــود را ب ـــه خ ـــواد اولی م
ــک روش  ــت یـ ــود. در نهایـ ــت ارز نشـ ــانات قیمـ نوسـ
یابـــی بخـــش ارزبـــری و درصـــد آن مـــورد اســـتفاده  ارز
پرداخـــت  پیـــش  پرداخـــت  بـــا  کـــه  گرفـــت  قـــرار 

مناســـب قراردادهـــا جـــاری و انجـــام مـــی شـــدند.

ــاور باشـــد در  ــر شـــرکت مشـ گـ 2- بنـــگاه اقتصـــادی ا
انجـــام  از  ارز صرفنظـــر  گیـــرودار نوســـانات قیمـــت 
فروشـــندگان  و  پیمانـــکاران  بیشـــتربا  مکاتبـــات  
جهـــت انجـــام قراردادهـــا، وقـــت و زمـــان بیشـــتری 
هـــای  آســـیب  لحـــاظ  از  امـــا  مـــی دارد،  مصـــروف 
ایـــن  بـــرای  نمیشـــود.  متضـــرر  چنـــدان  مالـــی، 

اســـت. متصـــور  حالـــت  دو  هـــم  شـــرکت ها 
کشـــور  گـــر قراردادهـــای منعقـــده در داخـــل  ا  -1-2
کارفرماهـــای داخلـــی باشـــد، مشـــکل خاصـــی  بـــا 

نمی شـــود. حـــادث 

افزایـــش  مـــرزی  بـــرون  قراردادهـــای  در  گـــر  ا  -2-2
قیمـــت ارز بـــه وجـــود آیـــد و وصـــول هزینـــه خدمـــات 
و  آســـان  کشـــور  داخـــل  بـــه  آن  جابجایـــی  و  ارزی 
ـــی باشـــد، قطعـــا شـــرکت بســـیار منتفـــع خواهـــد  قانون

ــد. شـ
گـــر در شـــرایط ارایـــه پیشـــنهاد بـــرای طـــرح  2-3- ا
هـــای بـــرون مـــرزی باشـــد وضعیـــت رقابتـــی بهتـــری 

خواهـــد داشـــت.
ـــپ  ـــرارداد تی ـــه ق ـــندیکا تهی ـــب س ـــیار جال کار بس  -3

ـــت. ـــل در آن اس ـــد تعدی ـــردن بن ک ـــور  ـــا منظ ب
4- قبـــل از هـــر چیـــز بـــا عـــدم تخصیـــص بودجـــه بـــه 
طـــرح هـــای عمرانـــی بـــه شـــرکت هـــای تابعـــه وزارت 
نیـــرو عمـــا در ســـال آینـــده وضعیـــت مهندســـین 
مشـــاور صنعـــت بـــرق دورنمایـــی ناروشـــن  وحتـــی 
کثـــر مشـــاوران در شـــرایط ســـخت  یـــک دارد و ا تار

ــرد. ــر خواهنـــد بـ مالـــی بـــه سـ
در  سیاســـی  هـــای  رایزنـــی  چنانچـــه  خاتمـــه  در 
کشـــورهای هـــدف از برنامـــه هـــای دولـــت باشـــد و 
مشـــاوران بتواننـــد بـــه پـــروژه هـــای خوبـــی در خـــارج 
کشـــور دســـت یابنـــد، احتمـــال حضـــور مشـــاوران  از 
ــر اینصـــورت  ــود. در غیـ ــا حـــدی شـــفاف خواهـــد بـ تـ
دولـــت بایـــد از طریـــق خطـــوط اعتبـــاری، فاینانـــس 
ـــن  ـــا ضم ـــق ت ـــتم تزری ـــه سیس ـــی را ب ـــروژه های ـــره پ و غی
مشـــاوران  حیـــات  ادامـــه  بـــرق،  شـــبکه  پایـــداری 

وپیمانـــکاران نیـــز امـــکان پذیـــر باشـــد.
                                         

       

کشـــور افزایـــش  یکـــی از مســـایل داغ ایـــن روزهـــا در 
بیـــان  بـــه  یـــا  و  غربـــی  ارزهـــای  نـــرخ  برق آســـای 
اتخـــاذ  اســـت،  ارز  نـــرخ  پیوســـته  نوســـان  دیگـــر 
در  کشـــورهای  در  مناســـب  ارزی  سیاســـت های 
ــوده اســـت  ــورد اختـــاف بـ ــواره مـ ــعه، همـ ــال توسـ حـ
کـــه بیشـــتر بـــر روی میـــزان اثرگـــذاری نوســـانات ارزی 
بـــر شـــوک های داخلـــی و خارجـــی متمرکـــز می شـــود.
کـــه  همچنیـــن برخـــی از اقتصاددانـــان  بـــر ایـــن باورنـــد 
کـــه قیمـــت  کاالهاســـت  کاالیـــی ماننـــد ســـایر  ارز نیـــز 
آن بـــر پایـــه بنیادهـــای علـــم اقتصـــاد، بـــا عرضـــه و 
کـــه  تقاضـــا تعییـــن می شـــود و بنابرایـــن هـــر اقدامـــی 
ـــد قیمـــت ارز  ـــر باشـــد، می توان ـــر عرضـــه و تقاضـــا موث ب

ـــرد. ـــاال بب ـــا ب ـــز پاییـــن ی را نی
بـــر همیـــن اســـاس یکـــی ار دالیـــل ثبـــات و یـــا حتـــی 

کاهـــش نـــرخ ارز در ســـال های آغـــاز دولـــت یازدهـــم 
بـــه دولـــت در حفـــظ  ایـــران، اعتمـــاد عمومـــی  در 
کاهـــش تقاضـــا بـــرای دالر بـــوده  ثبـــات اقتصـــادی و 
کـــه دولـــت  کـــه تصـــور عمومـــی بـــر ایـــن بـــود  اســـت، چرا
می توانـــد در بهبـــود وضعیـــت نقـــش مؤثـــری بـــازی 
کـــردن ارز بـــرای  کـــرده و نیـــازی بـــر خریـــد و انبـــار و 
گذشـــته ایـــن  حفـــظ منافـــع نیســـت، امـــا در روزهـــای 
ــده  ــدی دیـ ــیب جـ ــون آسـ گـ گونا ــل  ــه دالیـ ــاد بـ اعتمـ

اســـت.
یکـــی از مســـایل مهـــم در ایـــن حـــوزه حفـــظ و ثبـــات 
کـــه  نـــرخ واقعـــی ارز  اســـت و نـــه نـــرخ اســـمی آن. چرا
واقعـــی  نـــرخ  نشـــود  تعدیـــل  ارز  اســـمی  نـــرخ  گـــر  ا
بیشـــتر  کنـــون  ا شـــد.  خواهـــد  مشـــکل  دچـــار  آن 
گـــر نـــرخ اســـمی  کـــه ا اقتصاددانـــان بـــر ایـــن باورنـــد 

تـــورم  اختـــاف  و  شـــده  داشـــته  نگـــه  پاییـــن  ارز 
داخلـــی و جهانـــی تعدیـــل نگـــردد، در بلندمـــدت 
هـــر اقتصـــادی را دچـــار مشـــکل خواهـــد شـــد. ماننـــد 
ـــرخ ارز در ســـال 91 و پـــس  آنچـــه در جهـــش افزایـــش ن
از ســـال ها پافشـــاری در پاییـــن نگـــه داشـــتن آن شـــد، 

داد رخ 
کلیـــدی اســـت  ــر نـــرخ ارز یـــک متغیـــر  از ســـوی دیگـ
کـــه عـــدم توجـــه بـــه مدیریـــت شایســـته آن می توانـــد 
کشـــوری در  تی را بـــرای اقتصـــاد هـــر  مســـائل و مشـــکا
کـــه اقتصـــاد ایـــران نیـــز از  کنـــد  گـــون ایجـــاد  گونا ابعـــاد 
کـــون  گونا ایـــن موضـــوع مســـتثنی نیســـت، مطالعـــات 
کـــه میـــان نوســـان نـــرخ ارز و رشـــد  نشـــان می دهـــد 
ــورد بـــه  اقتصـــادی رابطـــه منفـــی وجـــود دارد. ایـــن مـ
ــذار  گـ ــال  ــاد درحـ ــه اقتصـ کـ ــورهایی  کشـ ــرای  ــژه بـ ویـ

/ خسرو دوران / 

تاثیر افزایش نرخ ارز 
بر کسب و کارهای صنعت برق

/ محسن عربانی / 
رییس کمیته تخصصی 

مهندسین مشاور سندیکا 

ـــه  کار شســـته و ب کـــه بعضـــا دســـت از  کـــرده  ـــرق را دچـــار مشـــکالتی  ـــدرکاران تامیـــن تجهیـــزات صنعـــت ب کار دســـت ان ـــرخ ارز، کســـب و  در چنـــد دهـــه گذشـــته افزایـــش ن
ـــا اوایـــل انقـــالب  کلیـــه قراردادهـــای خریـــد و حتـــی اجـــرا ت کـــه  کـــرده انـــد. ایـــن در حالـــی اســـت  ـــا بـــه کل مجموعـــه هـــای خـــود را تعطیـــل  مشـــاغل دیگـــری روی آورده انـــد و ی
ـــا هـــر صـــورت وضعیـــت اصلـــی، مـــی توانســـتند صـــورت  ـــن ترتیـــب شـــرکت هـــا اغلـــب ب ـــه ای ـــد. ب ـــل ارز بودن ـــا تأســـی از قراردادهـــای شـــرکت های خارجـــی مشـــمول تعدی ب
کارفرمایـــان بـــا خاطـــری آســـوده در پیشـــرفت  گاهـــا منفـــی هـــم می شـــد. فلـــذا ســـازندگان و پیمانـــکاران و فروشـــندگان و حتـــی  کـــه  کننـــد، بـــه طـــوری  وضعیـــت تعدیـــل صـــادر 

پـــروژه هـــا مشـــارکت می کردنـــد.

بندبازی ارز 
روی طناب بی ثباتی اقتصاد ایران
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دارنـــد، صـــادق اســـت. افزایـــش نـــرخ ارز می توانـــد 
داشـــته  مخربـــی  آثـــار  شـــغلی  فرصت هـــای  روی 

باشـــد.
می تـــوان  ســـاده  صـــورت  بـــه  ارز  نـــرخ  تعریـــف  در 
پـــول  واحـــد  یـــک  قیمـــت  نـــرخ،  ایـــن  کـــه  گفـــت 
کـــه بیانگـــر  رایـــج برحســـب پـــول رایـــج دیگـــر اســـت 
بـــرای  عاملـــی  و  بـــوده  کشـــور  اقتصـــادی  شـــرایط 
کشـــورهای  مقایســـه اقتصـــاد ملـــی بـــا اقتصـــاد دیگـــر 
کـــردن  بـــازار  ایـــران، چـــون وارد  جهـــان اســـت. در 
اســـت،  مرکـــزی  بانـــک  و  دولـــت  انحصـــار  در  ارز 
بـــه ناچـــار قیمـــت ارز بـــر اســـاس عرضـــه و تقاضـــا 
تعییـــن نمی شـــود و تنهـــا بـــا افزایـــش درآمـــد نفـــت، 
درآمدهـــای ارزی دولـــت افزایـــش می یابـــد، از ایـــن 
اقتصـــاد  واقعـــی  تـــوان  از  نشـــانه ای  ارز  قیمـــت  رو، 

نیســـت. کشـــور 
گفتـــه شـــد ایـــن  البتـــه برخـــی نیـــز درمقابـــل آنچـــه 
گـــر نـــرخ ارز بتوانـــد  کـــه ا کـــه  ادعـــا را مطـــرح می کننـــد 
کنـــد، ممکـــن اســـت قیمت هـــا  کامـــا آزادانـــه تغییـــر 
کننـــد و  بـــا ســـرعت بیشـــتری نوســـان  در اقتصـــاد 
ــا یـــک عامـــل  ــا ایـــن نـــرخ بـ ــر از تـ ــه بهتـ ــر همیـــن پایـ بـ
کـــه بنـــا بـــر  کنتـــرل شـــود، چـــرا  بیرونـــی ماننـــد دولـــت 
بی ثباتـــی،  به عنـــوان  نوســـان  اقتصـــادی  تعریـــف 
و  شـــده  تعریـــف  اطمینـــان  عـــدم  یـــا  و  ناپایـــداری 
ــان در  ــود. نوسـ ــاری از ریســـک محســـوب می شـ معیـ
ـــی در معامـــات بین المللـــی  ـــز بی اطمینان ـــرخ ارز نی ن
کاالهـــا و دارایی هـــای مالـــی را بـــه تصویـــر می کشـــد، 
ــیله دولـــت  ــه وسـ ــد بـ ــا بایـ ــا ایـــن نوســـان حتمـ ــا آیـ امـ
کنتـــرل شـــود  کنتـــرل شـــود یـــا اینکـــه آیـــا اساســـا بایـــد 

یـــا نـــه؟ 
اتفاقـــا  کـــه  گفـــت  بایـــد  پایانـــی  پرســـش  مـــورد  در 
تغییـــرات قیمـــت ارز همیشـــه نیـــز آســـیب زا نبـــوده و 
در شـــرایطی مـــی توانـــد مفیـــد هـــم باشـــد، بـــرای نمونـــه 
کشـــش قیمتـــی صـــادرات و واردات  گـــر مجمـــوع  ا
از لحـــاظ قـــدر مطلـــق بایـــد از یـــک بزرگتـــر باشـــد. 
می یابـــد،  کاهـــش  ملـــی  پـــول  ارزش  زمانی کـــه  تـــا 
کاالهـــای داخلـــی، موجـــب  بـــه دلیـــل ارزان شـــدن 
افزایـــش حجـــم صـــادرات خواهـــد شـــد و همزمـــان بـــه 
دلیـــل بـــاال بـــودن هزینـــه واردات، تقاضـــای بـــرای آن 

ــد یافـــت.  کاهـــش خواهـ
اثـــر ایـــن دو پدیـــده افزایـــش حجـــم صـــادرات ارزان 
گـــران شـــده، بســـتگی  کاهـــش حجـــم واردات  شـــده و 

گـــر  کشـــش قیمتـــی صـــادرات و واردات دارد. ا بـــه 
ــش  کشـ ــا  ــت بـ ــه قیمـ ــبت بـ ــی نسـ ــای صادراتـ کاالهـ
کاهـــش قیمت هـــا  باشـــد، حجـــم صـــادرات بیشـــتر از 
)ارزش صـــادرات(، افزایـــش خواهـــد یافـــت و درآمـــد 
کل صادراتـــی نیـــز بـــه تبـــع آن افزایـــش خواهـــد یافـــت، 
کشـــش  گـــر واردات نیـــز نســـبت بـــه قیمت هـــا بـــا  ا
ــه افزایـــش  ــبت بـ ــم واردات نسـ کاهـــش حجـ ــد،  باشـ
واردات  کل  مخـــارج  و  بـــوده  بیشـــتر  آن  قیمـــت 
کاهـــش خواهـــد یافـــت؛  ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز 
ــادرات و  ــودن صـ ــش بـ کشـ ــا  ــرض بـ ــا فـ ــه، بـ در نتیجـ
ــرات  ــا )تغییـ ــرات قیمت هـ ــه تغییـ ــبت بـ واردات نسـ
کاهـــش ارزش پـــول  نـــرخ ارز(، تـــراز تجـــاری در اثـــر 

ملـــی بهبـــود می یابـــد.
کشـــور چیـــن اســـت  ـــرای ایـــن مـــورد   نمونـــه مناســـب ب
کاهـــش شـــدید ارزش پـــول  کـــه در یـــک بـــازه زمانـــی بـــا 
کـــرده  کســـری تـــراز تجـــاری خـــود را جبـــران  ملـــی خـــود 
کار بـــه جایـــی  و بـــه ســـود مناســـبی دســـت یافـــت و 
کـــه ایـــاالت متحـــده مجبـــور شـــد بـــه ایـــن  رســـید 
کشـــور بـــرای حفـــظ ارزش پـــول ملـــی خـــود هشـــدار 

دهـــد.
کـــم و  امـــا در ایـــران بـــا توجـــه بـــه شـــرایط ویـــژه حا
ارتبـــاط ناچیـــز مـــا بـــا اقتصـــاد جهانـــی بـــرای بـــاال 
بـــردن صـــادرات، در دهـــه اخیـــر بـــه دلیـــل افزایـــش 
کشـــور بـــه  مـــداوم نـــرخ واقعـــی ارز، تولیـــد و اشـــتغال 
مـــداوم تضعیـــف شـــده اســـت و همچنیـــن  طـــور 
کاهـــش نـــرخ  بـــا توجـــه بـــه بـــاال مانـــدن نـــرخ تـــورم، 
نـــرخ  بـــر  توجهـــی  قابـــل  اثـــر  نمی توانـــد  ارز  واقعـــی 
تـــورم در بلندمـــدت داشـــته باشـــد. در طـــول تمامـــی 
سیاســـت های  اجـــرای  بـــا  گذشـــته  ســـال های 
کشـــور، ســـطح صـــادرات  ارزی در  پیمان ســـپاری 
کاهـــش یافتـــه، امـــا از طرفـــی سیاســـت در   غیرنفتـــی 
تک نرخـــی شـــدن نـــرخ ارز و نـــه ثابـــت نگـــه داشـــتن 
آن تأثیـــر مثبتـــی بـــر افزایـــش صـــادرات غیرنفتـــی ایـــران 
ـــورت  ـــه ص ـــگاه ب ـــه هیچ ـــه ب ک ـــد  ـــت هرچن ـــته اس داش

جـــدی پیگیـــری نشـــد.
ـــوازن  البتـــه، موفقیـــت تنـــزل ارزش پـــول در تحریـــک ت
بازرگانـــی خارجـــی نیـــز، تـــا انـــدازه قابل توجهـــی بـــه 
مناســـب  وســـوی  ســـمت  در  تقاضـــا  جابه جایـــی 
و ظرفیـــت اقتصـــاد در تامیـــن تقاضـــای اضافـــی از 

ــته اســـت ــا وابسـ کاالهـ ــتر  ــه بیشـ طریـــق عرضـ
ـــرات نوســـانی  ـــان اث ـــه عقیـــده شـــماری از اقتصاددان ب

افزایـــش نـــرخ ارز روی تولیـــد حقیقـــی مشـــهود اســـت؛ 
کوتاه مـــدت و بلندمـــدت، اثـــری مثبـــت و در  زیـــرا در 
میان مـــدت، اثـــری منفـــی روی تولیـــد دارد. ایـــن امـــر، 
کـــه تغییـــرات نـــرخ  می توانـــد بـــه ایـــن دلیـــل باشـــد 
ــر از  ــریع تـ ــا سـ کاالهـ ــورم و افزایـــش قیمـــت  ارز روی تـ
ـــد  ـــا و درآم ـــش قیمت ه ـــا افزای ـــذارد و ب ـــر می گ ـــد اث تولی
تولیدکننـــدگان بـــاال رفتـــه و تولیـــد تشـــویق می شـــود؛ 
ـــا یـــک وقفـــه  امـــا بعـــد از اینکـــه اثـــرات تغییـــر نـــرخ ارز ب
کـــه وابســـتگی باالیـــی بـــه  روی هزینه هـــای تولیـــد 
ـــوان  ـــان شـــود، می ت مـــواد اولیـــه وارداتـــی نیـــز دارد، نمای
میان مـــدت  در  را  تغییـــری  چنیـــن  منفـــی  اثـــرات 

کـــرد. ماحظـــه 
در اقتصـــاد ایـــران نوســـان نـــرخ ارز بیشـــترین اثـــر را 
کوتاه مـــدت  روی تغییـــرات نـــرخ ســـود ســـپرده های 
کـــه در دوره اول  نواســـانات  داشـــته اســـت، به طـــوری 
از  درصـــد   39.6 حـــدود  کارشناســـان  ارزی 
را  کوتاه مـــدت  ســـپرده های  ســـود  نـــرخ  نوســـانات 
ناشـــی از تحـــرک نـــرخ ارز می دانســـتند و دلیـــل آن 
اثـــر تغییـــر نـــرخ ارز، روی دارایی هـــای مالـــی اســـت 
ــده و  ــوب شـ ــا محسـ ــی از آن هـ ــز یکـ ــپرده ها نیـ ــه سـ کـ
کوتاه مـــدت  کـــه نـــرخ ســـود ســـپرده ها در  هنگامـــی 
ثابـــت باشـــد، همزمـــان بـــا افزایـــش نـــرخ ارز، صاحبـــان 
ســـپرده بـــرای حفـــظ ارزش دارایـــی خـــود اقـــدام بـــه 
برداشـــت ســـپرده و جایگزینـــی آن بـــا ســـایر دارایی هـــا 
کـــه  می کننـــد  ســـهام  و  مســـکن،  ارز،  طـــا،  نظیـــر 
نمونـــه آن نیـــز بارهـــا در اقتصـــاد ایـــران مشـــاهده شـــده 
گـــر نـــرخ ســـود رســـمی  اســـت. در ایـــن شـــرایط، حتـــی ا
بـــه طـــور دســـتوری بـــدون تغییـــر بمانـــد، بانک هـــا 
اجبـــارًا بـــرای حفـــظ منابـــع خـــود، ســـریعًا نـــرخ ســـود 
ســـپرده ها را بـــه طـــور غیررســـمی افزایـــش خواهنـــد 
داد. نمونـــه ایـــن اقدامـــات نیـــز در دو ســـال اخیـــر 
گـــر  کوتاه مـــدت اتفـــاق افتـــاده، ا بـــرای ســـپرده های 
ــر  چـــه شـــورای پـــول و اعتبـــار نرخ هـــای ســـود را تغییـ
گفتـــن از اثـــرات مخـــرب چنیـــن  نـــداده است.ســـخن 
گفتـــن از اثـــر خورشـــید بـــر  رویداد هایـــی ماننـــد ســـخن 

روشـــنایی روز اســـت!
تـــورم  و  ارز  نـــرخ  تغییـــرات  رابطـــه  مـــورد  در  امـــا  و 
کـــه اثـــرات میان مـــدت نوســـان نـــرخ  گفـــت  می تـــوان 
ـــدت  کوتاه م ـــرات  ـــتر از اث ـــورم، بیش ـــی ارز روی ت حقیق
کاالهـــا  کـــه در آغـــاز نوســـان  هنـــوز  آن اســـت. چرا
بـــه قیمـــت هـــای پیشـــین مبادلـــه مـــی شـــوند امـــا بـــه 

کاالهـــا  ـــر قیمـــت تمـــام شـــده  یـــج نوســـانات هـــم ب تدر
گذاشـــته و  از بعـــد مـــواد اولیـــه اغلـــب وارداتـــی اثـــر 
هـــم انتظـــار عمومـــی در مـــورد بـــاال رفتـــن قیمـــت هـــا 

ــد. ــد شـ ــعله ور خواهـ شـ
امـــا در بلندمـــدت، اثرگـــذاری نوســـان نـــرخ حقیقـــی 
به طـــور  ایـــران،  اقتصـــاد  تـــورم  تغییـــرات  روی  ارز 
آن  دلیـــل  کـــه  می یابـــد  کاهـــش  نامحسوســـی 
در  تورمـــی  انتظـــارات  کاهـــش  از  ناشـــی  می توانـــد 
کـــه تصـــور عمومـــی  ـــه ایـــن معنـــا  بلنـــد مـــدت باشـــد ب
ــرخ ارز  ــدن نـ ــراز شـ ــا برفـ ــه بـ کـ ــر  ــن فکـ ــی از ایـ ــه آرامـ بـ
کنـــد، دســـت  قیمـــت هـــای داخلـــی نیـــز بایـــد صعـــود 

ــد. کشـ ــی  مـ
در مـــورد هزینـــه هـــا ودگرگونـــی در وضعیـــت زندگـــی 
عمومـــی خانـــواده هـــا نتایـــج یـــک بررســـی  در میـــان 
کـــه بـــا  ســـال های 1339 تـــا 1386 نشـــان می دهـــد 
یـــاد می شـــود؛  کاهـــش نـــرخ ارز مصـــرف خانوارهـــا ز
امـــا بـــا افزایـــش آن چنـــدان تغییـــر نمی کنـــد، آنچـــه 
مســـلم اســـت در شـــرایط افزایـــش غیرمنتظـــره نـــرخ 
کاالهـــای  از  اســـتفاده  بـــه  کننـــدگان  مصـــرف  ارز، 
مصـــرف  شـــدت  از  و  شـــده  متمایـــل  داخلـــی 

می شـــود.  کاســـته  وارداتـــی  کاالهـــای 
گیـــرد ایـــن  کـــه بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار   مـــورد دیگـــری 
ــده ارزش  ــی شـ ــش بینـ ــدن پیـ ــن آمـ ــه  پاییـ کـ ــت  اسـ
و  اعتمـــاد ســـرمایه گذاران خارجـــی  کاهـــش  پـــول، 
ـــه  ـــد ب ـــه می توان ـــته و در ادام ـــال داش ـــه دنب ـــی را ب داخل
کاهـــش تولیـــد ملـــی منتهـــی شـــود. البتـــه ســـاختار 
کاهـــش ارزش پـــول  کاالهـــا، بحـــث اثـــرات  عرضـــه 
امـــا  می کنـــد  پیچیده تـــر  را  اقتصـــاد  عملکـــرد  بـــر 
بیشـــتر  نظیـــر  صنعتـــی،  نیمـــه  اقتصادهـــای  در 
کـــه واحدهـــای تولیـــدی بـــه  کشـــورهای خاورمیانـــه 
داشـــته  نزدیکـــی  وابســـتگی  وارداتـــی  نهاده هـــای 
کـــرد، هزینـــه  فراهـــم  از درون  را  آنهـــا  تـــوان  نمـــی  و 
افزایـــش  پـــول  ارزش  کاهـــش  دنبـــال  بـــه  بنگاه هـــا 
ـــز در  کاالهـــای تجـــاری داخلـــی نی کـــم  یافتـــه و بهـــای 
میـــان مـــدت بـــه شـــدت بـــاال مـــی رود، پـــس روشـــن 
کـــه از پـــی ایـــن فـــراز و نشـــیب هـــا بایـــد بـــه  اســـت 
کاهـــش صـــادرات نشســـت. کاهـــش تولیـــد و  انتظـــار 
اقتصـــادی،  مهـــم  شـــاخص های  از  دیگـــر  یکـــی 

اســـت. خصوصـــی  بخـــش  ســـرمایه گذاری 
شـــکل  دو  بـــه  بخـــش  ایـــن  ســـرمایه  گـــذاری 
فعالیـــت  هـــای  و  تجهیـــزات  و  ماشـــین  آالت 

در  ســـرمایه گذاری  می گیـــرد.  صـــورت  ســـاختمانی 
کل  ماشـــین آالت و تجهیـــزات نقـــش مهمـــی را در 
ــهم قابـــل توجهـــی  ــد و سـ ــا می کنـ ــرمایه گذاری ایفـ سـ
میـــان  ایـــن  در  داراســـت.  ســـرمایه  کل  از  نیـــز  را 
کـــه میـــان شـــوک های  پژوهـــش هـــا نشـــان مـــی دهـــد 
هزینه هـــای  و  ارز  نـــرخ  نوســـانات  غیرمنتظـــره 
ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی تاثیـــر معنـــی داری 
نوســـانات  همچنیـــن  نمی شـــود.  مشـــاهده 
غیرمنتظـــره نـــرخ ارز )مثبـــت یـــا منفـــی( بـــر رشـــد 
واردات نیـــز اثـــر آمـــاری معنـــی داری نداشـــته، حـــال 
آنکـــه نوســـانات غیرقابـــل پیش بینـــی افزایـــش نـــرخ ارز 
ـــوده و  کشـــور تاثیرگـــذار ب ـــر رشـــد صـــادرات غیرنفتـــی  ب
کاهـــش آن منجـــر شـــده اســـت. شـــاید بتـــوان ایـــن  بـــه 
کـــه واردات بیشـــتر  کـــرد  مســـأله را اینگونـــه توجیـــه 
گـــون  گونا کاالهـــای مـــورد نیـــاز بخـــش هـــای  شـــامل 
گریزناپذیـــر اســـت،  کـــه خریـــد آن  تولیـــدی اســـت 
امـــا بـــا توجـــه بـــه افزایـــش همـــه جانبـــه هزینه هـــا و 
کاالی  کشـــور روشـــن اســـت  تولیـــد بـــا بـــازده پاییـــن در 
گـــران تـــر شـــده و مزیـــت هـــای نســـبی خـــود  تولیـــدی 
کـــف خواهـــد داد، بنابرایـــن  از  بـــرای صـــادرات را 

کاهـــش صـــادرات منطقـــی بـــه نظـــر مـــی رســـد.
کـــه هرچنـــد نوســـانات  گفـــت  در مجمـــوع مـــی تـــوان 
توانـــد  مـــی  ملـــی  پـــول  ارزش  کاهـــش  و  ارز  نـــرخ 
در مـــواردی مفیـــد باشـــد امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
کشـــور مـــا از زیرســـاخت هـــای مناســـبی  اقتصـــاد 
کارآمـــدی را بـــاالی ســـر  برخـــوردار نبـــوده و مدیریـــت 
ـــا چشـــم  کـــه از ایـــن مزای خـــود نمی بینـــد، بهتـــر اســـت 
کـــه از بـــی ثباتـــی بـــازار  کنیـــم  پوشـــیده و تنهـــا تـــاش 
کنیـــم تـــا  کـــم ارز را تـــک نرخـــی  ارز بکاهیـــم یـــا دســـت 

ــود. ــان شـ ــه یکسـ ــرای همـ ــرایط بـ شـ
از جملـــه راه حـــل هـــای جلوگیـــری از تشـــنج بیشـــتر 
ــر نـــرخ ســـپرده های  ــرایط نوســـان تغییـ ــازار ارز در شـ بـ
بـــرای  ارز  نـــرخ  تغییـــر  تناســـب  بـــه  مـــدت  کوتـــاه 
ـــازی، حفـــظ پـــول در بانـــک هـــا  جلوگیـــری از ســـفته ب
ـــازار ارز اســـت،  ـــه ســـوی ب و هدایـــت نشـــدن ســـرمایه ب
کســـر بودجـــه دولـــت و اســـتقراض  کاهـــش  همچنیـــن 
ــدن  ــن شـ ــا امـ ــری از نـ ــرای جلوگیـ ــزی بـ از بانـــک مرکـ
ذخایـــر ارزی و ســـرایت ایـــن بـــی نظمـــی بـــه جامعـــه 

نیـــز الزم بـــه نظـــر مـــی رســـد.
بـــوده و بتوانـــد  ایـــران مســـتقل  بانـــک مرکـــزی  گـــر  ا
سیاســـت هـــای پولـــی مســـتقل را بـــر پایـــه نظـــرات 

کارشناســـانه اقتصـــادی در پیـــش بگیـــرد، می توانـــد 
کنـــد. بـــا ایـــن حـــال  از بحرانهـــای ارزی جلوگیـــری 
نمی تـــوان منکـــر تاثیـــر سیاســـت و اقدامـــات سیاســـی 
گذشـــته  کـــه در ســـال های  بـــر نـــرخ ارز شـــد، همانطـــور 
ــب  ــه در قالـ ــتند و چـ ــن و مسـ ــورت روشـ ــه صـ ــه بـ چـ
شـــایعات شـــاهد دخالـــت دولـــت و سیاســـت در 
منافـــع  جداســـازی  بنابرایـــن  ایـــم،  بـــوده  ارز  نـــرخ 
کلـــی مـــی توانـــد تـــا  دولـــت از نـــرخ ارز بـــه صـــورت 

انـــدازه بســـیاری راهگشـــا باشـــد.
گـــر بـــرای جلوگیـــری از شـــوک  ارزی قصـــد جـــدی  ا
کـــه  کـــرد  گونـــه ای عمـــل  وجـــود دارد، در آغـــاز بایـــد بـــه 
نـــرخ اســـمی ارز بـــا توجـــه بـــه اختـــاف نـــرخ خارجـــی و 
ـــرخ شـــناور در دســـتور  ـــورم تعدیـــل شـــده و ن داخلـــی ت
گـــر دولـــت خواهـــان ثبـــات ارز باشـــد  گیـــرد. ا ـــرار  کار ق
بایـــد نـــرخ واقعـــی ارز را ثبـــات بخشـــد و نـــرخ اســـمی 
ارز هـــم بایـــد هـــر ســـال نســـبت بـــه اختـــاف داخلـــی و 
کـــه البتـــه بایـــد بـــه صـــورت تدریجـــی  خارجـــی تعدیـــل 
ـــیب  ـــور آس کش ـــکننده  ـــاد ش ـــه اقتص ـــا ب ـــود ت ـــام ش انج

گیـــرد. نرســـد، لیکـــن بایـــد حتمـــا انجـــام 
در شـــرایطی که افزایـــش نـــرخ اســـمی ارز روی تجـــارت 
اثـــر منفـــی دارد، بهبـــود و اصـــاح انـــدازه دولـــت و 
کیفیـــت قوانیـــن می توانـــد تاثیـــر بســـیاری  همچنیـــن 
بـــر ثبـــات بـــازار ارز داشـــته باشـــد. در ایـــن راســـتا، 
کشـــورهای  اتحادیه هـــای تجـــاری میـــان  تشـــکیل 
کـــردن اقتصـــاد ملـــی بـــا اقتصـــاد  مختلـــف و درگیـــر 
کـــه از آن تاثیـــر پذیرفتـــه و بـــر آن  جهانـــی بـــه صورتـــی 
ـــه  ـــی ب ـــبرد اقتصادمل ـــز از پیش ـــد و پرهی ـــذار باش تاثیرگ
ــانات  ــی نوسـ ــار منفـ ــد آثـ ــره ای می توانـ ــورت جزیـ صـ
اقتصـــادی  مختلـــف  بخش هـــای  روی  را  ارز  نـــرخ 

ــد. کاهـــش دهـ
فضـــای  و  ثباتـــی  بـــی  گفـــت  تـــوان  مـــی  پایـــان  در 
نظـــرات  و  دولـــت  بـــه  اجتماعـــی  اطمینـــان  عـــدم 
کشـــور  اجتماعـــی  فرهنـــگ  نـــوع  و  کارشناســـان 
باشـــد،  اثرگـــذار  حـــوزه  ایـــن  در  بســـیار  توانـــد  مـــی 
بنابرایـــن  بـــاال بـــردن اعتمـــاد عمومـــی بـــه دولـــت، 
و  گرایـــی  راســـتای تخصـــص  آمـــوزش عمومـــی در 
ــای  ــار نظرهـ ــز از اظهـ ــان  و پرهیـ کارشناسـ ــروی از  پیـ
غیرکارشناســـی در هـــر حـــوزه و همچنیـــن افزایـــش 
منظـــور  بـــه  ملـــی  همـــکاری  حـــس  و  همبســـتگی 
ـــه  ـــه بحـــران هـــا از هـــر نوعـــی، ضـــروری ب ـــزدن ب دامـــن ن

نظـــر مـــی رســـد. ▪
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از  همـــواره  مختلـــف  ارزهـــای  نـــرخ  نوســـانات 
هـــای  حـــوزه  بـــه  کـــه  اســـت  بـــوده  تاطم هایـــی 
وارد  فراوانـــی  هـــای  آســـیب  اقتصـــادی  مختلـــف 
کـــرده اســـت. در حقیقـــت طـــی چنـــد ســـال اخیـــر و 
بـــه خصـــوص از ســـال 1390 بـــه بعـــد شـــاهد صعـــود 
کـــه وقـــوع  ونـــزول شـــدید نـــرخ ارز در ایـــران بـــوده ایـــم 
ایـــن اتفـــاق فعـــاالن اقتصـــادی از صادرکننـــدگان تـــا 
کـــرده  ـــرو  ـــا معضـــات متعـــددی روب واردکننـــدگان را ب

اســـت.
منفـــی  آثـــار  ایـــران  دراقتصـــاد  ارز  نـــرخ  تاطـــم 
متعـــددی را بـــر بخـــش هـــای مختلـــف اقتصـــادی از 
گرفتـــه تـــا تجـــارت داشـــته اســـت بـــه طـــوری  صنعـــت 
ـــرخ ارز از  ـــا افزایـــش ن کـــه ب کـــرد  کـــه فرامـــوش نخواهیـــم 
حـــدود هـــزار تومـــان بـــه بیـــش از ســـه هـــزار تومـــان در 
2 ســـال نخســـت آغـــاز دهـــه 90 شمســـی بســـیاری 
ورشکســـتگی  بـــا  یـــان  وبازار اقتصـــادی  فعـــاالن  از 
رخـــداد  همیـــن  وقـــوع  کـــه  شـــدند  روبـــرو  گســـترده 
آســـیب هـــای اقتصـــادی دیگـــری همچـــون افزایـــش 
تعـــداد چـــک هـــای برگشـــتی و صـــدور حکـــم هـــای 
جلـــب در دادگاههـــای حقوقـــی را بـــه دنبـــال داشـــت.
ــالهای  ــن سـ ــدید بیـ ــانات شـ ــذر ارز از نوسـ گـ پـــس از 
تدابیـــر  بـــا   1393 ســـال  از   1392 ســـال  تـــا   1390
گرفتـــه از ســـوی دولـــت تدبیـــر وامیـــد بـــه  صـــورت 
ـــم  ـــران بودی ـــازار ارز ای نوعـــی شـــاهد ثبـــات نســـبی در ب
کـــه نوســـانات ارزی در مجمـــوع در طـــول  بـــه طـــوری 
بـــه بیـــش از 100 تومـــان هـــم نمـــی رســـید  یکســـال 
ــرایطی در  ــن شـ ــداری چنیـ ــاهد پایـ ــفانه شـ ــه متاسـ کـ

تعییـــن نـــرخ ارز نبودیـــم.
ســـال 1395 را مـــی تـــوان بـــه عنـــوان ســـالی دانســـت 
ــام  ــت تمـ ــرخ ارز دولـ ــردن نـ کـ ــی  ــک نرخـ ــرای تـ ــه بـ کـ
کـــرد. درحقیقـــت وقتـــی  برنامـــه هـــای خـــود را اعـــام 
کشـــور  نوســـانات نـــرخ ارز در بازارهـــای اقتصـــادی 
بـــه پاییـــن تریـــن حـــد خودرســـید دولـــت یازدهـــم 
کـــردن نـــرخ  فرصـــت را بـــه منظـــور تـــک نرخـــی اعـــام 
ارز مناســـب دیـــد و تمـــام نیروهـــای اقتصـــادی خـــود 
کـــرد  را بـــه منظـــور رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف بســـیج 
ــر ســـاخت مناســـبی  ــه زیـ گونـ ــه هیـــچ  غافـــل از اینکـ

در ایـــران بـــرای اجـــرای مهـــم تریـــن تصمیـــم ارزی 
پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی ایـــران فراهـــم نشـــده 

اســـت. 
ـــد حضـــور دولـــت تدبیـــر  ـــا اتمـــام ســـال 1395 وتمدی ب
وامیـــد بـــه عنـــوان دولـــت دوازدهـــم از ســـوی مـــردم 
ســـال  جمهـــوری  یاســـت  ر انتخابـــات  در  ایـــران 
ـــوس  ـــرخ ارز در رئ ـــردن ن ک ـــی  ـــک نرخ ـــددا ت 1396 مج
برنامـــه هـــای مـــردان اقتصـــادی دولـــت دوازدهـــم قـــرار 
ــوع  ــن موضـ ــدن ایـ ــی شـ ــم عملیاتـ ــاز هـ ــا بـ گرفـــت امـ
گـــون روبـــرو شـــد تـــا  گونا مهـــم بـــا فـــراز ونشـــیب هـــای 
گرانـــی  کـــه از آذر مـــاه ســـال جـــاری شـــاهد  جایـــی 
ـــرخ ارزهـــای مختلـــف درچهـــار  بی حســـاب وکتـــاب ن
کـــه ادامـــه ایـــن رونـــد  راه اســـتانبول پایتخـــت بودیـــم 
صعـــود موجـــب شـــد تـــا دالر آمریـــکا از مـــرز 4 هـــزار 
ــرا بـــه ایـــن ختـــم نشـــد و  ــا ماجـ کنـــد امـ تومـــان عبـــور 
یـــورو وپونـــد هـــم بـــا افزایـــش قیمـــت دالر در بیـــن 
کشـــور رکوردهـــای جدیـــدی را در نـــزول  صرافـــی هـــای 

ــد. کردنـ ــران ثبـــت  ــال ایـ یـ ارزش ر
عبـــود دالر از مـــرز 4 هـــزار تومـــان بســـیاری از معـــادالت 
کابینـــه اقتصـــادی دولـــت دوازدهـــم را بـــه منظـــور تـــک 
ــرا بـــه ایـــن ختـــم  ــا ماجـ کـــردن ارز برهـــم زد امـ نرخـــی 
نشـــد ودر دی مـــاه ســـال 96 التهـــاب بـــازار ارز بـــه اوج 
کـــه دالر بـــه مـــرز 5 هـــزار تومـــان  خـــود رســـید بـــه طـــوری 
ــزار تومـــان  ــورو و پونـــد قیمـــت 6500 و7 هـ رســـید و یـ
کشـــورمان  یـــخ  کـــه بـــه نوعـــی در تار کردنـــد  را تجربـــه 

بی ســـابقه بـــوده اســـت.
بـــازار ارز و بســـتن  بـــا دســـتگیری برخـــی از دالالن 
بســـیاری از صرافـــی هـــای متخلـــف در چهـــار راه 
اســـتانبول وخیابـــان فردوســـی، بـــازار ارز از هیجـــان 
مهـــم  نکتـــه  امـــا  کـــرد  فروکـــش  خـــود  صعـــودی 
از  بیـــش  خارجـــی  مهـــم  ارزهـــای  کـــه  اینجاســـت 
ــه  ــت بـ ــه بازگشـ کـ ــدند  ــران شـ گـ ــان  ــا 1500 تومـ 1000 تـ
قیمـــت قبـــل را غیـــر ممکـــن مـــی ســـازد. بـــه راســـتی 
ک قیمـــت ارزهـــای مختلـــف  علـــل افزایـــش وحشـــتنا
در ایـــران طـــی ســـال جـــاری را بایـــد در چـــه عواملـــی 

کـــرد؟ جســـتجو 
بـــه منظـــور بررســـی عوامـــل وتاثیـــرات افزایـــش نـــرخ 

ـــد  ـــا چن ـــران ب ـــادی ای ـــف اقتص ـــای مختل ـــر بازاره ارز ب
گفتگـــو  تـــن از نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــم  ــوع مهـ ــاره ایـــن موضـ ــا را دربـ ــر آنهـ ــا نظـ ــم تـ ــرده ایـ کـ

جویـــا شـــویم.

گرانی نرخ ارز دلیل خاصی ندارد  •
کمیســـیون  عضـــو  طیـــار  قرجـــه 
شـــورای  مجلـــس  اقتصـــادی 
منفـــی  آثـــار  دربـــاره  اســـامی 
اقتصـــاد  در  ارز  نـــرخ  افزایـــش 
در  نســـبی  ثبـــات  گفت:ایجـــاد 
ـــوده  ـــازار ارز از موفقیـــت هـــای دولـــت تدبیـــر وامیـــد ب ب
کـــه انتظـــار مـــی رفـــت مدیریـــت مناســـب بـــازار  اســـت 
ارز در طـــول فعالیـــت دولـــت دوازدهـــم نیـــز از ســـوی 

یابـــد. ادامـــه  دولـــت  اقتصـــادی  تیـــم 
دهـــم  مجلـــس  در  کاووس  گنبـــد  مـــردم  نماینـــده 
کیـــد بـــر ســـاماندهی صرافـــی هـــا  شـــورای اســـامی بـــا تا
ـــش  ـــی و افزای ـــک رقم ـــورم ت ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ک ـــد  کی تا
درآمدهـــای ارزی حاصـــل از فـــروش نفـــت در مـــدت 
کـــه قیمـــت دالر تـــا ایـــن انـــدازه  اخیـــر، دلیلـــی نـــدارد 

گـــران شـــود.
کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس  وی افـــزود:در جلســـه 
کل بانـــک  کـــه بـــا حضـــور رئیـــس  شـــورای اســـامی 
مرکـــزی و وزیـــر اقتصـــاد برگـــزار شـــد بحـــث تحـــوالت 
گرفـــت و پیـــش بینـــی  بـــازار ارز مـــورد بررســـی قـــرار 
می شـــود بـــا توجـــه بـــه تدابیـــر اتخـــاذ شـــده در روزهـــای 

کاهـــش روبـــرو شـــود. آینـــده قیمـــت دالر بـــا 
کیـــد بـــر مقابلـــه جـــدی بـــا ســـوداگری در  وی بـــا تا
گفت:بـــا تنظیـــم روابـــط بیـــن بخـــش هـــای  بـــازار ارز 
کـــه بـــازار ســـوداگری ارز  اقتصادی،بایـــد اجـــازه نـــداد 
رونـــق یابـــد زیـــرا نوســـانات شـــدید بـــازار ارز، در رونـــد 

کنـــد. گـــذاری خلـــل ایجـــاد مـــی  ســـرمایه 
شـــورای  مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون  عضـــو 
کرد:بانـــک مرکـــزی بـــا توجـــه بـــه  اســـامی تصریـــح 
طـــول  در  ارز  بـــازار  مدیریـــت  در  مناســـب  تجربـــه 
فعالیـــت دولـــت یازدهـــم بایـــد آرامـــش را بـــه بـــازار ارز 

بازگردانـــد.

نرخ ارز متالطم، آفت اقتصاد ایران
گویند: نمایندگان مجلس از آسیب های اقتصادی نوسانات ارزی می 

گری دارد • نوسانات ارزی ریشه در واسطه 
ســـید حســـن حســـینی  شـــاهرودی 
کمیســـیون  رئیـــس  نایـــب  
شـــورای  مجلـــس  اقتصـــادی 
ــه قیمـــت  ــان اینکـ ــا بیـ ــامی بـ اسـ
بـــازار غیرمعقـــول  ارز و ســـکه در 
ــه  ــن نکتـ ــه ایـ ــوان بـ ــی تـ ــرات مـ ــه جـ گفـــت: بـ اســـت 
کـــه دلیـــل منطقـــی بـــرای ایـــن حجـــم  کـــرد  مهـــم اشـــاره 
دالر  به خصـــوص  ســـکه،  و  ارز  قیمـــت  افزایـــش  از 

نـــدارد. وجـــود 
کـــرد: وضعیـــت بـــازار ســـکه و ارز نشـــان  کیـــد  وی تأ
و  نیســـت  طبیعـــی  نوســـانات  ایـــن  کـــه  می دهـــد 
وزارت اقتصـــاد و بانـــک مرکـــزی هـــم از ابزارهـــای الزم 
ــرده  ــتفاده نکـ ــی اسـ ــازار به خوبـ ــار بـ ــرای مهـ ــژه بـ و ویـ

ــت. اسـ
کـــرد:  نبایـــد از ذکـــر ایـــن  حسینی شـــاهرودی اضافـــه 
کـــه در ســـال های قبـــل نیـــز  نکتـــه مهـــم غافـــل شـــویم 
ـــم، امـــا ریشـــه  ـــازار ســـکه و ارز بودی شـــاهد نوســـان در ب
ایـــن نوســـانات در واســـطه گری و تحریم هـــای بیرونـــی 
کـــه دولـــت ادعـــا می کنـــد  نهفتـــه بـــود امـــا چـــرا امـــروز 
کشـــورهای مختلـــف دارد،  روابـــط بانکـــی خوبـــی بـــا 

شـــاهد افزایـــش قیمـــت ارز وســـکه هســـتیم؟ 

کشور • انجام معامله زیرزمینی ارز در 
ـــده  ـــا نماین ـــش محبی نی جهانبخ
مجلـــس  در  میانـــدوآب  مـــردم 
شـــورای اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه 
افزایـــش نـــرخ ارز پـــول ملـــی ایـــران 
کـــرده و ارزش ملـــی ارز را از  را لـــه 
ـــول ملـــی  ـــرای پ گفـــت: اســـتقالی ب ـــرده اســـت  بیـــن ب

کشـــور باقـــی نمانـــده اســـت.
ــه  کـ ــرن اســـت  ــم قـ ــه داد: بیـــش از نیـ ــا ادامـ محبی نیـ
را  ارز  نـــرخ  کویـــت  و  امـــارات  چـــون  کشـــورهایی، 
ثابـــت نگـــه داشـــته اند، امـــا چگونـــه مـــا بـــه اینجـــا 
کـــه شـــاهد وقـــوع ایـــن نابســـامانی های  رســـیده ایم 

کشـــور هســـتیم؟ ارزی در 

کـــه علـــت ایـــن  گفـــت: مســـئوالن توضیـــح دهنـــد  وی 
نابســـامانی در بـــازار ارز چیســـت؟ چـــرا بایـــد شـــاهد 
ـــه  ـــی معامل ـــکل زیرزمین ـــه ش ـــروز ارز را ب ـــه ام ک ـــیم  باش

می کننـــد.؟
شـــورای  مجلـــس  در  میانـــدوآب  مـــردم  نماینـــده 
ـــرخ ارز توطئـــه اســـت و بنـــده  ـــن ن گفـــت:. ای اســـامی 
ــاره نـــرخ  کـــه خبر هـــای جدیـــدی دربـ گفتـــه ام  ــا  بار هـ

ارز در راه اســـت. 

• سوء استفاده از ارز چند نرخی در بازار
الهوتـــی  بائـــوج  مهـــرداد 
عضوکمیســـیون برنامـــه، بودجـــه 
و محاســـبات مجلـــس شـــورای 
اســـامی بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش 
اخیـــر،  روزهـــای  طـــی  ارز  نـــرخ 
کـــرد: ایـــن افزایـــش تحـــت تاثیـــر تحـــرکات  عنـــوان 
کـــه انتظـــار مـــی رود بانـــک مرکـــزی بـــا  روانـــی بـــود 
مدیریـــت بـــه موقـــع مانـــع افزایـــش نـــرخ ارز بـــر اســـاس 

شـــود. روانـــی  فضـــای 
نماینـــده مـــردم لنگـــرود در مجلـــس دهـــم شـــورای 
بایـــد  ارز  نـــرخ  افزایـــش  اینکـــه  بیـــان  بـــا  اســـامی 
بـــا  نـــرخ ارز بایـــد متناســـب  منطقـــی باشـــد،افزود: 
شـــرایط اقتصـــادی بـــه خصـــوص متناســـب بـــا تـــورم 
افزایـــش داشـــته باشـــد ونماینـــدگان مجلـــس ســـال 
گذشـــته در تدویـــن قانـــون بودجـــه ســـنواتی افزایـــش 10 

گرفتنـــد. درصـــدی نـــرخ ارز را در نظـــر 
وی نـــرخ منطقـــی دالردر بـــازار ایـــران را طـــی ســـال 96 
را بیشـــتر از 3 هـــزار و 300 تومـــان ندانســـت وافـــزود: 

رقمـــی بیشـــتر از ایـــن عـــدد منطقـــی نیســـت.
گفـــت:  کاهـــش نـــرخ ارز  ایـــن نماینـــده در خصـــوص 
گـــره  اینکـــه افزایـــش نـــرخ ارز را بـــا ارزش پـــول ملـــی 
کاهـــش  می زننـــد اتفـــاق درســـتی نیســـت و نبایـــد بـــا 
نـــرخ ارز بـــه دنبـــال افزایـــش ارزش پـــول ملـــی باشـــیم 
کاهـــش قـــدرت  کاهـــش نـــرخ ارز باعـــث  کـــه  چـــرا 
کاالهـــای مشـــابه  رقابـــت تولیدکننـــدگان داخلـــی بـــا 

خارجـــی مـــی شـــود.

کیـــد بـــر اینکـــه تـــک نرخـــی و دو نرخـــی  الهوتـــی بـــا تا
ــرای رانـــت تبدیـــل شـــده  بـــودن ارز بـــه دســـتاویزی بـ
کـــرد: چنـــد نرخـــی بـــودن ارز باعـــث  اســـت، عنـــوان 
ـــرخ  ـــک ن ـــد ی ـــن بای ســـوء اســـتفاده شـــده اســـت بنابرای
ـــر  ـــق ب ـــی و منطب ـــد منطق ـــا رون ـــه ب ک ـــیم  ـــته باش ارز داش
کار ســـوء اســـتفاده و  کنـــد، بـــا ایـــن  تـــورم افزایـــش پیـــدا 

رانـــت دیگـــر رخ نخواهـــد داد.
ــان افزایـــش قیمـــت ارز  ــان خواهـ گفـــت: بازرگانـ  وی 
ـــا حـــدودی درســـت اســـت چـــرا  هســـتند وایـــن نـــگاه ت
کاالهـــای تولیـــدی داخـــل  کـــه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز 
ــا بایـــد  کننـــد، امـ جایـــگاه واقعـــی خـــود را پیـــدا مـــی 
کشـــور  کـــه مـــا  بـــه ایـــن نکتـــه نیـــز توجـــه داشـــته باشـــیم 
کننـــده هســـتیم و بـــا افزایـــش نـــرخ ارز شـــاهد  مصـــرف 
هســـتیم؛  اقتصـــادی  هـــای  الیـــه  تمـــام  تغییـــرات 
اقتصـــادی  و  علمـــی  مدیریـــت  بـــا  بایـــد  بنابرایـــن 

ــم. ــم بزنیـ ــرخ ارز را رقـ افزایـــش نـ

• سخن آخر
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه نظـــرات نماینـــدگان مختلـــف 
گـــذاری  مجلـــس شـــورای اســـامی دربـــاره قیمـــت 
ــدون  ــد افزایـــش بـ ــی رسـ ــر مـ ــه نظـ ــور بـ ــرخ ارز درکشـ نـ
ثباتـــی در  بـــی  ارز موجـــب  نـــرخ  وکتـــاب  حســـاب 
کشـــور مـــی شـــود بـــه  بازارهـــای مختلـــف اقتصـــادی 
کـــه ایـــن بـــی ثباتـــی بـــه طـــور قطـــع درکاهـــش  طـــوری 
قـــدرت خریـــد مـــردم ایـــران موثـــر خواهـــد بـــود وتـــداوم 
ایـــن موضـــوع بـــه طـــور قطـــع ارزش پـــول ملـــی را بـــه 
ــوع ایـــن  ــه وقـ کـ ــد  کاهـــش مـــی دهـ ــور محسوســـی  طـ
کشـــور  اتفـــاق تبعـــات جبـــران ناپذیـــری بـــرای اقتصـــاد 

دارد.
کشـــورهای  ســـایر  بـــه  نگاهـــی  گـــر  ا حقیقـــت  در 
مختلـــف جهـــان داشـــته باشـــیم متوجـــه خواهیـــم 
کـــه یکـــی از مهـــم تریـــن ابزارهـــای ســـرمایه گذاری  شـــد 
کـــه متاســـفانه  کشـــور ثبـــات نـــرخ ارز اســـت  در یـــک 
ایـــران طـــی چنـــد ســـال اخیـــر از ایـــن ابـــزار محـــروم 

بـــوده اســـت. ▪
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تاثیـــر نوســـانات نـــرخ ارز بـــر فعالیـــت اقتصـــادی 
گـــذاری خارجـــی را چگونـــه ارزیابـــی  و ســـرمایه 
می کنیـــد؟ از دیـــدگاه شـــما ایـــن تغییـــرات چگونـــه 

ــرل اســـت؟  کنتـ ــل  قابـ
کلیـــدی در هـــر اقتصـــادی  ـــرخ ارز یکـــی از مباحـــث  ن
کـــه در رابطـــه بـــا آن اتخـــاذ  اســـت و سیاســـت هایی 
می شـــود، در عملکـــرد آن اقتصـــاد، رشـــد اقتصـــادی، 
ـــر  ـــورم، اشـــتغال رشـــد و صنعـــت داخلـــی بســـیار موث ت
کنـــون در ایـــران جـــا افتـــاده  اســـت. بـــر خـــاف آنچـــه تا
ارز  نـــرخ  چـــه  هـــر  می کننـــد  تصـــور  همـــه  و  اســـت 
خارجـــی پایین تـــر باشـــد بـــه نفـــع اقتصـــاد اســـت، در 
کشـــور ها خـــاف ایـــن عمـــل می کننـــد  دنیـــا و ســـایر 
خارجـــی  ارز  نـــرخ  دارنـــد  تـــاش  کشـــور ها  همـــه  و 
کاهـــش دهنـــد تـــا  را افزایـــش یـــا ارزش پـــول ملـــی را 
کمـــک  بـــه صـــادرات، صنعـــت داخلـــی و اشـــتغال 

کننـــد. 
عـــوام  بیـــن  در  نادرســـت  ذهنیـــت  ایـــن  ایـــران  در 
کـــه مســـئوالن هـــم متاســـفانه  گرفتـــه اســـت  شـــکل 
ارز  نـــرخ  کـــه  دارنـــد  اعتقـــاد  و  شـــدند  آن  درگیـــر 
ــع  ــه نفـ ــات بـ ــن ثبـ ــود و ایـ ــت شـ ــد تثبیـ ــی بایـ خارجـ
کـــه وقتـــی نقدینگـــی در  اقتصـــاد اســـت در حالـــی 

ـــورم می شـــود،  حـــال افزایـــش اســـت و باعـــث ایجـــاد ت
چـــه بخواهیـــم و چـــه نخواهیـــم قیمـــت اســـمی تمـــام 

می شـــود.  تعدیـــل  نقدینگـــی  بـــا  دارایی هـــا 

ــود در  ــی وجـ ــورم داخلـ ــا تـ ــرخ ارز بـ ــا افزایـــش نـ آیـ
اقتصـــادی  دیـــد  از  اســـت؟  بـــوده  ایـــران همـــراه 
تغییـــرات ایـــن دو شـــاخص چگونـــه بـــر یکدیگـــر 

تاثیرگـــذار اســـت؟ 
 12 کشـــور  در  تـــورم  متوســـط  گذشـــته  ســـال   5 در 
گـــر نـــرخ ارز طبـــق  کـــه ا یـــا 13 درصـــد بـــوده اســـت 
ایـــن تـــورم پیـــش می رفـــت بایـــد حـــدود 70 درصـــد 
اتفـــاق  ایـــن  ولـــی  پیـــدا می کـــرد،  قیمـــت  افزایـــش 
نیفتـــاده اســـت و ارز مـــا 35 درصـــد افزایـــش نداشـــته 
ـــم  ـــرخ ارز را ه ـــش ن ـــن افزای ـــازه همی ـــت اج ـــت. دول اس
کـــرده اســـت آن را ثابـــت نگـــه  نمی دهـــد و ســـعی 
ــه  کـ ــد  ــات ببخشـ ــازار ثبـ ــه بـ ــود بـ ــول خـ ــه قـ ــا بـ دارد تـ
کشـــور اســـت،  ایـــن بزرگتریـــن اشـــتباه اســـتراتژیک 
کـــرده  کشـــور وارد  یـــادی بـــه صنعـــت  صدمـــه خیلـــی ز
کـــه  کمـــر صنعـــت را شکســـته اســـت بـــه طـــوری  و 
کفـــش  ک، چـــرم و  امـــروز صنعـــت نســـاجی، پوشـــا
گذشـــته فعـــال بـــوده انـــد، از بیـــن  کـــه در 15 ســـال 

ــه اســـت.  رفتـ
ــا قیمـــت ارز  ــود دارد، امـ ــاد وجـ ــورم در اقتصـ ــی تـ وقتـ
ــه آن داده  ــد بـ ــازه رشـ ــود واجـ ــه داده می شـ ــت نگـ ثابـ
تولیدکننـــده  کاالی  می شـــود  ســـبب  نمی شـــود، 
کاالی وارداتـــی بـــا همـــان  گـــران شـــود، امـــا  ایرانـــی 
کاالی  ارزان و  کاالوارداتـــی  لـــذا  قیمـــت وارد شـــود 
یعنـــی  ایـــن  و  می شـــود  گـــران  داخـــل  تولیـــد 
ورشکســـتگی تولیدکننـــده و از بیـــن رفتـــن اشـــتغال 

ک اســـت.  کـــه بـــرای اقتصـــاد بســـیار خطرنـــا

و  می شـــود  محاســـبه  چگونـــه  ارز  واقعـــی  نـــرخ 
کشـــور را  گـــذاری نـــرخ ارز در  شـــما نحـــوه سیاســـت 

چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟ 
کامـــا  نحـــوه محاســـبه نـــرخ ارز واقعـــی در اقتصـــاد 
ایـــن  در  کـــه  صـــورت  ایـــن  بـــه  اســـت،  بدیهـــی 
 )Real Price( ـــرای تعییـــن قیمـــت واقعـــی محاســـبه ب
کـــه  کنیـــم  بایـــد تـــورم داخلـــی را منهـــای تـــورم خارجـــی 
بـــا ایـــن مکانیـــزم نـــرخ ارز خـــود را نـــرخ تـــورم داخلـــی 
کـــرده و نـــرخ واقعـــی بـــه دســـت خواهـــد آمـــد.  تعدیـــل 
گـــذاری در حـــوزه نـــرخ  امـــروز بدتریـــن نـــوع سیاســـت 
ــا  ــود. مـ ــه آن شـ ــژه ای بـ ــه ویـ ــد توجـ ــه بایـ کـ ارز اســـت 

ثابت نگه داشتن نرخ ارز 
اشتباه استراتژیک  دولت

کـــه  شـــاخصه ای  اســـت،  بـــوده  روبـــرو  ارز  نـــرخ  افزایـــش  نـــوع  از  تالطمـــی  بـــا   96 ســـال  پایانـــی  ماه هـــای 
سیاســـت گذاری دربـــاره آن دارای اهمیـــت خاصـــی در حـــوزه اقتصـــاد و بـــه خصـــوص صنعـــت دارد. مواجهـــه 
ـــود آن را  ـــد خ ـــی از دی ـــر صنف ـــت و ه ـــته اس ـــی داش ـــورد مختلف ـــف بازخ ـــع مختل ـــوی صنای ـــرخ ارز از س ـــش ن ـــا افزای ب
ـــا ســـید محمدصـــادق الحســـینی، مدیرعامـــل و عضـــو هیـــات مدیـــره شـــرکت  گفتگـــو ب کـــرده اســـت. در  یابـــی  ارز
ــذاری  گـ ــرمایه  ــر سـ ــانات را بـ ــر ایـــن نوسـ ــرده و تاثیـ کـ ــوع را بررســـی  ــبا( ایـــن موضـ ــران )سـ ــه ایـ ــرمایه گذاری بیمـ سـ

خارجـــی جویـــا شـــده ایم. 

گو با صادق الحسینی /  / گفت و 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 

سرمایه گذاری بیمه ایران )سبا(

ــود  ــانیم و خـ ــی آن برسـ ــرخ واقعـ ــه نـ ــرخ ارز را بـ ــد نـ بایـ
گـــر دولـــت  کار را انجـــام بدهـــد. ا دولـــت بایـــد ایـــن 
کار را  کار را نکنـــد منطـــق و مکانیـــزم بـــازار ایـــن  ایـــن 
ـــا را  ـــازار م ـــزم ب ـــه مکانی ک ـــی  ـــن معن ـــه ای ـــرد ب ک ـــد  خواه
کـــه دالر بـــه قیمـــت واقعـــی  بـــه ســـمتی خواهـــد بـــرد 
کـــم  کـــه پـــول ملـــی مـــا دارد،  خواهـــد رســـید و حبابـــی 
کاهـــش پیـــدا خواهـــد  خواهـــد شـــد و ارزش پولـــی مـــل 
کـــه ایـــن پروســـه همـــراه بـــا التهـــاب خواهـــد  کـــرد 
ـــرخ ارز  ـــش ن ـــه افزای ـــدام ب ـــت اق ـــود دول ـــر خ گ ـــا ا ـــود، ام ب
بکنـــد، تاثیـــرات مثبـــت آن را در یـــک ســـال آینـــده 
ــادی و صنعـــت  ــد اقتصـ ــتغال، رشـ ــاد، اشـ در اقتصـ

خواهـــد دیـــد. 

چـــرا بســـیاری از تولیدکننـــدگان از افزایـــش نـــرخ 
ــر ایـــن افزایـــش را منفـــی  ــتند و تاثیـ ــران هسـ ارز نگـ

می کننـــد؟  بـــرآورد 
یـــا  می زننـــد  را  حـــرف  ایـــن  کـــه  تولیدکنندگانـــی 
مثـــا  کشـــور  خـــارج  در  یـــا  نیســـتند  تولیدکننـــده 
ـــد  ـــه این هـــا بای کـــه بل ـــد  کرده ان ـــه اجـــاره  کارخان چیـــن 
ناراحـــت باشـــند. امـــا مگـــر چنـــد درصـــد از ارزش 
ـــی از خـــارج وارد  کننـــده ایران ـــزوده تولیـــدات تولیـــد  اف
GDP، 17 درصـــد  بـــه  مـــا  واردات  نـــرخ  می شـــود؟ 
گـــر  کـــه حتـــی ا کـــه در دنیـــا نـــرخ پایینـــی اســـت  اســـت 
دو برابـــر هـــم شـــود تاثیـــر چندانـــی نخواهـــد داشـــت. 
ــه 50  کـ ــد  ــد می کنـ ــی تولیـ ــده محصولـ ــر تولیدکننـ گـ ا
ایـــن  از نهاده هـــای خارجـــی اســـت در  درصـــد آن 
صـــورت بلـــه قیمـــت تمـــام شـــده بـــاال خواهـــد بـــود، 
گـــر  کاال ا کـــه همـــان  ـــاز هـــم بـــه نفـــع ماســـت چـــرا  امـــا ب
کشـــور شـــود، نســـبت بـــه تولیـــد داخلـــی  بخواهـــد وارد 
مـــا قیمـــت بیشـــتری خواهـــد داشـــت و ایـــن بـــاال 
کاال هـــای قاچـــاق خواهـــد  رفتـــن قیمـــت مانـــع از ورود 

شـــد. 

کـــه  کننـــده واقعـــی باشـــد می دانـــد  کســـی تولیـــد  گـــر  ا
کـــه از خـــارج وارد می شـــوند، ســـهم 17،  نهاده هایـــی 
کـــه ایـــن درصـــد در قیمـــت  20 یـــا 30 درصـــدی دارنـــد 
تمـــام شـــده درصـــد باالیـــی نیســـت، از آن طـــرف هـــم 
ــابه دو  ــی مشـ کاالی خارجـ ــود قیمـــت  باعـــث می شـ
کاالی  کاالی خارجـــی،  برابـــر شـــود پـــس در رقابـــت بـــا 

ایرانـــی برنـــده می شـــود. 
تمـــام نرخ هـــای اســـمی خـــود را بـــا تـــورم و نقدینگـــی 
یـــک  هـــم  ارز  نـــرخ  افزایـــش  می کننـــد،  تعدیـــل 
انتخـــاب نیســـت یـــک اجبـــار اســـت و تحـــت هـــر 
شـــرایطی خـــود را بـــا نـــرخ تـــورم تعدیـــل می کنـــد. مـــا 
گـــر  بایـــد جلـــوی نقدینگـــی و نـــرخ تـــورم را بگیریـــم و ا
بـــرای ایـــن دو مشـــکل راهـــکاری نداشـــته باشـــیم 

بـــرای نـــرخ ارزی هـــم راهـــی نخواهیـــم داشـــت. 
شـــاید بتـــوان شـــرایط اقتصـــادی امـــروز را بـــه محیـــط 
کـــه تـــورم و نقدینگـــی  کـــرد  کثیـــف و عفونـــی ای تشـــبیه 
کـــه بـــرای درمـــان آن بایـــد آنتـــی  باعـــث آن شـــده انـــد 
نـــرخ ارز همـــان آنتـــی  کـــه  کـــرد  بیوتیـــک مصـــرف 
بیوتیـــک اســـت، هـــر چنـــد ممکـــن اســـت عوارضـــی 
هـــم داشـــته باشـــد، امـــا بـــرای نجـــات از مـــرگ بایـــد آن 

کـــرد.  را مصـــرف 

بـــه نظـــر شـــما افزایـــش نـــرخ ارز چـــه تاثیـــری بـــر 
بـــه  نوســـان  آیـــا  دارد؟  خارجـــی  ســـرمایه گذاری 

گـــذاران خارجـــی اســـت؟  نفـــع ســـرمایه 
گذاری هـــای خارجـــی مـــا نـــرخ ارز  مشـــکل ســـرمایه 
نیســـت بلکـــه ریســـک، امنیـــت و مســـائل سیاســـی 
گـــر روزی ایـــن ریســـک ها حـــل شـــود،  کـــه ا اســـت 
بـــه  کمـــک  باعـــث  شـــدت  بـــه  ارز  نـــرخ  افزایـــش 
ســـرمایه گذاری خارجـــی خواهـــد شـــد. چـــون ایـــن 
افزایـــش بـــه نفـــع طـــرف خارجـــی اســـت و قـــدرت 
گـــذار خارجـــی افزایـــش پیـــدا می کنـــد،  خریـــد ســـرمایه 

کـــه  از طرفـــی هـــم بـــرای صـــادرات و صنعـــت داخلـــی 
بـــا قاچـــاق و واردات ارزان قیمـــت در رقابـــت اســـت، 
نکتـــه مثبتـــی اســـت. در مـــورد نهاده هـــای برخـــی 
ــکار ار  ــه راهـ ــا ارائـ ــوان بـ ــم می تـ ــی هـ ــای اساسـ کاال هـ

ــت.  گرفـ ــک  کمـ ــه ای  ــای مبادلـ ارز هـ
هدفمنـــد  سیاســـی  بســـته های  مـــا  سیاســـت های 
گروه هـــای مختلـــف اســـت،  نیســـت و بـــر منبـــع فشـــار 
ایـــن سیاســـت گذاری مبتنـــی بـــر فشـــار و چانـــه زنـــی 
ـــه  گروه هـــای دارای قـــدرت و صـــدا حرکـــت می کنـــد ب
گردشـــگر از  طـــور مثـــال ســـاالنه 9 میلیـــون مســـافر و 
کـــه بـــا ارائـــه سوبســـید ارز 7  ایـــران خـــارج می شـــوند 
هـــزار تومانـــی، 4 هـــزار تومـــان بـــه آن هـــا داده می شـــود. 
گـــر حبـــاب  کـــه ا چـــرا در ایـــن تنگنـــای اقتصـــادی 
قیمـــت را حتـــی هـــزار تومـــان در نظـــر بگیریـــم، 15 
ــه  ــاه یارانـ ــار مـ ــادل چهـ ــه معـ کـ ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ هـ
ـــگران  گردش ـــه  ـــید ب ـــوان سوبیس ـــه عن ـــت، ب ـــدی اس نق

کنیـــم؟  پرداخـــت 

بـــه نظـــر شـــما آیـــا افزایـــش نـــرخ ارز در قـــرارداد  
ــا  ــف آن هـ ــث توقـ ــد باعـ ــل ندارنـ ــه تعدیـ کـ ــی  هایـ

؟  د می شـــو
مـــن معتقـــدم همـــه قرارداد هـــای اســـتاندارد تعدیـــل 
دارنـــد مگـــر اینکـــه خودشـــان هنـــگام انعقـــاد قـــرارداد 
قرارداد هـــای  تمـــام  باشـــند.  نکـــرده  لحـــاظ  را  آن 
دولتـــی و تیـــپ ســـازمان برنامـــه بودجـــه تعدیـــل دارنـــد 
کـــه هـــر ســـه مـــاه یکبـــار اعـــام می شـــود، امـــا همانطـــور 
ـــا تیـــپ دیگـــری  کســـی ب کـــردم مگـــر اینکـــه  کـــه اشـــاره 
کـــه در ایـــن صـــورت دولـــت  قـــرارداد بســـته باشـــد 
کنـــد  نبایـــد و نمی توانـــد اشـــتباهات همـــه را جبـــران 
کننـــد چـــرا  همـــه بایـــد در زمـــان انعقـــاد قـــرارداد دقـــت 
ـــک  ـــه ی ـــت هزین ـــکل، پرداخ ـــروز مش ـــورت ب ـــه در ص ک

اشـــتباه از جیـــب همـــه ملـــت خواهـــد بـــود. ▪

افزایش نرخ ارز هم یک انتخاب نیست 
یک اجبار است و تحت هر شرایطی 

خود را با نرخ تورم تعدیل می کند. شاید 
بتوان شرایط اقتصادی امروز را به محیط 

کثیف و عفونی ای تشبیه کرد که تورم 
و نقدینگی باعث آن شده اند که برای 

درمان آن باید آنتی بیوتیک مصرف کرد 
که نرخ ارز همان آنتی بیوتیک است
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دالیـــل  یـــا  دلیـــل  مهمتریـــن  شـــما  نظـــر  بـــه   •
نوســـانات نـــرخ ارز در هفتـــه هـــای اخیـــر چیســـت؟
اهمیـــت نـــرخ ارز بـــرای همـــه مشـــخص اســـت نـــرخ ارز 
ـــی دارد و  ـــش مهم ـــاد نق ـــر اقتص ـــا ب ـــای دنی ـــه ج در هم
کشـــور مـــا بیشـــتر  ایـــن نقـــش بنابـــر دالیـــل متعـــدد در 
اســـت، هرگونـــه عـــدم تعـــادل، ثبـــات و تاطـــم در 
ـــش  ـــور نق کش ـــادی  ـــای اقتص ـــایر حوزه ه ـــر س ـــرخ ارز ب ن
جـــدی دارد و ممکـــن اســـت حتـــی  در حـــوزه هـــای 
اثرگـــذار  هـــم  و...  سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگـــی 
کـــه  یـــادی مطـــرح اســـت  کنـــون ســـواالت ز باشـــد. ا

سهم اندک صنایع 
از بی ثباتی های نرخ ارز

/ گفت وگو با یحیی ال اسحاق؛ /
اقتصاددان و رییس سابق اتاق بازرگانی تهران

افزایـــش نـــرخ ارز و آشـــفتگی حاصـــل از ایـــن نوســـانات 
گهانـــی، دوبـــاره اقتصـــاد ایـــران، فعـــاالن صنعتـــی و  نا
ـــه اســـت. از یـــک ســـو  ـــو انداخت ـــه تکاپ حتـــی مـــردم را ب
صنعتگـــران ایـــن افزایـــش را ریشـــه ایجـــاد یـــک بحـــران 
کشـــور مـــی داننـــد، مشـــابه همـــان  صنعتـــی دیگـــر در 
گریبانگیـــر  کـــه در طـــول ســـال هـــای 90 و 91  بحرانـــی 
آنهـــا شـــد و از ســـوی دیگـــر مـــردم بـــه شـــدت نگـــران 
ـــا افزایـــش  افزایـــش هزینـــه هـــای روزمـــره خـــود همـــگام ب

نـــرخ ارز هســـتند. 
کاری  ــور  ــده قطـ ــه پرونـ ــکا بـ ــا اتـ ــحاق بـ ــی آل اسـ یحیـ

اش در پارلمـــان بخـــش خصوصـــی معتقـــد اســـت ایـــن 
کنتـــرل و قطـــع می شـــود  کوتـــاه مـــدت  نوســـانات در 
کـــه حداقـــل صنایـــع آســـیب جـــدی  و قـــرار نیســـت 
و بلنـــد مدتـــی از ایـــن ناحیـــه متحمـــل شـــوند. امـــا 
کـــه بیشـــترین آســـیب از ایـــن  بـــاور اســـت  بـــر ایـــن 
نوســـانات متوجـــه قشـــر متوســـط و ضعیـــف جامعـــه 

ــود.  ــد بـ خواهـ
در  اســـحاق  آل  یحیـــی  بـــا  مـــا  متفـــاوت  گفتگـــوی 
خصـــوص نوســـانات نـــرخ ارز و تاثیـــرات احتمالـــی آن 

ــد: ــی خوانیـ ــاد را مـ ــره اقتصـ ــر پیکـ بـ

دلیـــل نوســـانات شـــدید نـــرخ ارز چیســـت؟ آیـــا نـــرخ 
کـــه در حـــال حاضـــر بـــا آن روبـــه رو هســـتیم،  ارزی 
کاذب؟ آیـــا تابـــع شـــرایط اقتصـــاد  واقعـــی اســـت یـــا 
هســـتند؟  موثـــر  آن  در  دیگـــری  عوامـــل  یـــا  اســـت 
گـــر بخواهیـــم بـــه پاســـخ ایـــن ســـوال هـــا برســـیم  ــا ا مـ
کـــه آیـــا افزایـــش نـــرخ ارز واقعـــی اســـت یانـــه؟ بایـــد 
کنـــد.  کـــه نـــرخ ارز چگونـــه تغییـــر پیـــدا مـــی  ببینیـــم 
کاالهـــای دیگـــر تابـــع عرضـــه و  نـــرخ ارز نیـــز همچـــون 
کـــدام از ایـــن دو مقولـــه دچـــار  گـــر هـــر  تقاضـــا اســـت ا
ــوند، قیمـــت ارز هـــم  ــا دستخوشـــی شـ ــرات و یـ تغییـ

بـــاال و پاییـــن شـــوند. 

• در مورد عرضه و تقاضای ارز بفرمایید.
کنونـــی بـــرای تجـــارت اعـــم از خریـــد  در وضعیـــت 
کاال، مـــواد و خدمـــات، مســـافرت هـــای خارجـــی 
یـــم.  ــا بـــه ارز نیـــاز دار و بازپرداخـــت هـــای واردات مـ
ممکـــن اســـت برخـــی از مـــردم هـــم ســـرمایه خـــود 
کـــرده باشـــند تـــا از ایـــن راه ارزش  را بـــه ارز تبدیـــل 
دارایی هایشـــان حفـــظ شـــود. عـــده ای هـــم در بـــازار 
کننـــد یعنـــی ارز مـــی  ارز نقـــش ســـوداگری را بـــازی مـــی 
خرنـــد، مدتـــی نگـــه مـــی دارنـــد و یـــا مـــی فروشـــند تـــا 
از ایـــن راه ســـودی بـــه جیـــب بزننـــد. عـــده ای هـــم 
کـــه ممکـــن اســـت  کننـــد  ایـــن احتمـــال را مطـــرح مـــی 
کـــه  کـــرده باشـــد  کاری  خـــود دولـــت بـــازار ارز را دســـت 
بنـــده ایـــن احتمـــال را هـــم ممکـــن مـــی دانـــم. قســـمت 
یالـــی دولـــت وابســـته بـــه  عمـــده درآمـــد و بودجـــه ر
ــای  ــه هـ ــن هزینـ ــرای تامیـ ــت بـ ــی دولـ ــت یعنـ ارز اسـ
کارمنـــدان، تامیـــن  جـــاری اعـــم از پرداخـــت حقـــوق 
کـــه از فـــروش نفـــت بـــه  هزینـــه هـــا و... بایـــد ارزی 

کنـــد.  یـــال تبدیـــل  دســـت مـــی آورد را بـــه ر

کـــه نـــرخ ارز همچـــون  گفتیـــد  • در صحبـــت هایتـــان 
کاالهـــا تابـــع عرضـــه و تقاضاســـت آیـــا تعـــادل  دیگـــر 
ــاهد  ــا شـ ــه مـ کـ ــورده  ــم خـ ــه هـ ــا بـ ــه و تقاضـ عرضـ

ـــم؟  ـــت ارز بودی ـــدید قیم ـــان ش ـــش نوس افزای
قســـمت عمـــده عرضـــه را دولـــت انجـــام مـــی دهـــد، 
ـــگران  گردش ـــدگان،  ـــق صادرکنن ـــم از طری ـــداری ه مق
کشـــور پـــول دارنـــد و  کـــه در خـــارج از  کســـانی  و یـــا 
ـــد  کنـــون بای ـــه داخـــل مـــی آورنـــد، تامیـــن مـــی شـــود. ا ب
کـــه عرضـــه و  کـــه چـــه مشـــکلی پیـــش آمـــده  دیـــد 
تقاضـــا بـــه ریختـــه اســـت. اخیـــرا بـــه دالیـــل افزایـــش 
کشـــورمان بـــاال رفتـــه و  قیمـــت نفـــت درآمـــد ارزی 
کـــه ذخایـــر ارزی  گفتـــه  رئیـــس جمهـــور هـــم بارهـــا 

مـــا حـــدود 90 میلیـــارد دالر اســـت پـــس مـــا در ایـــن 
آمارهـــا  بنابـــر  یـــم.  ندار مشـــکلی  عرضـــه  قســـمت 
ــرده اســـت در  ــر نکـ ــم تغییـ ــان هـ وضعیـــت صادراتمـ
حـــوزه تجـــارت هـــم ثبـــت ســـفارش هـــا مشـــخص 
اســـت و تغییـــر نکـــرده اســـت. از طرفـــی یکـــی از مـــوارد 
کاالســـت آیـــا قاچـــاق  تاثیرگـــذار بـــر نـــرخ ارز قاچـــاق 
کوتـــاه افزایـــش داشـــته اســـت  کاال در ایـــن مـــدت 
ــوزه  ــن حـ ــی در ایـ ــات افزایشـ ــود مقامـ ــه خـ گفتـ ــر  بنابـ
کاهـــش هـــم داشـــتیم. ممکـــن  رخ نـــداده و حتـــی 
اســـت عـــده ای هـــم بگوینـــد نزدیـــک عیـــد اســـت و 
مـــردم ســـفر مـــی رونـــد پـــس ایـــن هـــم یـــک مـــی توانـــد 
ـــم ایـــن مـــورد  گوی کـــه بنـــده مـــی  ـــد  ـــر هـــم بزن تقاضـــا را ب

ــر قیمـــت ارز نـــدارد. ــر چندانـــی بـ ــم تاثیـ هـ

کنونـــی متصـــور  کـــه بـــرای ارز در وضعیـــت  • قیمتـــی 
هســـتید چـــه مبلغـــی اســـت؟

بـــه نظـــرم نـــرخ ارز بایـــد چیـــزی حـــدود 4 هزارتومـــان تـــا 
4100 باشـــد متاســـفانه بـــه دالیـــل غیـــر اقتصـــادی مـــا 
شـــاهد ارز 4800 تومانـــی هـــم بودیـــم. بـــه طـــور قطـــع و 

یقیـــن ایـــن نوســـانات ادامـــه نخواهـــد  داشـــت.

ــازار  کاری دولـــت در بـ ــال دســـت  ــورد احتمـ • در مـ
کـــه برخـــی اقتصـــاد دان هـــا ایـــن  بفرماییـــد. چـــرا 

کننـــد. مســـاله را مطـــرح مـــی 
زمینـــه  در  مســـئول  مقامـــات  و  جمهـــور  رئیـــس 
کـــه دولـــت نقشـــی در آشـــفته  گفتـــه انـــد  اقتصـــاد 
بـــازار ارز نداشـــته اســـت از طرفـــی هـــم بعیـــد مـــی دانـــم 
دولـــت نقشـــی داشـــته باشـــد چـــون درآمـــد ارزی مـــان 
ـــر  ـــم. ذک ی کاهـــش در ایـــن زمینـــه ندار افزایـــش یافتـــه و 
کـــه مـــا در جنگـــی  ایـــن نکتـــه را ضـــروری مـــی دانـــم 
اقتصـــادی بـــه ســـر مـــی بریـــم و دشـــمنان مـــا از ترامـــپ 
ایـــران  تـــا دیگـــران از هـــر مســـئله ای علیـــه  گرفتـــه 
کننـــد و نبایـــد ایـــن نکتـــه را فرامـــوش  اســـتفاده مـــی 

کنیـــم.

کـــه در دســـت مـــردم و بـــازار وجـــود  • پـــول هایـــی 
ارزش  بـــرای حفـــظ  دارد و بعضـــا ممکـــن اســـت 
را  بیاینـــد  ارز  خریـــد  ســـمت  بـــه  خـــود  امـــوال 

کنیـــد؟ چگونـــه ارزیابـــی مـــی 
بـــه ســـمت خریـــد ارز  مـــردم چـــاره ای جـــز اینکـــه 
کننـــد بـــرای خـــود نمـــی بیننـــد. و مدیـــران و  حرکـــت 
کـــه دســـت  مســـئوالن بایـــد چـــاره ای بـــرای پـــول هایـــی 
آنهـــا را در مســـیر  مـــردم اســـت بیندیشـــند. یعنـــی 

گـــذاری هدایـــت  ــرمایه  ــود سـ یافـــت سـ درســـت و در
ارز را ســـامان دهـــی و  بایـــد اداره تقاضـــای  کننـــد. 
کـــه ظاهـــرا نتوانســـته انـــد. آنچـــه در  کننـــد  مدیریـــت 
میادینـــی همچـــون ســـبزه میـــدان و صرافی هـــا و... 
ـــه  ـــت عرض ـــن اس ـــود. ممک ـــکناس ب ـــازی اس ـــم ب دیدی
ــام دالالن ارزی  ــواع و اقسـ ــد و انـ ــم باشـ کـ ــکناس  اسـ
یـــم یکـــی میخـــرد یکـــی مـــی فروشـــد و... مـــن  هـــم دار
ایـــن تـــب بـــازار را موقتـــی مـــی دانـــم و عـــده ای در 
ـــد ممکـــن  کـــه در مـــی آورن ـــازی هایـــی  ـــا ب ایـــن میـــان ب
فرصـــت  ایـــن  از  و  شـــوند  میلیـــاردر  ســـوپر  اســـت 
گویـــم  نهایـــت سواســـتفاده را بکننـــد. بـــه مـــردم مـــی 
ــر ریســـک اســـت و طبقـــات  ــیار پـ ــه بـــازی دالر بسـ کـ
ـــی  ـــک بزرگ ـــد ریس کنن ـــازی ورود  ـــن ب ـــه ای ـــر ب گ ـــن ا پایی
ـــد و  ـــازی را خـــوب بلدن ـــد. بازیگـــران اصلـــی ب کـــرده ان

بـــه موقـــع از صحنـــه خـــارج مـــی شـــوند. 

مـــردم  بـــه  زمینـــه  ایـــن  در  شـــما  پیشـــنهاد   •
؟  چیســـت

کـــه وارد بـــازی  کننـــد  بایـــد رســـانه هـــا مـــردم را هوشـــیار 
کل بانـــک مرکـــزی  پـــر ریســـک دالر نشـــوند. رئیـــس 
ــفاف و  ــورت شـ ــه صـ ــادی بـ ــئوالن اقتصـ ــر مسـ و دیگـ
ـــرای  ـــد ب ـــت بای ـــد. دول ـــخن بگوین ـــردم س ـــا م ـــح ب صری
کـــه دســـت مـــردم اســـت برنامـــه ریـــزی  پول هایـــی 
کنـــد و بـــرای پاییـــن نیامـــدن ارزش دارایـــی هـــای 
ـــا  کـــردن ب مـــردم اقدامـــی داشـــته باشـــد. انچـــه عـــرض 

تدبیـــر شـــدنی اســـت.

• بـــه نظـــر شـــما بیشـــترین ضربـــه از نوســـانات ارز 
کـــدام بخـــش هـــا وارد مـــی شـــود؟  بـــه 

بـــه نظـــرم بیشـــترین ضـــرر و ضربـــه متوجـــه اقشـــار 
ـــود را  ـــک خ کوچ کـــه دارایـــی هـــای  متوســـطی اســـت 

ــد.  ــی بردنـ ــد ارز مـ ــه ســـمت خریـ بـ

• صنایـــع چطـــور ؟ آیـــا آنهـــا هـــم از نوســـانات ارزی 
کننـــد ؟  ضـــرر مـــی 

عمـــده فعالیـــت صنایـــع در زمینـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه 
ــاه  ــرف یکـــی دو مـ ــرم در ظـ ــه نظـ ــات اســـت بـ و قطعـ
نوســـانات ارز ضربـــه آنچنانـــی بـــه صنایـــع وارد نمـــی 
ـــداری مـــی  شـــود چـــون آنهـــا از قبـــل مـــواد خـــود را خری
ـــه  ـــع ب کننـــد. البتـــه ممکـــن اســـت دســـته ای از صنای
مـــواد اولیـــه نیـــاز داشـــته باشـــند در ایـــن صـــورت آنـــان 
ــه  ــل پرداخـــت هزینـ ــاه متحمـ کوتـ ــن مـــدت  در همیـ

بیشـــتری خواهنـــد شـــد. ▪

 مدیران و مسئوالن باید چاره ای 
برای پول هایی که دست مردم است 

بیندیشند. یعنی آنها را در مسیر درست 
و دریافت سود سرمایه گذاری هدایت 

کنند. باید اداره تقاضای ارز را سامان دهی 
و مدیریت کنند که ظاهرا نتوانسته اند
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در گرو واقعی شدن نرخ ارز
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به واقعی کردن نرخ ارز 

گزیریم نا
/ گفت وگو با مرتضی عمادزاده؛ /

 اقتصاددان و عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران

/ گفت وگو با بهمن آرمان؛ /
استاد دانشگاه و اقتصاددان

ـــه  ـــه ب ک ـــد  ـــا بفرمایی ـــادزاده لطف ـــای عم ـــاب آق • جن
نظـــر شـــما چـــه عواملـــی موجـــب نوســـانات نـــرخ 

ارز در هفتـــه هـــای اخیـــر شـــده اســـت؟ 
کـــم اســـت و بایـــد  کشـــورمان در مـــورد ارز  منابـــع مالـــی 
کـــم و خواســـته هـــای بســـیار فراوانمـــان  بـــرای منابـــع 
باشـــیم. مشـــکل  اســـتراتژی اصولـــی داشـــته  یـــک 
کـــه دولـــت هـــم منابـــع مالـــی  قضیـــه ایـــن اســـت 
محـــدود دارد و هـــم مجبـــور اســـت از ایـــن منابـــع بـــرای 
یـــال و تامیـــن هزینـــه هایـــش اســـتفاده  تبدیـــل بـــه ر

کنـــد. 
کـــه از ارز  علیرغـــم اینکـــه دولتـــی هـــا مدعـــی هســـتند 
بـــرای ایجـــاد نقدینگـــی و پرداخـــت هـــای پایـــان ســـال 
ــن را  ــز ایـ ــه جـ ــر قضیـ ــا ظواهـ ــد امـ ــرده انـ ــتفاده نکـ اسـ
نشـــان مـــی دهـــد. یعنـــی در واقـــع دولـــت بـــرای اینکـــه 
بتوانـــد در آخـــر ســـال یعنـــی مـــاه هـــای بهمـــن و اســـفند 
ـــه آمـــدن در  کنـــد ناچـــار ب هزینـــه هـــای خـــود را تامیـــن 
یـــال اســـت، ایـــن  بـــازار و پرداخـــت دالر و تامیـــن ر

موضـــوع نـــرخ ارز را بـــاال مـــی بـــرد. 
ـــرخ واقعـــی ارز هنـــوز  کـــه ن مطلـــب مهمتـــر ایـــن اســـت 

ـــر از  ـــرخ واقعـــی بســـیار باالت ـــام نیســـت و ن هـــم ایـــن ارق
گذشـــته تفـــاوت نـــرخ  گـــر ده در ســـال  اینهـــا اســـت. ا
کنیـــم بـــه  کشـــور و خـــارج را مقایســـه  تـــورم داخـــل 
کـــه نـــرخ دالر بایـــد بیـــش از  ایـــن نتیجـــه مـــی رســـیم 
ـــه  کنونـــی باشـــد، امـــا دولـــت ماحظاتـــی دارد و ب رقـــم 
ــازه  ــد اجـ ــی توانـ ــات نمـ ــه ان ماحظـ علـــت مجموعـ
ــت  ــود تبعیـ ــی خـ ــول واقعـ ــرخ ارز از فرمـ ــه نـ کـ ــد  بدهـ

کنـــد .
بـــه همیـــن دلیـــل یـــک راه وســـط و میانـــه را دنبـــال 
ــه از افزایـــش بیـــش از  کـ ــی  ــی در حالـ ــد. یعنـ کنـ ــی  مـ
کنـــد خیلـــی هـــم بـــدش  حـــد نـــرخ ارز ممانعـــت مـــی 
ــرخ ارز در  ــود نـ ــع خـ ــن منابـ ــرای تامیـ ــه بـ کـ ــد  ــی آیـ نمـ
ــه  ــا عرضـ ــه بـ کـ ــه دارد  ــان نگـ ــزار تومـ ــی 4700 هـ حوالـ
کســـب منابـــع بتوانـــد 45 روز آخـــر ســـال را اداره  آن و 
کـــه در ایـــن  کـــرده و بتوانـــد پرداخـــت هـــای حجیمـــی 
زمـــان پیـــش روی خـــود مـــی بینـــد انجـــام داده و خـــود 

را بـــه ســـال جدیـــد برســـاند. 
را  ایـــن فرصـــت  بـــه ســـال جدیـــد دولـــت  بـــا ورود 
کـــه در حیطـــه قیمـــت  خواهـــد داشـــت تـــا ببینـــد 
ـــا وجـــود ایـــن قیمـــت  نفـــت چـــه اتفاقـــی مـــی افتـــد و ب
ــه  ــذا اینکـ ــد. لـ ــام دهـ ــد انجـ کارهایـــی مـــی توانـ ــه  چـ
گفتـــه مـــی شـــود دولـــت از  منابـــع ارزی اســـتفاده 
یـــال بـــه دســـت آورد، حـــرف درســـتی  می کنـــد تـــا ر

اســـت.

• نـــرخ واقعـــی ارز از دیـــدگاه شـــما و بـــا توجـــه بـــه 
ــی اســـت؟  ــه قیمتـ ــاد چـ ــی اقتصـ کلـ ــای  مولفه هـ

کـــه قیمـــت ارز  گفـــت چـــرا  ـــوان  ـــه طـــور دقیـــق نمـــی ت ب
بایـــد طـــی یـــک فراینـــد مشـــخص محاســـبه شـــود. 
ــاوت  ــل، تفـ ــال قبـ ــت دالر در ده سـ ــد قیمـ ــی بایـ یعنـ
ــا بـــه  گرفـــت تـ ــر  تـــورم و عوامـــل دیگـــری را هـــم در نظـ
ــه  ــیدن دالر بـ ــن رسـ ــه مـ ــید. البتـ ــی رسـ ــت واقعـ قیمـ
قیمـــت واقعـــی را موجـــب افزایـــش صـــادرات و بـــه 
ـــر  گ ـــذا ا ـــم. ل ـــی دان ـــا م ـــه ه ـــدن هزین ـــی ش ـــت واقع قیم
ـــاس  ـــز براس ـــان نی ـــارف درآمدهایم ـــم مص ـــازه بدهی اج
نـــرخ واقعـــی باشـــد ایـــن موضـــوع در بلنـــد مـــدت بـــه 
کشـــور خواهـــد بـــود، البتـــه ممکـــن اســـت عـــدم  نفـــع 
ــد  ــود و بایـ ــاد شـ ــاه مـــدت ایجـ کوتـ ــادل هایـــی در  تعـ

کنـــار بیاییـــم.▪ بتوانیـــم بـــا آن 

ــدر  ــا آنقـ ــانه هـ ــره رسـ ــرخ ارز از پنجـ ــش نـ ــات افزایـ تبعـ
گاهـــی غیرقابـــل جبـــران بـــه نظـــر مـــی رســـد  بـــزرگ و 
ــزان آشـــفتگی ایجـــاد شـــده در الیـــه هـــای  کـــه ایـــن میـ
کشـــور، آنقدرهـــا هـــم دور از ذهـــن و  میانـــی اقتصـــاد 
ـــا وجـــود تمـــام تالطمـــات  غیـــر عقالنـــی نیســـت. امـــا ب
متفـــاوت  دیدگاهـــی  اقتصاددانـــان  شـــده،  ایجـــاد 

ــد.  ــوع دارنـ ــن موضـ ــه ایـ ــبت بـ نسـ
مرتضـــی عمـــادزاده عضـــو هیـــات علمـــی ســـازمان 
مدیریـــت صنعتـــی و یکـــی از اســـاتید بـــه نـــام اقتصـــاد 
ــه قیمـــت واقعـــی  کـ ــاور اســـت  ــر ایـــن بـ ــور بـ کشـ کالن 
کـــه امـــروز در بـــازار عنـــوان مـــی شـــود باالتـــر  دالر از آنچـــه 
اســـت. وی معتقـــد اســـت حرکـــت اقتصـــاد بـــه ســـمت 
گرچـــه ممکـــن اســـت بـــه  کـــردن قیمـــت ارز ا واقعـــی 
کوتـــاه مدتـــی بیانجامـــد امـــا  ایجـــاد بـــی ثباتـــی هـــای 
ــرده و  کـ ــن  ــور را تامیـ کشـ ــی  ــع ملـ ــدت منافـ ــد مـ در بلنـ

اقتصـــاد را بـــه نوعـــی تـــوازن واقعـــی مـــی رســـاند. 
عمـــادزاده  بـــا  را  مـــا  کوتـــاه  گفتگـــوی  حاصـــل 

 : نیـــد ا می خو

هـــا  رســـانه  هیاهـــوی  اخیـــر،  هفتـــه  چنـــد  طـــول  در 
ــای  ــه هـ ــات آن در حیطـ ــرخ ارز و تبعـ ــش نـ ــرای افزایـ بـ
کـــه تصویـــر پیـــش روی  یـــاد بـــود  مختلـــف آنقـــدر ز
کشـــور از ایـــن افزایـــش، تـــا حـــد قابـــل توجهـــی  اقتصـــاد 
ســـیاه و مبهـــم بـــه نظـــر مـــی رســـید. امـــا واقعیـــت ایـــن 
کـــه تـــا همیـــن چنـــد ســـال پیـــش مهمتریـــن  اســـت 
بـــه  گســـترش صـــادرات و دســـتیابی  مانـــع در برابـــر 
کشـــور واقعـــی نبـــودن نـــرخ  توســـعه پایـــدار در اقتصـــاد 

ارز بـــود. 
ــر  ــور بـ کشـ ــان  ــیاری از اقتصاددانـ ــر بسـ ــال حاضـ در حـ
کنونـــی ارز بـــا قیمـــت واقعـــی آن  کـــه نـــرخ  ایـــن باورنـــد 
همچنـــان فاصلـــه دارد. لـــذا دســـتیابی بـــه توســـعه در 
کـــردن  گـــرو مدیریـــت صحیـــح اقتصـــاد و البتـــه واقعـــی 

نـــرخ ارز اســـت. 
بـــر  دانشـــگاه،  اســـتاد  و  اقتصـــاددان  آرمـــان،  بهمـــن 
کوتـــاه  کـــه علیرغـــم تاثیـــر منفـــی و  ایـــن بـــاور اســـت 
مـــدت افزایـــش نـــرخ ارز بـــر زندگـــی اقشـــار ضعیـــف 
جامعـــه بیشـــترین بـــار ایـــن افزایـــش قیمـــت بـــر دوش 
قـــرار  قاچـــاق  بخـــش  مهمتـــر  آن  از  و  واردکننـــدگان 
را مهمتریـــن مولفـــه  ارز  نـــرخ  افزایـــش  می گیـــرد. وی 
ـــت  ـــد اس ـــمرد و معتق ـــی ش ـــادرات برم ـــعه ص ـــرای توس ب
کـــردن  گزیـــر بـــه واقعـــی  مـــا بـــرای دســـتیابی بـــه توســـعه نا

قیمـــت ارز هســـتیم. 
در ادامه مشروح گفتگوی ما با آرمان را می خوانید؛

من رسیدن دالر به قیمت واقعی را موجب 
افزایش صادرات و به قیمت واقعی شدن 

گر اجازه بدهیم  هزینه ها می دانم. لذا ا
مصارف درآمدهایمان نیز براساس نرخ 

واقعی باشد این موضوع در بلند مدت به 
نفع کشور خواهد بود، البته ممکن است 

عدم تعادل هایی در کوتاه مدت ایجاد 
شود و باید بتوانیم با آن کنار بیاییم

ــانات نـــرخ ارز  از دیـــدگاه شـــما دلیـــل اصلـــی نوسـ
ــر چیســـت؟ در وضعیـــت اخیـ

دانـــم،  مـــی  ضـــروری  را  نکتـــه  ایـــن  ذکـــر  ابتـــدا  در 
از  نامناســـب  صـــورت  بـــه  کـــه  مســـائلی  از  یکـــی 
گروهـــی مطـــرح مـــی شـــود، بیـــان  ســـوی رســـانه های 
واکنش هـــا نســـبت بـــه نوســـانات نـــرخ ارز اســـت. 
کشـــورمان دارای اقتصـــادی بـــا رشـــد محـــدود اســـت 
ــدارد.  ــی نـ ــی جهانـ ــبکه مالـ ــا شـ ــه ای بـ ــچ رابطـ و هیـ
ســـرمایه  نســـبت  ایـــران،  اقتصـــاد  در  همچنیـــن 
گـــذاری هـــای مولـــد بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی 
ــای  ــا اقتصادهـ ــه بـ ــن اســـت و در مقایسـ ــیار پاییـ بسـ
کشـــورهای منطقـــه شـــرایط نامطلوبـــی دارد، بنابرایـــن 
در چنیـــن وضعیتـــی و بـــه ویـــژه بـــا افزایـــش تنـــش 
هـــا در روابـــط خارجـــی و سیاســـت هـــای اشـــتباه 
ارز،  نـــرخ  داشـــتن  نگـــه  ثابـــت  بـــر  مبنـــی  دولتهـــا 
تی مواجـــه هســـتیم. نـــرخ ارز بـــه  طبیعتـــا بـــا مشـــکا
کـــه در هـــر  شـــکل فنـــری در دســـت دولـــت هـــا بـــوده 
ــه دارنـــد،  ــرده انـــد آن را ثابـــت نگـ کـ ــرایطی ســـعی  شـ
چنانچـــه مـــا اتفاقـــات اخیـــر در مـــورد افزایـــش نـــرخ 
ارز را در دولـــت هـــای نهـــم و دهـــم هـــم شـــاهد بودیـــم. 
ـــی  ـــری طبیع ـــم، ام ـــی بینی ـــران م ـــازار ای ـــه در ب ک ـــه  آنچ
اســـت و بـــه هیـــچ وجـــه مایـــه نگرانـــی هـــم نیســـت. بـــر 
کـــه بعضـــا توســـط نهادهـــای معتبـــر  پایـــه مطالعاتـــی 

داخلـــی  هـــای  دان  اقتصـــاد  حتـــی  و  بین المللـــی 
ـــرخ  ـــه ن ک ـــد  ـــی ده ـــان م ـــت، نش ـــه اس گرفت ـــام  ـــم انج ه
یـــال ایـــران چیـــزی بـــاالی 6 هـــزار  برابـــری دالر در برابـــر ر
تومـــان اســـت. ایـــن موضـــوع جـــای نگرانـــی نـــدارد و 

ــد. ــد رخ بدهـ ــا زود بایـ ــر یـ ــاق دیـ ــن اتفـ ایـ
کشـــور مبنـــی  صحبـــت هـــای مقـــام هـــای رســـمی 
ــا مصـــرف  ــرخ ارز پاییـــن مـــی آیـــد، صرفـ ــه  نـ ــر اینکـ بـ
ــت  ــه ای نیسـ گونـ ــه  ــران بـ ــاد ایـ ــی دارد و اقتصـ داخلـ
ـــر دالر  کمتـــر از 6 هـــزار تومـــان را در براب کـــه بتوانـــد نـــرخ 
کنـــد. در وضعیـــت فعلـــی بـــا پاییـــن نگـــه  تحمـــل 
کاالیـــی در  داخـــل  داشـــتن نـــرخ ارز عمـــا تولیـــد هـــر 
کاالی اقتصـــادی  غیراقتصـــادی و واردات هـــر نـــوع 

اســـت. 
واردات  مافیایـــی  محافـــل  خارجـــی،  کشـــورهای 
اوضـــاع  ایـــن  از  کشـــور  داخـــل  در  قاچاقچیـــان  و 
کـــه  کننـــد و دائمـــا اصـــرار دارنـــد  سواســـتفاده مـــی 
یـــال بـــه صـــورت مصنوعـــی  نـــرخ ارز در برابـــری بـــا ر
پاییـــن نگـــه داشـــته شـــود تـــا آنهـــا بتواننـــد واردات  
کننـــد. ضمـــن اینکـــه  کاالیـــی را توجیـــه پذیـــر  هـــر 
از  و  رســـمی  غیـــر  ایـــران  واردات  از  بزرگـــی  بخـــش 
کاال در  گیـــرد. قاچـــاق  طریـــق قاچـــاق صـــورت مـــی 
نـــرخ ارزی پاییـــن امـــکان پذیـــر اســـت و در نـــرخ هـــای 

واقعـــی بـــرای ارز امـــکان پذیـــر نیســـت. 

کشـــور  اقتصـــاد  کـــه  بپذیرنـــد  بایـــد  ایـــران  مـــردم 
هـــم  جراحـــی  و  اســـت  بـــزرگ  جراحـــی  نیازمنـــد 
کـــه اقتصـــاد  بـــدون درد نیســـت. ضـــروری اســـت 
ایـــران بـــا شـــبکه مالـــی جهانـــی ارتباطـــی مســـتقیم 
کـــه در  داشـــته باشـــد. ایـــن صحبـــت هایـــی هـــم 
ــی  ــود تبلیغاتـ ــی شـ ــرخ ارز مـ ــازی نـ ــان سـ ــورد یکسـ مـ
بیـــش نیســـت و اقتصـــاد ایـــران در شـــرایط اقتصـــادی 
کـــه بتوانـــد سیســـتم تـــک نرخـــی ارز را داشـــته  نیســـت 

باشـــد.

در صحبـــت هایتـــان بـــه ضـــرورت واقعـــی شـــدن 
کردیـــد ایـــن موضـــوع چـــه تاثیـــری  نـــرخ ارز اشـــاره 

گـــذارد؟ کشـــور مـــی  بـــر اقتصـــاد 
ــدت  ــاه مـ کوتـ ــا در  ــرخ ارز طبیعتـ ــدن نـ ــی شـ ــا واقعـ بـ
ـــه  ـــه مـــردم فشـــار وارد مـــی شـــود امـــا در بلنـــد مـــدت ب ب
کشـــور و مـــردم خواهـــد بـــود. بـــا نـــرخ ارز پاییـــن  نفـــع 
ــه  کـ ــیمی  ــای پتروشـ کاالهـ ــوالد و  ــادرات فـ حتـــی صـ
دو قلـــم اصلـــی صـــادرات ایـــران هســـتند، بـــه صرفـــه 
کشـــور بـــه صـــورت  اقتصـــادی نیســـت زیـــرا در داخـــل 
مرتـــب هزینـــه تولیـــد در حـــال افزایـــش  و از طـــرف 
دیگـــر نـــرخ ارز ثابـــت اســـت، در چنیـــن شـــرایطی 

کـــرد. کاالیـــی را صـــادر  نمـــی تـــوان 
 بایســـتی مـــردم تحمـــل داشـــته باشـــند و دولـــت هـــم 
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دســـت از سیاســـت هـــای اشـــتباه بـــردارد. رئیـــس 
کـــه  کـــرد  جمهـــور در مصاحبـــه اخیـــر خـــود اعـــام 
نفـــت  ایـــران  برابـــر  کـــه شـــش  عربســـتان ســـعودی 
ــای  ــرآورده هـ ــاره قیمـــت فـ ــه یکبـ ــد بـ کنـ ــادر مـــی  صـ
کـــرده؛ همیـــن  نفتـــی را اصـــاح و تقریبـــا دو برابـــر 
اتفـــاق در امـــارات متحـــده عربـــی، مصـــر و چنـــد 
کشـــور دیگـــر هـــم افتـــاده اســـت، شـــما در جهـــان 
کـــه قیمـــت  کنیـــد  کشـــوری را پیـــدا  نمی توانیـــد هیـــچ 
کمتـــر از یـــک لیتـــر آب معدنـــی  یـــک لیتـــر بنزیـــن در آن 
باشـــد، ایـــران از نظـــر پرداخـــت یارانـــه انـــرژی پـــس از 
ــر  کمتـ ــعودی  ــتان سـ ــام دوم را دارد در عربسـ ــر مقـ قطـ
از ایـــران یارانـــه انـــرژی پرداخـــت می شـــود و حتـــی در 
ــه  ــته دارد، یارانـ ــادی ورشکسـ ــه اقتصـ کـ ــم  ــا هـ ونزوئـ

کمتـــر از ایـــران پرداخـــت می شـــود. انـــرژی 
اقـــدام اخیـــر  مجلـــس یعنـــی مخالفـــت بـــا پیشـــنهاد 
کامـــا  دولـــت مبنـــی بـــر افزایـــش حامل هـــای انـــرژی 
کـــه  اشـــتباه بـــود، معنـــای ایـــن اقـــدام ایـــن اســـت 
یـــم و  زیـــر چـــادر اکســـیژن نگـــه دار را  بیمـــاری  مـــا 
مســـلما بعـــد از برداشـــتن ایـــن چـــادر اکســـیژن، بیمـــار 

ــتباه  ـــای اشـ جـــان میدهـــد. متاســـفانه سیاســـت ه
اقتصـــادی موجـــب شـــده تـــا چنیـــن وضعیتـــی در 
کـــه ســـرمایه گذاری مولـــد  بیایـــد  بـــه وجـــود  کشـــور 
ـــد و در  ـــه شـــدت افزایـــش یاب انجـــام نشـــود، بیـــکاری ب
کشـــور از نظـــر مســـائل امنیتـــی و اجتماعـــی بـــه  نتیجـــه 

ــد.  ــی برسـ وضعیـــت بحرانـ

کـــدام  بـــه  نوســـانات  ایـــن  از  ضربـــه  بیشـــترین   
شـــود؟ مـــی  وارد  هـــا  بخـــش 

بـــه اعتقـــاد بنـــده بیشـــترین ضربـــه از بـــاال رفتـــن نـــرخ 
شـــد.  خواهـــد  وارد  واردات  و  کاال  قاچـــاق  بـــه  ارز 
گروهـــی اعـــام  یعنـــی بـــر خـــاف آنچـــه رســـانه هـــای 
کـــه ضربـــه اصلـــی بـــه اقشـــار ضعیـــف  کننـــد  مـــی 
ـــه  ـــترین ضرب ـــه بیش ک ـــم  گوی ـــی  ـــده م ـــود بن ـــی ش وارد م
کاال وارد خواهـــد شـــد ، اقشـــار  بـــه واردات و قاچـــاق 
آســـیب پذیـــر جامعـــه بیـــش از آنکـــه از نوســـان نـــرخ ارز 
کار ثابـــت و درآمـــد پایـــدار  صدمـــه ببیننـــد از نداشـــتن 

آســـیب مـــی بیننـــد. 

دالیـــل شـــما بـــرای طـــرح ایـــن مســـاله چیســـت؟ 
کـــه نوســـان نـــرخ ارز روی  چنانچـــه مـــا شـــاهد بودیـــم 
کـــی و...  قیمـــت مـــواد مـــورد نیـــاز مـــردم اعـــم از خورا

گذاشـــت.. تاثیـــر 
کـــه ممکـــن اســـت در ابتـــدای  منکـــر ایـــن نیســـتم 
امـــر اقشـــار آســـیب پذیـــر همچـــون ســـایر بخـــش هـــا 
کـــه در  ممکـــن اســـت، آســـیب ببیننـــد امـــا آنچـــه 
ــه  ــا بـ ــد، قطعـ ــت می آیـ ــه دسـ ــا بـ ــرای مـ ــدت بـ بلندمـ

کشـــور اســـت. نفـــع اقتصـــاد 

خ می دهد؟  یعنی در بلند مدت چه اتفاقی ر
واردات و قاچـــاق بـــا نـــرخ بـــاالی ارز، دیگـــر اقتصـــادی 

و امـــکان پذیـــر نخواهـــد بـــود و بســـیاری از واحدهـــای 
نگـــه  مصنوعـــی  دلیـــل  بـــه  کـــه  داخلـــی  تولیـــدی 
ــد  ــی تواننـ ــد، مـ ــده بودنـ ــل شـ ــرخ ارز تعطیـ ــتن نـ داشـ
بـــه چرخـــه تولیـــد بازگردنـــد. البتـــه ایـــن جملـــه بـــه 
کـــه همـــه واحدهـــای تولیـــدی  ایـــن معنـــا نیســـت 
ــیاری از  ــرا بسـ ــد ، زیـ گردنـ ــی  ــر مـ ــد بـ ــه تولیـ ــه چرخـ بـ
و  ندارنـــد  روز  بـــه  تکنولـــوژی  تولیـــدی  واحدهـــای 
کیفیـــت الزم و  کننـــد دارای  کـــه تولیـــد مـــی  کاالیـــی 
گویـــم  قیمـــت مناســـبی نیســـت. بـــه طـــور قطـــع مـــی 
کـــردن نـــرخ ارز می توانـــد جرقـــه ای بـــرای  کـــه واقعـــی 
اصاحـــات بنیادیـــن در اقتصـــاد ایـــران باشـــد. مـــا 
مشـــابه ایـــن مســـئله را در شـــوروی ســـابق دیـــده ایـــم 
کـــه آنـــان بـــرای تبلیغـــات سیاســـی آمدنـــد قیمـــت 
کردنـــد، امـــا  واحـــد پولشـــان را باالتـــر از دالر تعییـــن 
ـــل یـــک  ـــل روســـیه در مقاب کـــه 60 روب امـــروز می بینیـــم 
دالر اســـت، ایـــن موضـــوع یعنـــی بـــه قیمـــت واقعـــی 

ــته اســـت. برگشـ

در  مختلـــف  صنایـــع  بـــه  جنابعالـــی  پیشـــنهاد 
چیســـت؟  وضعیتـــی  چنیـــن 

کـــه مـــواد اولیـــه وارد می کننـــد، ممکـــن  صنایعـــی 
ــرخ ارز صدماتـــی ببیننـــد.  اســـت از واقعـــی شـــدن نـ
کـــه قبـــا  کـــه مـــواد اولیـــه  امـــا ایـــن امـــر موجـــب می شـــود 
ـــر نبـــود،  ـــرخ مصنوعـــی ارز امـــکان پذی ـــا ن تولیـــد آنهـــا ب
ـــی  ـــه هـــر حـــال ایـــن اصاحات ـــا ب ـــر شـــود ام امـــکان پذی
کـــردم، فراینـــد طوالنـــی مدتـــی اســـت  کـــه بنـــده اشـــاره 
کـــه بایـــد  و در ایـــن موضـــوع تردیـــدی وجـــود نـــدارد 

نـــرخ ارز بـــه قیمـــت واقعـــی خـــود برگـــردد. ▪

از دیـــدگاه شـــما چـــه دالیلـــی موجـــب نوســـانات 
شـــدید نـــرخ ارز در هفتـــه هـــای اخیـــر شـــد؟ 

بـــار دیگـــر رونـــد  گذشـــته  نـــرخ ارز در هفتـــه هـــای 
گرفتـــه اســـت و هـــر روز، رکوردهـــای  افزایشـــی بـــه خـــود 
کنونـــی  وضعیـــت  در  گـــر  ا کـــرد.  ثبـــت  را  تـــازه ای 
مـــروری بـــر نظریـــه هـــای اقتصـــادی داشـــته باشـــیم 
کـــه نـــرخ ارز بایـــد پاییـــن مـــی آمـــد امـــا در  مـــی بینـــم 
کـــه تـــا باالتـــر از 4800 تومـــان هـــم  روزهایـــی دیدیـــم 
رفـــت و ایـــن موضـــوع بســـیار عجیـــب بـــود. تنهـــا 
کـــه  کنـــم ایـــن اســـت  کـــه مـــی توانـــم ذکـــر  مســـاله 
کســـری بودجـــه و  دولـــت مـــی خواهـــد مقـــداری از 
گـــران تـــر  یـــا هزینـــه هـــای ماههـــای پایانـــی ســـال را بـــا 
کشـــور در دســـت  کنـــد. عمـــده ارز  فروختـــن ارز تامیـــن 
دولـــت اســـت پـــس او مـــی توانـــد در ایـــن زمینـــه نقـــش 
کـــردن عرضـــه بـــر  یـــاد  کـــم وز کنـــد یعنـــی بـــا  ایفـــا 

قیمـــت ارز تاثیـــر بگـــذارد.
کـــه شـــامل  ســـه نـــوع پـــول در اقتصـــاد وجـــود دارد 
درآمـــد خالصـــه، درآمـــد صـــادرات و واردات و درآمـــد 
پولـــی اســـت.  درآمـــد پولـــی، همـــان پولـــی اســـت 
کـــه دولـــت بـــا دســـت کاری بـــازار مالـــی بـــه دســـت 
ــتری  ــی بیشـ ــد پولـ ــب درآمـ کسـ ــعی در  ــی آورد و سـ مـ
ک اســـت  دارد. وجـــود ایـــن پـــول در اقتصـــاد خطرنـــا
کشـــور شـــود.  کـــه می توانـــد باعـــث رشـــد تـــورم در  چرا
کنـــون قیمـــت ارز بـــاال مـــی رود، می توانـــد  اینکـــه هم ا
دالیـــل متعـــددی داشـــته باشـــد.یکی اینکـــه دولـــت 
کنـــد؛ بنابرایـــن  کســـری بودجـــه را جبـــران  می خواهـــد 
کنـــد، موجبـــات افزایـــش  بـــه جـــای اینکـــه پـــول چـــاپ 
نـــرخ ارز را فراهـــم مـــی آورد تـــا بتوانـــد از محـــل فـــروش 
کمبـــود منابـــع  ارزهـــای حاصـــل از صـــادرات نفـــت، 

کنـــد.  ـــی خـــود را جبـــران  یال ر
کـــه تـــورم حاصـــل از ایـــن روش  البتـــه بایـــد بپذیریـــم 
هـــر  اســـت.  پشـــتوانه  بـــدون  پـــول  از چـــاپ  کمتـــر 
چنـــد مســـئوالن دولـــت بـــه شـــدت نقـــش داشـــتن 
در افزایـــش نـــرخ ارز را تکذیـــب می کننـــد. روحانـــی 
ــاند و آن  ــد برسـ ــر ١٠ درصـ ــه زیـ ــورم را بـ ــده تـ ــق شـ موفـ
کنـــد و احتمـــاال تیـــم اقتصـــادی دولـــت  را تک رقمـــی 
پرکـــردن  علیرغـــم  ارز  بهـــای  رشـــد  ایـــن  می داننـــد 
کســـری ها، می توانـــد ایـــن دســـتاورد دولـــت  برخـــی 

کنـــد.  یعنـــی تـــورم تک رقمـــی را دچـــار مشـــکل 

کـــدام بخـــش هـــا بیشـــترین ضربـــه  بـــه نظـــر شـــما از 
را از نوســـانات ارز مـــی خورنـــد؟ 

کننـــده اســـت.  مســـلما پاســـخ ایـــن ســـوال مصـــرف 
کاالهـــا را بـــا  کننـــده هـــا ســـود مـــی برنـــد چـــون  وارد 
قیمـــت بیشـــتری بـــه مـــردم مـــی فروشـــند بنابرایـــن 
کننـــده هســـتیم  کـــه مصـــرف  بنـــده و شـــما و دیگرانـــی 
بیشـــترین ضـــرر از بـــاال رفتـــن نـــرخ ارز را متحمـــل 

ــد. ــم شـ خواهیـ
 

صنایـــع  بـــه  شـــرایط  ایـــن  در  شـــما  پیشـــنهاد 
بایـــد  آنهـــا چگونـــه  از دیـــدگاه شـــما  چیســـت؟ 

کننـــد؟  مدیریـــت  را  کنونـــی  شـــرایط 
کـــه قصـــد خریـــد ماشـــین  از صنایعـــی  آن دســـته 

ـــد هزینـــه  ـــد، قطعـــا بای ـــا مـــواد اولیـــه را دارن ـــو و ی آالت ن
بیشـــتری بپردازنـــد. ایـــن هزینـــه در نهایـــت بـــه افزایـــش 
قیمـــت تمـــام شـــده محصـــوالت آنهـــا منجـــر می شـــود 
بایـــد  کـــه  اســـت  کننـــده  مصـــرف  ایـــن  دوبـــاره  و 

ــود.  یـــان هـــای مضاعـــف شـ متحمـــل ز
ممکـــن  هـــم  داخلـــی  صنایـــع  دیگـــر  طـــرف  از 
ــت  ــا از دسـ ــود را در بازارهـ ــت خـ ــدرت رقابـ ــت قـ اسـ
ــع  ــم صنایـ ــاز هـ ــن بـ ــدگاه مـ ــد از دیـ ــر چنـ ــد. هـ بدهنـ
بـــه  نســـبت  را  کمتـــری  آســـیب  تولیدکننـــدگان  و 

شـــوند.  مـــی  متحمـــل  نهایـــی  کننـــده  مصـــرف 

پیـــش بینـــی شـــما از آینـــده قیمـــت ارز چیســـت؟ آیـــا 
ـــه  ـــا اینک ـــت ی ـــد داش ـــتمرار خواه ـــت اس ـــن وضعی ای

قیمـــت ارز بـــه زیـــر 4 هـــزار تومـــان بر می گـــردد؟ 
کـــه  در روزهـــای پایانـــی ســـال ممکـــن اســـت افـــرادی 
ســـفرهای خـــارج از کشـــور مـــی رونـــد ارز بخواهنـــد ایـــن 
کنـــد. فکـــر  گرانتـــر  موضـــع مـــی توانـــد تـــا حـــدی ارز را 
ــفرها  ــام سـ ــان تعطیـــات و اتمـ ــد از پایـ ــم بعـ کنـ مـــی 
کاهـــش تقاضـــا بـــرای خریـــد ارز، قیمـــت آن  بـــه دلیـــل 
کنـــون مـــی خریـــم  کـــه ا مجـــدد پاییـــن بیایـــد. دالری 
ـــت  ـــادرات نف ـــزان ص ـــه می ک ـــرا  ـــت چ ـــران اس گ ـــیار  بس
مـــا 150 درصـــد افزایـــش یافتـــه و قاعدتـــا تـــورم هـــم 

کمتـــر شـــده اســـت. ▪

بازار جوالنگاه ارزهایی 
که گرانتر از ارزش واقعی 

/ گفتگو با مهدی تقوی؛ /خود هستند
اقتصاددان

کشـــور  علیرغـــم تمـــام فـــراز و نشـــیب هـــای اقتصـــاد 
ــار  ــم معیـ ــوز هـ ــر هنـ ــه اخیـ ــول یـــک دهـ ــژه در طـ ــه ویـ بـ
روشـــنی بـــرای قیمـــت ارز وجـــود نـــدارد. هنـــوز هـــم 
بـــدون  ارز  واقعـــی  قیمـــت  کـــه  نمی داننـــد  مـــردم 
دخالت هـــای دســـتوری دولـــت چنـــد تومـــان محاســـبه 
کـــه اختـــالف  مـــی شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 

نظرهـــای بســـیاری در ایـــن مـــورد  وجـــود دارد. 
گروهـــی از تئوریســـین هـــای اقتصـــادی بـــر ایـــن باورنـــد 
ـــه قیمـــت  کنونـــی اش هنـــوز ب کـــه ارز علیرغـــم افزایـــش 
ـــان  ـــروه دیگـــری از اقتصاددان گ واقعـــی خـــود نرســـیده و 
کـــه قیمـــت  ماننـــد دکتـــر مهـــدی تقـــوی معتقدنـــد 
کنونـــی ارز بـــا توجـــه بـــه افزایـــش میـــزان فـــروش نفـــت 

ــر از حـــد واقعـــی آن اســـت.  گرانتـ ــور،  کشـ
کـــه بیشـــترین آســـیب ناشـــی  تقـــوی بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
کننـــدگان نهایـــی  ـــرخ ارز متوجـــه مصـــرف  از افزایـــش ن
گرانتـــر از نـــرخ واقعـــی  کنونـــی ارز را  اســـت. او قیمـــت 
کـــه اوایـــل ســـال آینـــده  آن مـــی دانـــد و معتقـــد اســـت 

کاهـــش نـــرخ ارز مواجـــه خواهیـــم بـــود.  دوبـــاره بـــا 
کوتـــاه مـــا بـــا مهـــدی تقـــوی را در  گفتگـــوی  حاصـــل 

ادامـــه مـــی خوانیـــد؛

مردم ایران باید بپذیرند که اقتصاد کشور 
نیازمند جراحی بزرگ است و جراحی هم 

بدون درد نیست. ضروری است که اقتصاد 
ایران با شبکه مالی جهانی ارتباطی مستقیم 

داشته باشد. این صحبت هایی هم که در 
مورد یکسان سازی نرخ ارز می شود تبلیغاتی 

بیش نیست و اقتصاد ایران در شرایط 
اقتصادی نیست که بتواند سیستم تک 

نرخی ارز را داشته باشد



تاثیر نوساناِت 
نرخ ارز 

بر صنعت برق

تاثیر نوساناِت 
نرخ ارز 

بر صنعت برق
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کننـــد و اصـــل  حاضرنـــد ســـایر شـــرکت ها را قربانـــی 
کـــه ارائـــه دیـــدگاه جمعـــی بـــه  اولیـــه تشـــکیل ســـندیکا 
جـــای فـــردی و پیگیـــری منافـــع جمیـــع شـــرکت ها 
می باشـــد را بـــا منافـــع فـــردی خـــود پیونـــد زده انـــد. ایـــن 
بـــرای  کـــه  موضـــوع ســـبب می شـــود راهکار هایـــی 
تی همـــراه  تعدیـــل نـــرخ ارز ارائـــه می شـــود بـــا مشـــکا
گمرکـــی  گـــردد. مـــورد مربـــوط بـــه تغییـــر تعرفه هـــای 
نیـــز از ایـــن دیـــدگاه قابـــل بررســـی اســـت. متاســـفانه 
کلیـــه  برخـــی دوســـتان بـــرای منافـــع خـــود حاضرنـــد 
گرفتـــه و حقـــوق  شـــرکت های بازرگانـــی را نادیـــده 
کننـــد و حتـــی حـــق اظهـــار نظـــر نیـــز  آن هـــا را ضایـــع 
ــه  ــه بـ کـ ــتند! ولـــی راهـــکاری  ــا قائـــل نیسـ ــرای آن هـ بـ
کـــه تعدیـــل قـــرارداد بـــر  نظـــر می رســـد ایـــن اســـت 
اســـاس تغییـــر در نـــرخ ارز، قیمـــت فلـــزات و مـــس 
توســـط  پرداخت هـــا  در  تاخیـــر  همچنیـــن  و   ... و 
بـــه  کارفرمـــا در قـــرارداد دیـــده شـــود و بنـــد مربـــوط 
عـــدم تعدیـــل، بـــا توجـــه بـــه متغیـــر بـــودن شـــرایط در 
کا از قرارداد هـــا حـــذف شـــود. بـــرای تغییـــر  ایـــران، 
اوال  ولـــی  گرفتـــه،  انجـــام  نیـــز  اقداماتـــی  قرارداد هـــا 
ـــوده  ـــه ای ب ـــای منطق ـــرو و برق ه ـــه وزارت نی ـــدود ب مح
ــا را  ــن قرارداد هـ ــز ایـ ــرکت ها نیـ ــن شـ ــی ایـ ــا حتـ و ثانیـ

علـــی رغـــم ابـــاغ آن اجـــرا نمی کننـــد.

ـــان  ـــور و نوس کش ـــادی  ـــرایط اقتص ـــه ش ـــه ب ـــا توج  ب
بـــه  بـــرق  صنعـــت  حـــوزه  شـــرایط  ارز  قیمـــت 

کار خـــود بـــرای ســـال  کســـب و  خصـــوص در حـــوزه 
می کنید؟پیـــش  بینـــی  پیـــش  چگونـــه  را  آینـــده 
 97 ســـال  در  واردات  وضعیـــت  از  شـــما  بینـــی 
ـــیب های  ـــوان آس ـــری می ت ـــه تدابی ـــا چ ـــت و ب چیس

احتمالـــی را بـــه حداقـــل رســـاند؟
شـــرایط اقتصـــادی متاســـفانه طـــی ســـال های اخیـــر 
بســـیار شـــکننده و در جهـــت نابـــودی شـــرکت هـــا، بـــه 
کننده هـــا  ـــی و تامیـــن  خصـــوص شـــرکت های بازرگان
ـــه توســـط برخـــی از  ک ـــی  ـــوده اســـت. یکـــی از مصوبات ب
کـــه وجـــود داشـــت  حمایت هـــای خـــاص و ارتباطاتـــی 
از ســـاخت  بـــه حمایـــت  مربـــوط  گرفـــت  صـــورت 
ســـاخت  شـــرایط  گرفتـــن  نظـــر  در  بـــدون  داخـــل 
کمیتـــه بازرگانـــی بـــه  کـــه منجـــر بـــه نامـــه  داخـــل بـــود 
کنـــش مناســـبی  کـــه متاســـفانه وا گردیـــد  ســـندیکا 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــندیکا دیـــده نشـــد. در ایـــن نامـ از سـ
کـــه  کمیتـــه بازرگانـــی از ســـاخت داخلـــی  حمایـــت 
کیفیـــت  بـــه واقـــع اقتصـــادی و بـــه صرفـــه بـــوده و 
ـــا قیمت هـــای واقعـــی و مناســـب  مناســـبی را همـــراه ب
کننـــده قـــرار می دهـــد، از شـــفاف  در اختیـــار مصـــرف 
کـــه بـــه  شـــدن مصوبـــه و سوءاســـتفاده شـــرکت هایی 
صـــرف ادعـــای داشـــتن یـــک ســـوله مجـــوز تولیـــدی 
ـــه تنهـــا تولیـــدی صـــورت  ـــودن آن صـــادر می شـــد و ن ب
نمی گیـــرد بلکـــه قیمت هـــای خـــود را بـــه خاطـــر در 
گاهـــی اجنـــاس  دســـت داشـــتن بـــازار انحصـــاری و 
کـــه بـــه اســـم تولیـــد داخـــل، ارائـــه  کیفیـــت چینـــی  بـــی 

می گـــردد، جلوگیـــری نماینـــد، ولـــی ایـــن نیـــز بـــا بـــی 
گردیـــد.  ــا ســـهوی برخـــی مواجـــه  توجهـــی عمـــدی یـ
کـــه  ایـــن اســـت  کـــه وجـــود دارد  مشـــکل دیگـــری 
کار هـــا توســـط شـــرکت ها می باشـــد.  انجـــام همـــه 
شـــرکتی تولیـــدی اســـت، ولـــی واردات را هـــم انجـــام 
کار  کـــه بـــرای انجـــام  می دهـــد. تعـــداد شـــرکت هایی 
مشـــابه تشـــکیل شـــده انـــد متاســـفانه در ایـــران بســـیار 
کـــه بـــرای انجـــام  عـــدد باالیـــی اســـت. بـــه طـــوری 
کارمشـــخص، چندیـــن شـــرکت وجـــود دارد  یـــک 
کـــه ایـــن خـــود توجیـــه اقتصـــادی بـــه دنبـــال نـــدارد. 
ـــک  ـــی ی ـــرکت های بازرگان ـــه ش ـــرای هم ـــرایط ب ـــن ش ای
تهدیـــد جـــدی بـــه شـــمار می آیـــد و متاســـفانه هـــر روز 
شـــرایط ســـخت تر می گـــردد و شـــرایط مناســـبی بـــه 
ــات  ــدم ثبـ ــه عـ ــه بـ ــا توجـ ــود و بـ ــده نمی شـ ــم دیـ چشـ
قیمـــت ارز و صحبت هـــای انجـــام شـــده در مـــورد 
گمرکـــی و ... شـــرایط مناســـبی  تغییـــر تعرفه هـــای 
بـــرای ســـال بعـــد نیـــز متصـــور نیســـت مگـــر اینکـــه 
بتـــوان مشـــکات مربـــوط بـــه ایـــن شـــرکت ها را نیـــز 
در قرارداد هـــا و مصوبه هـــای دولـــت و مجلـــس نیـــز 
کـــه شـــرکت های  گرفـــت. فرامـــوش نکنیـــم  در نظـــر 
کوچـــک و بازرگانـــان ســـهم عمـــده ای در ســـندیکا و 
کشـــوری  ـــه پویایـــی هـــر  ـــوده و می تواننـــد ب کشـــور دارا ب
کمکـــی بـــرای  کننـــد و از بیـــن رفتـــن آن هـــا  کمـــک 
کـــرد. ▪ بقیـــه شـــرکت ها و تولیدکننـــدگان نخواهـــد 

تعدیل هایی که هست 
اما اجرایی نمی شود

کوچیان؛ / / گفت وگو با اردالن تنبا
رئیس کمیته مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران

کور نرخ ارز در قراردادهای برقی؛ گره 

صنعـــت بـــرق بـــه دلیـــل تامیـــن انـــرژی بســـیاری از 
بخش هـــای اقتصـــادی، یکـــی از مهمتریـــن اجـــزای 
رو  ایـــن  از  می باشـــد.  کشـــور  هـــر  اقتصـــاد  پیکـــره 
ــازی  ــه سـ ــورها بهینـ کشـ ــیاری از  ــی بسـ ــه اصلـ دغدغـ
کارایـــی و پیـــش بینـــی ظرفیـــت  ایـــن صنعـــت، افزایـــش 
هـــای الزم بـــرای پاســـخگویی بـــه تقاضـــای روز افـــزون 
بـــوده اســـت. حـــال ایـــن صنعـــت موثـــر بـــا نوســـانات 
نمایـــان  کشـــور  اقتصـــاد  در  اخیـــرا  کـــه  ارزی  نـــرخ 
کـــه  شـــده اســـت دچـــار تغییـــر و تحوالتـــی می شـــود 
کمیتـــه  کوچیـــان« رئیـــس  گفتگـــو بـــا »اردالن تنبا در 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  بازرگانـــی  مهندســـی 
ایـــران و مدیرعامـــل شـــرکت آرمـــان پـــارس تابـــان بـــه 
بررســـی و تاثیـــر نوســـانات نـــرخ ارز در صنعـــت بـــرق 

پرداخته ایـــم. 

ــت  ــوزه صنعـ ــی در حـ ــه تبعاتـ ــرخ ارز چـ افزایـــش نـ
ــه  ــری را چگونـ ــن تاثیرپذیـ ــما ایـ ــته و شـ ــرق داشـ بـ
بـــا  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  می کنیـــد؟  ارزیابـــی 
ــیب های جـــدی  ــه آسـ ــار چـ ــرخ ارز دچـ افزایـــش نـ

شـــده انـــد یـــا خواهنـــد شـــد؟
و  جـــاری  پروژه هـــای  دیـــد  از  ارز  نـــرخ  افزایـــش 
گردیـــده و  کـــه برنـــده آن مشـــخص  مناقصه هایـــی 
ـــد، بســـیار نگـــران  ـــرار دارن ـــرارداد ق ـــه انعقـــاد ق در مرحل
کـــه پروژه هـــای جـــاری در  کســـانی  کننـــده اســـت. 
دســـت اقـــدام دارنـــد بـــا افزایـــش نـــرخ ارز، قیمـــت تمـــام 
شـــده پـــروژه بـــرای آن هـــا افزایـــش یافتـــه و از آنجایـــی 
تعدیـــل  بـــه  نســـبت  کارفرما هـــا  از  بســـیاری  کـــه 
قیمـــت قـــرارداد رغبتـــی نداشـــته و یـــا انجـــام آن را در 
ــا  ــا اساسـ ــد و یـ ــرار می دهنـ ــوار قـ ــیار دشـ ــیری بسـ مسـ
گنجانـــدن بنـــدی بـــه عنـــوان عـــدم تعدیـــل در  بـــا 
ـــکار،  ـــرارداد مخالفنـــد، عمـــا ضـــرر را متوجـــه پیمان ق
و  می کننـــد  بازرگانـــی  یـــا  تولیـــدی  شـــرکت های 
در نتیجـــه ایـــن شـــرکت ها مجبـــور بـــه تحمـــل بـــار 
ســـنگین افزایـــش قیمـــت، احتمـــال ورشکســـتگی 
و ... می گردنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال در نظـــر بگیریـــد 
ــا  ــرارداد رســـیده و یـ ــه قـ ــته بـ گذشـ ــروژه ای در ســـال  پـ
ــت.  ــده اسـ گردیـ ــد  ــراردادی منعقـ ــل قـ ــاه قبـ ــد مـ چنـ

ـــایر  ـــط س ـــوال توس ـــه معم ک ـــی  ـــه دیدگاه های ـــه ب ـــا توج ب
عزیـــزان ســـاخت داخـــل یـــا تولیـــدی بیـــان می گـــردد 
کننـــدگان و بازرگانـــان  و معمـــوال دیدگاه هـــای تامیـــن 
ـــن  ـــم از ای ـــازه می خواه ـــن اج ـــود م ـــع می ش ـــول واق مغف

کنـــم. دیـــد بـــه قضیـــه نـــگاه 
کـــه در ایـــن نـــوع قرارداد هـــا   بـــا توجـــه بـــه مـــورد واردات 
وجـــود دارد و بـــه خاطـــر اینکـــه بیشـــتر پیمانـــکاران 
کننـــدگان را تفکیـــک نمی کننـــد  قرارداد هـــای تامیـــن 
)بـــا وجـــود اینکـــه در آئیـــن نامـــه مربـــوط بـــه مناقصـــات 
ایـــن مـــورد پیـــش بینـــی شـــده و پیـــش پرداخـــت 
گرفتـــه شـــده اســـت،  ـــرای آن هـــا در نظـــر  حـــدود 40% ب
ایـــن موضـــوع  بـــه  هـــر دلیلـــی  بـــه  کارفرما هـــا  ولـــی 
توجهـــی نکـــرده و آن هـــا را در قالـــب پیمانکارانـــی 
کار از  کـــه بـــرای هـــر مرحلـــه از پیشـــرفت  می بیننـــد 
کارفرمـــا  کارگاه و ... مبلغـــی از  گرفتـــن محـــل، تجهیـــز 
کننـــدگاه  تامیـــن  بـــرای  ولـــی  می کننـــد،  یافـــت  در
گرفتـــه  فقـــط 25% بـــه عنـــوان پیـــش پرداخـــت در نظـــر 
پـــس از حمـــل و بازرســـی و در  و مبلـــغ باقیمانـــده 
می باشـــد.(  پرداخـــت  قابـــل   ... و  تائیـــد  صـــورت 
کـــه معمـــوال مبلـــغ  گردیـــده  پیـــش پرداختـــی پرداخـــت 
کننـــده بایســـتی  ناچیـــزی می باشـــد و شـــرکت تامیـــن 
ـــا در  ـــرده و ب ک ـــام  ـــا اع ـــه قب ک ـــی  ـــاس مبلغ ـــر اس کاال ب

گرفتـــن برنامـــه ریـــزی انجـــام شـــده جهـــت انجـــام  نظـــر 
گاهـــی بـــه علـــت طوالنـــی شـــدن زمـــان تائیـــد  پـــروژه و 
ــت  ــه پرداخـ ــدام بـ ــی اقـ ــالی، زمانـ ــدارک ارسـ ــی مـ فنـ
کـــه ارز  مبلـــغ اولیـــه بـــه شـــرکت خارجـــی می کنـــد 
گذشـــت چنـــد  افزایـــش یافتـــه اســـت. حـــال پـــس از 
کاال توســـط شـــرکت خارجـــی  مـــاه و آمـــاده شـــدن 
و بـــه علـــت مشـــکات بانکـــی و تحریم هـــا و نبـــود 
ــه  ــور بـ ــده مجبـ کننـ ــن  ــرکت تامیـ ــی، شـ ــار بانکـ اعتبـ
پرداخـــت 100% مبلـــغ قـــرارداد می باشـــد تـــا جنـــس 
کـــه افزایـــش نـــرخ ارز  گـــردد. مشـــخص اســـت  حمـــل 
می توانـــد چـــه آســـیب ســـنگینی بـــه ایـــن شـــرکت ها 
کنـــد. بـــه ایـــن مشـــکات، تغییـــرات تعرفه هـــا  وارد 
گمرکـــی و تحریم هـــای موجـــود، حمـــل و  و قوانیـــن 
کنیـــد  ـــه  کاال، عـــدم ثبـــات قوانیـــن و ... را اضاف نقـــل 
ـــر  ـــز در نظ ـــا نی کارفرم ـــع  ـــه موق ـــت ب ـــدم پرداخ ـــد ع و بع

بگیریـــد. آیـــا ایـــن پـــروژه ســـودآور خواهـــد بـــود؟

بـــه نظـــر شـــما وزارت نیـــرو و بنگاه هـــای اقتصـــادی 
می تواننـــد  راهکار هایـــی  و  روش هـــا  چـــه  بـــا 
کاهـــش داده و  ــرخ ارز را  ــی افزایـــش نـ ــات منفـ تبعـ

کننـــد؟ آن را مدیریـــت 
ــندیکا از اول وارد  ــه سـ ــه مجموعـ ــه بـ کـ ــی  ــراد بزرگـ ایـ
کـــرده ام  ـــه آن اشـــاره  ـــار ب ـــوده و بنـــده خـــود چندیـــن ب ب
کـــه ســـندیکا فقـــط خـــود را محـــدود بـــه  ایـــن اســـت 
وزارت نیـــرو می دانـــد و بـــا وزارت خانه هـــای دیگـــر از 
جملـــه نفـــت ارتباطـــی برقـــرار نمی کنـــد. ایـــن موضـــوع 
واقـــع  مغفـــول  دیگـــری  قســـمت  می شـــود  ســـبب 
ایـــن حـــوزه زحماتـــی  گـــردد. هرچنـــد دوســـتان در 
ــد   ــته انـ گشـ ــل  ــی نائـ ــه موفقیت هایـ ــد و بـ ــیده انـ کشـ
گـــذاری  کـــه نمی تـــوان منکـــر شـــد ولـــی هنـــوز بـــرای اثـــر 
بـــر قوانیـــن و مصوبـــات هیـــات دولـــت و مجلـــس راه 

بســـیار طوالنـــی وجـــود دارد.
کمیته هـــا  بـــه ایـــن موضـــوع اختاف هـــای مابیـــن 
برخـــی  متاســـفانه  کنیـــد.  اضافـــه  نیـــز  را  اعضـــا  و 
خـــود  شـــخصی  منافـــع  تامیـــن  بـــرای  دوســـتان  از 

افزایش نرخ ارز از دید پروژه های جاری و مناقصه هایی که برنده آن مشخص گردیده و در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند، بسیار نگران کننده است. 
کسانی که پروژه های جاری در دست اقدام دارند با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده پروژه برای آن ها افزایش یافته است
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بارهـــا  اخیـــر  دهه هـــای  در  ایـــران  اقتصـــاد  گرچـــه  ا
قـــرار  قابل ماحظـــه  ارزی  جهش هـــای  معـــرض  در 
گرفتـــه، امـــا هنـــوز سیاســـت گذار بـــه مکانیـــزم مدونـــی 
ارزی«  جهـــش  »پدیدآورنـــده  مدیریـــت  به منظـــور 
دســـت نیافتـــه اســـت. بررســـی ها نشـــان می دهـــد 
»آدرس دهـــی غلـــط« و »ســـوءتفاهم« سیاســـت گذار 
و  »پدیدآورنده هـــا«  عامـــل  دو  خصـــوص  در 
اصلـــی  علـــل  ارزی  جهـــش  »تســـریع کننده ها«ی 
گذشـــته بـــوده اســـت. بررســـی های  تجربه هـــای تلـــخ 
گذشـــته نشـــان  »دنیـــای اقتصـــاد« از مقاطـــع تاریخـــی 
ارزی در دو مرحلـــه پیاپـــی  می دهـــد جهش هـــای 
»پدیدآورنده هـــا«  اول،  مرحلـــه  در  می دهـــد.  رخ 
ــه  ــد و در مرحلـ ــم می کننـ ــران ارزی را فراهـ ــه بحـ زمینـ
دوم »تســـریع کننده ها« به عنـــوان یـــک جرقـــه شـــتاب 
اول  مرحلـــه  می دهنـــد.  افزایـــش  را  ارزی  جهـــش 
پشـــتوانه  بـــه  کـــه سیاســـت گذار  اســـت  به گونـــه ای 
ــازار را  ــرون زا، بـ ــزم بـ ــا یـــک مکانیـ ــی، بـ ــای نفتـ دالرهـ
»یـــک  اقـــدام  ایـــن  نتیجـــه  در  می کنـــد.  مدیریـــت 
شـــکاف تدریجـــی« بیـــن نـــرخ تـــورم و رشـــد نـــرخ دالر در 
ـــا جایـــی  طـــول زمـــان ایجـــاد می شـــود. ایـــن شـــکاف ت
کـــه در نهایـــت در مرحلـــه دوم،  ادامـــه پیـــدا می کنـــد 
ـــوک های  ـــی«، »ش ـــوک های سیاس ـــد »ش ـــی مانن عوامل
اعتبـــاری«، »یوزانـــس ارزی« و »تحریم هـــا« به عنـــوان 
تســـریع کننده ها، بـــازار ارز را وارد فـــاز »جهـــش ارزی« 
می کننـــد. بـــر ایـــن اســـاس سیاســـت گذار بایـــد بـــا 
ـــر  ـــرای ه ـــب ب ـــکاری مناس ـــل، راه ـــن عوام ـــک ای تفکی

کنـــد. مرحلـــه پیـــدا 
گرچـــه در دهه هـــای  کـــه ا بررســـی ها نشـــان می دهـــد 
اخیـــر بارهـــا اقتصـــاد ایـــران در معـــرض بحـــران ارزی 
کـــج فهمـــی سیاســـت گذار  ــوز از  ــا هنـ ــه امـ گرفتـ ــرار  قـ
و  بحـــران«  »پدیدآورنـــده  عامـــل  دو  درخصـــوص 
»کاتالیـــزور بحـــران« رنـــج می بـــرد. پدیدآورنـــده بحـــران 
کـــه  کاتالیـــزور عاملـــی اســـت  علـــت ایجـــاد بحـــران امـــا 
ســـرعت ورود بـــه بحـــران را دچـــار شـــتاب فزاینـــده 
کنـــون بـــه طـــور تقریبـــی  می کنـــد. از دهـــه پنجـــاه تا
در هـــر دهـــه اقتصـــاد ایـــران در معـــرض یـــک بحـــران 

کـــه  گرفتـــه اســـت. امـــر مســـلم ایـــن اســـت  ارزی قـــرار 
در بحران هـــای اخیـــر »پدیدآورنـــده« بحـــران شـــکاف 
»رشـــد شـــاخص قیمت هـــا و نـــرخ ارز« بـــوده و در هـــر 
دوره عواملـــی ماننـــد تحریم هـــای اقتصـــادی تنهـــا 
به عنـــوان یـــک »جرقـــه« ســـرعت بحـــران را افزایـــش 
 1357 ســـال  بـــه  منتهـــی  بحـــران  در  می داده انـــد. 
گـــر چـــه نـــرخ ارز توقـــف نســـبی داشـــت امـــا شـــاخص  ا
کـــرده بـــود.  قیمت هـــا رشـــد قابل توجهـــی را تجربـــه 
سیاســـت گذاران  ســـوی  از  متناســـب  رشـــد  ایـــن 

به عنـــوان یـــک دســـتاورد یـــاد می شـــد.
در بحران هـــای بعـــدی نیـــز ایـــن رشـــد نامتناســـب 
اســـت.  بـــوده  ارزی  بحـــران  شـــروع  اصلـــی  علـــت 
کـــه سیاســـت گذار همـــواره  ایـــن در حالـــی اســـت 
بحـــران  پدیدآورنـــده  به عنـــوان  را  بحـــران  کاتالیـــزور 
قیمـــت  متناســـب  رشـــد  هیـــچ گاه  و  کـــرده  تلقـــی 
اســـت.  نکـــرده  دنبـــال  را  کاال  و  ارز  بـــازار  دو  در 
و  »علـــت«  گـــزارش  ایـــن  در  »دنیای اقتصـــاد« 
بررســـی  مـــورد  را  ارزی  بحران هـــای  »کاتالیـــزور« 
کـــه  می دهـــد  نشـــان  بررســـی ها  اســـت.  داده  قـــرار 
یـــک  ایـــران  در  افتـــاده  اتفـــاق  ارزی  بحران هـــای 
فرآینـــد دو مرحلـــه ای شـــامل »شـــکل گیری تدریجـــی 
»جهـــش  و  ارز«  قیمت-نـــرخ  شـــاخص  شـــکاف 
مداخـــات  به طوری کـــه  کرده انـــد؛  طـــی  را  ارزی« 
سیاســـت گذار باعـــث می شـــود تـــا در وهلـــه اول در 
بلندمـــدت یـــک شـــکاف تدریجـــی بیـــن رشـــد نـــرخ 
ادامـــه  ایجـــاد شـــود. در  و شـــاخص قیمت هـــا  ارز 
فشـــار نیروهـــای بـــازار در نقطـــه ای از زمـــان بـــر ذخایـــر 
کـــرده و نـــرخ ارز وارد  ارزی بانـــک مرکـــزی ســـیطره پیـــدا 
فـــاز جهشـــی می شـــود. به نظـــر می رســـد در مقطـــع 
ــازار- ــروی بـ ــار نیـ ــر تقابـــل فشـ ــازار ارز درگیـ کنونـــی، بـ
نوســـان های  آن  نتیجـــه  کـــه  بـــوده  سیاســـت گذار 
بـــا  را  کان  اقتصـــاد  صحنـــه  کـــه  اســـت  ارزی 
کـــرده اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل  نااطمینانـــی مواجـــه 
کنتـــرل نوســـان ایـــن بـــازار از ســـوی  در چنیـــن مقطعـــی 
کنتـــرل  سیاســـت گذار اجتناب ناپذیـــر اســـت. بـــرای 
نوســـان ارزی فعلـــی سیاســـت گذار بـــه طـــور بالقـــوه دو 

مکانیـــزم »مدیریـــت درون زا« و »مدیریـــت بـــرون زا« را 
در پیـــش دارد. در مکانیـــزم بـــرون زا سیاســـت گذار 
بـــه پشـــتوانه ذخایـــر ارزی خـــود بـــا ایجـــاد آثـــار روانـــی 
در بـــازار تنهـــا جهـــش ارزی را بـــه تعویـــق می انـــدازد. 
امـــا طـــی مکانیـــزم درون زا سیاســـت گذار می توانـــد 
جملـــه  از  مـــوازی  بازار هـــای  جذاب ســـازی  بـــا 
افزایـــش نـــرخ ســـود ســـپرده ها یـــا اوراق مشـــارکت، 
گران را بـــه صـــورت هدفمنـــد  می توانـــد انگیـــزه ســـودا
گران ارزی هفته هـــا اســـت  کنـــد. ســـودا جهت دهـــی 
به عـــاوه  می کننـــد.  ســـودگیری  بـــازار  نوســـانات  از 
هســـتند.  ریســـک گریز  گران،  ســـودا عمـــده  بخـــش 
ــه  گونـ ــر  ــرای هـ ــد اجـ ــر می رسـ ــل به نظـ ــن دلیـ ــه همیـ بـ
باعـــث  سیاســـت گذار،  ســـوی  از  درون زا  مکانیـــزم 
گران و متعاقبـــا ســـوق  جهت دهـــی بـــه تصمیـــم ســـودا
خواهـــد  مـــوازی  بازار هـــای  ســـمت  بـــه  نقدینگـــی 
ـــه تعبیـــری دیگـــر در صـــورت اجـــرای مکانیـــزم  شـــد. ب
ریســـک پذیر  گـــروه  تنهـــا  می رســـد  به نظـــر  درون زا، 
کـــه ســـهم اندکـــی از بـــازار دارنـــد، سیاســـت  بـــازار 

گرفـــت. را جـــدی نخواهنـــد  اعمال شـــده 

اپیزود اول
در  ارزی  بحران هـــای  می دهـــد  نشـــان  بررســـی ها 
ایـــران دو مرحلـــه متعاقـــب »شـــکل گیری تدریجـــی 
شـــکاف« و »جهـــش ارزی« را پشت ســـر می گـــذارد؛ 
ــای  ــی در بحران هـ ــه پیاپـ ــن دو مرحلـ ــه ایـ به طوری کـ
ارزی قبلـــی تکـــرار شـــده اســـت. در ادامـــه دو اپیـــزود 
از بحران هـــای ارزی یادشـــده بـــا تمرکـــز بـــر ایـــن دو 
گرفته انـــد. ابتـــدای ســـال  مرحلـــه مـــورد بررســـی قـــرار 
اپیزود هـــای  از  یکـــی  پایـــان ســـال 1391  تـــا   1384
تکـــراری یادشـــده را بـــه تصویـــر می کشـــد. می تـــوان 
ایـــن دوره را بـــه دو مقطـــع »شـــکل گیری تدریجـــی 
زدودن  به منظـــور  ارزی«  فـــوران  »نقطـــه  و  شـــکاف« 
ابتـــدای ســـال  از  کـــرد.  تقســـیم  یادشـــده  شـــکاف 
1384 تـــا مـــرداد مـــاه 1390 نـــرخ ارز رشـــد مایـــم امـــا 
تجربـــه  را  قابل توجهـــی  رشـــد  قیمت هـــا  شـــاخص 
دالر  نـــرخ  زمانـــی  بـــازه  ایـــن  در  به طوری کـــه  کـــرد؛ 

تنهـــا 22 درصـــد امـــا شـــاخص قیمـــت حـــدود 150 
کـــرده بـــود. ایـــن شـــکاف تدریجـــی  درصـــد رشـــد 
ــه ای از  ــا در نقطـ ــا عمـ ــود تـ ــه باعـــث می شـ قابل توجـ
ـــر دخالت هـــای سیاســـت گذار  ـــازار ب زمـــان نیروهـــای ب
کنـــش متقابـــل بـــازار-  کننـــد و در پـــی  تســـلط پیـــدا 
سیاســـت گذار مرحلـــه جهـــش ارزی شـــروع شـــود. 
کـــه شـــکاف  ـــا جایـــی ادامـــه دارد  ایـــن جهـــش ارزی ت
ـــه نقطـــه  ـــه صفـــر برســـد و ارز فشـــرده شـــده ب یادشـــده ب
ارز  بـــازار  دیگـــر  به عبـــارت  برســـد.  »ریلکسیشـــن« 
منتظـــر لغـــزش منابـــع ارزی بانـــک مرکـــزی اســـت؛ 
کاهـــش  بـــه علل مختلـــف از جملـــه  کـــه  مادامـــی 
منابـــع  اقتصـــادی  تحریم هـــای  یـــا  نفـــت  قیمـــت 
ــرده شـــده ارزی نبـــود،  ارزی پاســـخگوی نیـــروی فشـ
فـــوران می کنـــد  گران، ارز  بـــا فشـــار ســـودا همزمـــان 
و بـــه حالـــت ریلکسیشـــن می رســـد. ایـــن غفلـــت 
منابعـــی از شـــهریور 1390 شـــروع شـــد و بـــا مقاومـــت 
ــه  ــا اینکـ ــد تـ ــته شـ کاسـ ــرعت آن  ــی از سـ کمـ دولـــت 
کامـــل رســـید. در  تـــا پایـــان ســـال 1391 بـــه تخلیـــه 
ـــه حـــدود 3700  ـــاه ایـــن ســـال قیمـــت دالر ب اســـفند م
در  یعنـــی  ریلکسیشـــن،  نقطـــه  در  رســـید.  تومـــان 
ــن 1384  ــه فروردیـ ــبت بـ ــال 1391 دالر نسـ ــان سـ پایـ
ـــر ایـــن در  ـــزون ب حـــدود 300 درصـــد افزایـــش یافـــت. اف
ــازه شـــاخص قیمـــت حـــدود 293 درصـــد  همیـــن بـ
کـــه پایـــان  کـــرده اســـت. بـــه ایـــن معنـــی  رشـــد را تجربـــه 
کـــه رشـــد شـــاخص قیمـــت  ـــود  ریلکسیشـــن جایـــی ب
کامـــل از بیـــن  ـــه طـــور  ـــر شـــد و شـــکاف ب ـــرخ ارز براب و ن
رفـــت. پایـــان ایـــن دوره بـــا آغـــاز اپیـــزود بعـــدی مـــوازی 

اســـت.

اپیزود دوم
ابتـــدای  در  یعنـــی  ریلکسیشـــن،  اولیـــن  از  بعـــد 
تومـــان   3503 حـــدود  دالر  نـــرخ  در   1392 ســـال 

بـــود. در چهـــار و نیـــم ســـال بعـــد یعنـــی تـــا مهرمـــاه 
ســـال جاری، نـــرخ دالر بـــه رقـــم 3965 تومـــان رســـیده 
کـــه در طـــول ایـــن مـــدت  اســـت، بـــه ایـــن معنـــی 
ــد  ــد رشـ ــا 13 درصـ ــم تنهـ ــرعت مایـ ــک سـ ــا یـ دالر بـ
ــاخص قیمـــت  ــل شـ ــرف مقابـ ــته اســـت. در طـ داشـ
در ایـــن مـــدت از 67بـــه 108 واحـــد رســـیده اســـت. 
شـــاخص  ایـــن  مـــدت  ایـــن  در  دیگـــر  به عبـــارت 
ارز  نـــرخ  پنج برابـــر  از  بیـــش  و  درصـــد   67 حـــدود 
رشـــد داشـــته اســـت. ایـــن رشـــد مایـــم همـــان مرحلـــه 
شـــکل گیری شـــکاف تدریجـــی دو شـــاخص اســـت 
کـــه  کـــی از آن اســـت  کـــه تشـــابه ایـــن دو اپیـــزود حا
می توانـــد  مرکـــزی  بانـــک  ذخایـــر  در  لغـــزش  یـــک 
و  بزنـــد  رقـــم  را  ارزی  فـــوران  کوتـــاه  زمـــان  یـــک  در 
دیگـــر  به عبـــارت  کنـــد.  تکـــرار  را  گذشـــته  بحـــران 
فـــوران  وقـــوع  مرکـــزی  بانـــک  فعلـــی  دخالت هـــای 
ــا بـــه تعویـــق می انـــدازد. بعـــد از فروکـــش  ارزی را تنهـ
شـــدن بحـــران ارزی قبلـــی تـــا دی مـــاه ســـال جاری 
ــته  شـــاخص قیمـــت حـــدود 73 درصـــد رشـــد داشـ
امـــا نـــرخ دالر تنهـــا 24 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت.

تشخیص خوب از بد
در  اخیـــر،  نوســـانات  پـــی  در  می رســـد  به نظـــر 
کنونـــی بـــازار ارز ایـــران مرحلـــه فـــوران ارزی  مقطـــع 
کـــه  اســـت  حالـــی  در  می گذارد.ایـــن  پشت ســـر  را 
ــه  ــه شـــکاف تدریجـــی را بـ ــر سیاســـت گذار مرحلـ گـ ا
درســـتی مدیریـــت و از شـــکاف قابـــل توجـــه آن در 
طـــول زمـــان ممانعـــت می کـــرد، بـــازار ارز بـــا احتمـــال 
بـــر  می شـــد.  ارزی  جهـــش  مرحلـــه  وارد  کمتـــری 
سیاســـت گذار  پیشـــین،  تجربه هـــای  مبنـــای 
مکانیـــزم  دو  بـــازار  نوســـانات  مدیریـــت  به منظـــور 
بالقـــوه را پیـــش روی خـــود دارد. ایـــن دو مکانیـــزم را 
گـــروه »مدیریـــت  می تـــوان در یـــک دســـته بندی بـــه دو 
ــور  ــرد. منظـ کـ ــیم  ــرون زا« تقسـ ــت بـ درون زا« و »مدیریـ

کـــه  یـــه تکـــراری اســـت  از مکانیـــزم بـــرون زا همـــان رو
ارزی  ذخایـــر  پشـــتوانه  بـــه  سیاســـت گذار  آن  طـــی 
خـــود به عنـــوان عاملـــی خـــارج از نیرو هـــای درونـــی 
کـــرده  ـــه ثابـــت  ـــازار را مدیریـــت می کنـــد. تجرب ـــازار، ب ب
کـــه ایـــن مکانیـــزم بیشـــتر از اینکـــه نوســـانات بـــازار را 
کنـــد بـــا ایجـــاد فشـــار های روانـــی بـــه بـــازار،  کنتـــرل 
مرحلـــه فـــوران ارزی را بـــه تعویـــق خواهـــد انداخـــت. 
کـــه  اســـت  ایـــن  نیـــز  درون زا  مدیریـــت  از  منظـــور 
انگیزه هـــای  بـــه  جهت دهـــی  بـــا  سیاســـت گذار 
را  بـــازار  درون زا  نیـــروی  یـــک  بـــا  ارزی،  گران  ســـودا
کان  اقتصـــاد  فعلـــی  وضعیـــت  کنـــد.  مدیریـــت 
بـــازار،  در  مـــازاد  نقدینگـــی  کـــه  اســـت  به گونـــه ای 
گری  ـــرای ســـودا زمینـــه را بیشـــتر از هـــر زمـــان دیگـــری ب
گران هفته هـــا اســـت از  کـــرده اســـت. ســـودا فراهـــم 
نوســـان نـــرخ ارز ســـودگیری می کننـــد. به طوری کـــه 
به نظـــر می رســـد هـــر سیاســـت درون زایـــی ازســـوی 
از  عمـــده ای  بخـــش  تصمیـــم  روی  سیاســـت گذار 
ــرده  کـ ــه ثابـــت  ــود. تجربـ ــد بـ ــذار خواهـ گـ ــر  ــازار تاثیـ بـ
بـــه  سیاســـت گذاران  از  کمـــی  درصـــد  تنهـــا  کـــه 
کـــه در مقابـــل اولیـــن  حـــدی ریســـک پذیر هســـتند 
کنـــش نشـــان ندهنـــد. بـــه  کنـــش سیاســـت گذار وا
گـــر سیاســـت گذار  گفـــت ا تعبیـــری دیگـــر می تـــوان 
بازار هـــای  ســـمت  بـــه  را  گران  ســـودا انگیزه هـــای 
از  قابـــل  توجهـــی  بخـــش  دهـــد،  ســـوق  مـــوازی 
گرفـــت.  خواهنـــد  جـــدی  را  سیاســـت  گران  ســـودا
بازار هـــای  بـــر  تمرکـــز  از سیاســـت درون  زا،  منظـــور 
سیاســـت  گـــذار  طـــوری  کـــه  بـــه   اســـت.  مـــوازی 
از  مـــوازی  بازار هـــای  جذاب ســـازی  بـــا  می توانـــد 
جملـــه افزایـــش نـــرخ ســـود بانکـــی یـــا انتشـــار اوراق 
خزانـــه، نقدینگـــی را از ســـوداگری ارزی بـــه ســـمت 

ایـــن بازار هـــا ســـوق دهـــد. ▪
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رشد از اسفند 84 تا اسفند 90

300 درصد

293 درصد
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بر صنعت برق

اسفند 96

پرونده اول پرونده اول
25 24

112
اسفند 96
112

صف هـــای طوالنـــی بـــرای خریـــد ارز در روز شـــنبه 
ــازار دالر  ــی داد بـ ــان مـ ــه نشـ کـ ــود  ــی بـ ــته عامتـ گذشـ
در هفتـــه جـــاری بـــا نوســـان های قیمتـــی شـــدیدی 
همـــراه خواهـــد بـــود. در ایـــن میـــان فعـــاالن بـــازار ارز 
گذاشـــتند  گذشـــته نیـــز روز شـــلوغی را پشـــت ســـر  روز 
کـــه ایـــن روزهـــا در دســـت مـــردم قـــرار  تـــا پـــول داغـــی 
کننـــد و دالر را در  ــه را بـــه ســـمت خـــود جـــذب  گرفتـ

اختیـــار آنـــان قـــرار دهنـــد.
پس انـــدازی  بـــه  داغ  پـــول  اقتصـــادی  ادبیـــات  در 
کـــه  اســـت  ســـوزان  آنقـــدر  کـــه  می شـــود  گفتـــه 
گیـــرد و بهتـــر اســـت  نمی توانـــد در دســـت افـــراد قـــرار 

گیـــرد. آرام  بـــازاری  در 
پـــول داغ ایـــن روزهـــای مـــردم بـــه بـــازار ارز ســـرازیر 
و  بـــازار  ایـــن  در  کـــردن  خـــوش  جـــا  بـــا  تـــا  شـــده 
ــرای  ــی بـ ــرمایه گذاری مطمئنـ ــه دالر، سـ ــل آن بـ تبدیـ
ــه  ــاید بـ ــرد. شـ ــکل بگیـ ــکناس دالر شـ ــدگان اسـ دارنـ
کل بانـــک مرکـــزی  کـــه رییـــس  همیـــن خاطـــر اســـت 
گذشـــته بـــه  در اقدامـــی بـــرای مدیریـــت بـــازار روز 
رییـــس ســـازمان امـــور مالیاتـــی نامـــه نوشـــت و اســـامی 
کـــرد و خواســـتار آن  اعـــام  او  بـــه  را  ارز  خریـــداران 
کـــه  ـــدازه میـــزان ارزی  ـــه ان ـــراد ب ـــا از همـــه ایـــن اف شـــد ت
ــوال  ــرد. حـــال سـ کرده انـــد، مالیـــات بگیـ خریـــداری 
ــد  ــه خواهـ ــش چـ ــن افزایـ ــات ایـ ــه تبعـ کـ ــت  اینجاسـ
بـــا بحـــران  کشـــورها  از  آیـــا هماننـــد بعضـــی  بـــود؟ 
ـــا  ـــن افزایش ه ـــر؟ ای ـــا خی ـــد ی ـــم ش ـــه خواهی ارزی مواج
در  و  بـــوده  هیجانـــات  از  ناشـــی  نوســـاناتی  صرفـــا 
روزهـــای آتـــی متوقـــف خواهـــد شـــد؟ پـــس از دولـــت 
کنـــون قیمـــت  دوازدهـــم و از میانـــه شـــهریور مـــاه تا
ــه  ــه بـ کـ ــه رو شـــده  ــا افزایـــش قابـــل توجهـــی رو بـ ارز بـ
اقتضـــای  اقتصـــادی  کارشناســـان  برخـــی  عقیـــده 
از  دیگـــر  برخـــی  و  زده  رقـــم  را  آن  بـــازار  وضعیـــت 
کارشناســـان چنیـــن وضعیتـــی را نشـــانه بحـــران در 
کـــه  اقتصـــاد دانســـته و بـــه دولـــت توصیـــه می کننـــد 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هدایـــت بخـــش عمـــده بـــازار ارز 
افزایـــش آن  از  بـــرای جلوگیـــری  بـــا دولـــت اســـت، 
اقدامـــات الزم را انجـــام دهـــد. نوســـانات اخیـــر نـــرخ 
ـــل  ـــن دالی ـــه از مهم تری ک ـــته  ـــددی داش ـــل متع ارز دالی
کاهـــش نـــرخ ســـود بانکـــی توســـط بانکـــی  می تـــوان بـــه 
کاهـــش عایـــدی ســـپرده های  کـــرد.  مرکـــزی اشـــاره 
بانـــک، افزایـــش قیمت هـــا در بـــازار ارز را بـــرای مـــردم 
ـــرده اســـت. همچنیـــن براســـاس آخریـــن  ک ـــر  جذاب ت
کســـری  ـــا  کشـــور ب آمـــار منتشـــر شـــده حســـاب جـــاری 
میـــزان  کـــه  بـــدان معناســـت  ایـــن  و  بـــوده  مواجـــه 

ــوده  ــزان واردات بـ ــر از میـ کمتـ ــی  ــر نفتـ ــادرات غیـ صـ
کـــرده و بـــه  کاهـــش مواجـــه  کـــه عرضـــه ارز در بـــازار را بـــا 
عاملـــی در جهـــت افزایـــش قیمـــت ارز تبدیـــل شـــده 
گرانه قیمـــت  اســـت. در ایـــن میـــان تقاضـــای ســـودا
کســـب ســـود از ایـــن  ارز نیـــز بســـیار موثـــر بـــوده و انگیـــزه 
کـــرده  نوســـانات مـــردم را بـــه ورود بـــه ایـــن بـــازار تشـــویق 
و بـــا افزایـــش تقاضـــا بـــرای ارز ایـــن نـــرخ همچنـــان 
کـــرده اســـت. از طرفـــی  رونـــد صعـــودی خـــود را حفـــظ 
چـــون اقتصـــاد ایـــران وابســـتگی باالیـــی بـــه نفـــت 
نقـــش  آن،  صـــادرات  از  ناشـــی  ارز  ورود  لـــذا  دارد 
ــازار داخلـــی دارد  باالیـــی در تعییـــن قیمـــت ارز در بـ
کاهـــش و افزایـــش عرضـــه ارز  و دولـــت می توانـــد بـــا 
ـــر بگـــذارد. بنابرایـــن انگیزه هـــای  ـــر قیمت هـــا اث خـــود ب
سیاســـی و سیاســـتگذاری های دولـــت و مقامـــات 
پولـــی نیـــز از مهم تریـــن دالیـــل افزایـــش قیمـــت ارز در 

گذشـــته بـــوده اســـت. ماه هـــای 
کارشناســـان اقتصـــادی افزایـــش  بـــه عقیـــده برخـــی از 
نـــرخ ارز از طریـــق افزایـــش صـــادرات باعـــث رونـــق 
گرفتـــن تولیـــدات داخـــل می شـــود. بـــا ایـــن افزایـــش، 
بیشـــتری  یـــال  ر صادراتـــش  بابـــت  صادرکننـــده 
خواهـــد  انگیـــزه  نتیجـــه  در  و  می کنـــد  یافـــت  در
ـــت  ـــه دس ـــتری ب ـــود بیش ـــر س ـــد باالت ـــا تولی ـــا ب ـــت ت داش
کاال را  آورد. از طرفـــی ایـــن افزایـــش هزینـــه قاچـــاق 
بـــرای قاچاقچیـــان افزایـــش می دهـــد زیـــرا در ایـــن 
کـــردن هـــر  یـــال بیشـــتری بابـــت وارد  حالـــت بایـــد ر
کشـــوری  کننـــد و درنتیجـــه بـــرای  کاال پرداخـــت  دالر 
کـــه بالـــغ بـــر ١٢ میلیـــارد دالر ارزش  هماننـــد ایـــران 
کاالهـــای قاچـــاق شـــده آن اســـت، امـــری مثبـــت 
ــن  ــان ایـ کارشناسـ ــی  ــه بعضـ ــود. البتـ ــداد می شـ قلمـ
کاهـــش میـــزان  کـــه بـــرای  کـــرده و معتقدنـــد  ادعـــا را رد 
کاالی قاچـــاق راه هـــای بهتـــری پیـــش روی دولـــت 
ـــرا  ـــت زی ـــه ای نیس ـــل بهین ـــا راه ح ـــرخ ارز اص ـــوده و ن ب
کاال هـــای  در ایـــن حالـــت احتمـــال افزایـــش قاچـــاق 

صادراتـــی نیـــز بیشـــتر می شـــود.
در مقابـــل برخـــی اقتصاددانـــان بیـــان می کنندکـــه 
کاالهـــا  کیفیـــت  افزایـــش صـــادرات نیازمنـــد افزایـــش 
و رقابت پذیـــری بیـــن بنگاه هـــا اســـت نـــه افزایـــش 
نـــرخ ارز و چـــون تولید کننـــدگان مـــا ایـــن ویژگی هـــا 
را ندارنـــد لـــذا نبایـــد انتظـــار باالیـــی بـــرای افزایـــش 
نبایـــد  کـــه  باشـــیم. همان گونـــه  داشـــته  صـــادرات 
کاهـــش واردات را بـــه علـــت افزایـــش نـــرخ ارز  انتظـــار 
داشـــته باشـــیم زیـــرا بخـــش اعظمـــی از واردات مـــا 

کاالهـــای واســـطه ای و ســـرمایه ای اســـت.

ــا  کاالهـ ــن  ــه ایـ ــبت بـ ــل نسـ ــی تولیـــدات داخـ از طرفـ
کشـــش قیمتـــی پایینـــی برخـــوردار هســـتند یعنـــی  از 
اینکـــه بـــا افزایـــش قیمـــت میـــزان تقاضـــا بـــرای ایـــن 
بـــا  نتیجـــه  در  نمی یابـــد  افزایـــش  کاالهـــا  دســـت 
افزایـــش نـــرخ ارز قیمـــت تولیـــدات داخلـــی افزایـــش 
یافتـــه و لـــذا نتیجـــه ای جـــز افزایـــش تـــورم داخلـــی را 

ــد داشـــت. ــراه نخواهـ ــه همـ بـ
افزایـــش تـــورم باعـــث افزایـــش ناطمینانـــی در اقتصـــاد 
شـــده و خـــود تبعـــات بدتـــری را نیـــز بـــه دنبـــال دارد. 
ـــرخ ارز و به دنبـــال آن افزایـــش  امـــا به راســـتی افزایـــش ن
تقاضـــای ســـفته بـــازی در ایـــن بـــازار صرفـــا در تبعـــات 
گفتـــه شـــده بـــاال خاصـــه می شـــود یـــا اینکـــه آثـــار 

ـــت؟ ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــز ب ـــری نی دیگ

تجربه تایلند
ــادی حبابـــی  ــد اقتصـ ــاد تایلنـ ــال ١٩٩٧ اقتصـ در سـ
کـــه از پـــول داغ تامیـــن می شـــد.  بـــود، اقتصـــادی 
ســـرمایه گذاری  وجـــوه  کـــه  معنـــا  بدیـــن  داغ  پـــول 
کوتاه مـــدت تحـــت تاثیـــر  کســـب ســـود  در جهـــت 
گرفتـــه و بـــا انتقـــال  نوســـانات نـــرخ بهـــره و ارز قـــرار 
ـــی  ـــانات و بی ثبات ـــاد نوس ـــه ایج ـــا، ب ـــن بازاره ـــوه بی وج
در بازارهـــا دام مـــی زد. در آن ســـال بـــازار ارز تایلنـــد 
بـــه علـــت مجموعـــه از عوامـــل دچـــار بحـــران شـــدید 
به شـــدت  تایلنـــد  پـــول  ارزش  کـــه  به طـــوری  شـــد 
کاهـــش ارزش  کاهـــش یافـــت. ایـــن قضیـــه باعـــث 
کشـــورهای منطقـــه شـــد و طـــی ایـــن  پولـــی ســـایر 
رینگیـــت  درصـــد،   7٥ اندونـــزی  روپیـــه  فرآینـــد 
کـــره نیـــز  مالـــزی و پـــزو فیلیپیـــن 4٠ درصـــد و وون 
کـــه  افـــت ارزش داشـــتند. بعـــد از ایـــن اتفاقـــات بـــود 
ــده از  ــای پرداخـــت شـ ــی و وام هـ ــای مالـ کمک هـ ــا  بـ
کشـــور مجبـــور  ســـوی صنـــدوق بین المللـــی پـــول ایـــن 
بـــه برخـــی اصاحـــات و پیگیـــری سیاســـت هایی 
پیشـــنهادی از ســـوی ایـــن نهـــاد بین المللـــی شـــد. 
بایـــد  تایلنـــد  دولـــت  پیشـــنهادها  ایـــن  قالـــب  در 

کاهـــش و نرخ هـــای بهـــره  میـــزان مخـــارج دولـــت را 
دولـــت  طرفـــی  از  مـــی داد.  افزایـــش  را  کوتاه مـــدت 
تایلنـــد بایـــد سیاســـت تعدیـــل نـــرخ ارز در طـــول زمـــان 
ـــه اجـــرا در مـــی آورد. یعنـــی اینکـــه در هرســـال نـــرخ  را ب
کشـــور بـــر حســـب شـــرایط  ارز تعییـــن شـــده بـــرای ایـــن 
ــام نـــرخ ارز  اقتصـــادی تعدیـــل می شـــد. در واقـــع نظـ
ثابـــت میخکـــوب شـــده بـــه نظـــام نـــرخ ارزی شـــناور 
کـــه از دوم جـــوالی ســـال  مدیریـــت شـــده تبدیـــل شـــد 
می توانـــد  تایلنـــد  ارزی  بحـــران  شـــد.  اجـــرا   ١٩٩٧
و  سیاســـتمداران  بـــرای  مهمـــی  داللت هـــای 
کشـــور داشـــته باشـــد.  سیاســـتگذاران ارزی در داخـــل 
کـــه بحـــران ارزی ســـال  اولیـــن نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت 
ـــه همیـــن  ـــار دیگـــر رخ دهـــد. ب 1997 ممکـــن اســـت ب
ــد مراقـــب  ــزی بایـ ــای مرکـ ــا و بانک هـ ــل دولت هـ دلیـ
کـــه ممکـــن اســـت زمینـــه را بـــرای تکـــرار  روندهایـــی 
ــن  ــند. دومیـ ــد، باشـ کننـ ــم  ــا فراهـ ــوع بحران هـ ــن نـ ایـ
نکتـــه اینکـــه افزایـــش نوســـانات در بازار هـــا بـــه ویـــژه 
کوتاه مـــدت  در  می توانـــد  بانکـــی  بهـــره  و  ارز  بـــازار 
اقتصـــاد را بـــه ورطـــه ورشکســـتکی بکشـــاند. زیـــرا 
ــای  ــاره هزینه هـ ــای یک بـ ــانات و افزایش هـ ــن نوسـ ایـ
ســـنگینی را بـــر اقتصـــاد تحمیـــل می کنـــد. بنابرایـــن 
بهتریـــن روش بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن نوســـانات تغییـــر 
و تعدیـــل تدریجـــی نـــرخ ارز همـــراه بـــا تغییـــر شـــرایط 
اقتصـــادی اســـت. زیـــرا هـــر نـــرخ ارزی بـــرای یـــک 
شـــرایط خـــاص اقتصـــادی بهینـــه اســـت در نتیجـــه 
نـــرخ ارز امســـال لزومـــا نـــرخ ارز بهینـــه ســـال دیگـــر 
وضعیـــت  بـــا  متناســـب  بایـــد  همـــواره  و  نیســـت 
کشـــور تعدیـــل شـــود. ایـــن مطالـــب بـــرای  اقتصـــاد 
واقـــع  در  اســـت.  صـــادق  نیـــز  بانکـــی  بهـــره  نـــرخ 
تقاضـــای  و  عرضـــه  میـــزان  از  تعادلـــی  بهـــره  نـــرخ 
وجـــوه بـــه دســـت می آیـــد. لـــذا نـــرخ بهینـــه نرخـــی 
کـــه حاصـــل از تعـــادل بـــازار باشـــد نـــه نرخـــی  اســـت 
کـــه توســـط دولـــت تعییـــن شـــود. چـــون نـــرخ بهـــره 
کـــه از اتـــاق هیـــات دولـــت  تعادلـــی چیـــزی نیســـت 
از  ناشـــی  کـــه  اســـت  نرخـــی  بلکـــه  شـــود.  خـــارج 
ــت.  ــرمایه گذاران اسـ ــدگان و سـ ــزه پس اندازکننـ انگیـ
بنابرایـــن دولـــت نمی توانـــد در بلندمـــدت متغیرهـــای 
نگـــه  تعـــادل خـــود دور  از حالـــت  را  کان  اصلـــی 
دارد زیـــرا در ایـــن حالـــت منابـــع بـــه صـــورت غیـــر 
بهینـــه تخصیـــص داده می شـــوند وگرنـــه بـــا تغییـــر 
نـــرخ بهـــره بانکـــی توســـط دولـــت، منابـــع بـــه ســـمت 
ـــازی  کـــه تقاضـــای ســـفته ب دیگـــر بازارهـــا ازجملـــه ارز 
ــی  ــن یعنـ ــود و ایـ ــه می شـ ــاال اســـت، روانـ ــز در آن بـ نیـ
ــن  ــه ایـ کـ ــی  ــع. در صورتـ ــه منابـ تخصیـــص غیربهینـ
بـــه  بهینه تـــر  تخصیـــص  بـــا  می توانســـت  منابـــع 
کنـــد. نوســـانات اخیـــر بـــازار ارز نشـــان  کمـــک  تولیـــد 
بازدهـــی  در  تفـــاوت  کوچک تریـــن  حتـــی  کـــه  داد 
دارایی هـــا، منابـــع را بـــه ســـمت باالتریـــن بازدهـــی 
ـــکار  ـــه و راه ـــتن برنام ـــه داش ـــد و درنتیج ـــوق می ده س
مناســـب بـــرای جـــذب ســـپرده ها درجهـــت افزایـــش 
رشـــد  محرکـــه  نیـــروی  می توانـــد،  تولیـــدی  تـــوان 

کشـــور باشـــد. اقتصـــادی 

جذب سپرده های خرد
کـــه  افـــرادی  منابـــع  و  خـــرد  منابـــع  جـــذب  بـــرای 
ــه  کـ ــته و نمی داننـــد  ــازار نداشـ کافـــی از بـ اطاعـــات 
نـــرخ بازدهـــی ســـرمایه گذاری های مختلـــف چگونـــه 
کـــه  کشـــورها، یکـــی از ابزارهایـــی  اســـت در بیشـــتر 
قـــرار  ســـرمایه گذاران  دراختیـــار  را  فرصـــت  ایـــن 
اســـت.  ســـرمایه گذاری  صنـــدوق  می دهـــد، 
فرصت هـــای  از  یکـــی  ســـرمایه گذاری  صنـــدوق 
گزینه هـــای مختلـــف  در  ســـرمایه گذاری  مطلـــوب 
ـــازار ســـرمایه اســـت، خصوصـــا  ســـرمایه گذاری مثـــل ب
کـــه قصـــد ســـرمایه گذاری غیرمســـتقیم  ـــرای افـــرادی  ب
در بـــورس را دارنـــد و خودشـــان ســـرمایه، وقـــت یـــا 
کار ندارنـــد.  کافـــی را بـــرای انجـــام ایـــن  اطاعـــات 
ــه  ــتیابی بـ ــکان دسـ ــرمایه گذار امـ ــرد سـ کار فـ ــن  ــا ایـ بـ
بازدهی هایـــی باالتـــر از ســـود بانکـــی را بـــه دســـت 
صنـــدوق  یـــک  خاصـــه  به طـــور  آورد.  خواهـــد 
اوراق  ســـهام،  از  مجموعـــه ای  ســـرمایه گذاری 
واقـــع  در  اســـت.  بهـــادار  اوراق  ســـایر  و  مشـــارکت 
گرفـــت  می تـــوان آن را بـــه صـــورت شـــرکتی در نظـــر 
را روی  افـــراد مختلـــف پول هـــای خـــود  آن  کـــه در 
بهـــادار  اوراق  از  ســـبدی  در  و  می گذارنـــد  هـــم 
حاضرتعـــداد  حـــال  در  می کننـــد.  ســـرمایه گذاری 
بیـــش  بـــه  ایـــران  صندوق هـــای ســـرمایه گذاری در 
از ١٨٠صنـــدوق ســـرمایه گذاری رســـیده اســـت. از 
مهم تریـــن مزیت هـــای ایـــن صنـــدوق می تـــوان بـــه 
ریســـک  کاهـــش  دارایی هـــا،  حرفـــه ای  مدیریـــت 
اطاعـــات،  شـــفافیت  و  نظـــارت  ســـرمایه گذاری، 
بـــه  نســـبت  صرفه جویـــی  و  بـــاال  شـــوندگی  نقـــد 
ــزاری  ــرمایه گذاری ابـ ــام بـــرد. صنـــدوق سـ مقیـــاس نـ
از  بتواننـــد  تـــا  اســـت  خـــرد  ســـرمایه گذاران  بـــرای 
بـــرای  حرفـــه ای  افـــراد  مهارت هـــای  و  توانایی هـــا 
دارایی های شـــان  بـــر  نظـــارت  و  ســـرمایه گذاری 
کـــه ایـــن صندوق هـــا دارای  کننـــد. چـــرا  اســـتفاده 
ــه  کـ ــتند  ــرمایه گذاری هسـ ــران سـ ــران و مدیـ تحلیلگـ

گزینه هـــای  پیوســـته تـــاش می کننـــد تـــا بـــا یافتـــن 
مناســـب و خریـــد و فـــروش بـــه موقـــع آنهـــا، عملکـــرد 
فراهـــم  خـــود  ســـرمایه گذاران  بـــرای  ممتـــازی 
کننـــد. از طرفـــی بخشـــی از ایـــن دارایی هـــا شـــامل 
دارایی هـــای بـــا درآمـــد ثابـــت همچـــون ســـپرده های 
ریســـک  کـــه  می شـــود  مشـــارکت  اوراق  و  بانکـــی 
کاهـــش  ســـرمایه گذاری را بـــه شـــکل قابـــل توجهـــی 
در صنـــدوق  ســـرمایه گذاری  می دهـــد. همچنیـــن 
کـــه خیلـــی زود پـــول  ایـــن امـــکان را بـــه فـــرد می دهـــد 

کنـــد. خـــود را نقـــد 
واحدهـــای  فـــروش  بـــرای  فـــرد  کـــه  به طـــوری 
مواجـــه  مشـــکلی  هیـــچ  بـــا  خـــود  ســـرمایه گذاری 
کار توســـط ضامـــن نقـــد شـــوندگی  نمی شـــود. ایـــن 
کـــه  زمـــان  هـــر  فـــرد  و  می شـــود  انجـــام  صنـــدوق 
کـــردن دارایـــی خـــود بگیـــرد ضامـــن  ـــه نقـــد  تصمیـــم ب
نقـــد شـــوندگی صنـــدوق ایـــن وظیفـــه را بـــه عهـــده 
می گیـــرد. از طرفـــی بـــا توجـــه بـــه اینکـــه صندوق هـــای 
خـــرد  ســـرمایه های  گـــردآوری  از  ســـرمایه گذاری 
از  اســـتفاده  امـــکان  بنابرایـــن  می شـــوند،  تشـــکیل 
ــرای  ــزرگ بـ ــرمایه گذاری بـ ــه سـ ــای یـــک مجموعـ مزایـ

می شـــود. فراهـــم  آن  دارنـــدگان 
در ایـــن میـــان یـــک فـــرد شـــاید بـــا یـــک میلیـــون تومـــان 
گزینه هـــای متنوعـــی را  توانایـــی ســـرمایه گذاری در 
نداشـــته باشـــد. امـــا بـــا توجـــه بـــه حجـــم بـــاالی ســـرمایه 
در صنـــدوق ســـرمایه گذاری، ایـــن امـــکان بـــرای او 

فراهـــم می شـــود.
ضمنـــا بـــه دلیـــل حجـــم بـــاالی ســـرمایه صندوق هـــا 
بررســـی،  تحلیـــل،  قبیـــل  از  هزینـــه  هایـــی 
هزینه هـــا  ســـایر  و  فـــروش  و  خریـــد  ارزش گـــذاری، 
در بیـــن ســـرمایه گذاران سرشـــکن می شـــود و بـــرای 
یـــادی خواهـــد داشـــت. ســـرمایه گذار صرفه جویـــی ز
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• ستبران: 
ــم  ــرح می کنیـ ــوال را مطـ ــن سـ ــث ایـ ــروع بحـ ــرای شـ بـ
کوتـــاه مـــدت  کـــه افزایـــش نـــرخ ارز و نوســـانات آن در 
کار صنعـــت  کســـب و  و میـــان مـــدت چـــه تاثیـــری بـــر 

بـــرق داشـــته و خواهـــد داشـــت؟ 

• نصراله رهنما: 
کار وقتـــی توســـعه پیـــدا  کســـب و  کان و  اقتصـــاد 
کـــه بتوانـــد در  می کنـــد و ســـامت حداقلـــی را دارد 
شـــرایطی پیـــش بینـــی شـــده قـــرار بگیـــرد، فعـــاالن 
کـــه ذیربـــط و ذی نفـــع  اقتصـــادی در هـــر حـــوزه ای 
هســـتنند بایـــد یـــک پیـــش بینـــی بـــرای بـــازه زمانـــی 
آن  براســـاس  بتواننـــد  و  باشـــند  داشـــته  مشـــخص 
ایـــن  در  کننـــد،  تنظیـــم  را  خـــود  فعالیت هـــای 
کشـــور می توانـــد رشـــد اقتصـــادی  کـــه  موقعیـــت اســـت 
کننـــدگان،  داشـــته باشـــد. در واقـــع ســـازندگان، تولیـــد 
ــم  ــد هـ ــات بایـ ــدگان خدمـ ــه دهنـ ــران و ارائـ صنعتگـ
کننـــد و  کمـــک  کشـــور  ـــه رشـــد و بالندگـــی  ـــای هـــم ب پ

ــد.  کننـ ــا  ــود را ایفـ ــدام نقـــش خـ کـ ــر  هـ
ســـرمایه، تولیـــد و تولیدکننـــده بایـــد بتواننـــد در قالـــب 
را  ریســـک ها  اقتصـــادی  و  کاری  محاســـبه  یـــک 

کننـــد در غیـــر اینصـــورت بایـــد  کنتـــرل  شناســـایی و 
آزمایـــی  بخـــت  و  اتفـــاق  التـــاری،  شـــانس،  را  آن 
کـــه نتیجـــه آن مشـــخص و محتـــوم  کـــرد  نا م گـــذاری 
اســـت. تاثیـــر افزایـــش نـــرخ ارز فقـــط بـــه صنعـــت 
اســـت.  عام تـــر  خیلـــی  و  نیســـت  مربـــوط  بـــرق 
صنعـــت بـــرق فقـــط بخشـــی از فعالیـــت یـــا حرکـــت 
گرچـــه یـــک فعالیـــت زیرســـاختی  اقتصـــادی اســـت 
ـــرق تاثیـــر  ـــع دیگـــر از صنعـــت ب اســـت و تمامـــی صنای

می پذیرنـــد. 

ضرورت پیش بینی مکانیزم 
برای مقابله با نوسانات ارز

در تمـــام دنیـــا بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن مســـئله نـــه تنهـــا 
کان تـــر و  در نـــگاه بـــه تولیدکننـــده بلکـــه در نـــگاه 
بـــرای پویـــا نگـــه داشـــتن اقتصـــاد، مکانیزم هایـــی 
کـــه یکـــی از ایـــن مکانیزم هـــا  پیش بینـــی شـــده اســـت 
هـــج ارز یـــا پـــول ملـــی اســـت. »هـــج« بـــه ایـــن معنـــی 
کـــه بتواننـــد از پـــول ملـــی شـــان در مقابـــل  اســـت 
کننـــد. متاســـفانه  ـــی حفاظـــت  ارز هـــای معتبـــر جهان
یـــال در  در ایـــران چنیـــن سیســـتمی وجـــود نـــدارد و ر

حفظ قرارداد های برق
از گزند صعود نرخ ارز

میزگرد ستبران
با موضوع »نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت برق«

واقـــع هـــم منتـــزع از ســـایر ارزهاســـت و وابســـتگی 
مشـــخصی بـــه ســـایر ارز هـــا نـــدارد و نـــه بانـــک مرکـــزی 
کشـــور اســـت چنیـــن  کـــه نهـــاد سیاســـگذار پولـــی 
مکانیزمـــی تعریـــف نکـــرده اســـت لـــذا وقتـــی چنیـــن 
کل سیســـتم اقتصـــاد  بـــه  مســـائلی پیـــش می آیـــد 

کشـــور آســـیب می زنـــد. 
در صنعـــت بـــرق بـــه طـــور عـــام وزارت نیـــرو مشـــتری 
مشـــخصا  قرارداد هـــا  و  ماســـت  خدمـــات  و  کاال 
یالـــی  ر صـــورت  بـــه  قوانیـــن  و  ضوابـــط  براســـاس 
منعقـــد می شـــوند لـــذا وقتـــی تغییراتـــی بـــه وجـــود 
کاال و خدمـــات از مســـیر قابـــل  می آیـــد تولیدکننـــده 
کنتـــرل و پیـــش بینـــی شـــده خـــود خـــارج شـــده و در 
اجـــرای تعهـــدات خـــود وا می مانـــد. در ایـــن شـــرایط 
یـــان یـــک یـــا دو قـــرارداد را  شـــاید بتـــوان آســـیب و ز
متحمـــل شـــد، امـــا ایـــن در ادامـــه باعـــث تضعیـــف و 
کاال و خدمـــات  در نهایـــت ورشکســـتگی  امـــر تولیـــد 

خواهـــد شـــد. 
اخیـــرا دولـــت و وزارت نیـــرو در قرارداد هـــای خـــود 
بـــرای اینکـــه ریســـک های حاصـــل از تغییـــرات ارز 
ــازندگان  ــه سـ ــرای اینکـ ــه بـ ــه نـ ــد، البتـ کاهـــش دهـ را 
کنـــد بلکـــه بـــرای اینکـــه بتوانـــد پروژه هـــای  را حفـــظ 
دهـــد،  نجـــات  تکلیفـــی  با و  توقـــف  از  را  خـــود 
اســـت.  کـــرده  بینـــی  پیـــش  تعدیـــل  فرمول هـــای 
ــود دارد،  ــی وجـ ــش بینـ ــل و پیـ ــوع تعدیـ ــه نـ ــا سـ دو یـ
در  کـــه  می شـــود  ســـازندگانی  شـــامل  اول  تعدیـــل 
کشـــور  مقابـــل تغییـــرات قوانیـــن و مقـــررات جـــاری 
کـــه ایـــن امـــر نیـــز در  دچـــار تحمیـــل مالـــی شـــدند 
عمـــل و مکانیســـم اجرایـــی حـــرف دیگـــری اســـت 
و  انداز هـــا  دســـت  بـــا  اســـت  ممکـــن  کـــه  چـــرا 
واقـــع  در  شـــود.  مواجـــه  مختلـــف  تفســـیر های 
قانونگـــذار نیـــت داشـــته قرارداد هـــا را بـــه ســـرانجام 
بـــه  و  نـــدارد  نـــگاه جامعـــی  امـــا خریـــدار  برســـاند، 
ـــع لحظـــه ای و شـــخصی حـــوزه فعالیـــت  دنبـــال مناف
کار را ســـخت  کـــه ایـــن تفـــاوت دیـــدگاه  خـــود اســـت 
کـــرده اســـت. موضـــوع دوم، نـــرخ نهاده هـــای اولیـــه 

کـــه بـــا ایـــن  کـــه تحـــت تاثیـــر قـــرار می گیـــرد  اســـت 
ــورد  ــیر و تعلـــل برخـ ــا تفسـ ــز ممکـــن اســـت بـ ــورد نیـ مـ
شـــود لـــذا فرمـــول تعدیـــل اساســـا جوابگـــو نیســـت و 
کمـــی از  کارکـــرد خـــود را از دســـت می دهـــد و میـــزان 

می کنـــد.  جبـــران  را  خســـارت 

جای خالی پیش بینی ارز 
در تعدیل قرارداد ها 

کـــه پیـــش بینـــی  در ایـــن تعدیل هـــا تنهـــا چیـــزی 
کـــه البتـــه عنـــوان می گوینـــد ارز  نشـــده، ارز اســـت 
گرفتـــه  پیـــش بینـــی شـــده و مابـــه التفـــاوت آن در نظـــر 
کـــه هـــر دوی ایـــن مـــوارد روی  نشـــده اســـت در حالـــی 
گـــذار اســـت. مـــا در  قیمـــت نهایـــی محصـــول تاثیـــر 
کفـــا هســـتیم، ولـــی  بخشـــی از مـــواد اولیـــه انتقـــال خـــود 
بســـیاری از مـــواد اولیـــه مســـتقیما از خـــارج خریـــداری 
می شـــود در واقـــع ایـــن خودکفایـــی بـــه معنـــای ایـــن 
کل مـــواد در داخـــل تولیـــد شـــود بلکـــه بـــه  کـــه  نیســـت 
معنـــی وجـــود دانـــش و قابلیـــت آن در داخـــل اســـت 
تاثیـــر  تحـــت  مســـتقیما  مـــواد  از  بخـــش  ایـــن  لـــذا 
قیمـــت ارز و دالر اســـت و مـــا نمی توانیـــم ایـــن مـــورد 
ـــا ایـــن تغییـــرات معلـــوم  ـــذا ب را در تعدیل هـــا ببینیـــم ل
نیســـت تـــا دوســـال دیگـــر چـــه حجمـــی از تغییـــرات 

رخ دهـــد و آســـیب رســـان باشـــد. 
خیلـــی از مـــواد اولیـــه مـــا در داخـــل تامیـــن می شـــود، 
امـــا وابســـتگی مســـتقیمی بـــه قیمـــت ارز دارد. شـــاید 
ــل  ــه دو دلیـ ــا بـ ــم، امـ ــد می کنیـ ــه خریـ ــوالد مبارکـ از فـ
ــرد اول اینکـــه بخشـــی  ــر می گیـ ایـــن خریـــد از ارز تاثیـ
از مـــواد اولیـــه و نهـــاده آن هـــا تحـــت تاثیـــر ارز اســـت 
قیمـــت  بـــا  داخلـــی  فـــروش  قیمـــت  اینکـــه  دوم  و 
بـــا  قیمـــت  ایـــن  کـــه  می شـــود  تنظیـــم  صادراتـــی 
قیمـــت  لـــذا  باالنـــس می شـــود  بازار هـــای جهانـــی 

داخلـــی هـــم افزایـــش پیـــدا می کنـــد. 
در صنعـــت ســـاخت دکل نزدیـــک بـــه 70 درصـــد 
قیمـــت تمـــام شـــده، قیمـــت مـــواد اولیـــه اســـت وقتـــی 

دالر در یـــک مـــاه 30 درصـــد تغییـــر داشـــته اســـت 
کـــه 70  کار چـــه انـــدازه اســـت  مگـــر حاشـــیه ســـود 
درصـــد قیمـــت تمـــام شـــده بخواهـــد 30 درصـــد تغییـــر 
کـــه ایـــن تغییـــر در  کنیـــم  گـــر فـــرض  داشـــته باشـــد؟! ا
کـــه اول بایـــد  آینـــده جبـــران خواهـــد شـــد بایـــد بدانیـــم 
ــم و  کنیـ ــت  ــب پرداخـ ــدا از جیـ ــارت را نقـ ــن خسـ ایـ
ــم  ــن هـ ــه ایـ کـ ــم  کنیـ ــری  ــیه پیگیـ ــور نسـ ــه طـ ــدا بـ بعـ

جوابگـــو نخواهـــد بـــود. 

باید مراقب دستاورد های 3۵ ساله 
صنعت برق باشیم 

می کنـــد،  پیـــدا  ادامـــه  وضعیـــت  ایـــن  وقتـــی 
شـــرکت های توانمنـــد و تولیدکننـــده یـــک بـــه یـــک 
کار خـــارج  گردونـــه  ضعیـــف و ضعیف تـــر شـــده و از 
کاهـــش  کشـــور  قابلیت هـــای  واقـــع  در  می شـــوند 
کـــه باقـــی ماندنـــد  پیـــدا می کنـــد. شـــرکت هایی هـــم 
در حالـــت بیـــم و اســـترس بـــه ســـر می برنـــد بنابرایـــن 
ک  یـــک پیـــچ خطرنـــا از  کشـــور می خواهـــد  وقتـــی 
ــته  ــی داشـ ــازندگی و بالندگـ ــاره سـ ــد و دوبـ کنـ ـــور  عب
فقـــط  و  نـــدارد  مناســـبی  و  قابـــل  ســـازنده  باشـــد، 
کـــه  چنـــد شـــرکت ضعیـــف در حـــال احتضـــار  دارد 

بـــر روی صنعـــت می گـــذارد.  تاثیـــرات جـــدی 
قبـــل از دهـــه 60، صنعـــت انتقـــال بـــرق وابســـتگی 
ــی  ــان خارجـ ــازندگان و مجریـ ــه سـ ــدی بـ ــد درصـ صـ
کـــه  داشـــت و امـــروز ایـــن دســـتاورد بزرگـــی اســـت 
در صنعـــت بـــزرگ و زیرســـاختی بـــرق نـــه تنهـــا بـــه 
ایـــن  بلکـــه  رســـیدیم  درصـــدی   100 خودکفایـــی 
کاال و  شـــرکت ها امـــروز در موقیعـــت صادرکننـــده 
ــار  ــتند و اعتبـ ــراف هسـ ــور های اطـ کشـ ــه  خدمـــات بـ
خوبـــی هـــم در ایـــن حـــوزه دارنـــد. حواســـمان باشـــد 
تـــاش 35 ســـاله خیلـــی راحـــت  و  کـــه دســـتاورد 
لحظـــه ای  ضربه هـــای  و  بـــرود  دســـت  از  می توانـــد 

ببـــرد.  بیـــن  از  را  دســـتاورد ها 

موضـــوع  داغ تریـــن  روز هـــا  ایـــن  ارز  نـــرخ  افزایـــش 
کـــه در حوزه هـــای مختلـــف تبعـــات  اقتصـــادی اســـت 
گاهـــی فعـــاالن اقتصـــادی را بـــا  خـــود را داشـــته اســـت و 
ــا  ــت آن هـ ــه فعالیـ کـ ــرا  ــت چـ ــرده اسـ کـ ــه  ــوک مواجـ شـ
ــروکار  ــا نـــرخ ارز سـ ــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم بـ بـــه طـ
دارد. بـــدون تردیـــد بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 
از نوســـانات  و  نبـــوده  ایـــن قاعـــده مســـتثنی  از  نیـــز 
کردیـــم در ایـــن  نـــرخ ارز تاثیـــر پذیرفتـــه اســـت. ســـعی 
کـــه بـــا حضـــور نمایندگانـــی از تولیدکننـــدگان،  میزگـــرد 
برگـــزار  واردکننـــدگان  و  صادرکننـــدگان، پیمانـــکاران 
بـــرق را  بـــر صنعـــت  ارز  نـــرخ  افزایـــش  اثـــرات  شـــد، 
کنتـــرل بنگاه هـــای اقتصـــادی اســـت،  کـــه خـــارج از 
کـــرده و راهکار هـــای مواجهـــه بـــا آن را پیگیـــری  بررســـی 

کنیـــم.

} }

محمد زمانی؛ نایب رئیس کمیته توسعه صادرات
مدیرعامل شرکت نیروگاه شهرک صنعتی نورین

نصراله رهنما، نایب رئیس هیات مدیره سندیکا
مدیر عامل شرکت گام اراک

مهدی مسائلی، عضو کمیته سازندگان پست های فشار قوی
مدیر عامل شرکت پردیسان فناوران نیرو

موسی احمدیان؛ عضو هیات رئیسه کمیته اتوماسیون و مخابرات
مدیرعامل شرکت رانین فرآیند گستر
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• ستبران: 
درگیـــر  ســـندیکا  شـــرکت های  از  بســـیاری 
کـــه حاصـــل افزایـــش  قرارداد هـــای متوقفـــی هســـتند 
اســـت،   91 و   90 ســـال های  در  ارز  نـــرخ  گهانـــی  نا
کـــه در وضعیـــت نـــرخ  امـــروز و بعـــد از جهـــش تـــازه ای 
ارز رخ داده اســـت، شـــرایط پیمانـــکاران را چگونـــه 

می کنیـــد؟ یابـــی  ارز

حل مشکالت صنعت برق 
در هاله ابهام 

• مهدی مسائلی: 
ـــل  کار تبدی ـــب و  کس ـــته  گذش ـــال  ـــفانه در 10 س متاس
بـــه قمـــار شـــده اســـت و مـــا وارد یـــک فضایـــی شـــده 
کـــه ایـــن قمـــار تبدیـــل بـــه ریســـک شـــده اســـت  ایـــم 
کـــه مفهـــوم ریســـک بایـــد تعـــرف درســـتی  در حالـــی 
کشـــور مـــا 112  داشـــته باشـــد. عمـــر صنعـــت بـــرق در 
کـــه 100  کـــه در مقایســـه بـــا قانـــون اساســـی  ســـال اســـت 
ــی  ــذا صنعتـ ــتری دارد. لـ ــابقه بیشـ ــت، سـ ــاله اسـ سـ
کننـــده اســـت بـــوده اســـت، امـــا امـــروز  فعـــال و تعییـــن 
ـــه خصوصـــی ســـازی و اصـــل 44،  علیرغـــم اعتقـــاد ب

وضعیـــت مناســـبی نـــدارد. 

مرگ بخش خصوصی 
نزدیک است 

بحران هـــای مالـــی همیشـــه در دنیـــا بـــوده و درمـــان 
ـــی در  ـــا متاســـفانه ســـال 91 اتفاق هـــم شـــده اســـت، ام
ایـــران افتـــاد و ارز از مرجـــع بـــه ارز مبادلـــه ای تبدیـــل 
شـــد و مـــا ارز را از 1226 بـــه 2500 رســـاندیم و در بهمـــن 
ـــم. حـــال ســـوال  کردی ـــه  همیـــن ســـال ارز 4200 را تجرب
کـــه چـــرا امـــروز و در ســـال 96 دوبـــاره  ایـــن اســـت 
بایـــد تجربـــه ســـاا 91 تکـــرار شـــود؟ آیـــا در ســـال های 
ــته  ــی داشـ ــکل درمانـ ــن مشـ ــرای ایـ ــتیم بـ ــل توانسـ قبـ
امـــروز  کنیـــم؟ واقعیـــت  باشـــیم و دارویـــی تجویـــز 
کـــه وزات نیـــرو از شـــرایط و  نشـــان دهنـــده آن اســـت 
یـــخ  ـــه تار گذشـــته درس نگرفتـــه اســـت و ب تجربیـــات 

اعتقـــادی نـــدارد. 
در صنعـــت بـــرق سیســـتم مناقصـــه محـــور اســـت 
و  نامـــه  آییـــن  در  متاســـفانه  و  محـــور  مزایـــده  نـــه 
قانـــون مناقصـــات بـــه هیـــچ وجـــه تاطمـــات ارزی 

شـــناخته  ریســـکی  و  اســـت  نشـــده  بینـــی  پیـــش 
ــر  ــی در نظـ ــرای آن پوششـ ــوان بـ ــه بتـ کـ ــت  ــده اسـ نشـ
گرفـــت. دولـــت و وزارت نیـــرو در قرارداد هـــا نـــه تنهـــا 
بـــه فکـــر بخـــش خصوصـــی نیســـت بـــه فکـــر خـــود 
ــب  کسـ ــرای صنعـــت  ــی بـ ــه درمانـ ــت وگرنـ ــم نیسـ هـ
کار در نظـــر می گرفـــت. در صنعـــت بـــرق آن هـــم  و 
ـــرش از  ـــه عم ک ـــاختی  ـــت زیرس ـــک صنع ـــوان ی ـــه عن ب
قانـــون بیشـــتر اســـت، فقـــط و فقـــط بایـــد تعدیل هـــای 
کـــه ایـــن تعدیل هـــا بایـــد  قـــراردادی تعریـــف شـــود 
در متـــن قرارداد هـــا قیـــد شـــود در غیـــر اینصـــورت 
بـــه  نـــه چنـــدان دور  آینـــده  در  بخـــش خصوصـــی 
بایـــد  اســـت  معتقـــد  کـــه  دولتـــی  همیـــن  دســـت 
خصوصی ســـازی انجـــام دهیـــم، نابـــود خواهـــد شـــد 
کـــه پیـــش بینـــی الزم بـــرای حمایـــت از قرارداد هـــا  چـــرا 
کـــه تاطـــم 20، 30  انجـــام نشـــده اســـت. در بـــازاری 
کـــه  یـــم  درصـــدی دالر وجـــود دارد چطـــور انتظـــار دار

ــد؟! ــه دهـ ــود ادامـ ــت خـ ــه حرکـ ــرق بـ ــت بـ صنعـ

فسخ قرارداد و ضبط ضمانت؛ 
حاصل قرارداد های متوقف 

• نصر اله رهنما: 
کننـــده  ــراردادی متوقـــف می شـــود و تامیـــن  وقتـــی قـ
کارفرمـــا  کنـــد،  نمی توانـــد تعهـــدات خـــود را اجرایـــی 
ــه  ــت نامـ ــط ضمانـ ــرارداد و ضبـ ــخ قـ ــه فسـ ــور بـ مجبـ
کننـــده و تولیدکننـــده ای  کـــه ایـــن بـــه تامیـــن  می شـــود 
کنترلـــی بـــر آن نداشـــته  کـــه در آن دخیـــل نبـــوده و 
می شـــود  باعـــث  و  می زنـــد  آســـیب  نیـــز  اســـت، 
قـــرارداد لحظـــه ای  بـــا چنـــد برابـــر قیمـــت  کارفرمـــا 
کـــه در نهایـــت هـــم پیمانـــکار، هـــم  کنـــد  منعقـــد 
یـــان خواهنـــد دیـــد.  کارفرمـــا ز ســـازنده و هـــم خـــود 

• ستبران: 
گـــروه مهندســـان بازرگانـــی  بخـــش واردکننـــدگان و 
ـــی هســـتند قطعـــا  کاال هـــای واردات کننـــده  ـــه تامیـــن  ک
کاهـــش نـــرخ ارز مســـتقیم ترین آســـیب  ار افزایـــش یـــا 
ـــه  ـــاره توضیحـــی ارائ را می بیننـــد، لطفـــا هـــم در ایـــن ب
دهیـــد و هـــم اینکـــه نحـــوه تســـری ایـــن آســـیب از 
واردکننـــدگان بـــه ســـایر بخش هـــای صنعـــت بـــرق را 

کنیـــد؟  تشـــریح 

ج  تغییرات نرخ ارز خار
از حیطه قدرت بخش خصوصی است 

• موسی احمدیان:
گـــران شـــدن   اول اینکـــه بحـــث تغییـــرات نـــرخ ارز و 
آن، خـــارج از حیطـــه قـــدرت ماســـت و نمی تـــوان بـــه 
آن وارد شـــد، امـــا در مســـئله تاثیـــر ایـــن نوســـانات بـــر 
کـــه تاثیـــری منفـــی  کنـــم  صنعـــت بـــرق بایـــد اذعـــان 
ـــت،  ـــرده اس ک ـــاد  ـــاری ایج ـــی بیم ـــا نوع ـــته و قطع داش
و  کارشناســـی  کار  نیازمنـــد  آن  دقیـــق  بررســـی  امـــا 
ــان اســـت و  ــوی اقتصاددانـ ــادی از سـ ــل اقتصـ تحلیـ
ــد  کننـ ــد مشـــخص  ــراد بایـ ــن افـ ــی را ایـ ــه نهایـ نتیجـ
ـــاال رفتـــه اســـت هنـــوز  ـــرخ ارز ب کـــه ن کـــه در ایـــن اواخـــر 

تحلیـــل دقیقـــی ارائـــه نشـــده اســـت. 
کـــه از تـــوان مـــا  در بررســـی ایـــن موضـــوع آن چیـــزی 
ــت  ــن اسـ ــد ایـ ــر می آیـ ــرق بـ ــت بـ ــندیکای صنعـ و سـ
و  تغییـــرات  ایـــن  بـــا  مقابلـــه  روش هـــای  بایـــد  کـــه 
کـــرده و راهـــکار ارائـــه دهیـــم.  نوســـانات را شناســـایی 
کـــه ایـــن نوســـانات اتفـــاق می افتـــد  در هـــر دوره ای 
راه حـــل درســـتی مطـــرح نمی شـــود لـــذا تعـــدادی از 
گردونـــه فعالیـــت خـــارج می شـــوند. در  شـــرکت ها از 
حـــوزه اتوماســـیون، بخـــش قابـــل توجهـــی مهندســـی 
بســـیاری از قرارداد هـــا را تشـــکیل می دهنـــد و بیشـــتر 
فعالیت هـــا در حـــوزه مهندســـی اســـت و مـــواد اولیـــه 
تعیین کننـــده نیســـتند، لـــذا شـــاید وضعیـــت ایـــن 
شـــرکت ها بهتـــر از ســـایر حوزه هـــای صنعـــت بـــرق 
باشـــد. شـــاید در حـــوزه انتقـــال و مـــواد وارداتـــی تاثیـــر 
نهایـــت  امـــا در  باشـــد،  بیشـــتر  ارز  نـــرخ  نوســـانات 
کنیـــم  هـــدف همـــه بایـــد ارائـــه راهـــکار باشـــد و تـــاش 
رهـــا  درمـــان  بـــدون  و  گذشـــته  هماننـــد  را  بحـــران 

ــم.  ــرده و فرامـــوش نکنیـ نکـ
گذشـــته هـــر  ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در چنـــد ســـال 
ـــرخ تعدیـــل  ســـه مـــاه یکبـــار روی یـــک فهرســـت بهـــا ن
جبـــران  را  خســـارت  حـــدی  تـــا  کـــه  مـــی داد  ارائـــه 
نیـــز حـــذف شـــده اســـت  مـــورد  ایـــن  کـــه  می کـــرد 
لـــذا دولـــت و مجلـــس بایـــد مفهمـــوم قرارداد هـــای 
یالـــی را جـــا بیندازنـــد تـــا قرارداد هـــا ذاتـــا ارزی  ارزی ر
ــا در صـــورت تغییـــرات بتوانیـــم ایـــن  یالـــی باشـــد تـ ر
مـــوارد  ایـــن  همـــه  در  کنیـــم.  تبدیـــل  را  قرارداد هـــا 
ـــه اینکـــه فـــان  ـــده باشـــند ن گیرن ـــد بانـــک تصمیـــم  بای

گاهـــی اوقـــات  کنـــد. البتـــه  گیـــری  شـــخص تصمیـــم 
از  خـــارج  کـــه  می دهـــد  رخ  دنیـــا  در  بحران هایـــی 
قیمـــت  رفتـــن  بـــاال  مثـــا  ماســـت  کنتـــرل  و  اراده 
ـــا  جهانـــی مـــس لـــذا بایـــد روش هایـــی بـــرای مواجهـــه ب
کنیـــم و دولـــت و  گهانـــی را تعریـــف  ایـــن تغییـــرات نا
کـــه پروژه هایـــی  مجلـــس بایـــد بـــه ایـــن نتیجـــه برســـند 
کـــه بخـــش خصوصـــی بـــه عهـــده دارنـــد، متعلـــق بـــه 
ـــاور  ـــکار، مش ـــت پیمان ـــت و ماهی ـــر اس ـــون نف 80 میلی
کارفرمـــا فرقـــی نـــدارد و همـــه از آن پـــروژه اســـتفاده  و 

می کننـــد. 

بحران های فراموش شده 
و درس های پاس نشده! 

کـــه  یکـــی از بزرگتریـــن مشـــکات مـــا ایـــن اســـت 
بعـــد از هـــر بحـــران راه حلـــی ارائـــه نمی دهیـــم و آن 
را بـــه مـــرور فرامـــوش می کنیـــم و ایـــن باعـــث عـــادی 
گـــر  شـــدن ایـــن نـــوع مســـائل در جامعـــه می شـــود ا
کـــه در ســـال 91 اتفـــاق افتـــاد را بررســـی  بحـــران ارزی 
شـــرایط  ایـــن  بـــا  امـــروز  می شـــد  ارائـــه  راهـــکار  و 
شـــاید  هـــم  دیگـــر  کشـــور های  در  نبودیـــم.  مواجـــه 
کننـــد، امـــا بـــا  نتواننـــد بحرانـــی را 100 درصـــد حـــل 
ــد  ــل می کننـ ــکل را حـ ــد مشـ ــکار 75 درصـ ــه راهـ ارائـ
و وقتـــی همـــان مشـــکل دوبـــاره تکـــرار شـــد، بـــرای 
حـــل 25 درصـــد باقیمانـــده انـــرژی و زمـــان صـــرف 
کننـــد و یـــا  می کننـــد نـــه اینکـــه دوبـــاره از اول شـــروع 
کنـــار بگذارنـــد. در ســـال 61 شـــرکت های  کا آن را 
می کردنـــد،  کار  مـــا  انتقـــال  خطـــوط  روی  ژاپنـــی 
گـــر همیـــن  یـــم، امـــا ا امـــروز خودمـــان دانـــش فنـــی دار
رونـــد ادامـــه داشـــته باشـــد در 20 ســـال آینـــده همیـــن 
کارآفرینـــان حـــذف می شـــوند  تمـــام دانـــش فنـــی و 
و بـــه جـــای ژاپنی هـــا ایـــن بـــار ســـریانکا، چیـــن و 
کـــه ایـــن امـــر اصـــا  ـــه ســـراغمان می آینـــد  بنـــگادش ب

خوشـــایند نیســـت. 

• ستبران: 
ارز  نـــرخ  نوســـانات  از  بـــرق  حوزه هـــای  همـــه 
وضعیـــت  انـــد،  شـــده  تغییراتـــی  دســـتخوش 
صادرکننـــدگان  و  صادرکننـــده  شـــرکت های 
اســـت؟  چگونـــه  شـــرایط  ایـــن  در  بـــرق  صنعـــت 
ـــرو  تی روب ـــکا ـــه مش ـــا چ ـــر ب ـــن تغیی ـــذر ای ـــما از رهگ ش

کمتریـــن  شـــده اید؟ بـــه نظـــر می رســـد ایـــن حـــوزه 
آســـیب را داشـــته باشـــد و یـــا حتـــی نفعـــی هـــم بـــرده 

باشـــد؟ 

• محمد زمانی فر: 
کـــرد،  نـــگاه  طرفـــه  یـــک  موضـــوع  ایـــن  بـــه  نبایـــد 
وقتـــی تولیدکننـــدگان در ایـــن شـــرایط بـــرای زندگـــی 
می کننـــد،  نـــرم  پنجـــه  و  دســـت  خـــود  نجـــات  و 
صادرکننـــدگان هـــم آینـــده ای بـــرای خـــود متصـــور 
خوبـــی  فعالیـــت  بایـــد  تولیدکننـــدگان  نیســـتند. 
کـــه مـــا هـــم بتوانیـــم صـــادرات خوبـــی  داشـــته باشـــند 
اســـت،  کننـــده  نگـــران  شـــرایط  باشـــیم.  داشـــته 
ــای آنچنانـــی در  ــا قیمت هـ کاال و خدمـــات بـ وقتـــی 
اختیارمـــان قـــرار بگیـــرد چطـــور می توانیـــم در بـــازار 
ــرپا  ــیم، وقتـــی سـ ــرپا باشـ ــد سـ ــا بایـ ــم. مـ کنیـ رقابـــت 
نیســـتیم امـــکان صـــادرات و رقابـــت در بازار هـــای 
خارجـــی وجـــود نـــدارد. وقتـــی ســـرپا مانـــدن مشـــکل 
کـــرد، مشـــکات  اســـت بـــه ســـادگی نمی تـــوان رقابـــت 
خیلـــی بیشـــتر از ایـــن حرفهاســـت و قطعـــا تاثیـــر خـــود 
را می گـــذارد.  لـــذا دولـــت بایـــد از صادرکننـــدگان 
گرفتـــن   از طریـــق دیپلماســـی اقتصـــادی و در نظـــر 

کنـــد. مشـــوق هـــای مســـتمر صادراتـــی حمایـــت 

• ستبران: 
تیـــپ  قرارداد هـــای  قالـــب  در  قرارداد هـــا  تعدیـــل 
کـــه  قابـــل پیگیـــری خواهـــد بـــود و شـــما سالهاســـت 
درگیـــر چانـــه زنـــی در ایـــن حـــوزه هســـتید، چطـــور 
کارفرمایـــان نمی پذیرنـــد  کـــه  می تـــوان در شـــرایطی 

موضـــوع تعدیـــل قرارداد هـــا را جـــا انداخـــت؟ 

تعدیل در قرارداد ها الزام است 
نه انتخاب 

• مهدی مسائلی: 
ــوع  ــه موضـ ــره ای بـ ــد زنجیـ ــوارد بایـ ــن مـ ــی ایـ در بررسـ
ـــوان فقـــط شـــرایط یـــک طـــرف  کـــرد یعنـــی نمی ت نـــگاه 
کـــرد. واژه صـــادرات و واردات دو واژه در  را بررســـی 
اقتصـــاد  یـــک  ملـــزوم  و  ولـــی الزم  ظاهـــر متضـــاد، 
کارکـــردی ندارنـــد و نمی تواننـــد  هســـتند و بـــدون هـــم 
کننـــد. حجـــم صـــادرات مـــا 35 صـــدم دالر  فعالیـــت 
کیلـــو واردات 1/47  کـــه هـــر  ارزش دارد در حالـــی 

کیلـــو در 5 ماهـــه  صـــدم دالر اســـت، مـــا 48 میلیـــارد 
کردیـــم در مقابـــل 13  کاال صـــادر  نخســـت ســـال 96 

کردیـــم.  کیلـــو وارد  میلیـــارد 
داخلـــی  تورم هـــای  بحـــث  بـــا  قرارداد هـــا  در  مـــا 
ــید و 50  ــود رسـ ــه اوج خـ ــم بـ ــم هـ ــه در دولـــت دهـ )کـ
درصـــد بـــود( و تورم هـــای بیـــن المللـــی )مثـــا تغییـــر 
ـــه ایـــن  ـــا توجـــه ب ـــرو هســـتیم. ب نـــرخ جهانـــی مـــس( روب
تورم هـــا آیـــا وزارت نیـــرو آییـــن نامه  هـــای خـــود را بـــا 
کـــرده اســـت؟ در بحـــث  مقتضیـــات زمـــان بـــه روز 
ــرده  کـ ــرف  ــر بـ ــک زیـ کبـ ــد  ــرمان را ماننـ ــا سـ قرارداد هـ
ـــم و بســـیاری از قرارداد هـــا بابـــت ارز متوقـــف شـــده  ای
ــه  ــوده و بـ ــزام بـ ــا یـــک الـ ــل در قرارداد هـ اســـت. تعدیـ
ــی  ــت. در حالـ ــک هاسـ ــش دادن ریسـ ــای پوشـ معنـ
کـــه در قرارداد هـــای فاینانـــس تضمین هـــای بانـــک 
مرکـــزی اعمـــال می شـــود بـــرای قرارداد هـــای داخلـــی 
چنیـــن تضمینـــی وجـــود نـــدارد. آیـــا ایـــن تفـــاوت 
گـــذار داخلـــی و خارجـــی  قائـــل شـــدن بیـــن ســـرمایه 
اقتصـــادی  آپارتایـــد  برخـــورد  ایـــن  آیـــا  نیســـت؟ 

نیســـت؟ 
و  می کننـــد  مدیریـــت  را  پولـــی  بـــازار  بانک هـــا 
بـــرای همـــه  بایـــد  پـــس  را می شناســـند  ریســـک ها 
قرارداد هـــا نگـــرش ضـــد خطـــا پیـــش بینـــی شـــود تـــا 
گونـــه مشـــکل حتـــی از ســـوی  در صـــورت بـــروز هـــر 
 )safe site( خریـــدار و مشـــتری در ســـیف ســـایت
کـــه ایـــن روش در شـــرکت تویوتـــا ژاپـــن  قـــرار بگیرنـــد 

اســـت. شـــده  پیش بینـــی 
ـــا  کار ب ـــع و انتقـــال انتظـــار  ی وزارت نیـــرو در ســـطح توز
کـــه  موجـــودات بالـــغ را دارد، امـــا محیـــط نابالغـــی را 
ایـــن شـــرکت ها در آن فعالیـــت می کننـــد، در نظـــر 
رخداد هـــای  از  آن  اثرپذیـــری  محیطـــی  نمی گیـــرد 
ــم  ــم در تاطـ ــی دائـ ــاق داخلـ ــدم وفـ ــی و عـ بین المللـ
اســـت پـــس بایـــد بیشـــتر مراقـــب قرارداد هـــا بـــود و 
ــزام  ــک الـ ــپ یـ ــای تیـ ــت، قرارداد هـ ــن مراقبـ ــرای ایـ بـ

ــا بایـــد اجرایـــی شـــود.  اســـت نـــه انتخـــاب و حتمـ
طبـــق اصـــل بیســـت و دوم قانـــون اساســـی جمهـــوری 
حقـــوق،  مـــال،  جـــان،  حیثیـــت،  ایـــران  اســـامی 
مســـکن و شـــغل اشـــخاص از تعـــرض مصـــون اســـت 
کنـــد. آیـــا حیثیـــت  کـــه قانـــون تجویـــز  مگـــر در مـــواردی 
و مـــال بخـــش خصوصـــی از تعـــرض در امـــان اســـت؟ 
ــراردادی  ــروز وارد قـ ــا امـ ــه مـ کـ ــن  ــر از ایـ ــی باالتـ تعرضـ
ــدارد؟  ــاری نـ ــردا اعتبـ ــرای فـ ــه قیمـــت آن بـ کـ ــویم  شـ

نصر اله رهنما: این موضوع دستاورد بزرگی 
است که در صنعت بزرگ و زیرساختی برق نه 

تنها به خودکفایی 1۰۰ درصدی رسیدیم بلکه 
این شرکت ها امروز در موقیعت صادرکننده 

کاال و خدمات به کشور های اطراف هستند و 
اعتبار خوبی هم در این حوزه دارند

مهدی مسائلی: در صنعت برق سیستم 
مناقصه محور است نه مزایده محور و 

متاسفانه در آیین نامه و قانون مناقصات به 
هیچ وجه تالطمات ارزی پیش بینی نشده 

است و ریسکی شناخته نشده است که بتوان 
برای آن پوششی در نظر گرفت

محمد زمانی فر: شرایط نگران کننده است، 
وقتی کاال و خدمات با قیمت های آنچنانی 
در اختیارمان قرار بگیرد چطور می توانیم در 
بازار رقابت کنیم. ما باید سرپا باشیم، وقتی 

سرپا نیستیم امکان صادرات و رقابت در 
بازر های خارجی وجود ندارد

موسی احمدیان: ما با دولتی مردد طرف 
هستیم که هنوز نمی داند آیا خصوصی سازی 

باید انجام شود یا همه شرکت ها دولتی 
بمانند. ما پشت مجموعه های دولتی اسم 

شرکت گذاشته ایم و این درد بزرگی است 
که در بحران ارز و اقتصاد، راه حل و راهکار 

نداشته باشیم



تاثیر نوساناِت 
نرخ ارز 

بر صنعت برق

تاثیر نوساناِت 
نرخ ارز 

بر صنعت برق
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جمهـــوری  اساســـی  قانـــون  چهلـــم  اصـــل  طبـــق 
اعمـــال  نمی توانـــد  هیچ کـــس  نیـــز  ایـــران  اســـامی 
حـــق خویـــش را وســـیله اضـــرار بـــه غیـــر یـــا تجـــاوز بـــه 
منافـــع عمومـــی قـــرار دهـــد. پـــس چـــرا دســـتگاه های 

اجرایـــی ایـــن قانـــون را اجـــرا نمی کننـــد؟ 
وجـــود  خصوصـــی  بخـــش  کنیـــم  فـــرض  اصـــا 
خـــودش  بـــرای  دلـــش  دولـــت  نـــدارد،  خارجـــی 
کـــه  را  پروژه هایـــی  ســـال  هـــر  کـــه  نمی ســـوزد  هـــم 
بـــا بـــی تدبیـــری در موقـــع عقـــد قـــرارداد، شـــروع بـــه 
کـــرده اســـت نیمـــه تمـــام رهـــا می کنـــد؟ البتـــه  کار 
کارســـاز نیســـت بلکـــه  صرفـــا وجـــود قـــرارداد تیـــپ 
ــرای آن اســـت و  ــود و اجـ کارایـــی و اثربخشـــی در وجـ
ــوا  ــرارداد، محتـ ــکل قـ ــود. شـ ــت شـ ــد رعایـ ــر دو بایـ هـ
و ضمائـــم قـــرارداد تیـــپ نیـــز مهـــم اســـت. در ایـــن 
ـــرخ ارز و براســـاس  ـــه هنـــگام ن ـــد تعدیـــل ب موضـــوع بای
شـــاخص های واقعـــی داشـــته باشـــیم در غیـــر ایـــن 
صـــورت ســـرابی بیـــش نیســـت. متـــن قـــرارداد تیـــپ 
وجـــود دارد و ضمائـــم آن مهـــم اســـت، لطفـــا طنـــاب 

پوســـیده دســـت مـــا ندهیـــد.

• ستبران: 
کـــرده  ســـندیکا فهرســـت بهایـــی از اقـــام اســـتخراج 
کـــه اعضـــا حاضـــر بـــه  بـــود، امـــا مشـــکل ایـــن بـــود 
ــت  ــای قیمـ ــت بهـ ــدند و فهرسـ ــذاری نشـ گـ ــت  قیمـ

گـــذاری شـــده ای مصـــوب نشـــد؟ 

توپ فهارس بهای سازمان برنامه بودجه 
در زمین بخش خصوصی 

• مهدی مسائلی: 
یـــم، فهرســـت  مـــا در صنعـــت بـــرق فهـــارس بهـــا ندار
بـــرق  ســـندیکا،  کمـــک  بـــا  قیمـــت  بـــدون  بهـــای 
تهـــران و مشـــاوران بـــرای حوزه هـــای انتقـــال، فـــوق 
ــد  ــاغ شـ ــت ابـ ــدون قیمـ ــی و بـ ــع و پســـت نهایـ یـ توز
تـــا مشـــکات و نواقـــص احتمالـــی آن بررســـی شـــود، 
در ســـال 95 دوره ســـه ســـاله ایـــن فهرســـت بهـــا تمـــام 
شـــد و اقـــام قیمـــت دار نشـــدند، چـــون مکانیـــزم 
کاال هـــا  از  بســـیاری  و  نداشـــت  وجـــود  درســـتی 
نمایندگـــی رســـمی نداشـــتند، بحـــث منشـــا بودجـــه 

پروژه هـــا نیـــز از دیگـــر مشـــکات بـــود. 
کـــه فهـــارس بهـــا قیمـــت دار نمی شـــود،  امـــروز هـــم 
برنامـــه  ســـازمان  خـــود  اســـت،  قانونگـــذار  تعلـــل 
بودجـــه برنامـــه ای بـــرای آن نـــدارد و تـــوپ را در زمیـــن 
شـــما  می گویـــد  و  می انـــدازد  خصوصـــی  بخـــش 
بـــار  کـــه مـــا چندیـــن  یـــد در حالـــی  برنامـــه ای ندار
کـــه فهرســـت بهـــا بـــرای  کـــرده ایـــم  اعـــام آمادگـــی 
مـــا مهـــم اســـت. اقدامـــات قـــرارداد تیـــپ در حـــوزه 
یـــع وجـــود دارد.  انتقـــال متوقـــف اســـت و در حـــوزه توز

• ستبران: 
موضـــوع قرارداد هـــای تیـــپ از طـــرف هیئـــت مدیـــره 

ـــه چـــه نتایجـــی رســـیده اســـت؟  ب

بدون باور واحد 
به شکست می خوریم 

• نصراله رهنما: 
تـــا وقتـــی مـــا بـــه ایـــن مســـائل نـــگاه واقـــع بینانـــه و 
ـــه  کوت جامعـــی نداشـــته باشـــم و براســـاس مصـــداق و 
ــم، هیـــچ مشـــکلی  کنیـ ــال  ــه مشـــکات را دنبـ نگرانـ
حـــل نخواهـــد شـــد در واقـــع بایـــد ایـــن جهـــان بینـــی 
کـــه نبایـــد بـــرای  و بـــاور در همـــه مـــا شـــکل بگیـــرد 
کـــرد،  قرارداد هـــا و فهـــارس بهـــا مصداقـــی حرکـــت 
کار  کســـب و  بلکـــه هـــدف بایـــد بهبـــود وضعیـــت 
همـــه  صـــورت  ایـــن  در  کـــه  باشـــد  بـــرق  صنعـــت 

ذینفعـــان بهـــره خواهنـــد بـــرد. 
همـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق اعـــم از تولیدکننـــدگان، 
صادرکننـــدگان، ســـازندگان و پیمانـــکاران نقشـــی 
کشـــور  ــران و آبـــادی  ــا در عمـ گرفتـــه انـــد تـ بـــه عهـــده 
ـــه  ک ـــد نهادینـــه شـــود  ـــارو بای ـــن ب ـــذا ای ســـهیم باشـــند ل
کنـــار هـــم باشـــیم نـــه در تضـــاد باهـــم  همـــه مـــا بایـــد در 
و تـــا وقتـــی ایـــن درک حاصـــل نشـــود، حـــل مشـــکات 

مســـیر نخواهـــد شـــد. 
ـــودن  ـــل ب ـــرکت ها منفع ـــی ش ـــه برخ ک ـــنید ام  ـــا ش بار ه
و تحـــرک نداشـــتن خـــود را بـــه نهاد هـــای نظارتـــی ربـــط 
کنـــد،  کار  کســـی درســـت  گـــر  کـــه ا داده انـــد در حالـــی 
کـــه فعالیـــت  نبایـــد از نظـــارت بیـــم داشـــته باشـــد چـــرا 
کار اســـت  ــام  ــن انجـ ــر حسـ ــارت بـ ــرای نظـ ــران بـ ناظـ
ــد  کنـ کار  ــد  ــه نمی خواهـ کـ ــی  کسـ ــدارد،  ــی نـ و نگرانـ
دنبـــال بهانـــه جویـــی اســـت و درک وســـیعی از عمـــق 
گرفتـــن  یـــخ بـــرای درس  مطلـــب نداشـــته اســـت. تار
گـــر از آن درس نگیریـــم، ایـــن  گذشـــته اســـت و ا از 
بحـــران دوره ای تکـــرار می شـــود و هیـــچ برداشـــت و 
یـــم. تمـــام دلســـوزی مـــا بـــرای  راه حلـــی بـــرای آن ندار
ــور و  ــن نمایـــش فقـــط حضـ ــورمان اســـت و در ایـ کشـ
کافـــی نیســـت بلکـــه  نقـــش آفرینـــی دو یـــا چنـــد بازیگـــر 

کارگردانـــی شـــده باشـــد. مجموعـــه بایـــد درســـت 

طرف بخش خصوصی دولتی 
مردد است 

• موسی احمدیان: 
کـــه  روش هایـــی  بـــه  بایـــد  مســـائل  بـــا  برخـــورد  در 
کـــرده انـــد، نـــگاه  کشـــور های پیشـــرفته بـــا آن رفتـــار 
ــائل بـــی  ــا مسـ ــورد بـ ــاره برخـ ــا دربـ ــور مـ کشـ کنیـــم. در 
بـــه طـــوری  بـــی انگیزگـــی شـــده اســـت  توجهـــی و 
ــی  ــر فرسایشـ ــی اثـ ــی توجهـ ــن بـ ــی ایـ ــد از مدتـ ــه بعـ کـ
خواهـــد داشـــت. مـــن معتقـــدم مـــا بـــا دولتـــی مـــردد 
ــا خصوصـــی  ــد آیـ ــوز نمی دانـ ــه هنـ کـ ــتیم  طـــرف هسـ
ـــی  ـــرکت ها دولت ـــه ش ـــا هم ـــود ی ـــام ش ـــد انج ـــازی بای س
اســـم  دولتـــی  مجموعه هـــای  پشـــت  مـــا  بمانـــد. 
ــه  کـ ــم و ایـــن درد بزرگـــی اســـت  ــته ایـ گذاشـ ــرکت  شـ
ـــته  ـــکار نداش ـــل و راه ـــاد، راه ح ـــران ارز و اقتص در بح
ــد و  ــتی را بکشـ ــز دسـ ــک ترمـ ــد یـ ــت بایـ ــیم. دولـ باشـ
کنـــد و فقـــط دربـــاره  چنـــد ماهـــی دولـــت را متوقـــف 

ـــم  ـــه مفاهی ک ـــد  ـــد و بدان کن ـــر  ـــکات تفک ـــل مش راه ح
آن هـــا  ریشـــه  و  اســـت  آمـــده  کجـــا  از  اقتصـــادی 
امثـــال  و  کشـــف جمشـــید بســـم اهلل  بـــا  کجاســـت 
ــت.  ــر راه برداشـ ــکات را از سـ ــوان مشـ ــا نمی تـ این هـ
کـــه هیـــچ راهـــکار  ـــد دولـــت اســـت  مشـــکل مـــا از تردی

و نقشـــه راهـــی نداشـــته و نـــدارد. 
کاال هـــا بـــه خوبـــی نمایـــان  بـــا توجـــه بـــه محصـــوالت و 
کار مـــا بـــدون هیـــچ تعارفـــی  کیفیـــت  کـــه  اســـت 
نســـبت بـــه 10 ســـال قبـــل پاییـــن آمـــده اســـت و تنهـــا 
کار می کننـــد،  کـــه بـــا عشـــق و انگیـــزه  عـــده معـــدودی 
ـــار  کن ـــرور  ـــه م ـــه ب ـــی هم ـــد و مابق ـــرده ان ک ـــل  ـــق عم موف

کار تعطیـــل شـــده اســـت.  رفتـــه انـــد و 

باید با سیاست برد برد 
جلو برویم 

• محمد زمانی فر: 
ــود را در مقابـــل بخـــش  کمیـــت خـ ــه حا کـ ــا زمانـــی  تـ
خصوصـــی ببینـــد، مـــا راه بـــه جایـــی نخواهیـــم بـــرد 
کـــه مـــا  کـــه ایـــن احســـاس ایجـــاد نشـــود  تـــا زمانـــی 
ـــل  ـــکلی ح ـــم، مش کارکنی ـــردم  ـــرای م ـــرد و ب ـــرد ب ـــد ب بای
بـــا  کـــه  هـــم  ظرفیت هایـــی  حتـــی  شـــد.  نخواهـــد 
عشـــق و عاقـــه فعالیـــت می کردنـــد بـــه مـــرور انگیـــزه 
خـــود را از دســـت می دهنـــد و در ایـــن شـــرایط ســـرپا 

ــوار اســـت.  مانـــدن دشـ

آینده مبهم 
قرارداد های بدون تعدیل 

• مهدی مسائلی: 
در جمـــع بنـــدی ایـــن میزگـــرد بـــه چنـــد نکتـــه محـــوری 
اشـــاره می کنـــم، اول اینکـــه مـــا نیازمنـــد رنســـانس در 
کمیـــت بـــه بخـــش خصوصـــی هســـتیم،  نگـــرش حا
ــاز نیســـت و ایـــن  کارسـ ــه  یـ ــر زاو ــه تغییـ کـ ــوری  ــه طـ بـ
کامـــا دگرکـــون شـــود. نـــرخ ارز بـــه وســـیله  نگـــرش بایـــد 
بانـــک مرکـــزی مشـــخص می شـــود و بـــه نوعـــی بـــه 
بخـــش  پـــس  اســـت  مربـــوط  کان  سیاســـت های 
خصوصـــی و بـــه خصـــوص صنعـــت بـــرق در اقتصـــاد 
خـــرد در حـــال فعالیـــت هســـتند و نبایـــد در قبـــال 

ــند. ــخگو باشـ کان، پاسـ ــاد  ــرات در اقتصـ تغییـ
تعدیل هـــای  وجـــود  کـــه  اســـت  ایـــن  دوم  نکتـــه 
کارا در قراردادهـــا، حکـــم اکســـیژن را دارد  درســـت و 
ــد.  ــد مانـ ــده نخواهـ ــد، زنـ ــه آن نرسـ ــیژن بـ ــر اکسـ گـ و ا
وزات نیـــرو و شـــرکت های وابســـته بایـــد اکســـیژن را 
ــورت  ــر ایـــن صـ ــد در غیـ ــود بدمنـ ــای خـ ــه قرارداد هـ بـ
تعدیـــل  شـــد.  خواهـــد  متوقـــف  قرارداد هـــا  بیشـــتر 
ــط  ــا توسـ ــزام در قرارداد هـ ــوان الـ ــه عنـ ــد بـ ــرخ ارز بایـ نـ
از  نظـــر  شـــود صـــرف  لحـــاظ  دولتـــی  شـــرکت های 
اینکـــه منشـــا بودجـــه آن قـــرار داد چیســـت. بـــدون 
آینـــده قرارداد هـــا مبهـــم اســـت و معلـــوم  تعدیـــل، 
نیســـت در آینـــده چنـــد درصـــد از بخـــش خصوصـــی 

زنـــده بمانـــد.  ▪

داســـتان نـــرخ ارز و بـــاال و پاییـــن شـــدنش حکایتـــی 
کـــه انـــگار تمامـــی نـــدارد، همیشـــه در اقتصـــاد  اســـت 
ســـعی  هـــا  دوره  دربرخـــی  هرچنـــد  بـــوده   ایـــران 
کنتـــرل شـــود امـــا درنهایـــت راه خـــود را  کـــه  شـــده 
کـــرده و بازهـــم همـــان حواشـــی همیشـــگی را بـــه  بـــاز 
دنبـــال داشـــته اســـت ؛برهمیـــن اســـاس هـــم هســـت 
ضـــرورت  بـــر  همـــواره  بســـیاری  اقتصاددانـــان  کـــه 
کـــرده انـــد ،راه حلـــی  کیـــد  یکسان ســـازی نـــرخ ارز تا
ــه ای  ــات اولیـ ــر تبعـ ــه خاطـ ــا بـ ــا عمومـ ــه دولـــت هـ کـ
کـــه بخشـــی از آن نارضایتـــی جامعـــه اســـت از آن 
کـــه  اســـت  درحالـــی  کنند.وایـــن  مـــی  اجتنـــاب 
ثبـــات  ایجـــاد  نقـــش تعیین کننـــده ای در  ارز  بـــازار 

اقتصـــادی در زمینـــه تولیـــد و صـــادرات دارد. 
گذشـــته اقتصـــاد ایـــران ارز تک نرخـــی را تجربـــه  در 
کـــرده اســـت. پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی و 
پـــس از تجربـــه چالش هـــای فـــراوان، در ســـال 1372 
دولـــت بـــه ســـمت یکسان ســـازی نـــرخ ارز ســـوق داده 
شـــد و ایـــن اقـــدام منجـــر بـــه افزایـــش 20 برابـــری قیمـــت 
کوتاهـــی داشـــت و  ارز شـــد. امـــا ایـــن اقـــدام عمـــر 

عواملـــی همچـــون بحـــران بدهی هـــای خارجـــی مانـــع 
از ادامـــه نظـــام ارز تک نرخـــی در آن ســـال ها شـــد.

کـــه در اقتصـــاد ایـــران بـــه وجـــود  بنابـــر آثـــار و شـــواهدی 
آســـیب هایی  ارز  چند نرخـــی  نظـــام  اســـت  آمـــده 
ــه  ــه از جملـ کـ ــد  ــادی وارد می کنـ ــه اقتصـ ــه چرخـ را بـ
ــاد و  ــرای دالالن، فسـ ــت بـ ــاد رانـ ــه ایجـ ــوان بـ آن می تـ
کـــرد از همیـــن روی  انحرافـــات در اقتصـــاد اشـــاره 
ــیب هایی،  ــن آسـ ــوع چنیـ ــرای ممانعـــت از وقـ ــم بـ هـ
کاهـــش  دولـــت و بانـــک مرکـــزی همـــواره درصـــدد 
فاصلـــه نرخ هـــای مختلـــف ارز بـــا یکدیگـــر بوده انـــد 
بـــرای  الزم  شـــرایط  نبـــود  دلیـــل  بـــه  همـــواره  امـــا 
یکسان ســـازی نـــرخ ارز در اقتصـــاد ایـــران، فاصلـــه 
کاهـــش نیافتـــه اســـت  میـــان نرخ هـــای آزاد و دولتـــی 
گاه تـــورم و تحریـــم هـــای اقتصـــادی بـــه آن دامـــن  و 
زده و موجبـــات افزایـــش و عـــدم تـــوازن در نـــرخ ارز را 

دامـــن زده اســـت.
فضـــای هیجانـــی  کـــه  بـــود  هـــم  اســـاس  برهمیـــن 
معامـــات و تغییـــرات ســـریع قیمـــت، ورود تقاضـــای 
فنـــی بـــه بـــازار، افزایـــش نقدینگـــی در بـــازار، افزایـــش 

نبـــود  پیرامـــون  جوســـازی  معامله گـــران،  تحـــرکات 
کاهـــش فـــروش  کنتـــرل بانـــک مرکـــزی بـــر رونـــد قیمـــت، 
ـــد  ـــای خری ـــکیل صف ه ـــا و تش ـــوی صرافی ه ارز از س
مقابـــل آنهـــا و بـــه روایـــت برخـــی برنامـــه دولـــت بـــرای 
کســـری بودجـــه در اواخـــر دی و بهمـــن  باعـــث  تامیـــن 
ــود قیمـــت  ــرده بـ کـ ــه ســـعی  کـ ــد دولـــت روحانـــی  شـ
دالر را ثابـــت نـــگاه دارد تســـلیم شـــرایط موجـــود شـــد و 

کنـــد. قیمـــت ارز افزایـــش پیـــدا 
کـــه تحلیـــل هـــای متفاوتـــی  برهمیـــن  مبنـــا دونگاهـــی 
؛  گرفـــت  قـــوت  داشـــتند  ارز  نـــرخ  افزایـــش  دربـــاره 
کـــه یکـــی افزایـــش را عامـــل ضربـــه بـــه صنعـــت  دوبـــاور 
ــق  ــد و رونـ ــث رشـ ــه آن را باعـ کـ ــی  ــد و نگاهـ ــی دانـ مـ

کنـــد . صنعـــت عنـــوان مـــی 
کـــه:  پویـــا جبـــل عاملـــی اقتصـــاددان معتقـــد اســـت 
کامـــًا  کـــه نـــرخ ارز افزایـــش پیـــدا می کنـــد  » وقتـــی 
وارداتـــی  کاالهـــای  قیمـــت  کـــه  اســـت  ملمـــوس 
قیمـــت  افزایـــش  کرد.بـــا  خواهـــد  پیـــدا  افزایـــش 
کمتـــر  کاالهـــا  کاالهـــای وارداتـــی، تقاضـــا بـــرای آن 
کاالهـــای  می شـــود در مقابـــل بـــرای افزایـــش تولیـــد 

تک نرخی یا چند نرخی، 
مساله این است 

بررسی تاثیر نرخ ارز بر صنعت 
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ـــدی  ـــر ج ـــا تغیی ـــا ب ـــر آن ه ـــای متغی ـــه ه ـــا هزین ـــد ام یاب
کـــه ایـــن امـــر  مواجـــه نمـــی شـــود.پس  انتظـــار مـــی رود 
کوتـــاه مـــدت در یـــک بـــازار بـــا خاصیـــت جهـــش  در 
ــازار  ــای بـ ــر قیمـــت هـ ــی بـ ــه محسوسـ قیمـــت ،نتیجـ
بـــرق نداشـــته باشـــد.اما در بلنـــد مـــدت احـــداث 
برخـــی از نیـــروگاه هـــای جدیـــد یـــا جایگزینـــی برخـــی از 
کـــه قبـــل از افزایـــش نـــرخ ارز ســـود  نیـــروگاه هـــای فعلـــی 
آور بودنـــد ،دیگـــر ســـودآور نخواهـــد بـــود و در نتیجـــه 
گونـــه ای خواهـــد بـــود  افزایـــش قیمـــت هـــا در بـــازار بـــه 
گـــردد. کـــه تعـــادل بـــازار بـــه وضعیـــت قبلـــی خـــود بـــاز 
کـــه نهـــاد تنظیـــم مقـــررات بافاصلـــه  امـــا در بـــازاری 
پـــس از افزایـــش هزینـــه هـــای تولیـــد یـــا بهـــره بـــرداری 
،ترکیـــب نـــرخ ســـقف انـــرژی و نـــرخ پایـــه آمادگـــی را 
کنـــد ،موضـــوع اندکـــی متفـــاوت خواهـــد  تعدیـــل مـــی 
،نهـــاد  ارز  نـــرخ  باافزایـــش  .بـــه عبـــارت دیگـــر  بـــود 
ـــرخ هـــای  ـــرخ آمادگـــی را براســـاس ن تنظیـــم مقـــررات ن
کرد.ایـــن امـــر بدیـــن معنـــی  ارز جدیـــد تعدیـــل خواهـــد 
کاهـــش نـــرخ ارز ،نـــرخ پایـــه  کـــه بـــا افزایـــش یـــا  اســـت 
کننـــده در  آمادگـــی بـــه عنـــوان بخشـــی مهـــم و تعییـــن 

کاهـــش روبـــرو مـــی شـــود. قیمـــت بـــرق باافزایـــش یـــا 
کاهـــش  کـــه بـــا افزایـــش یـــا  لـــذا انتظـــار برایـــن اســـت 
کاهـــش  نـــرخ ارز قیمـــت بـــرق دربـــازار نیـــز افزایـــش یـــا 

یابـــد.
ــا  ــر درامدهـ ــرخ ارز دواثرکلـــی بـ ــم چنیـــن افزایـــش نـ هـ
یـــک  و هزینـــه هـــای نیـــروگاه هـــا خواهـــد داشـــت .از
ـــروگاه  ـــرداری نی طـــرف هزینـــه هـــای احـــداث و بهـــره ب
هـــا را اافزایـــش خواهـــد داد و از ســـوی دیگـــر بـــا افزایـــش 
نـــرخ پایـــه آمادگـــی ،درآمدهـــای نیـــروگاه هـــا را افزایـــش 
نیـــروگاه  کلیـــه  کـــه  ایـــن  بـــه  .بـــا توجـــه  مـــی دهـــد 
کیلـــووات  هـــا نـــرخ آمادگـــی یکســـانی بـــه ازای هـــر 

کننـــد. یافـــت مـــی  ظرفیـــت آمـــاده در
طبیعتـــا افزایـــش درامـــد آمادگـــی آن هـــا نیـــز در طـــول 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــا بـ ــود ،امـ ــد بـ ــان خواهـ ــال یکسـ ــک سـ یـ
کـــه هزینـــه هـــای ثابـــت احـــداث نیـــروگاه هـــای  ایـــن 
ـــت  گازی اس ـــای  ـــروگاه ه ـــش از نی ـــی بی ـــیکل ترکیب س
ـــت  ـــای ثاب ـــه ه ـــرخ ارز ،هزین ـــان در ن ـــش یکس ـــا افزای .ب
ـــا  ـــه صـــورت مطلـــق ب ـــروگاه هـــای ســـیکل ترکیبـــی ب نی
افزایـــش بیشـــتری روبـــرو خواهـــد بود.بـــه عبـــارت بهتـــر 
کلیـــه  کاهـــش نـــرخ ارز ،درآمدهـــای  بـــا افزایـــش یـــا 
کاهـــش  نیـــروگاه هـــا بـــه میـــزان یکســـانی افزایـــش یـــا 
ســـیکل  هـــای  نیـــروگاه  هـــای  هزینـــه  ولـــی  یافتـــه 
گازی بـــا افزایـــش  ترکیبـــی در مقایســـه بـــا نیـــروگاه هـــای 
کاهـــش بیشـــتری روبـــرو خواهـــد شـــد.لذا انتظـــار  یـــا 
ــی  ــرخ ارز بازدهـ ــش نـ کاهـ ــا  ــش یـ ــه باافزایـ کـ ــی رود  مـ
گازی در مقایســـه  گـــذاری در نیـــروگاه هـــای  ســـرمایه 

کاهـــش یابـــد. بـــا ســـایر نیـــروگاه هـــا افزایـــش یـــا 
کـــه بـــا  کنـــد  هـــم چنیـــن ایـــن پژوهـــش اعـــام مـــی 
گـــذاری  تغییرنـــرخ ارز ،نـــرخ بازدهـــی داخلـــی ســـرمایه 
گازی در ســـطح 6 درصـــد ثابـــت  در نیـــروگاه هـــای 
کار  باقـــی خواهـــد ماند.ایـــن امـــر بـــه خاطـــر اعمـــال 
کـــه بـــا  ویـــژه نهـــاد تنظیـــم مقـــررات در بـــازار اســـت 

هـــر تغییـــر در نـــرخ ارز ،نـــرخ پایـــه آمادگـــی را بـــه نحـــوی 
کـــه نـــرخ بازدهـــی داخلـــی نیـــروگاه  کنـــد  اصـــاح  مـــی 

ــد باقـــی بمانـــد. گازی در ســـطح 6 درصـ ــای  هـ
امـــا از ســـوی دیگـــر نـــرخ بازدهـــی داخلـــی ســـرمایه 
مواجـــه  تغییـــر  بـــا  هـــا  نیـــروگاه  درســـایر  گـــذاری 
ــا افزایش)کاهـــش( ــر بـ ــارت دیگـ ــد.به عبـ ــد شـ خواهـ
گـــذاری در  نـــرخ ارز،نـــرخ بازدهـــی داخلـــی ســـرمایه 
ـــروگاه هـــا  ـــا ســـایر نی گازی در مقایســـه ب ـــروگاه هـــای  نی

یافـــت. خواهـــد  افزایش)کاهـــش( 

راهکار حل مسئله نرخ ارز چیست ؟
کـــه پیـــش از ایـــن ذکـــر شـــد بـــه نظـــر مـــی  همـــان طـــور 
کـــه  کاری باشـــد  رســـد یکسان ســـازی نـــرخ ارز راه 
کشـــور  مـــی توانـــد معضـــل نـــرخ ارز را بـــرای همیشـــه در 
کـــه دارای مزایـــای فراوانـــی بـــرای  کند.راهـــکاری  حـــل 
ــم آن  ــای مهـ ــی از مزیت هـ ــا یکـ ــاد اســـت. مثـ اقتصـ
جلوگیـــری از وقـــوع رانـــت و فســـادهای مالی در ســـطح 
اقتصـــاد اســـت. همچنیـــن یکسان ســـازی نـــرخ ارز 
از وقـــوع نوســـانات در اقتصـــاد جلوگیـــری می کنـــد 
کـــه بـــه همیـــن دلیـــل منجـــر بـــه ورود ارز و ســـرمایه 
کشـــور می شـــود، زیـــرا عـــدم افزایـــش نـــرخ  خارجـــی بـــه 
ارز بـــا توجـــه بـــه تـــورم باعـــث می شـــود ســـرمایه گذار 
خارجـــی بـــا اطمینـــان بیشـــتری وارد اقتصـــاد شـــود و 
ـــان را دارد  ـــن اطمین ـــال ای ی ـــه ر ـــود ب ـــول خ ـــل پ ـــا تبدی ب
کـــه بـــا افزایـــش نـــرخ دالر ســـرمایه خـــود را از دســـت 
نمی دهـــد. ایـــن اتفـــاق در ســـال های 1381 و 1382 
ـــرمایه  ـــی س ـــرمایه گذاران خارج ـــیاری از س ـــاد و بس افت
کردنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل بســـیاری  خـــود را وارد ایـــران 
از تاجـــران و صنعتگـــران خواســـتار حـــذف رانـــت 

ــتند. ــی هسـ ارزی و ارز دونرخـ
اجـــرای  بـــرای  کـــه  اســـت  ایـــن  مهـــم  نکتـــه  امـــا 
کـــه  سیاســـت یکسان ســـازی نـــرخ ارز نیـــاز اســـت 
کشـــور  اقتصـــاد  در  پیش شـــرط هایی  و  بســـترها 
اجـــرای  بـــرای  الزم  شـــرایط  از  یکـــی  شـــود.  فراهـــم 
ـــادی  ـــات اقتص ـــرخ ارز، ثب ـــازی ن ـــت یکسان س سیاس
کســـری بودجـــه دولـــت اســـت. همچنیـــن نیـــاز  و عـــدم 
کشـــور صـــورت  کـــه آزادســـازی منابـــع ارزی  اســـت 
پذیـــرد و سیاســـت های پولـــی و مالـــی بـــا یکدیگـــر 
پیش شـــرط های  از  دیگـــر  یکـــی  باشـــد.  منطبـــق 
کلیـــدی در اجـــرای یکسان ســـازی نـــرخ ارز، ثبـــات 

کـــه در واقـــع بانـــک مرکـــزی ملـــزم اســـت  بـــازار اســـت 
کنـــد. همچنیـــن  ـــازار جلوگیـــری  از ایجـــاد شـــوک در ب
کشـــور و ایجـــاد روابـــط  کافـــی ارزی در  وجـــود منابـــع 
از شـــرایط الزم  بانک هـــای خارجـــی  بـــا  کارگـــزاری 
بـــرای یکسان ســـازی نـــرخ ارز محســـوب می شـــود. 
ــد  ــن فرآینـ ــدی در ایـ کلیـ ــات  ــر از موضوعـ ــی دیگـ یکـ
تعییـــن یـــک نـــرخ واقعـــی ارز بـــا توجـــه بـــه منافـــع 
ارز اســـت. بســـیاری معتقدنـــد نرخـــی  ذی نفعـــان 
ـــرا از  ـــت زی ـــرخ اس ـــن ن ـــد بهتری ـــن می کن ـــازار تعیی ـــه ب ک

انتظـــارات مـــردم نشـــات می گیـــرد.
کـــه در فرآینـــد  کـــه نبایـــد فرامـــوش شـــود  ضمـــن ایـــن 
مجبـــور  دولـــت  ارز،  نـــرخ  یکسان ســـازی  اجـــرای 
اســـت اختـــاف موجـــود میـــان نـــرخ ارز آزاد و نـــرخ 
ارائه شـــده در مرکـــز مبـــادالت را بـــه صورتـــی مایـــم 
ـــروز شـــوک  کـــه از ب در یـــک شـــیب منطقـــی قـــرار دهـــد 
از  یکـــی  همچنیـــن  کنـــد.  جلوگیـــری  اقتصـــاد  در 
کـــه دولـــت در ایـــن فرآینـــد بایـــد در نظـــر  موضوعاتـــی 
کـــه افزایـــش نـــرخ تـــورم  داشـــته باشـــد، ایـــن اســـت 
تک نرخـــی  پیشـــگیری  غیرقابـــل  تبعـــات  از  یکـــی 
ـــا  ابزارهـــای  ـــود پـــس بایـــد دولـــت ب کـــردن ارز خواهـــد ب
کـــرده و از افزایـــش  کنتـــرل  سیاســـتی خـــود نـــرخ تـــورم را 

کنـــد.  آن جلوگیـــری 
کـــه اصاحـــات اقتصـــادی نیـــاز  کـــرد   نبایـــد فرامـــوش 
دولـــت  دارد.  سیاســـتگذار  جســـارت  و  تدبیـــر  بـــه 
کـــه ممکـــن اســـت بـــا ایـــن اقـــدام در افـــکار  هرچنـــد 
کنـــد یـــا مـــورد انتقـــاد قـــرار بگیـــرد  عمومـــی بـــد جلـــوه 
امـــا در دراز مـــدت خیـــری بـــه مـــردم و جامعـــه خواهـــد 
کشـــور بهـــره منـــد مـــی  کـــه از ثمـــره آن تمـــام  رســـید 

شـــود. 
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مشـــابه داخلـــی، فضـــای مناســـبی ایجـــاد می شـــود. 
ـــرخ  ـــه ایـــن ترتیـــب در بررســـی تاثیـــر مثبـــت افزایـــش ن ب
نیســـت  بـــر روی رشـــد صـــادرات  تنهـــا بحـــث  ارز 
کاالهـــای  کـــه از ایـــن ناحیـــه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز،  چرا
بـــا رشـــد مواجـــه می شـــوند و  مشـــابه داخلـــی هـــم 
ــر بـــه نفـــع بخـــش تولیـــد هـــم هســـت.  ــًا ایـــن امـ طبعـ
کـــه  کنیـــم می بینیـــم  گذشـــته رجـــوع  گـــر بـــه آمـــار  ا
کشـــور بـــه شـــکل  وقتـــی شـــوک ارزی رخ داد واردات 
کـــرد و نیازهـــا بـــا تولیـــد  کاهـــش پیـــدا  محسوســـی 

داخلـــی پوشـــش داده شـــد.
کنـــد از  گـــر نـــرخ ارز افزایـــش پیـــدا  از طـــرف دیگـــر ا
توجـــه  بـــا  و  می شـــود  گـــران  واردات  کـــه  آنجایـــی 
بـــه واســـطه قاچـــاق  کاالهـــا  از  بـــه اینکـــه بخشـــی 
گذشـــته  بـــه  کشـــور می شـــوند، دیگـــر نســـبت  وارد 
شـــاهد  بنابرایـــن  بـــود.  نخواهـــد  مقرون به صرفـــه 
بـــود. در  قاچـــاق خواهیـــم  محـــدود شـــدن حجـــم 
ریشـــه یابی دالیـــل قاچـــاق یکـــی از عوامـــل اصلـــی 
ـــود،  ـــور می ش کش ـــه  کاال ب ـــی  ـــث ورود غیرقانون ـــه باع ک
واقعـــی  اقتصادمـــان  در  ارز  نـــرخ  کـــه  اســـت  ایـــن 
نیســـت. متاســـفانه دیـــدگاه دولـــت در اقتصـــاد ایـــران 
کـــه ارزش پـــول ملـــی را  همـــواره بـــر ایـــن اســـاس بـــوده 
کـــه قـــدرت پـــول  کنـــد در حالـــی  بـــه هـــر قیمتـــی حفـــظ 
ــی  ــور تصنعـ ــه طـ ــع بـ ــیاری از مواقـ ــان را در بسـ ملی مـ

یـــان اقتصـــاد اســـت. کـــه بـــه ز کرده ایـــم  تقویـــت 
کـــه افزایـــش   بـــه اعتقـــاد ایـــن اقتصـــاد دان در حالـــی 
نـــرخ ارز بـــه نفـــع اقتصـــاد اســـت و یـــک امتیـــاز بـــرای 
می رســـد  نظـــر  بـــه  می شـــود.  محســـوب  دولـــت 
را  ارز  نـــرخ  اثرگـــذاری  مســـووالن دولتـــی مکانیســـم 
بـــر تولیـــد، اشـــتغال و رفـــاه درک نمی کننـــد و تنهـــا 
تاثیرگـــذاری افزایـــش نـــرخ ارز را در لحظـــه بررســـی 
گـــر بـــه  کـــه ا می کننـــد و نگـــران می شـــوند. در حالـــی 
کننـــد  منافـــع افزایـــش نـــرخ ارز در بلندمـــدت توجـــه 
متوجـــه خواهنـــد شـــد چـــه مزایایـــی بـــرای اقتصادمـــان 
بـــه دنبـــال دارد. بـــه طـــور مثـــال، اثـــر مفیـــد افزایـــش نـــرخ 
ـــود  ـــی خ ـــر زمان ـــک تاخی ـــا ی ـــد ب ـــادرات و تولی ـــر ص ارز ب
را نشـــان می دهـــد. مثـــًا در برخـــی از صنایـــع شـــش 
مـــاه تـــا دو ســـال طـــول می کشـــد تـــا اثـــرات خـــود را 

کنـــد. نمایـــان 
کـــه  کـــه :» از آنجـــا  جبـــل عاملـــی توضیـــح مـــی دهـــد 

رخ  بلندمـــدت  در  ارز  نـــرخ  افزایـــش  مفیـــد  اثـــرات 
می دهـــد، فرآینـــد موجـــود بـــه خوبـــی درک نمی شـــود 
کـــه دولتمـــردان بـــدون توجـــه  و متاســـفانه شـــاهدیم 
ــد و  ــان می دهنـ ــش نشـ کنـ ــر، وا ــب امـ ــی جوانـ و بررسـ
کـــه بـــه واســـطه  کـــه می بیننـــد ایـــن اســـت  تنهـــا چیـــزی 
کاهـــش پیـــدا  افزایـــش نـــرخ ارز قـــدرت خریـــد مـــردم 
می کنـــد و باعـــث نارضایتـــی عمومـــی می شـــود. در 
کـــه دولـــت بایـــد منافـــع بلندمـــدت اثـــرات  حالـــی 
افزایـــش نـــرخ ارز را در نظـــر بگیـــرد و اســـیر مســـائل 
کـــه همیشـــه  عوام گرایانـــه نشـــود. جـــای تاســـف دارد 
ـــه  ـــد و ب ـــه می کن ــدت توج کوتاه مـ ــت بـــه اثـــرات  دولـ
همیـــن خاطـــر همیشـــه مخالـــف افزایـــش نـــرخ ارز 

اســـت.«
ایـــن اقتصـــاد دان هـــم چنیـــن بـــا انتقـــاد از دولـــت 
گفتـــه اســـت :» در دولـــت آقـــای  یازدهـــم و دوازدهـــم 
ــه  ــول مواجـ ــن وضعیـــت غیرمعقـ ــا ایـ ــم بـ ــی هـ روحانـ
دیگـــران  تجربیـــات  از  چـــرا  نمی دانـــم  هســـتیم. 
کـــه امـــروز  کشـــورهایی  ــرا بـــه  اســـتفاده نمی شـــود. چـ
ــه  ــوند بـ ــناخته می شـ ــعه شـ ــال توسـ ــوان در حـ ــه عنـ بـ
ــن  ــا ایـ ــود تـ ــگاه نمی شـ ــق نـ ــه موفـ ــک تجربـ ــوان یـ عنـ
فرآینـــد راه هـــای خطـــا را از پیـــش روی مـــا حـــذف 
کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر پیشـــرفت  کشـــورهایی  کنـــد. 
ــیا و  ــوان مثـــال در جنـــوب شـــرق آسـ ــه عنـ کرده انـــد بـ
کردنـــد تـــا بـــه اینجـــا  چیـــن از ابـــزار نـــرخ ارز اســـتفاده 
رســـیدند. یعنـــی نه تنهـــا بـــه دنبـــال حفـــظ ارزش پـــول 
ملـــی خـــود نبودنـــد بلکـــه پـــول ملـــی خـــود را تضعیـــف 
کردنـــد. ایـــن اقدامـــات را انجـــام دادنـــد بـــه ایـــن  هـــم 
کـــه بتواننـــد تولیـــد و صـــادرات خـــود را تقویـــت  دلیـــل 
کننـــد. اصـــواًل در دنیـــا هـــم  کـــرده و توســـعه پیـــدا 
وقتـــی بحـــث جنـــگ ارزی می شـــود، یعنـــی اقـــدام 
کشـــورها صـــورت  بـــرای تضعیـــف مـــداوم پـــول ملـــی 
کـــه بتواننـــد صـــادرات  می گیـــرد بـــرای ایـــن اســـت 
خـــود را افزایـــش دهنـــد. امـــا متاســـفانه مـــا چنیـــن 
یـــم و دولـــت مانـــع جـــدی  وضعیتـــی را در ایـــران ندار

بـــر ســـر افزایـــش نـــرخ ارز اســـت.«
بـــرای  ارز  نـــرخ  از  بایـــد  عاملـــی  جبـــل  بـــاور  بـــه 
ـــتغال  ـــاد اش ـــادی، ایج ـــد اقتص ـــرخ رش ـــر ن ـــذاری ب اثرگ
کنیـــم.  اســـتفاده  بلندمـــدت  در  رفـــاه  ایجـــاد  و 
ـــورم  کنتـــرل نـــرخ ت ـــرای  همچنیـــن مـــا بایـــد نـــرخ ارز را ب
گـــر این گونـــه  کنیـــم و ا و ایجـــاد قـــدرت خریـــد رهـــا 
ایجـــاد  متوجـــه  مـــا  ارزی  یعنـــی سیاســـت  بشـــود، 
کـــه  تولیـــد و صـــادرات بیشـــتر شـــود آن وقـــت اســـت 
می توانیـــم مدعـــی شـــویم اســـتفاده درســـتی از ابـــزار 
تـــورم  کاهـــش  درد  بـــه  ارزی  ابـــزار  کرده ایـــم.  ارزی 
نخـــورده و مفیـــد نبـــوده اســـت. تـــاش مـــا در دو ســـه 
دهـــه بعـــد از انقـــاب بـــرای اســـتفاده از ابـــزار ارزی 
بـــه منظـــور ایجـــاد ثبـــات قیمتـــی بـــه واقـــع مفیـــد 
ـــا  ـــدت م ـــورم بلندم ـــود ت ـــد ب ـــر مفی گ ـــه ا ک ـــت  ـــوده اس نب
ـــد  ـــه درد نمی خـــورد بای گـــر ب دورقمـــی نمی شـــد. پـــس ا
کـــه شـــده اجماعـــی ایجـــاد شـــود  بـــرای یک بـــار هـــم 
کاهـــش تـــورم اســـتفاده  کـــه دیگـــر از ابـــزار ارزی بـــرای 
نشـــود و بانـــک مرکـــزی بتوانـــد از آن بـــرای اقتصـــادی 

کنـــد. کـــردن تولیـــد در صنایـــع مختلـــف اســـتفاده 
مـــا  ملـــی  پـــول  تضعیـــف  بـــا  فعلـــی  شـــرایط  در 
را در داخـــل  کاالهـــا  از  بســـیاری  تولیـــد  می توانیـــم 
کنیـــم. و در نتیجـــه آنچـــه تـــا بـــه  کشـــور اقتصـــادی 
کـــه  رســـیده ایم  جایـــی  بـــه  رفته ایـــم،  جلـــو  حـــال 
کشـــور معنـــی پیـــدا  کاالهـــا در داخـــل  تولیـــد بیشـــتر 
نیـــز قاچـــاق  نمی کنـــد و فقـــط از طریـــق واردات و 
کـــه  وضعیـــت بـــازار مـــا بـــه ایـــن ســـمت رفتـــه اســـت 
اســـتفاده  خارجـــی  کاالهـــای  از  بیشـــتر  مـــا  مـــردم 
کـــه مـــا می توانیـــم از  می کننـــد. مـــن فکـــر می کنـــم 
ــا  ــود را بـ ــی خـ ــد ملـ ــم و تولیـ کنیـ ــتفاده  ــزار اسـ ــن ابـ ایـ
کنیـــم.  بهـــره بـــردن از ابـــزار و سیاســـت ارزی تقویـــت 
کـــه نـــگاه دیگـــری  ایـــن امـــا یـــک نـــگاه اســـت در حالـــی 
گویـــد:  مـــی  کـــه  ایـــن مســـئله وجـــود دارد  بـــه  نیـــز 
افزایـــش نـــرخ ارز بـــه صـــورت مســـتقیم هزینه هـــای 
گرفتـــه  تولیـــد را افزایـــش مـــی دهـــد.از مـــواد اولیـــه 
کاالهـــای واســـطه ای همـــه بـــه نـــرخ ارز وابســـته  تـــا 
ـــد، هزینـــه ی  ـــرخ ارز افزایـــش مـــی یاب هســـتند. وقتـــی ن
تمـــام شـــده تولیـــد نیـــز افزایـــش مـــی یابد.کاالهـــای 
کاالهـــای ســـرمایه ای و  وارداتـــی از جملـــه مـــواد اولیـــه، 
کاالهـــای واســـطه ای همگـــی وابســـته بـــه ارز هســـتند، 
کاالهـــا  در نتیجـــه هزینـــه ی تولیـــد بـــاال رفتـــه و قیمـــت 

افزایـــش می یابـــد.
از  کشـــور  نـــگاه ،صنایـــع مختلـــف  ایـــن  براســـاس 
حداقـــل 10 تـــا 70 درصـــد بـــه مـــواد اولیـــه ی خارجـــی 
وابســـتگی دارنـــد و از ایـــن منظـــر افزایـــش نـــرخ ارز بـــه 
افزایـــش ســـطح عمومـــی قیمت هاســـت. معنـــای 
صنعتـــی  واحدهـــای  مدیـــران  و  کارشناســـان 
و  نبایـــد چندبـــاره  معتقدنـــد واحدهـــای صنعتـــی 
گیرنـــد  از چنـــد ناحیـــه مـــورد فشـــار هزینـــه ای قـــرار 
ــی  کافـ ــدازه  ــه انـ ــادی بـ ــول اقتصـ ــرح تحـ ــه طـ کـ ــرا  چـ
کاالی  بهـــای تمـــام شـــده  افزایـــش هزینه هـــا و  بـــه 
تمهیداتـــی  اســـت.حتی  شـــده  منجـــر  تولیـــدی 
و  مناســـب  تعرفه هـــای  مالیاتـــی،  تخفیـــف  چـــون 
اســـتمهال بدهی هـــا بـــرای بخـــش صنعـــت و تولیـــد 
گذاشـــته نشـــده،لذا ایـــن اتفـــاق ســـبب  ـــه اجـــرا  هـــم ب
ــور  کشـ ــه تولیـــد  ــار مضاعـــف بـ ــه فشـ کـ خواهـــد شـــد 

شـــود. وارد 

افزایش نرخ ارز و صنعت برق
ــرق  ــت بـ ــری در صنعـ ــه تاثیـ ــرخ ارز چـ ــش نـ ــا افزایـ امـ
خواهـــد داشـــت؟ بـــا توجـــه بـــه دونـــگاه موجـــود دربـــاره 
کـــه ســـال  افزایـــش نـــرخ ارز امـــا براســـاس پژوهشـــی 
گذشـــته از ســـوی علـــی اصغـــر اســـماعیل نیـــا و آزاده 
ـــت   ـــده اس ـــخص ش ـــه مش گرفت ـــورت  ـــدی ص گل ـــاه  ش
کـــه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز ترتیـــب موجـــود در انگیـــزه 
کاهـــش  گـــذاری حفـــظ شـــده و بـــا  هـــای ســـرمایه 
گـــذاری در احـــداث  نـــرخ ارز انگیـــزه هـــای  ســـرمایه 
ـــه  ـــبت ب ـــاری نس ـــی و بخ ـــیکل ترکیب ـــای س ـــروگاه ه نی

گازی افزایـــش مـــی یابـــد. ــروگاه هـــای  نیـ
براســـاس یافتـــه هـــای ایـــن پژوهـــش بـــا افزایـــش نـــرخ 
ارز ،هزینـــه هـــای ثابـــت نیـــروگاه هـــا افزایـــش مـــی 
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نظـــام  هـــای  چالـــش  از  یکـــی  ارز،  نـــرخ  نوســـان 
کشـــور بـــوده اســـت. البتـــه ایـــن  سیاســـتگذاری 
کشـــورهای  رونـــد تنهـــا مختـــص بـــه ایـــران نیســـت و 
ــرم  ــه نـ ــل دســـت و پنجـ ــن معضـ ــا ایـ ــز بـ ــادی نیـ یـ ز
کردنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال بحـــران ارزی آمریـــکای 
التیـــن در دهـــه 1970، آســـیای شـــرقی در ســـال 
 ،2014 و   1998 هـــای  ســـال  در  روســـیه   ،1997
در  ترکیـــه  لیـــر  بحـــران  و   1999 ســـال  در  برزیـــل 
حوالـــی ســـال 2000 نمونـــه هایـــی از ایـــن جریـــان 

هســـتند. 
کشـــور مـــا از ســـال 1357 تـــا  ارزش اســـمی دالر در 
کنـــون از ســـطح هشـــت تومـــان بـــه حـــدود چهـــار 
هـــزار و 500 تومـــان رســـیده اســـت. یعنـــی بیـــش از 
560 برابـــر شـــده اســـت. البتـــه بـــا توجـــه بـــه تورمـــی 
کاهـــش قـــدرت  کشـــور بـــوده و منجـــر بـــه  کـــه در 
خریـــد پـــول داخلـــی شـــده، افزایـــش نـــرخ ارز در ایـــن 

بـــازه زمانـــی طبیعـــی بـــوده اســـت. 
ــال  ــی 39 سـ ــه طـ کـ ــد  ــی دهـ ــان مـ ــا نشـ ــی هـ بررسـ
ــده بانـــک  کننـ ــرف  ــای مصـ ــته شـــاخص بهـ گذشـ
مرکـــزی بیـــش از 816 برابـــر شـــده اســـت. بنابرایـــن 
ــان می دهـــد، عمـــا یکـــی از دالیـــل  ــار نشـ ایـــن آمـ
کنتـــرل نـــرخ تـــورم در  بـــروز شـــوک هـــای ارزی، عـــدم 
ـــه  ک ـــوده اســـت. معمـــوال شـــوک هـــای ارزی  ـــران ب ای
در اقتصادهایـــی مثـــل ایـــران بـــا نظـــام هـــای ارزی 

ــل نفـــت رخ  ــود عواملـــی مثـ ــده و وجـ مدیریـــت شـ
مـــی دهـــد، در سیاســـت هـــای پولـــی و مالـــی قبلـــی 

دولـــت ریشـــه دارد. 
کـــه سیاســـت نـــرخ ارز ثابـــت و  کـــرد  بایـــد توجـــه 
کســـری بودجـــه مزمـــن در صـــورت عـــدم اصـــاح 
ـــاد حجـــم  ی ـــه رشـــد ز سیاســـت هـــای مالـــی منجـــر ب
ــد  ــه خواهـ ــری بودجـ کسـ ــی  ــن مالـ ــرای تامیـ ــول بـ پـ
شـــد. رشـــد حجـــم پـــول نیـــز منجـــر بـــه تـــورم خواهـــد 
کـــه بـــا ثابـــت نگـــه داشـــتن نـــرخ ارز در تناقـــض  شـــد 
ــه  ــود ادامـ ــی شـ ــه مـ گفتـ ــل  ــن دلیـ ــه همیـ اســـت. بـ
چنیـــن سیاســـت هایـــی منجـــر بـــه بـــروز حمـــات 
گرانه و در نتیجـــه تاطمـــات ارزی خواهـــد  ســـودا

شـــد. 
در نیمـــه دوم ســـال جـــاری نیـــز بـــار دیگـــر اقتصـــاد 
ـــرو شـــد. البتـــه شـــدت  ـــا نوســـان قیمتـــی روب ایـــران ب
کـــم  ایـــن نوســـان نســـبت بـــه ســـال هـــای 1391، 
دامنـــه تـــر بـــود. امـــا همیـــن نوســـان نیـــز بســـیاری از 
کـــرد و باعـــث بـــروز  توجـــه هـــا را بـــه خـــود جلـــب 
نیـــز  کنـــش  بـــازار شـــد. مهمتریـــن وا التهـــاب در 
بـــا  کـــه  گرفتـــه  از ســـوی بانـــک مرکـــزی صـــورت 
ـــد  بســـته سیاســـتی ســـه محـــوری فعـــا توانســـته رون

انتظـــارات را تغییـــر دهـــد. 

*برگرفته از ماهنامه تجارت فردا

تبعات شوک ارزی 
بر بخش مالی 

و بخش واقعی اقتصاد 
چیست؟ 
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ارز  نـــرخ  افزایـــش  ســـتبران: 
ــوزه صنعـــت  ــی در حـ ــه تبعاتـ چـ
بـــرق داشـــته و شـــما ایـــن تاثیـــر 

کنیـــد؟ مـــی  ارزیابـــی  چگونـــه  را  پذیـــری 
افزایـــش نـــرخ ارز ) یـــا در واقـــع نزدیـــک شـــدن نـــرخ ارز 
کوتـــاه مـــدت اثـــرات منفـــی خـــود را  بـــه نـــرخ واقعـــی( در 
کـــه تعهـــدات جـــاری و  خواهـــد داشـــت بـــه ایـــن دلیـــل 
معتبـــر در حالـــی کـــه مبلـــغ ثابتـــی دارنـــد، قیمـــت تمـــام 
کـــه موجـــب ضـــرر و  شـــده بیشـــتری خواهنـــد داشـــت 
گـــردد ولـــی در بلنـــد مـــدت تولیدکننـــدگان  یـــان  مـــی  ز
واقعـــی از آن ســـود خواهنـــد بـــرد و قـــدرت رقابتشـــان 

کاالی وارداتـــی افزایـــش مـــی یابـــد در مقابـــل 
کارفرمـــای اصلـــی در پروژه هـــای  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
مـــی  باشـــد،   مـــی  دولـــت  نوعـــی  بـــه  برقـــی  بـــزرگ 
تواننـــد بـــا تمهیداتـــی و بـــا واقـــع بینـــی، تاثیـــر تفـــاوت 
نـــرخ ارز را در بخـــش وارداتـــی و مـــواد خـــام تولیـــد 
داخلـــی قیمـــت تمـــام شـــده بـــرای تولیدکننـــدگان و 
ـــرای  ـــرات منفـــی آن را ب کـــرده و اث پیمانـــکاران لحـــاظ 

کننـــد.  فعـــاالن اقتصـــادی خنثـــی 
ســـتبران: بنـــگاه اقتصـــادی شـــما بـــا افزایـــش نـــرخ 
یـــا  آســـیب  هـــای جـــدی شـــده  ارز دچـــار چـــه 

خواهـــد شـــد؟
شـــرکت مـــا بـــه خاطـــر اجـــرای تعهـــدات و قراردادهـــای 
ایـــن شـــرایط متضـــرر مـــی  از  جـــاری خـــود حتمـــا 
گـــردد زیـــرا تغییـــر و افزایـــش نـــرخ ارز فقـــط بخـــش 
وارداتـــی را متأثـــر نمـــی نمایـــد تـــا بـــا افزایـــش عمـــق 
ســـاخت داخـــل مدیریـــت شـــود و مـــواد اولیـــه تولیـــد 
دولتـــی  شـــرکتهای  دســـت  اغلـــب  کـــه  داخلـــی 
وارداتـــی  کاالی  از  ســـریعتر  بمراتـــب  می باشـــد،  
کوتـــاه مـــدت  افزایـــش قیمـــت می یابنـــد. البتـــه در 
کارفرمایـــان عزیـــز بـــا واقـــع بینـــی بخشـــی  یـــم  امیدوار
یـــان ناشـــی از تاثیـــر افزایـــش نـــرخ ارز را  از ضـــرر و ز
کننـــد و در بلنـــد مـــدت بـــا افزایـــش  قـــدرت  جبـــران 
رقابـــت و بدســـت آوردن ســـهم بازارهـــای بیشـــتر، 
یـــان جبـــران شـــود و در صـــورت اهتمـــام  ایـــن ضـــرر و ز
کارفرمایـــان بـــرای برخـــورد واقـــع بینانـــه بـــا  و تصمیـــم 
موضـــوع و جبـــران بخشـــی از اثـــرات افزایـــش نـــرخ ارز، 
آســـیب های پیـــش رو قابـــل تحمـــل خواهـــد بـــود.

ســـتبران: بـــه نظـــر شـــما وزارت نیـــرو و بنگاههـــای 
اقتصـــادی بـــا چـــه روش هـــا و راهکارهایـــی مـــی 
کاهـــش  تواننـــد تبعـــات منفـــی افزایـــش نـــرخ ارز را 

ــد؟ کننـ ــت  ــرا مدیریـ داده و آنـ
ــاور  ــود بـ ــرو، وجـ ــود اراده در وزارت نیـ ــورت وجـ در صـ
کـــه بنگاه هـــای اقتصـــادی  در دســـتگاه های نظارتـــی 

کشـــورمان مـــی باشـــند و حفـــظ آنهـــا  از دارائـــی هـــای 
پیـــش  و  ریـــزی  برنامـــه  بـــدون  و  ملـــی  ای  وظیفـــه 
بینـــی چگونگـــی جبـــران آثـــار ســـوء افزایـــش نـــرخ ارز 
ـــرخ واقعـــی، اقدامـــی  ـــه ن ـــرخ ارز ب ـــا نزدیـــک شـــدن ن و ی
ـــدی  ـــای تولی ـــاد و واحده ـــد اقتص ـــی توان ـــه م ک ـــت  اس
را تهدیـــد نماینـــد و از بیـــن رفتـــن و حتـــی تضعیـــف 
ریختـــن  نظـــام  بدخواهـــان  آســـیاب  در  آب  آنهـــا، 

اســـت.
بـــرای  حـــل  راه  کـــردن  پیـــدا  شـــرایطی  چنیـــن  در 
کـــردن تبعـــات منفـــی افزایـــش نـــرخ ارز، مـــی  خنثـــی 
ــوان  ــی تـ ــال مـ ــوان مثـ ــد بعنـ ــاده باشـ ــیار سـ ــد بسـ توانـ
کـــه از مبلـــغ قـــرارداد،  کیـــد نمـــود  دســـتوری صـــادر و تا
ســـهم هزینـــه هـــای پرســـنلی) حقـــوق و بیمـــه( و ســـود 
کســـر و بقیـــه مبلـــغ قـــرارداد بـــا نـــرخ روز  احتمالـــی 
پیشـــنهاد قیمـــت قـــرارداد بـــه ارز تبدیـــل و باقیمانـــده 
حجـــم پـــروژه  بـــه نـــرخ روز اجـــرای قـــرارداد و تهیـــه ارز 
ـــای  ـــه ه ـــهم هزین ـــده و س ـــل ش ـــال تبدی ی ـــه ر ـــددًا ب مج
ـــه شـــده و بعنـــوان مبلـــغ  ـــه آن اضاف پرســـنلی و ســـود ب
گـــردد. بدیـــن ترتیـــب هیـــچ  جدیـــد قـــرارداد توافـــق 
ـــرای هیـــچ طـــرف  فرصـــت فســـاد و بحـــث و نگرانـــی ب
باقـــی نمـــی مانـــد و واحدهـــای تولیـــدی و فعـــاالن 
در  ملـــی،  هـــای  ســـرمایه  بعنـــوان  نیـــز  اقتصـــادی 

عرصـــه فعالیـــت باقـــی خواهنـــد بـــود.
کشـــور  ســـتبران: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
ـــرق  ـــت ب ـــوزه صنع ـــرایط ح ـــت ارز، ش ـــان قیم و نوس
کار خـــود را بـــرای  کســـب و  بـــه خصـــوص حـــوزه 

کنیـــد؟ ســـال آینـــده چگونـــه پیـــش بینـــی مـــی 
ــرای  ــال آتـــی بـ ــه توضیـــح داده شـــد در سـ همچنانکـ
یـــم  کـــه در دســـت اقـــدام دار اجـــرای قراردادهایـــی 
و چالـــش  دارنـــد، دچـــار مشـــکل  ثابتـــی  مبالـــغ  و 
کارفرمـــای دولتـــی مـــی  کـــه  خواهیـــم بـــود. در حالـــی 
کـــه معمـــواًل  بـــا واقـــع بینـــی و طبـــق عرفـــی  توانـــد 
در  )البتـــه  کننـــد  مـــی  بینـــی  پیـــش  قراردادهـــا  در 
ـــودن  ـــه ب ـــک طرف ـــل ی ـــًا بدلی ـــی بعض ـــای دولت قرارداده
قـــرارداد، فرصـــت تعدیـــل پیـــش بینـــی نمـــی شـــود(، 
ــای  ــوع در نهادهـ ــرح موضـ ــر و طـ ــردن تدبیـ ــا بـــکار بـ بـ
یانبـــار  گـــذاری و نظارتـــی، مـــی تـــوان آثـــار ز قانـــون 
تغییـــر نـــرخ ارز را حتـــی در صـــورت عـــدم وجـــود بنـــد 
کـــرد در غیـــر ایـــن صـــورت  تعدیـــل در قـــرارداد جبـــران 
کارفرماهـــا  بـــا  را  کـــه چالـــش الزم  اســـت  طبیعـــی 
بـــه شـــرط  داشـــته باشـــیم ولـــی در بلنـــد مـــدت و 
ــور از ایـــن برهـــه حســـاس، بـــه آینـــده فعالیتمـــان  عبـ

▪ امیدوارتریـــم. 

کـــه هنـــوز واقعـــی و غیرواقعـــی بـــودن آن  ـــا احـــوال و امـــوال همـــه ســـروکار دارد، عبارتـــی مبهـــم  کـــه ایـــن روز هـــا ب ـــرخ ارز؛ عبارتـــی  ن
کـــرده اســـت. نوســـانات نـــرخ ارز در  کســـی روشـــن نیســـت و قـــدرت پیـــش بینـــی را از فعـــاالن اقتصـــادی و مدیـــران ســـلب  بـــر 
ـــدارد.  ـــن ن ـــتی معی ـــا آن سیاس ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــرده و کس ک ـــا  ـــه پ ـــور ب کش ـــادی  ـــتر اقتص ـــی در بس ـــال تالطم ـــی س ـــای پایان ماه ه
فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق نیـــز بـــی تردیـــد از ایـــن تـــب و تـــاب افزایـــش نـــرخ ارز تاثیـــر پذیرفته انـــد و بـــه دنبـــال 
کمتریـــن آســـیب ایـــن  کار خـــود هســـتند و آرام آرام مســـیر را طـــی می کننـــد تـــا شـــاید بتواننـــد بـــا  تـــالش بـــرای بقـــای کســـب و 

ـــد. کنن ـــی  ـــادی را ط ـــه  اقتص تنگ

ــه  ــرخ ارز چـ ــتبران: افزایـــش نـ سـ
ــرق  ــت بـ ــوزه صنعـ ــی در حـ تبعاتـ
داشـــته و شـــما ایـــن تاثیـــر پذیـــری 

کنیـــد؟ را چگونـــه ارزیابـــی مـــی 

گفـــت افزایـــش  بـــه طـــور خیلـــی خاصـــه می تـــوان 
نـــرخ ارز انبوهـــی از قراردادهـــای متوقـــف را در چنـــد 
گذاشـــت  گذشـــته روی دســـت صنعـــت بـــرق  ســـال 
بایـــد منتظـــر دوره جدیـــدی از  افزایـــش اخیـــر  بـــا  و 
باشـــیم.  بـــرق  صنعـــت  در  متوقـــف  قراردادهـــای 
ـــرق اعـــام خودکفایـــی  کـــه در صنعـــت ب سالهاســـت 
ـــه  ک ـــت  ـــی آنس ـــه معن ـــی ب ـــا خودکفای ـــی آی ـــم ول می کنی
کـــه یقینـــًا پاســـخ  یـــم،  هیچگونـــه خریـــد خارجـــی ندار
کشـــوری  منفـــی اســـت. فراتـــر از آن آیـــا در حـــال حاضـــر 
ـــا  ـــدون ارتبـــاط و تعامـــل و تجـــارت ب کـــه ب وجـــود دارد 
کشـــورها )هرچنـــد محـــدود( امـــکان حیـــات  ســـایر 

ــته باشـــد؟ داشـ

ســـتبران: بنـــگاه اقتصـــادی شـــما بـــا افزایـــش نـــرخ 
یـــا  شـــده  جـــدی  هـــای  آســـیب  چـــه  دچـــار  ارز 

خواهـــد شـــد؟
متاســـفانه آســـیب ها آنقدر گســـترده و وســـیع هســـتند 
کارآفرینـــان فعالیـــت اقتصـــادی خـــود  کـــه بســـیاری از 
کرده انـــد و ســـایر فعـــاالن اقتصـــادی حتـــی  را تعطیـــل 
کـــردن فعالیـــت خـــود هســـتند.  بـــه فکـــر تعطیـــل 
ــا نیـــز دچـــار  کـــه بنـــگاه اقتصـــادی مـ بدیهـــی اســـت 
آســـیب  جدیـــد  دوره  متاســـفانه  و  شـــده  خســـران 
خصوصـــًا  آســـیب  ایـــن  اســـت.  شـــده  شـــروع  هـــا 

بـــرای پیمانـــکاران شـــدیدتر از ســـایرین اســـت. زیـــرا 
کارفرمایانـــی طـــرف  پیمانـــکاران از یـــک طـــرف بـــا 
ـــرخ ارز  ـــش ن ـــودن افزای ـــهود ب ـــم مش ـــه علیرغ ک ـــتند  هس
کشـــور،  و اذعـــان بـــه آن از ســـوی مســـئوالن عالـــی رتبـــه 
بـــرای جبـــران  بـــه خواســـته پیمانـــکاران  اعتنایـــی 
خســـارات تحمیلـــی ندارنـــد و نداشـــتن تعدیـــل ارز 
در قـــرارداد و عـــدم پیـــش بینـــی میـــزان افزایـــش نـــرخ 
ارز را تمامـــًا متوجـــه پیمانـــکار مـــی داننـــد. حتـــی در 
کـــه تعدیـــل ارز در قـــرارداد پیـــش بینـــی شـــده  مـــواردی 
اســـت، صرفـــًا افزایـــش نـــرخ ارز بـــه نـــرخ ارز مبادلـــه 
ــر دارنـــد )در صورتیکـــه افزایـــش نســـبی  ای را مـــد نظـ
ــش  ــتر از افزایـ ــل 10% بیشـ ــازار آزاد حداقـ ــرخ ارز در بـ نـ
ــکار  ــر پیمانـ گـ ــه ای اســـت( و ا ــرخ ارز مبادلـ ــبی نـ نسـ
کارفرمـــا حتـــی  خـــوش شانســـی موفـــق بـــه اخـــذ تأییـــد 
گـــردد، زمـــان پرداخـــت  ـــا همـــان نـــرخ ارز مبادلـــه ای  ب
مـــا بـــه التفـــاوت، در انتهـــای قـــرارداد اســـت و نـــه 
کـــه پیمانـــکار را مجبـــور بـــه  کار  در حیـــن اجـــرای 
ــا نـــرخ ســـود تمـــام  یافـــت وام از بانک هـــا آن هـــم بـ در

کنـــد. شـــده بـــاالی 25% مـــی 
از طـــرف دیگـــر پیمانـــکار بـــا ســـازندگان و یـــا تامیـــن 
کـــه بـــه حـــق، تاثیـــرات  کنندگانـــی مواجـــه اســـت 
افزایـــش نـــرخ ارز را در قیمـــت پیشـــنهادی اعمـــال 
و قیمـــت تجدیـــد نظـــر شـــده را بـــه پیمانـــکار اعـــام 
پیمانـــکار،  قبـــول  عـــدم  صـــورت  در  و  دارد  مـــی 
گـــردد. بدیهـــی  ـــق مـــی 

ّ
کاال معل ســـفارش و یـــا تحویـــل 

ایـــن  مذکـــور  شـــرایط  از  کـــدام  هـــر  در  کـــه  اســـت 
کارفرمایـــان  کـــه نـــزد  ضمانتنامـــه پیمانـــکار اســـت 
گیـــرد، اتفاقـــی  در معـــرض خطـــر ضبـــط و... قـــرار مـــی 

هـــای  پیگیـــری  علیرغـــم  و  داد  رخ  متاســـفانه  کـــه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق از مقامـــات ارشـــد دولـــت، 
ـــکاران  ـــده و پیمان ـــل نگردی ـــه ای حاص ـــون نتیج کن تا
آســـیب دیـــده در راهروهـــای قـــوه قضائیـــه در رفـــت و 

ــتند. ــد هسـ آمـ

بنـــگاه  و  نیـــرو  وزارت  شـــما  نظـــر  بـــه  ســـتبران: 
هـــای اقتصـــادی بـــا چـــه روشـــها و راهکارهایـــی 
را  ارز  نـــرخ  افزایـــش  منفـــی  تبعـــات  می تواننـــد 

کننـــد؟ مدیریـــت  را  آن  و  داده  کاهـــش 
ــه و  کلیـــه شـــرکت های تابعـ ــه  ــرو بایـــد بـ 1- وزارت نیـ
ــای  ــه قراردادهـ کلیـ ــه در  کـ ــد  ــتور دهـ ــورًا دسـ ــر فـ توانیـ
منعقـــد شـــده در ســـالهای 95 و96 تعدیـــل نـــرخ ارز، 
ـــران  ـــزات و جب ـــل بهـــاء فل ـــر مبنـــای واقعـــی( ، تعدی )ب
گـــردد و  اثـــرات ناشـــی از افزایـــش دســـتمزدها منظـــور 
کـــه ایـــن مـــوارد منظـــور نشـــده  حتـــی در قراردادهایـــی 

باشـــد اعمـــال آنهـــا الزم االجـــرا باشـــد.
مناقصـــه  زمـــان  در  کـــه  آنســـت  دیگـــر  راهـــکار   -2
پیمانـــکار موظـــف باشـــد قیمـــت پیشـــنهادی را در 
کنـــد، در ایـــن صـــورت  یـــال و ارز ارائـــه  دو بخـــش ر
و  داشـــت  نخواهـــد  وجـــود  قـــرارداد  در  ارز  تعدیـــل 
صرفـــًا تعدیـــل نـــرخ فلـــزات و اثـــرات ناشـــی از افزایـــش 

گردنـــد. دســـتمزدها بایســـتی در قـــرارداد منظـــور 
3- همچنیـــن وزارت نیـــرو و فعـــاالن اقتصـــادی )در 
قالـــب ســـندیکاها و انجمـــن هـــای صنفـــی( بایســـتی 
کارشناســـی و دقیـــق،  بـــا برگـــزاری نشســـت هـــای 
فرمـــت قراردادهـــای غیـــر عادالنـــه را تغییـــر و آنهـــا را بـــا 
گرفتـــن ریســـکها و تعهـــدات متـــوازن تنظیـــم  در نظـــر 

نرخ ارز؛ عبارتی چالش برانگیز 
در بستر اقتصاد

مهدی معین تقوی؛
گروه شرکت های آفرینه طوس و اتانیر مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره 

افزایش نرخ ارز مساوی است 
با قراردادهای متوقف 

کلیـــه  بـــرای  آنهـــا  از  اســـتفاده  آن  از  پـــس  و  کننـــد 
گـــردد و  شـــرکت هـــای تابعـــه وزارت نیـــرو الزامـــی مـــی 
کارفرمایـــی مربوطـــه  عـــدم اجـــرای آن متوجـــه دســـتگاه 
مـــی باشـــد. البتـــه در خصـــوص متعـــادل ســـازی 
شـــرایط عمومـــی پیمـــان هـــا )EPC,PC,EP( بایســـتی 
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی نیـــز مشـــارکت 
کـــه در  مســـتقیم داشـــته باشـــد. بـــه هـــر حـــال همانطـــور 
کارفرمایـــان  عقـــد قـــرارداد بـــا شـــرکت های خارجـــی، 
دولتـــی )ایرانـــی( از قراردادهـــای ناعادالنـــه حاضـــر 
اســـتفاده نمی کننـــد، در قراردادهـــای داخلـــی نیـــز 

بایســـتی شـــرایط متعادلـــی برقـــرار شـــود.

کشـــور  ســـتبران: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
ــه  ــوزه صنعـــت بـ ــرایط حـ ــان قیمـــت ارز، شـ و نوسـ
کار خـــود را بـــرای ســـال  کســـب و  خصـــوص حـــوزه 

آینـــده چگونـــه پیـــش بینـــی می کنیـــد؟
بایســـتی  باطنـــی  میـــل  علیرغـــم  و  متاســـفانه 
ــم.  یـ ــش رو ندار ــی پیـ ــرایط خوبـ ــه شـ کـ ــردد  گـ ــام  اعـ
مجموعـــه ای از عوامـــل ایـــن پیـــش بینـــی از قـــرار ذیـــل 

مـــی باشـــند:
کامـــًا یکطرفـــه  1- قراردادهـــای ناعادالنـــه و شـــرایط 

کارفرمایـــان در قراردادهـــا  بـــه نفـــع 
بـــه  کارفرمایـــان  از  بســـیاری  نداشـــتن  توجـــه   -2
ــارج  ــه خـ کـ ــی  ــی از افزایـــش قیمت هایـ ــات ناشـ تبعـ
کنتـــرل و پیـــش بینـــی پیمانـــکاران و ســـازندگان  از 

اســـت )ارز یـــا فلـــز، دســـتمزد و امثالهـــم
3-  شـــرایط عمومـــی پیمـــان هـــا )از نـــوع اول تـــا ســـوم( 
ـــرای  گیـــرد، ب ـــرار مـــی  ـــان ق کارفرمای کـــه مـــورد اســـتفاده 
کارفرمایـــان مشـــکل  کـــه  زمانـــی تنظیـــم شـــده اســـت 
کارفرمـــا و  مالـــی ندارنـــد و حســـن نیـــت در روابـــط 
مشـــاور و پیمانـــکار مـــوج می زنـــد، لـــذا هیـــچ صـــورت 
کمبـــود  ــر  ــا صـــورت وضعیتـــی بـــه خاطـ حســـاب و یـ
کارفرمـــا بـــا ایـــرادات جزئـــی برگشـــت  منابـــع مالـــی 
نمـــی خـــورد و متوقـــف نمـــی شـــود و پیمانـــکار نیـــز 
اجـــازه  کـــه  دارد  خـــودش  از  مالـــی  منابـــع  آنقـــدر 
کار بـــه خاطـــر دیرکـــرد در پرداخـــت هـــا را  وقفـــه در 

نمی دهـــد.
بایســـتی  پیمانـــکار  مشـــاور،  کارفرمـــا،  مثلـــث   -4
گیرنـــد، متاســـفانه  در راســـتای انجـــام پـــروژه شـــکل 
کار و تحمـــل  در حـــال حاضـــر بـــار اصلـــی اجـــرای 
خســـارات و شـــنیدن نامایمـــات و ضبـــط تضامیـــن 
... بـــر دوش پیمانـــکار اســـت )بـــا توجـــه بـــه مـــوارد 

ــوق(. فـ
فـــوق  موضوعـــات  حـــل  بـــه  امیـــدی  آنجائیکـــه  از 
حداقـــل در چنـــد ســـال آینـــده محتمـــل نمـــی باشـــد 
ــه ســـال  ــال آینـــده بلکـ ــا سـ ــه تنهـ لـــذا پیـــش بینـــی نـ

بعـــد از آن نیـــز بـــه هیـــچ روی مثبـــت نیســـت. ▪

ولی اهلل بیات؛ 
مدیر عامل شرکت پارس سوییچ

نهادهای قانونگذار، آثار زیانبار 
کنند تغییر نرخ ارز را جبران 
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ســـتبران: افزایـــش نـــرخ ارز چـــه تبعاتـــی در حـــوزه 
صنعـــت بـــرق داشـــته و شـــما ایـــن تاثیرپذیـــری را 

کنیـــد؟ چگونـــه ارزیابـــی مـــی 
یکـــی از تبعـــات افزایـــش نـــرخ ارز رکـــود اقتصـــادی 
اســـت، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بخشـــی از مـــواد اولیـــه 
کشـــور  مـــورد نیـــاز بنـــگاه هـــای تولیـــدی از خـــارج 
ـــه  تامیـــن مـــی شـــود، فعالیـــت بنـــگاه هـــای تولیـــدی ب
ســـه دلیـــل عمـــده بـــا چالـــش مواجـــه خواهـــد شـــد، اوال 
ـــارف  ـــر متع ـــورت غی ـــه ص ـــا ب ـــی آن ه ـــای مال ـــه ه هزین
ـــا رکـــود اقتصـــادی ایجـــاد شـــده،  بـــاال مـــی رود، ثانیـــا ب
بـــازار محصـــوالت از شـــرایط عـــادی خـــارج مـــی شـــود، 
گـــذاری داخلـــی داشـــته  ثالثـــا: تاثیـــر ســـوء در ســـرمایه 
گـــذاری خارجـــی را  و افزایـــش ریســـک در ســـرمایه 
ادامـــه  صـــورت  در  لـــذا  داشـــت.  خواهـــد  پـــی  در 
رونـــد افزایـــش نـــرخ ارز بـــه شـــکل نامتعـــارف و عـــدم 
کنتـــرل بـــازار توســـط مراجـــع ذی صـــاح صنعـــت 
ــه  گرفتـ ــه  ــار فاصلـ ــورد انتظـ ــعه مـ ــد و توسـ ــرق از رشـ بـ
ــارج،  ــه خـ ــتگی بـ ــامل وابسـ ــوارض بعـــدی آن شـ و عـ
ــاد و  ــر اقتصـ گیـ ــان  گریبـ ــکاری،  ــی و بیـ گرانـ افزایـــش 

جامعـــه خواهـــد شـــد.

افزایـــش  بـــا  شـــما  اقتصـــادی  بنـــگاه  ســـتبران:  
ـــا  ـــده ی ـــدی ش ـــای ج ـــیب ه ـــه آس ـــار چ ـــرخ ارز دچ ن

خواهـــد شـــد؟
کلـــی صنعـــت ترانسفورماتورســـازی و بـــه  بـــه طـــور 
ویـــژه شـــرکت ایـــران ترانســـفو ری بـــا افزایـــش نـــرخ ارز 

بـــا چالـــش هـــای زیـــر روبه روســـت:

1- بخشـــی از مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات مـــورد اســـتفاده 
در تولیـــد ترانســـفورماتور وارداتـــی اســـت لـــذا افزایـــش 
نـــرخ ارز تاثیـــر مســـتقیم روی افزایـــش خریـــد مـــواد، 
ـــوالت  ـــده محص ـــام ش ـــت تم ـــا قیم ـــا و نهایت ـــه ه هزین
متعـــارف  غیـــر  افزایـــش  بـــا  دیگـــر  طـــرف  از  دارد. 
ســـوال  زیـــر  تولیـــد  اقتصـــادی  توجیـــه  هزینه هـــا، 

مـــی رود.
2- بـــا رکـــود اقتصـــادی ایجـــاد شـــده طـــی چنـــد ســـال 
ــای  ــرح هـ ــرخ ارز، طـ ــا جهـــش نـ ــدید آن بـ ــر و تشـ اخیـ
کشـــور نیـــز دچـــار رکـــود شـــده و علیرغـــم  توســـعه ای در 

ـــم. ـــوده ای ـــرو ب کاهـــش تقاضـــا روب ـــا  ـــازار، ب نیـــاز ب

بنـــگاه  و  نیـــرو  وزارت  شـــما  نظـــر  بـــه  ســـتبران: 
کارهایـــی  هـــای اقتصـــادی بـــا چـــه روش هـــا و راه 
را  ارز  نـــرخ  افزایـــش  منفـــی  تبعـــات  می تواننـــد 

کننـــد؟ مدیریـــت  را  آن   و  داده  کاهـــش 
بـــا  اولیـــن فرصـــت  اســـت دولـــت در  1- ضـــروری 
بـــه  را  ارز  نـــرخ  مناســـب  هـــای  سیاســـت  اتخـــاذ 

کنـــد.  تثبیـــت  و  برگردانـــده  متعـــادل  حالـــت 
ســـریع تر  هرچـــه  دولـــت  رود  مـــی  انتظـــار   -2
تولیـــد  حـــوزه  در  را  خـــود  تشـــویقی  سیاســـت های 
صنعـــت  یـــک  کـــه  بـــرق  صنعـــت  خصـــوص  بـــه 
اســـتراتژیک مـــی باشـــد، تقویـــت و اجـــرا نمایـــد تـــا 
گرفتـــه  جلـــوی آســـیب هـــای بیشـــتر بـــه صنعـــت 

شـــود.
مالیاتـــی  هـــای  بخشـــودگی  خصـــوص  در   -3
هـــای  بنـــگاه  بانکـــی  تســـهیات  ســـود  کاهـــش  و 

مناســـبی  اقـــدام  ســـریعتر  چـــه  هـــر  بایـــد  تولیـــدی 
شـــود. انجـــام 

4-  وزارت نیـــرو، شـــرکت هـــا و پیمانـــکاران وابســـته 
بایـــد در خصـــوص بازپرداخـــت بدهـــی هـــای خـــود 
کننـــدگان حـــوزه صنعـــت بـــرق ســـرعت  بـــه تولیـــد 

عمـــل داشـــته باشـــند.
ــز مـــی بایســـت از تمـــام  5- بنـــگاه هـــای تولیـــدی نیـ
بهـــره  بـــرای  نیـــرو  وزارت  و  خـــود  ظرفیـــت  و  تـــوان 

کننـــد.  اســـتفاده  صـــادرات  فرصـــت  از  جســـتن 

کشـــور  ســـتبران: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
ـــرق  ـــت ب ـــوزه صنع ـــرایط ح ـــت ارز، ش ـــان قیم و نوس
کار خـــود را بـــرای  کســـب و  بـــه خصـــوص حـــوزه 

کنیـــد؟ ســـال آینـــده چگونـــه ارزیابـــی مـــی 
آن چـــه مســـلم اســـت بـــا جهـــش اخیـــر نـــرخ ارز، ســـال 
آینـــده بـــرای حـــوزه صنعـــت بـــرق و بـــه خصـــوص 
ـــت ترانسفورماتورســـازی ســـال دشـــواری از نظـــر  صنع
کـــه  اقتصـــادی پیـــش بینـــی مـــی شـــود امـــا از آن جـــا 
95 درصـــد صـــادرات خدمـــات فنـــی  مهندســـی 
کشـــور در حـــوزه صنعـــت بـــرق اتفـــاق مـــی افتـــد، مـــا 
ــاد  ــول اقتصـ ــری از اصـ گیـ ــره  ــا بهـ ــتیم بـ ــم هسـ مصمـ
مقاومتـــی ضمـــن اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای موجـــود 
یابـــی سفارشـــات خـــاص و  تـــاش خـــود را در بازار
همچنیـــن سفارشـــات صادراتـــی دو چنـــدان نمـــوده 
و در حـــد امـــکان بـــه ایـــن صنعـــت رونـــق بخشـــیم و 
کـــه دولـــت و وزارت نیـــرو نیـــز مـــا را در  یـــم  انتظـــار دار

کننـــد. ▪ ایـــن مســـیر یـــاری 

ــه  ــرخ ارز چـ ــتبران: افزایـــش نـ سـ
ــرق  ــت بـ ــوزه صنعـ ــی در حـ تبعاتـ
داشـــته و شـــما ایـــن تأثیـــر پذیـــری 

را چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟
بـــا توجـــه بـــه تأمیـــن بخـــش عمـــده ای از مـــواد اولیـــه 
قیمـــت  بعضـــا  کشـــور،  از خـــارج  ایـــران  تولیـــدات 
تمـــام شـــده محصـــوالت و تولیـــدات ایرانـــی متاثـــر از 
ــازار اســـت.  قیمـــت ارز و چرخـــش قیمـــت دالر در بـ
گرانـــی نـــرخ ارز منجـــر بـــه افزایـــش  از ایـــن رو تبعـــات 
کـــه مســـتقیما  قیمـــت تولیـــدات می گـــردد، تولیداتـــی 
ــًا قیمـــت تمـــام شـــده آن  قیمـــت مـــواد اولیـــه و بعضـ
گرانـــی  کـــه در صـــورت  متاثـــر از نـــرخ ارز اســـت. نرخـــی 
یـــا هرگونـــه افزایـــش آن تأثیـــر قابـــل توجهـــی در تولیـــدات 

و قیمـــت تمـــام شـــده محصـــوالت خواهـــد داشـــت. 
کـــه تـــا پیـــش از ایـــن بـــه بهانـــه برجـــام و  تولیداتـــی 
کشـــور ها بیشـــتر  ـــا ســـایر  ـــه ارتباطـــات ب گســـترش دامن
کاهـــش قیمـــت تمـــام شـــده  ـــرخ ارز و  ـــی ن منتظـــر ارزان
ــا افزایـــش  ــاید در ایـــن بیـــن بـ ــا شـ ــود تـ محصـــوالت بـ
ــط در  ــه فقـ ــه نـ کـ ــدات  ــودن تولیـ ــه بـ ــه صرفـ ــرون بـ مقـ
ــتر در فضا هـــای بین المللـــی  کـــه بیشـ ــور  کشـ داخـــل 

نیـــز بـــه تـــوان رقابتـــی خـــود بیفزایـــد. 
افزایـــش نـــرخ ارز در ایـــران مشـــابه شمشـــمیر دولبـــه 
و  افزایـــش صـــادرات  هـــم می توانـــد در  کـــه  اســـت 
کشـــور و باالخـــص صـــادرات  درآمد هـــای صادراتـــی 
غیـــر نفتـــی مؤثـــر واقـــع شـــود و هـــم در واردات مـــواد 
کـــه بخـــش عمـــده تولیـــدات را شـــامل می شـــود  اولیـــه 

ـــورم  ـــا ت ـــت ب کنـــد و در نهای ـــر منفـــی و تورمـــی ایجـــاد  اث
کاالی  حاصلـــه منجـــر بـــه افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده 
گرانـــی شـــود. در ایـــن صنعـــت، افزایـــش  تولیـــد شـــده و 
کننـــده باشـــد  نـــرخ ارز هـــم می توانـــد بـــه ضـــرر تولیـــد 
و هـــم بـــه نفـــع صادرکننـــده. بـــه عبارتـــی بـــا توجـــه 
بـــه واردات بخشـــی از مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز ایـــن 
صنعـــت، افزایـــش نـــرخ ارز تأثیـــرات منفـــی خـــودش را 
خواهـــد داشـــت از ســـوی دیگـــر چـــه بســـا ایـــن افزایـــش 
نـــرخ ارز تبعـــات مثبتـــی در صـــادرات و باالخـــص 
صـــادرات غیرنفتـــی داشـــته باشـــد. اینکـــه عنـــوان 
می شـــود افزایـــش نـــرخ ارز ورشکســـتگی در اقتصـــاد 
پـــی خواهـــد داشـــت شـــاید حـــرف درســـتی  را در 
کـــه از نظـــر مـــن وقتـــی قـــدرت ارزش پـــول  باشـــد چـــرا 

داوود جعفری؛ 
مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو ری

صابر شریفی؛ 
کنترل یابی و فروش شرکت مهندسی الکترونیرو تابان  مدیریت بازار

دولت با اتخاذ سیاست های مناسب 
نرخ ارز را به حالت متعادل برگرداند

نوسان نرخ ارز قدرت پیش بینی را از 
کرده است  مدیران سلب 

کاهـــش  ملـــی در برابـــر ارز هـــای خارجـــی بـــه شـــدت 
ـــا چالشـــی  کشـــور ب کان  گفـــت: اقتصـــاد  ـــد  ـــد، بای یاب

جـــدی روبـــه رو می شـــود. 
مشـــکل  حاضـــر  حـــال  در  کـــه  شـــد  یـــادآور  بایـــد 
اقتصـــاد ایـــران بـــا چنـــد نرخـــه بـــودن ارز و نوســـانات 
کـــه ایـــن نوســـانات نـــرخ ارز نـــه بـــه  آن اســـت چـــرا 
ـــده  ـــع صادرکنن ـــه نف ـــه ب ـــت و ن ـــده اس کنن ـــد  ـــع تولی نف
قـــدرت  ارز  نـــرخ  نوســـانات  ایـــن  از ســـوی دیگـــر  و 
ایـــن  پیـــش بینـــی را از مدیـــران ســـلب می کنـــد و 
کـــه مدیـــر یـــک واحـــد  آفـــت مدیریـــت اســـت چـــرا 
تولیـــدی یـــا صادراتـــی قـــدرت پیـــش بینـــی از آینـــده 
اســـت  بـــه صـــاح  کنـــون  ا کـــه  و نمی دانـــد  نـــدارد 
ـــرای  ـــر تمایلـــی ب گ ـــر و ا ـــا خی ایـــن مـــواد اولیـــه را بخـــرد ی
خریـــد دارد ایـــن خریـــد چنـــد ماهـــه یـــا بـــرای چـــه 
مدتـــی باشـــد یـــا چـــه بســـا در قرارداد هـــای صادراتـــی 
قـــدرت تشـــخیص و پیـــش بینـــی از آینـــده صـــادرات 
کـــه قـــرارداد  کاال هـــای خـــودش نیـــز نداشـــته باشـــد 
کنـــد یـــا بلنـــد مـــدت،  دو ماهـــه و ســـه ماهـــه عقـــد 
ــه قـــدرت پیـــش  کـ ــم  ــه ایـــن مهـ ــه بـ ــا توجـ بنابرایـــن بـ
ـــا  بینـــی از مدیـــر مجموعـــه تولیـــدی در زمینـــه تولیـــد ت
کاال ســـلب خواهـــد شـــد مـــا از نوســـان نـــرخ  صـــادرات 

ارز بـــا عنـــوان آفـــت مدیریـــت یـــاد می کنیـــم.
گـــر افزایـــش نـــرخ ارز برنامـــه  کـــه ا  ایـــن درحالـــی اســـت 
ریـــزی شـــده باشـــد بـــه عبارتـــی دولـــت هـــر ســـاله یـــا هـــر 
چنـــد ســـال یکبـــار درصـــد خاصـــی را بـــرای افزایـــش یـــا 
کنـــد ایـــن نمی توانـــد  کاهـــش در نظـــر بگیـــرد و اعمـــال 
گونـــه  کـــه هـــر  کنـــد چـــرا  مدیریـــت مجموعـــه را متضـــرر 
برنامـــه  بـــا  ارز  نـــرخ  افزایـــش قیمتـــی در خصـــوص 
ریـــزی قبلـــی پیـــش مـــی رود و مدیـــران واحد هـــای 
ــزان  ــی از میـ ــدرت پیش بینـ ــی قـ ــا صادراتـ ــدی تـ تولیـ

خریـــد تـــا تولیـــدات و صـــادرات را دارنـــد.

افزایـــش  بـــا  شـــما  اقتصـــادی  بنـــگاه  ســـتبران: 
نـــرخ ارز دچـــار چـــه آســـیب های جـــدی شـــده یـــا 

خواهـــد شـــد؟
ــاد  ــرخ ارز باعـــث ایجـ ــه  افزایـــش نـ کـ بدیهـــی اســـت 
گـــر ارز بـــا  کـــه ا تـــورم خواهـــد شـــد و شـــکی نیســـت 
ــه  ــه جامعـ ــز بـ ــورم نیـ ــود تـ ــه شـ ــت مواجـ ــش قیمـ افزایـ
تحمیـــل خواهـــد شـــد از ســـوی دیگـــر ایـــن افزایـــش 
ــم  ــت و هـ ــد داشـ ــادی خواهـ ــار اقتصـ ــم بـ ــرخ ارز هـ نـ
را  کاال هایـــی  بـــازار  کـــه شـــما در  بـــار روانـــی، چـــرا 
کـــه اصـــًا ارتبـــاط مســـتقیمی بـــا افزایـــش  می بینیـــد 
ــن  ــه ایـ ــواد اولیـ ــه مـ کـ ــی  ــا از آنجایـ ــدارد امـ ــرخ ارز نـ نـ
گران تـــر  کاال وارداتـــی اســـت هـــر چـــه ایـــن مـــواد اولیـــه 
باالتـــر  نیـــز  محصـــول  شـــده  تمـــام  قیمـــت  باشـــد 
اقتصـــاد  گـــر  ا ایـــن صـــورت  کـــه در  رفـــت  خواهـــد 
کشـــور بـــا رونـــق همـــراه باشـــد شـــما می توانیـــد بـــه 
نســـبت افزایـــش قیمـــت مـــواد اولیـــه، قیمـــت فـــروش 
کشـــور بـــا  را نیـــز افزایـــش دهیـــد امـــا بعضـــًا شـــرایط 
هـــم  مواقعـــی  و  نیســـت  همـــراه  اقتصـــادی  رونـــق 
گریبـــان اســـت  کشـــور بـــا رکـــود دســـت بـــه  کـــه  هســـت 

کاال  یـــا  محصـــول  فـــروش  قیمـــت  نمی توانیـــد  و 
کاال،  را متناســـب بـــا افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده 
کشـــش آن را نـــدارد؛  افزایـــش دهیـــد؛ بـــه عبارتـــی بـــازار 
بنابرایـــن در ایـــن شـــرایط، قیمـــت فـــروش پایین تـــر از 
ــی  ــد صنعتـ ــود و واحـ ــد بـ ــده خواهـ ــام شـ قیمـــت تمـ

یـــان می شـــود.  وارد منطقـــه ضـــرر و ز
گـــران تهیـــه شـــده و قیمـــت  بـــه عبارتـــی مـــواد اولیـــه 
ــرای  ــا بـ ــت، امـ ــته اسـ ــش داشـ کاال افزایـ ــده  ــام شـ تمـ
فـــروش نمی توانیـــد ایـــن افزایـــش قیمـــت را اعمـــال 
کنیـــد بنابرایـــن بـــازار مناســـبی وجـــود نـــدارد. از ایـــن 
کـــه عرضـــه و تقاضـــای خوبـــی  رو عنـــوان می کنیـــم 
کاالی تولیـــد شـــده نمی توانـــد بـــه  وجـــود نـــدارد و ایـــن 
ــد  ــر از تولیـ ــه قیمـــت پایین تـ ــد بـ ــا بایـ ــد یـ ــروش برسـ فـ
ـــان می شـــود  ی کـــه وارد منطقـــه ضـــرر و ز فروختـــه شـــود 
ـــا  کـــه در ایـــن صـــورت واحـــد تولیـــدی پـــس از مدتـــی ب
کار  ضـــرر و ورشکســـتگی مالـــی مواجـــه می شـــود و 
بـــه تعطیلـــی بنـــگاه تولیـــدی خواهـــد رســـید؛ بنابرایـــن 
ــم  کـ ــه حا ــورم در جامعـ ــوع تـ ــرخ ارز دو نـ ــا افزایـــش نـ بـ
گرانـــی خریـــد  کـــه یکـــی؛ تـــورم ناشـــی از  خواهـــد شـــد 
مـــواد اولیـــه اســـت و دیگـــری تـــورم ناشـــی از بـــار روانـــی 
کـــه  کـــه چـــه بســـا تمـــام افـــرادی  ایـــن موضـــوع اســـت 
بـــا ایـــن افزایـــش قیمـــت در ارتبـــاط  مســـتقیم نیـــز 
نیســـتند تحـــت تأثیـــر ایـــن بـــار روانـــی در جامعـــه 
کـــه افزایـــش نـــرخ  قـــرار می گیرنـــد و بـــا ایـــن مکانیـــزم 
ارز بـــر روی تمامـــی ارکان اقتصـــادی و اجتماعـــی در 
ـــه رو  ـــذارد روب ـــای می گ ـــر ج ـــود را ب ـــرات خ ـــه تأثی جامع

می شـــوند.

ــای  ــرو و بنگاه هـ ــما وزارت نیـ ــر شـ ــه نظـ ــتبران: بـ سـ
راهکار هایـــی  و  روش هـــا  چـــه  بـــا  اقتصـــادی 
زا  ارز  نـــرخ  افزایـــش  منفـــی  تبعـــات  می تواننـــد 

کننـــد؟ مدیریـــت  را  آن  و  داده  کاهـــش 
مســـئله نـــرخ ارز ریشـــه ای و عمیق تـــر از ایـــن بحث هـــا 
کـــه باعـــث افزایـــش نـــرخ ارز شـــدند  اســـت. عواملـــی 
کمبـــود منابـــع ارزی بانـــک  چنـــد مـــورد اســـت. اول؛ 
ارزی  منابـــع  روی  بـــر  مضاعـــف  فشـــار  و  مرکـــزی 
اســـت. مـــا حـــدود 50 میلیـــارد دالر صـــادرات نفـــت 
یـــم. از ایـــن رقـــم 14 و نیـــم درصـــد  خـــام در ســـال دار
آن بابـــت تجهیـــز و نوســـازی و اکتشـــاف بـــه شـــرکت 
ملـــی نفـــت اختصـــاص می یابـــد. یعنـــی بـــه عبارتـــی 
از 50 میلیـــارد دالر درآمـــد نفتـــی حـــدود 42 میلیـــارد 
دالر آن بـــه خزانـــه واریـــز می شـــود و بانـــک مرکـــزی 
ــراز  ــر تـ ــال حاضـ ــد. درحـ ــور دهـ ــد روی آن مانـ می توانـ
تجـــاری غیـــر نفتـــی ایـــران بیـــش از 7 میلیـــارد دالر 
پوشـــش  بـــرای  دالر  میلیـــارد  هفـــت  دارد.  کســـری 
ـــر نفتـــی  ـــراز تجـــاری غی ـــم. ت ی ـــه دالر دار ـــاز ب واردات نی
در  واردات،  منهـــای  نفتـــی  غیـــر  صـــادرات  یعنـــی 
واقـــع 7 میلیـــارد دالر واردات بیـــش از صـــادرات غیـــر 
یـــم.  نفتـــی اســـت پـــس ایـــن مقـــدار نیـــاز بـــه دالر دار
کشـــور  گردشـــگر بـــه خـــارج از  ایـــران حـــدود 9 میلیـــون 
می فرســـتد. دومیلیـــون از ایـــن رقـــم زائـــر هســـتند، 

گـــر هـــر  گردشـــگران دیگـــر. ا حـــدود هفـــت میلیـــون 
کننـــد،  خـــارج  کشـــور  از  دالر   1000 حداقـــل  کـــدام 
ــارج  ــه خـ ــفر بـ ــرای سـ ــارد دالر بـ ــان هفـــت میلیـ ایرانیـ
کشـــور بـــا خـــود می برنـــد. در همیـــن حـــال عـــددی 
یـــم  کاال دار ــا 20 میلیـــارد دالر هـــم قاچـــاق  بیـــن 12 تـ
خـــارج  ایـــران  اقتصـــاد  از  دالر  مقـــدار  ایـــن  یعنـــی 
می شـــود. ایـــن ســـه عـــدد، یعنـــی چیـــزی مابیـــن 25 
تـــا 35 میلیـــارد دالر ســـاالنه دالر از اقتصـــاد ایـــران 
بـــه  کـــه دالر وارد شـــده  خـــارج می شـــود. حـــال آن 
ـــوده اســـت،  ـــارد دالر ب ـــران حـــدود 42 میلی اقتصـــاد ای
ــه  ــه بـ کـ ــت  ــم اینگونـــه نیسـ ایـــن 42 میلیـــارد دالر هـ
ـــه  ـــی ب گاه ـــه  ـــود بلک ـــاد وارد ش ـــه اقتص ـــول ب ـــورت پ ص
ــود. در واقـــع  ــران می شـ ــاد ایـ کاال وارد اقتصـ صـــورت 
کـــه فشـــار بـــر منابـــع ارزی  ایـــن اعـــداد نشـــان می دهـــد 

ــیار باالســـت.  ــزی بسـ بانـــک مرکـ
کشـــور اســـت.  دومیـــن مســـئله افزایـــش نقدینگـــی در 
هـــزار   1400 از  بیـــش  کنـــون  ا ایـــران  در  نقدینگـــی 
میلیـــارد تومـــان اســـت، از ایـــن رقـــم بیـــش از 1300 
ــپرده بانکـــی اســـت، یعنـــی  ــان سـ ــارد تومـ ــزار میلیـ هـ
کـــرده انـــد. ایـــن  گـــذاری  مـــردم در بانـــک ســـپرده 
ممکـــن  لحظـــه  هـــر  اســـت.  بمـــب  یـــک  خـــودش 
و  شـــود  ســـوداگری  بازار هـــای  از  یکـــی  وارد  اســـت 
وضعیـــت را بـــر هـــم بزنـــد. از طـــرف دیگـــر نـــرخ ســـود 
کاهـــش یافتـــه و بـــه 10 درصـــد روزشـــمار رســـیده  هـــم 
اســـت. در واقـــع ایـــن نقدینگـــی در بانک هـــا منتظـــر 
کـــه بـــه یکـــی از بازار هـــای ســـوداگری  بـــوده اســـت 

کنـــد. ســـرایت 
برخـــی  در  نهاد هـــا  برخـــی  کـــه  می شـــود  شـــنیده 
یـــم، وارد  کاری بـــه نـــام آن هـــا ندار کـــه حـــاال  حوزه هـــا 
یـــه دالر  بـــازار ارز شـــدند و دســـت بـــه خریـــد بی رو
ــم در  ــزرگ هـ ــی بـ ــن ترتیـــب یـــک داللـ ــه ایـ ــد. بـ زده انـ
ــر  ــرخ موثـ ــه در افزایـــش نـ کـ گرفـــت  ــوزه دالر شـــکل  حـ

ــود. بـ
بـــه ایـــن ترتیـــب ســـه عامـــل فشـــار بـــر منابـــع ارزی 
بانـــک مرکـــزی، افزایـــش نقدینگـــی و ورود آن بـــه یکـــی 
از بازار هـــای ســـوداگری، داللـــی بـــزرگ در بـــازار ارز؛ 
کـــه نـــرخ دالر ظـــرف ســـه مـــاه از 3700  باعـــث شـــد 
تومـــان بـــه رقـــم 5 هـــزار تومـــان برســـد. یعنـــی حـــدود 

ــد. ــش یابـ ــد افزایـ 35 درصـ
ـــن  ـــرای ای ـــد ب ـــرخ 20 درص ـــا ن ـــپرده ب ـــی س گواه ـــار  انتش
کـــه اجـــازه ندهـــد نقدینگـــی از نظـــام بانکـــی  اســـت 
اقدامـــات  شـــود.  ســـرریز  ارز  ســـوداگری  بـــازار  بـــه 
ـــود.  ـــازار ارز ب ـــی در ب ـــا دالل ـــارزه ب ـــرای مب پلیســـی هـــم ب
کل بانـــک مرکـــزی بـــه ســـازمان امـــور  نامـــه رییـــس 
مالیاتـــی بـــرای وضـــع مالیـــات بـــر خریـــد و فـــروش 
ـــراد و برخـــی  کان اف ـــا داللی هـــای  ـــرای مبـــارزه ب دالر ب

نهاد هـــا در بـــازار بـــود.
کوتـــاه مـــدت اســـت،  ایـــن اقدامـــات بانـــک مرکـــزی 
گواهـــی ســـپرده می توانـــد تمـــام  افزایـــش نـــرخ ســـود 
کاهـــش نـــرخ ســـود را بـــه هـــم  برنامـــه دولـــت بـــرای 
بزنـــد. دولـــت بـــه ســـختی توانســـت نـــرخ ســـود را بـــه 10 
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ـــل  ـــاه مـــدت تبدی کوت درصـــد روز شـــمار و 15 درصـــد 
کنـــد. بـــا اقـــدام تـــازه بانـــک مرکـــزی بـــه نظـــر می رســـد 
کاهـــش نـــرخ ســـود بـــه هـــم خواهـــد خـــورد و  نظـــم 
دوبـــاره نظـــام بانکـــی روی افزایـــش نـــرخ ســـود مـــی رود.
ــا  ــزی، صرفـ ــت بانـــک مرکـ ــی دولـ کنونـ ــای   راهکار هـ
کـــه راهـــکاری  نوعـــی ســـرکوب قیمـــت ارز اســـت 
ــزی حرکـــت  ــات بانـــک مرکـ ــی نیســـت. اقدامـ اصولـ
انتحـــاری بـــرای ســـرکوب قیمـــت ارز اســـت. دولـــت 
بـــه جـــای اقدامـــات اخیـــر بایـــد از همـــان اول تـــاش 
کســـری تـــراز تجـــاری ایجـــاد نشـــود. بـــه ایـــن  می کـــرد 
ــاد  ــه اقتصـ ــه بـ یـ ــی رو ــع از واردات بـ ــه مانـ کـ ــورت  صـ
می شـــد، بـــرای توســـعه صـــادرات غیـــر نفتـــی تـــاش 
کســـری تـــراز تجـــاری  بیشـــتری می کـــرد، تـــا نهایتـــا 
حـــذف و تبدیـــل بـــه مـــازاد تـــراز تجـــاری می شـــد. 
صـــادرات  افزایـــش  بـــا  یعنـــی  تجـــاری  تـــراز  مـــازاد 
ــور  کشـ ــروج دالر از  ــای خـ ــه جـ ــه واردات، بـ ــبت بـ نسـ
گام بعـــدی  کشـــور وارد شـــود. در  دالر بیشـــتری بـــه 
بیشـــتری  مبـــارزه  کاال  قاچـــاق  بـــا  بایـــد  دولـــت 
تـــا اجـــازه خـــروج ارز از اقتصـــاد ایـــران را  می کـــرد، 
کـــه بـــرای خـــروج ارز از  کار ایـــن بـــود  ندهـــد. ســـومین 

کانـــال مســـافران هـــم تدبیـــری می اندیشـــید.
همچنیـــن دولـــت بـــرای نقدینگـــی ســـرگردان هـــم 
ــای  ــه جـ ــه ای را در پیـــش می گرفـــت. همـ ــد برنامـ بایـ
ــه حســـاب  ــه ای مثبـــت بـ ــاال مولفـ ــا نقدینگـــی بـ دنیـ
بـــه ســـمت تولیـــد هدایـــت می شـــود.  کـــه  می آیـــد 
امـــا در ایـــران اینگونـــه نیســـت، نقدینگـــی ســـرگردان 
بـــه ســـمت تولیـــد هدایـــت نمی شـــود و هـــر لحظـــه 
کنـــد  ممکـــن اســـت همچـــون یـــک بمـــب عمـــل 
گـــردد.  بازار هـــای ســـوداگری ســـرریز  بـــه ســـمت  و 
اینکار هـــا بـــه موقـــع انجـــام نشـــد تـــا بـــه ســـرعت و در 
عـــرض ســـه مـــاه نـــرخ دالر 35 درصـــد افزایـــش یابـــد. 
ـــت  ـــد داش ـــده خواه ـــدی در آین ـــیار ب ـــات بس ـــن تبع ای
ـــش  ـــر افزای ـــورم و فق ـــا آن ت ـــب ب ـــه متناس ک ـــوری  ـــه ط و ب

کاهـــش می یابـــد. یافتـــه و قـــدرت خریـــد 
اتفاقـــات اخیـــر مـــا را دوبـــاره بـــه ســـر جـــای اولمـــان 
دالر  زمـــان  آن   .91 ســـال  یعنـــی  می گردانـــد،  بـــر 
حـــدود 200 درصـــد افزایـــش یافـــت االن 35 درصـــد. 
مـــا االن شـــاهد همـــان اتفاقـــات، نشـــانه ها و بهـــم 
بـــا  امـــا  هســـتیم،  کشـــور  اقتصـــاد  در  ریختگی هـــا 

کمتـــر. شـــدت 

کشـــور  ســـتبران: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
ـــرق  ـــت ب ـــوزه صنع ـــرایط ح ـــت ارز، ش ـــان قیم و نوس
کار خـــود را بـــرای  کســـب و  بـــه خصـــوص حـــوزه 

ــد؟ ــی می کنیـ ــه پیـــش بینـ ــده چگونـ ــال آینـ سـ
شـــدن  غـــرق  حـــال  در  رکـــود  اعمـــاق  در  اقتصـــاد 
کشـــور بخـــش عظیمـــی از  اســـت و فعـــاالن تولیـــدی 
گـــر ایـــن افزایش هـــای  بـــازار را از دســـت داده انـــد، ا
پلکانـــی در بـــازار ارز ادامـــه دار شـــود می توانـــد رکـــود را 
ــه  ــواد اولیـ ــه بخشـــی از مـ کـ ــرا  ــد. چـ کنـ ــر  ــز عمیق تـ نیـ
کشـــور تامیـــن  مـــورد نیـــاز فعـــاالن تولیـــدی از خـــارج از 

انتظـــار  بایـــد  ارز  نـــرخ  بـــاال رفتـــن  بـــا  کـــه  می شـــود 
کـــه تـــوان مالـــی فعـــاالن بـــازار  ایـــن را داشـــته باشـــیم 
صرفـــه  شـــان  تولیـــدی  فعالیت هـــای  ادامـــه  بـــرای 
اقتصـــادی نداشـــته باشـــد. همیـــن باعـــث می شـــود 
رکـــود در بـــازار عمیق تـــر شـــده و از رشـــد اقتصـــادی 

ــویم. ــر شـ ــار دولـــت دورتـ ــورد انتظـ مـ
کل  ــارات ضـــد و نقیـــض رییـــس  ــود اظهـ ــا وجـ ــا بـ امـ
ــازار ارز  ــاالن بـ ــوص، فعـ ــن خصـ ــزی در ایـ بانـــک مرکـ
رشـــد قیمت هـــا را ناشـــی از نبـــود برنامـــه مشـــخص 
ــرخ  ــازی نـ ــاره یکسان سـ ــزی دربـ ــک مرکـ ــوی بانـ از سـ
ارز می داننـــد. بـــه عقیـــده بنـــده، بهتـــر اســـت دولـــت 
کنـــد  کشـــور را تک نرخـــی  هرچـــه ســـریع تر نظـــام ارزی 
تـــا جلـــوی فســـاد و رانـــت ناشـــی از نظـــام چنـــد نرخـــی 

گرفتـــه شـــود.
کـــه بـــازار دســـتخوش  گفـــت در چنیـــن شـــرایطی  بایـــد 
تغییـــرات نوســـانی می شـــود، بـــرگ برنـــده تنهـــا دســـت 
کـــه بـــه داللـــی در بـــازار دامـــن می زننـــد  کســـانی اســـت 
و جلـــوی فعالیـــت درســـت در بـــازار را می گیرنـــد، 
دیـــد  صرافی هایـــی  در  می تـــوان  را  آن  بـــارز  نمونـــه 
ــد،  ــندگان می خرنـ ــن از فروشـ ــرخ پاییـ ــا نـ ــه دالر را بـ کـ
امـــا وقتـــی زمـــان فـــروش می رســـد، در را بـــه ســـوی 
بـــازار  در  ارز  فـــروش  از  و  می بندنـــد  خریـــداران 
ـــی  ـــن اقدام ـــت چنی ـــح اس ـــد؛ واض ـــودداری می کنن خ
تقاضـــا را در بـــازار تشـــدید می کنـــد و منجـــر بـــه آن 
رشـــد  جهشـــی  صـــورت  بـــه  نرخ هـــا  کـــه  می شـــود 
کننـــد. چنیـــن اقدامـــی تنهـــا بـــه ســـود دالالن اســـت 

و جیـــب آنـــان را پـــر می کنـــد.
کـــی از شـــدت  ـــازار می رســـد حا کـــه از ب گزارش هایـــی 
ـــازار ســـیاه اســـت. صرافی هـــا ادعـــا می کننـــد  گرفتـــن ب
کـــه موجـــودی نـــر خ ارزهایشـــان تمـــام شـــده و دولـــت 
بـــه آنـــان نـــرخ ارز نمی دهـــد، در مقابـــل مـــردم ادعـــا 
تنهـــا  و  می گوینـــد  دروغ  صرافی هـــا  کـــه  می کننـــد 
ـــد و فـــروش در  ـــازار از خری ـــه جیـــب زدن ســـود ب ـــرای ب ب
ــا  ــی صراف هـ ــی برخـ ــد. از طرفـ ــاع می کننـ ــازار امتنـ بـ
و فعـــاالن بـــازار ارز معتقدنـــد در شـــرایط حســـاس 
همیشـــه بانـــک مرکـــزی بـــا ورود و تزریـــق ارز مانـــع 
بـــار  ایـــن  ولـــی  می شـــده،  بـــاال  رکورد هـــای  ثبـــت 
کشـــیده و باعـــث افزایـــش  کنـــار  بانـــک مرکـــزی خـــود را 
ـــازار  قیمـــت شـــده اســـت؛ بنابرایـــن نبـــود نظـــارت در ب
کـــرده اســـت و معلـــوم نیســـت  شـــرایط را ســـخت تر 
کجـــا ختـــم شـــود.  ــرار اســـت بـــه  ایـــن آشـــفتگی ها قـ
گفـــت متولـــی اصلـــی ایـــن شـــرایط  ـــد  ـــه هـــر حـــال بای ب
آشـــفته بازار هـــا سیاســـت های دولـــت اســـت و بهتـــر 
کـــه دولـــت بـــه دنبـــال راه چـــاره ای بـــرای ایـــن  آن اســـت 
افزایش هـــا باشـــد؛ در غیـــر ایـــن صـــورت بـــه زودی 
کانـــال پنـــج هـــزار تومانـــی نیـــز  شـــاهد ورود نـــرخ ارز بـــه 

خواهیـــم شـــد.
کـــه  گونـــه ای اســـت   شـــرایط اقتصـــادی ایـــران بـــه 
ــا ممکـــن  ــر اســـت امـ افزایـــش نـــرخ ارز اجتناب ناپذیـ
اســـت دولـــت بـــرای جلوگیـــری از افزایـــش نرخ هـــا 
ــرای مثـــال در  کنـــد. بـ ــا  اقـــدام بـــه ســـرکوب قیمت هـ

گذشـــته دولـــت ســـعی داشـــت بـــا ســـرکوب  ســـال 
امـــا  کنـــد،  ارز جلوگیـــری  نـــرخ  افزایـــش  از  نرخ هـــا، 
کنـــون دولـــت دیگـــر حتـــی تـــوان ســـرکوب نرخ هـــا را  ا

ــز نـــدارد. نیـ
توفیـــق  نـــوع  یـــک  کشـــور  ارز  بـــازار  کنـــون  ا شـــرایط 
اجبـــاری بـــرای دولـــت اســـت تـــا بتوانـــد بـــا توجـــه بـــه 
کســـب درآمـــد بپـــردازد و بخشـــی  ایـــن شـــرایط بـــه 
کســـری بودجـــه اش را پوشـــش دهـــد، بنابرایـــن  از 
کنتـــرل نـــرخ ارز رهـــا شـــده  مدیریـــت دولـــت بـــرای 
کلـــی  ــور  ــه طـ ــدارد. بـ ــرخ ارز نـ ــر نـ کنترلـــی بـ و دولـــت 
کـــه  گونـــه ای اســـت  کشـــور بـــه  شـــرایط اقتصـــادی 
ایجـــاب می کنـــد نـــرخ ارز افزایشـــی شـــود و از طرفـــی 
کســـب درآمـــد از ایـــن  بـــه  دیگـــر دولـــت می توانـــد 
طریـــق بپـــردازد؛ بنابرایـــن دولـــت نیـــز تمایلـــی نـــدارد 

کنـــد. کمـــک  کاهـــش نرخ هـــا در بـــازار  کـــه بـــه 
کـــه در  گونـــه ای اســـت  شـــرایط اقتصـــاد ایـــران بـــه 
گذشـــته سیاســـت های نادرســـت  طـــول چنـــد ســـال 
ــر بـــه بی ثباتـــی نـــرخ  روی هـــم انباشـــته شـــده و منجـ
ارز شـــده اســـت. از طرفـــی نـــرخ ارز نبـــض اقتصـــاد 
بـــا  نیـــز نشـــان می دهـــد.در حـــال حاضـــر  ایـــران را 
کـــم اســـت  کشـــور حا کـــه بـــر اقتصـــاد  توجـــه بـــه رکـــودی 
ــه واردات روز  ــاز بـ ــی دولـــت، نیـ ــای افزایشـ و هزینه هـ
بـــه روز بیشـــتر شـــده و تقاضـــا بـــرای ارز همچنـــان 
افزایـــش می یابـــد، امـــا عرضـــه ای بـــرای آن صـــورت 

نمی گیـــرد.
در رابطـــه بـــا تغییـــرات لحظـــه ای در نـــرخ ارز بایـــد 
کـــه هیـــچ ســـقفی بـــرای نـــرخ ارز وجـــود  کـــرد  بیـــان 
ــه  کـ ــود  ــد بـ ــن نخواهـ ــه ایـ ــادر بـ ــز قـ ــی نیـ کسـ ــدارد و  نـ
تنهـــا  کنـــد.  پیش بینـــی  آینـــده  در  را  ارز  قیمـــت 
خصـــوص  ایـــن  در  می تـــوان  کـــه  پیش بینـــی ای 
کاهـــش نخواهنـــد  کـــه نرخ هـــا  داشـــت ایـــن اســـت 
یافـــت. در خصـــوص تاثیرگـــذاری افزایـــش نـــرخ ارز بـــر 
گفـــت دولتمـــردان مـــا بـــه جـــای  نـــرخ تـــورم نیـــز بایـــد 
ــه  ــا بـ ــد، تنهـ کننـ ــورم  ــرخ تـ ــرل نـ کنتـ ــه  ــدام بـ ــه اقـ آنکـ
ســـرکوب آن بســـنده می کننـــد و بـــا ایـــن ســـرکوب بـــه 

رکـــود در اقتصـــاد نیـــز دامـــن زده انـــد.
امـــکان  مـــا  تولیـــدی  بنگاه هـــای  شـــرایط  ایـــن  در 
بســـیار  آن هـــا  مالـــی  هزینه هـــای  و  ندارنـــد  تولیـــد 
بـــه  بـــه دلیـــل  بـــاال رفتـــه اســـت؛ بنابرایـــن دولـــت 
کارگیـــری سیاســـت نادرســـت ســـرکوب قیمت هـــا 
یاندهـــی فعـــاالن تولیـــدی دامـــن زده اســـت.  بـــه ز
کـــم  کشـــور حا کـــه بـــر اقتصـــاد  بـــا توجـــه بـــه شـــرایطی 
اســـت دولـــت دیگـــر قـــادر نخواهـــد بـــود زمـــام امـــور را 
گیـــرد و حتـــی سیاســـت تزریـــق نـــرخ ارز بـــه  در دســـت 
ــد  ــود دهـ ــازار را بهبـ ــات بـ ــد التهابـ ــز نمی توانـ ــازار نیـ بـ
کـــه وضعیـــت بحرانـــی  بنابرایـــن نتیجـــه آن اســـت 
ـــی در  ـــه اصل ـــت و ضرب ـــد داش ـــه خواه ـــان ادام همچن
ایـــن خصـــوص بـــه مـــردم وارد می شـــود. بـــا توجـــه بـــه 
مســـائل مذکـــور اینجانـــب افـــق مناســـبی را در ســـال 
آینـــده بـــرای صنعـــت بـــرق پیـــش بینـــی نمی کنـــم. ▪

ســـتبران: افزایـــش نـــرخ ارز چـــه 
تبعاتـــی در حـــوزه صنعـــت بـــرق 
داشـــته و شـــما  ایـــن تأثیـــر پذیـــری 

کنیـــد؟ را چگونـــه ارزیابـــی مـــی 
نوســـانات غیـــر قابـــل پیـــش بینـــی 
نـــرخ ارز )شـــوک هـــای مثبـــت و منفـــی( هیچـــگاه 
ـــد«  ـــد تولی ـــر »رش ـــی داری ب ـــر معن کان، اث ـــاد  در اقتص
گذارنـــد  ولیکـــن زمانیکـــه  انـــد و نمـــی  نگذاشـــته 
ــارج  ــر مخـ ــای تغییـ ــه سیاســـت هـ ــرخ ارز بـ ــان نـ نوسـ
دولـــت و نقدینگـــی بـــر تولیـــد مـــی انجامـــد، تولیـــد 
گردیـــده و  بـــرق متأثـــر  از جملـــه صنعـــت  صنایـــع 
ــرد.  گیـ ــود مـــی  ــه خـ ــردی انقباضـــی بـ ــهای راهبـ روشـ
بـــا  تولیدکننـــدگان،  و  خدمـــات  دهنـــدگان  ارائـــه 
ــه و  ــه فعالیـــت پرداختـ ــتری بـ ــواس بیشـ دقـــت و وسـ
گذشـــته دچـــار  ـــد  ـــا رون ـــه محصـــول و خدمـــت ب از ارائ

می شـــوند.  تشـــکیک 

افزایـــش  بـــا  شـــما  اقتصـــادی  بنـــگاه  ســـتبران:  
ـــا  ـــده ی ـــدی ش ـــای ج ـــیب ه ـــه آس ـــار چ ـــرخ ارز دچ ن

خواهـــد شـــد؟
رکـــود بـــه طـــور مشـــخص بـــارزه ایـــن ایـــام اســـت در 
حالیکـــه همـــواره در روزهـــای پایانـــی ســـال بـــه علـــل 
کاال و خدمـــات قبـــل از  مختلـــف، از جملـــه تأمیـــن 
کـــم  ـــازار حا ـــه ب ـــق ب کار و رون گـــردش  ـــی،  ـــورم ســـال آت ت
گردیـــد، امســـال نوســـانات نـــرخ ارز، ایـــن موضـــوع  مـــی 

را تغییـــر داده اســـت.

ســـتبران:  بـــه نظـــر شـــما وزارت نیـــرو و بنگاه هـــای 
راهکارهایـــی  و  روشـــها  چـــه  بـــا  اقتصـــادی 
زا  ارز  نـــرخ  افزایـــش  منفـــی  تبعـــات  می تواننـــد 

کننـــد؟ مدیریـــت  را  آن  و  داده  کاهـــش 
واقعـــی شـــدن نـــرخ ارز همـــواره بـــه نفـــع تولیـــد و بنـــگاه 
کســـب و  هـــای اقتصـــادی اســـت منتهـــی مدیریـــت 
ـــع از ایجـــاد رانـــت  کارزار مـــی بایســـت مان کار در ایـــن 
کار  کســـب و  گـــردد. نقـــش وزارت نیـــرو در فضـــای 
کاهـــش  صنعـــت بـــرق بـــا تزریـــق پـــول در راســـتای 
کمتـــر از نـــرخ  کـــه بـــا نـــرخ ارز %25  گذشـــته  مطالبـــات 

ارز امـــروز ایجـــاد شـــده اســـت، الزم االجـــرا اســـت.

کشـــور  ســـتبران:  بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
ـــرق  ـــت ب ـــوزه صنع ـــرایط ح ـــت ارز، ش ـــان قیم و نوس
کار خـــود را بـــرای  کســـب و  بـــه خصـــوص حـــوزه 

کنیـــد؟ ســـال آینـــده چگونـــه پیـــش بینـــی مـــی 
و  امـــری ضـــروری  کار  و  کســـب  تغییـــر در فضـــای 
واجـــب اســـت. رونـــد رکـــود موجـــود در فضـــا، آینـــده 
مـــی  و  نیســـت  تولیـــد  و  صنعـــت  بـــرای  مناســـبی 
ـــه  ـــود ب ـــن رک ـــوان عـــاج ای ـــه عن بایســـت نقدینگـــی را ب

کـــرد. ▪ بدنـــه زنجیـــره تأمیـــن بـــرق تزریـــق 

ــه  ــرخ ارز چـ ــتبران: افزایـــش نـ سـ
تبعاتـــی در حـــوزه صنعـــت بـــرق 
داشـــته و شـــما ایـــن تأثیرپذیـــری 

کنیـــد؟ را چگونـــه ارزیابـــی مـــی 

بـــا توجـــه بـــه غیبـــت تعدیـــل در قراردادهـــا، افزایـــش 
گـــردد.  ـــه خســـارت تولیدکننـــده مـــی  ـــرخ ارز منجـــر ب ن
ارز  اســـاس  بـــر  شـــرکت  ایـــن  قراردادهـــای  اغلـــب 
یالـــی اســـت ولـــی خریـــد  حـــدود 34000 تـــا 37000 ر
یـــال  ر  50000 حـــدود  بهـــای  بـــا  امـــروز  اولیـــه  مـــواد 
ـــا توجـــه بـــه پهنـــه پاییـــن درصـــد  گیـــرد. ب صـــورت مـــی 
ــر جـــای  ــه بـ ــر، آنچـ ــا در زمـــان حاضـ ســـود شـــرکت هـ

مـــی مانـــد، خســـارت بـــرای تولیدکننـــده اســـت.

ســـتبران: بنـــگاه اقتصـــادی شـــما بـــا افزایـــش نـــرخ 
یـــا  شـــده  جـــدی  هـــای  آســـیب  چـــه  دچـــار  ارز 

خواهـــد شـــد؟
ـــه افزایـــش ســـرمایه  ـــاز ب ـــه معنـــای نی ـــرخ ارز ب افزایـــش ن
ــتم  ــه سیسـ ــرکت بـ ــر شـــدن شـ ــردش و بدهکارتـ گـ در 
بانکـــی اســـت. پرداخت-هـــای بســـیار دیرهنـــگام 
ایـــن  افزایـــش  موجـــب  دیگـــر  ســـوی  از  کارفرمایـــان 
گـــردد، در  حجـــم بدهـــی بـــه سیســـتم بانکـــی مـــی 
بیشـــتر  تولیـــدی هـــر ســـال  نهایـــت شـــرکت هـــای 
تضعیـــف شـــده و نمـــی تواننـــد حتـــی طـــرح هـــای 

کننـــد.  کوچـــک توســـعه ای را اجـــرا 

بنـــگاه  و  نیـــرو  وزارت  شـــما  نظـــر  بـــه  ســـتبران: 
هـــای اقتصـــادی بـــا چـــه روشـــها و راهکارهایـــی 
را  ارز  نـــرخ  افزایـــش  منفـــی  تبعـــات  می تواننـــد 

کننـــد؟ مدیریـــت  را  آن  و  داده  کاهـــش 
ـــط وزارت  ـــگام توس ـــه هن ـــت ب ـــاج، پرداخ ـــا راه ع تنه
نیـــرو و بازگردانـــدن تعدیـــل بـــه قراردادهـــای منعقـــده 
اســـت. بـــا توجـــه بـــه آنکـــه مدیریـــت بهـــای ارز بـــه 
عوامـــل متعـــدد خـــارج از اختیـــار تولیدکننـــدگان و 
وزارت نیـــرو مربـــوط اســـت، لـــذا از طریـــق فـــوق بایـــد 

ــود. ــرات مدیریـــت شـ ــرات منفـــی ایـــن تغییـ تأثیـ

کشـــور  ســـتبران: بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
ـــرق  ـــت ب ـــوزه صنع ـــرایط ح ـــت ارز، ش ـــان قیم و نوس
کار خـــود را بـــرای  کســـب و  بـــه خصـــوص حـــوزه 

کنیـــد؟ ســـال آینـــده چگونـــه پیـــش بینـــی مـــی 
بـــا توجـــه بـــه آنکـــه هـــر ســـاله بنیـــه شـــرکت هـــای 
بیشـــتر  فـــوق  دالیـــل  بـــه  حـــوزه  ایـــن  در  تولیـــدی 
کـــه سیاســـت هـــا  تضعیـــف مـــی شـــود، در صورتـــی 
بـــه همیـــن روال ادامـــه یابـــد، ســـال آینـــده نیـــز ســـال 
بحـــران هـــای مالـــی بیشـــتر بـــرای ایـــن شـــرکت هـــا و 
ـــود لـــذا  ـــا صـــادرات خواهـــد ب عـــدم امـــکان توســـعه و ی

کنیـــم.  ▪ آینـــده روشـــنی را پیـــش بینـــی نمـــی 

حامد گرشاسبی؛ 
مدیر عامل شرکت رهشاد الکتریک

مهندس محمد فیروزثانی؛ 
رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه های نوین افرا

تزریق نقدینگی به بدنه 
زنجیره تأمین برق عالج رکود است  

خ ارز یعنی مواجهه  افزایش نر
صنعتگران با خسارت و بحران مالی 

ســـتبران: افزایـــش نـــرخ ارز چـــه 
تبعاتـــی در حـــوزه صنعـــت بـــرق 
داشـــته و شـــما  ایـــن تأثیـــر پذیـــری 

کنیـــد؟ را چگونـــه ارزیابـــی مـــی 
ارز  نـــرخ  افزایـــش  اســـت  بدیهـــی 
ـــرای اقتصـــاد تمامـــی  باعـــث تبعاتـــی جبـــران ناپذیـــر ب
صنایـــع از جملـــه صنعـــت بـــرق خواهـــد داشـــت زیـــرا 
تکلیفـــی و تأخیـــر  در انجـــام پـــروژه  هـــم باعـــث با
گـــردد هـــم باعـــث افزایـــش قیمتهـــا و نهایتـــًا  هـــا مـــی 
قیمـــت تمـــام شـــده پـــروژه و تحمیـــل هزینـــه هـــای 
مظاعـــف بـــه دولـــت و مـــردم خواهـــد شـــد و همیـــن 
کاهـــش قـــدرت خریـــد مـــردم خواهـــد شـــد  امـــر باعـــث 
زیـــرا درآمـــد آنهـــا ثابـــت اســـت و نهایتـــًا باعـــث فاصلـــه 

طبقاتـــی در جامعـــه خواهـــد شـــد.

افزایـــش  بـــا  شـــما  اقتصـــادی  بنـــگاه  ســـتبران:  
ـــا  ـــده ی ـــدی ش ـــای ج ـــیب ه ـــه آس ـــار چ ـــرخ ارز دچ ن

خواهـــد شـــد؟
ـــه اینکـــه بخشـــی از فعالیـــت ایـــن شـــرکت  ـــا توجـــه ب ب
تأمیـــن قطعـــات و تجهیـــزات صنایـــع نیروگاهـــی و 
تعمیـــرات اساســـی واحـــد هـــای نیروگاهـــی از منابـــع 
یالـــی بـــودن قراردادهـــا و عـــدم  خارجـــی اســـت و ر
کثـــر قراردادهـــای دولتـــی و غیـــر  تعدیـــل نـــرخ ارز در ا
دولتـــی باعـــث افزایـــش هزینـــه هـــای ایـــن شـــرکت 
کار و چـــه بســـا  کســـب و  و ضعیـــف شـــدن فضـــای 

ــد. ــد شـ باعـــث توقـــف فعالیـــت خواهـ

ـــای  ـــگاه ه ـــرو و بن ـــما وزارت نی ـــر ش ـــه نظ ـــتبران:  ب س
اقتصـــادی بـــا چـــه روشـــها و راهکارهایـــی مـــی 
کاهـــش  تواننـــد تبعـــات منفـــی افزایـــش نـــرخ ارز زا 

کننـــد؟ داده و آن را مدیریـــت 
پیـــش  بـــا  توانـــد  مـــی  نیـــرو  وزارت  مـــا  اعتقـــاد  بـــه 
بینـــی تعدیـــل نوســـانات ارز در قراردادهـــا و بـــا نـــگاه 
مثبـــت بـــه موضـــوع از تحمیـــل خســـارتهای بیشـــتر 
اقتصـــادی بخصـــوص شـــرکتهای  بنگاههـــای  بـــه 

کنـــد.  خصوصـــی جلوگیـــری 

کشـــور  ســـتبران:  بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
ـــرق  ـــت ب ـــوزه صنع ـــرایط ح ـــت ارز، ش ـــان قیم و نوس
کار خـــود را بـــرای  کســـب و  بـــه خصـــوص حـــوزه 

کنیـــد؟ ســـال آینـــده چگونـــه پیـــش بینـــی مـــی 
بینـــی  پیـــش  آمـــده  پیـــش  شـــرایط  بـــا  متأســـفانه 
کار در ســـال آینـــده  قابـــل  کســـب و  فعالیـــت حـــوزه 
ـــه ایـــن شـــرکت بیـــش  ـــرای نمون پیـــش بینـــی نیســـت ب
کارگاه جهـــت  از یکســـال اســـت نســـبت بـــه احـــداث 
تعمیـــرات و ســـاخت تجهیـــزات نیروگاهـــی مهیـــا 
کســـب  نمـــوده اســـت ولـــی بدلیـــل نگرانـــی از شـــرکت 
کار ، مشـــکات نقدینگـــی و عـــدم وصـــول بموقـــع  و 
و  بـــرق  صنعـــت  حـــوزه  کارفرمایـــان  از  مطالبـــات 
گیـــری جهـــت خریـــد  ـــوان تصمیـــم  نگرانـــی از آینـــده ت
کارگاه را از ایـــن شـــرکت  ماشـــین آالت و فعالیـــت 

ــه اســـت.▪ گرفتـ

محمد اکبری؛ 
مدیر عامل شرکت پویش گستر صنعت

ضرورت پیش بینی تعدیل 
نوسانات ارز در قراردادها
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صنعت برق
از دیـروز تا فردا

نگاه ویژه: 

از ســـال 1279 هجـــری خورشـــیدی در عصـــر قاجـــار 
کـــه یـــك موتـــور بـــرق بـــا تـــوان 12 اســـب بخـــار وارد 
کـــرده  کشـــور شـــد تـــا حـــرم رضـــوی در مشـــهد را روشـــن 
ـــران باشـــد، 4 ســـال  ـــرق در ای کاربســـت ب و نخســـتین 
زمـــان نیـــاز بـــود تـــا نخســـتین مجـــوز تاســـیس یـــك 
کارخانـــه تولیـــد بـــرق در پایتخـــت بـــه »حاج حســـین 

آقـــا امین الضـــرب« داده شـــود.
هــــجری   1283 ســـال  در  امین الضـــرب  حـــاج 
بـــا مجـــوز مظفرالدیـــن شـــاه قاجـــار و  خورشـــیدی 
تنهـــا چنـــد روز پـــس از امضـــای فرمـــان مشـــروطیت، 
ایـــن  تـــا  گذاشـــت  بنیـــان  را  خـــود  بـــرق  کارخانـــه 
نیـــروی  تجـــاری  و  صنعتـــی  تولیـــد  نخســـتین  کار 
کشـــور شـــود و تاریخچـــه صنعـــت  الکتریســـیته در 

کنـــد. کشـــور را از همینجـــا آغـــاز  بـــرق  آب و 
ــران  ــده تهـ ــان عمـ ــد خیابـ ــد چنـ ــه بعـ ــان بـ ــن زمـ از ایـ
دارای بـــرق شـــدند. نخســـتین دســـتگاه تولیـــد بـــرق 
کشـــور وارد شـــد  کشـــور از روســـیه خریـــداری و بـــه 
اصلـــی  کاربـــردی  گرفـــت،  را  گاز  چـــراغ  جـــای  و 
کاربـــرد نیـــروی الکتریکـــی تولیـــد  یـــا در واقـــع تنهـــا 
کـــردن  کارخانـــه همـــان روشـــن  شـــده توســـط ایـــن 
چـــراغ و روشـــنایی در چنـــد ســـاعت آغازیـــن پـــس 
ــه،  ــراف دارالخافـ ــازار و اطـ ــا بـ ــی در دکان هـ از تاریکـ
گلســـتان و انـــدک شـــماری از  کاخ  فضـــای درونـــی 

بـــود. پایتخـــت  خیابان هـــای 
گســـترش  کـــه خریـــد بـــرق در شـــهر  پـــس از مدتـــی 
تهیـــه،  مســـئولیت  تهـــران  شـــهرداری  یافـــت، 
نصب، تعمیـــر و نگهـــداری تأسیســـات مربـــوط بـــه 
گرفـــت و بـــه ایـــن دلیـــل  روشـــنایی معابـــر را برعهـــده 
روشـــنایی”  »اداره  نـــام  بـــه  شـــهرداری  در  واحـــدی 

ایجـــاد شـــد.
گاهـــی  از نخســـتین ســـالهای دهـــه 1300 بـــه بعـــد ، بـــا آ
بخـــش خصوصـــی از مزایـــای بـــرق و عاقه منـــد شـــدن 
کوچـــک  بـــه آن، رفتـــه رفتـــه در شـــهرهای بـــزرگ و 
فـــروش  و  یـــع  توز تولیـــد،  بـــرای  تاسیســـاتی  ایـــران، 
کوچـــک،  کـــه بیشـــتر درمقیاســـهای  ـــرق ایجـــاد شـــد  ب
کلـــی منفـــک از یکدیگـــر بودنـــد،  محـــدود و بـــه طـــور 
ــرایط آن روز  ــی در شـ ــه هماهنگـ ــم بـ ــازی هـ ــه نیـ البتـ

کارخانه هـــای  احســـاس نمی شـــد. ظهـــور برخـــی از 
کـــه داد  صنعتـــی دارای تجهیـــزات بـــرق اختصاصـــی 
و ســـتدهایی نیـــز بـــا موسســـات بـــرق شـــهری داشـــتند 
یـــخ تقریبـــا  در همیـــن دوران آغـــاز شـــد.تا ایـــن تار
تمـــام مولدهـــای تولیـــد بـــرق بـــا زغـــال و یـــا بـــه صـــورت 
کار می کردنـــد و روش دیگـــری بـــرای تولیـــد  دیزلـــی 

ــرده نمی شـــد. کار بـ ــرژی بـــه  ایـــن انـ
 در ســـال 1315 بـــا تصویـــب اساســـنامه مؤسســـه بـــرق 
بـــه  شـــهرداری  روشـــنایی  اداره  تهـــران،   شـــهرداری 
ـــه عنـــوان یـــك مؤسســـه  ایـــن مؤسســـه تبدیـــل شـــد و ب
مســـتقل زیـــر نظـــر شـــهرداری بـــه انجـــام وظایـــف خـــود 

پرداخـــت.
ـــرانجام  ـــیار ، س ـــای بس ـــیب ه ـــراز و نش ـــدن ف گذران ـــا  ب
در روزهـــای پایانـــی شـــهریورماه 1316 یـــک نیـــروگاه 
کشـــور  اشـــکودای  کارخانـــه  ســـاخت  بخـــار، 
براینـــد  بـــا  بخـــار  توربیـــن  چهـــار  بـــا  چکســـلواکی 
کنونـــی شـــرکت  کیلـــو وات در محـــل  قـــدرت 6400 
بهـــره  بـــه  و  شـــد  نصـــب  تهـــران  ای  منطقـــه  بـــرق 
بـــه  بـــزرگ  تـــوان، نیروگاهـــی  کـــه از  بـــرداری رســـید 

می آمـــد. شـــمار 
گســـتره شـــهر و  کـــه در تهـــران بـــه علـــت  بـــا وجـــود آن 
موقعیـــت سیاســـی و اجتماعـــی آن، ســـرمایه گذاری 
ــانی پیـــش از همـــه شـــهرهای  کار برق رسـ دولتـــی در 
ـــود، لیکـــن بخـــش خصوصـــی نیـــز  دیگـــر آغـــاز شـــده ب
در امـــور برق رســـانی در تهـــران فعالیـــت قابـــل توجهـــی 
کـــه ســـازمان  کـــه در ســـال 1341  داشـــت بـــه نحـــوی 
گذاشـــته شـــد، 32 شـــرکت  ـــرق ایـــران تعـــداد بنیـــان  ب
گـــون شـــهر تهـــران  گونا خصوصـــی در بخشـــی های 

فعالیـــت داشـــتند. 
از ســـال 1327 تـــا 1334 نخســـتین برنامـــه هفـــت 
گذاشـــته شـــد  کشـــور بـــه مرحلـــه اجـــرا   ســـاله عمرانـــی 
کـــه در آن ســـهمی هـــم بـــرای توســـعه صنعـــت بـــرق و 
ـــا هـــدف تامیـــن مصـــارف خانگـــی شـــهرها و فراهـــم  ب
گرفتـــه شـــده بـــود. در  کـــردن رفـــاه اجتماعـــی در نظـــر 
بـــازه زمانـــی اجـــرای ایـــن برنامـــه، ســـازمان برنامـــه و 
بودجـــه شـــماری مولدهـــای دیزلـــی 50، 100 و 150 
کـــرد و بـــا بهـــره 3 درصـــد  کیلـــو واتـــی را خریـــداری 

خصوصـــی  بـــرق  شـــرکت های  و  شـــهرداری ها  بـــه 
ـــدرت  ـــع ق ـــه اول، جم ـــان برنام ـــه در پای ک ـــرد  ک ـــذار  گ وا
و  مـــگاوات   40 بـــه  کشـــور  در  شـــده  نصـــب  نامـــی 
میـــزان انـــرژی تولیـــدی ســـاالنه بـــه حـــدود 200 میلیـــون 
کـــه در ایـــن دوره  کیلـــو وات ســـاعت رســـید در حالـــی 
نیـــز همچنـــان بخـــش بـــزرگ نیـــروی الکتریکـــی از 

ــد. ــن می شـ ــین تامیـ ــع پیشـ ــان منابـ همـ
کشـــور از ســـال  برنامـــه هفـــت ســـاله دوم عمرانـــی 
1334 تـــا 1341 اجـــرا شـــد و بازهـــم ســـهمی بـــرای 
افزایـــش  بـــا هـــدف  برنامـــه  ایـــن  بـــرق در  صنعـــت 
کاهـــش هزینه هـــا و پاییـــن آوردن عمومـــی  تولیـــد، 

گرفتـــه شـــده بـــود.  نـــرخ عرضـــه درنظـــر 
کارشناســـان خارجـــی  درایـــن برنامـــه بنابـــر توصیـــه 
چهـــار  بـــرق  تاسیســـات  توســـعه  بـــرای  داخلـــی،  و 
حـــوزه فعالیـــت خوزســـتان، تهـــران، شـــهرهای بـــزرگ 
ـــن  ـــت ای ـــا مدیری ـــد ت ـــف ش ـــک تعری کوچ ـــهرهای  و ش

ــود.  ــر شـ ــت هدفمندتـ صنعـ
کـــه اندیشـــه فراتـــر  گفـــت  بدیـــن ترتیـــب مـــی تـــوان 
کار توســـعه صنعـــت  رفتـــن از محـــدوده شـــهرها در 
کار  گرفـــت و آغـــاز بـــه  بـــرق، در برنامـــه دوم شـــکل 
ســـد  شـــامل  کشـــور  مهـــم  برق آبـــی  نیروگاه هـــای 
کـــرج  ســـد   ،) مـــگاوات   130 اولیـــه  تـــوان  )بـــا  دز 
و  مـــگاوات(  مـــگاوات(، ســـد ســـفیدرود )35   91(
همچنیـــن نیـــروگاه حرارتـــی طرشـــت )بـــه قـــدرت 50 
ـــه تنـــوع  ک مگاوات(ازدســـتاوردهای ایـــن دوره اســـت 
شـــیوه های تولیـــد نیـــروی الکتریکـــی را نیـــز موجـــب 

ــد. شـ
کـــه 5 ســـال و نیـــم  کشـــور  در برنامـــه ســـوم عمرانـــی 
کشـــید، توســـعه صنعـــت بـــرق بـــه طورکلـــی  بـــه درازا 
کـــز  ســـه بخـــش را در بـــر می گرفـــت: تامیـــن بـــرق مرا
عمـــده مصـــرف شـــامل شـــهرهای تهـــران، اصفهـــان، 
شـــیراز، مشـــهد، تبریـــز، رشـــت ،همـــدان و ســـاری، 
کشـــور و همچنیـــن  تامیـــن بـــرق 17 شـــهر متوســـط 
کوچـــک. امـــا یـــک مســـاله  برق رســـانی بـــه شـــهرهای 
دیگـــر نیـــز وجـــود داشـــت و آن اینکـــه تـــا ســـال 1341 
کشـــور، ســـازمان یگانـــه ای وجـــود  بـــرای مدیریـــت بـــرق 
کان بـــه میانجـــی وزارت  نداشـــت و تصمیمـــات 
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کشـــور و ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــه شـــهرداری ها و 
مؤسســـات خصوصـــی یـــا دولتـــی مســـئول برق رســـانی 

در شهرســـتان ها ابـــاغ و نظـــارت می شـــد. 
بـــا افزایـــش تقاضـــا و خـــارج شـــدن تولیـــد و مصـــرف 
بـــرق از وضعیـــت محـــدود منطقـــه ای، بـــه ویـــژه ایجـــاد 
کشـــور  نیروگاه هـــای آبـــی در برنامـــه ســـوم عمرانـــی 
کـــه از ســـال 1341 بـــه بعـــد، صنعـــت بـــرق اهمیـــت 
بیشـــتری یافـــت و ایجـــاد ســـازمان مســـتقلی بـــرای 
گریـــر شـــد. بـــه همیـــن منظـــور  توســـعه ایـــن صنعـــت نا
در دی  مـــاه 1341 ســـازمان بـــرق ایـــران تأســـیس شـــد.
در ادامـــه فکـــر ایجـــاد وزارتخانـــه ای بـــرای تأمیـــن آب 
کشـــور بـــه مرحلـــه عمـــل رســـید و  و بـــرق موردنیـــاز 
برهمیـــن اســـاس در 22 اســـفند 1342 »وزارت آب و 

بـــرق« تأســـیس شـــد.
ـــوص  ـــش خص ـــرق بخ ـــت ب ـــعه صنع ـــوازات توس ـــه م ب
کـــرد و در تیرمـــاه  گســـترش پیـــدا  نیـــز ایـــن صنعـــت نیـــز 
1344 قانـــون توســـعة مؤسســـات بـــرق غیردولتـــی بـــه 
تصویـــب مجلســـین شـــورای ملـــی و ســـنا  رســـید. 
ــرق  ــازمان بـ ــون سـ ــاده 2 قانـ ــاس مـ ــور براسـ ــن طـ همیـ
ایـــران در ســـال 1344 بـــه وزارت آب و بـــرق اجـــازه 
برق، بـــدون  تأمیـــن  نظـــر  از  را  کشـــور  تـــا  شـــد  داده 
ـــه مناطقـــی   کشـــوری ب ـــه پیـــروی از تقســـیمات  ـــزام ب ال
ـــرکتهای  ـــیس ش ـــه تأس ـــبت ب ـــج نس ی ـــه تدر ـــیم و ب تقس
ـــه ایـــن ترتیـــب قـــدرت  کنـــد. ب ـــدام  ـــرق منطقـــه ای اق ب
مدیریـــت بیشـــتری بـــرای هدایـــت شـــبکه تولیـــد و 

یـــع بـــه صـــورت سراســـری ایجـــاد شـــد. توز
در آذر مـــاه ســـال 44 اساســـنامه شـــرکت های بـــرق 
منطقـــه ای تدویـــن شـــد و 10 شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
کـــه از ســـال  ) عـــاوه برســـازمان آب و بـــرق خوزســـتان 
1339 ایجـــاد شـــده بـــود ( ازجملـــه شـــرکت های بـــرق 
منطقـــه ای تهـــران، اصفهـــان، خراســـان، آذربایجـــان، 
ــران،  ــرقی ایـ ــوب شـ ــان، جنـ گیـ ــدران،  ــارس، مازنـ فـ
گذاشـــته  کردســـتان بنیـــان  کرمانشـــاهان و همـــدان و 
شـــرکت های  جغرافیایـــی  هـــای  حـــوزه  شـــد. 

دســـتخوش  زمـــان  گذشـــت  بـــا  منطقـــه ای  بـــرق 
کنونـــی آنهـــا را بـــه  کـــه شـــمار  دگرگونی هایـــی شـــد 
کشـــور را  16 شـــرکت رســـاند و در مجمـــوع تمامـــی 

پوشـــش مـــی دهنـــد. 
از  بهینـــه   اســـتفاده  منظـــور  بـــه  دوران  همیـــن  در 
منابـــع، امـــکان بیشـــتر بـــرای داد و ســـتد انـــرژی بـــرق 
کار تولیـــد و انتقـــال  میـــان مناطـــق و آســـان ســـازی 
کان، شـــرکت تولیـــد و انتقـــال نیـــروی  بـــرق در ابعـــاد 
ـــرد  ک کار  ـــه  ـــر( از ســـال 1348 آغـــاز ب ـــران )توانی ـــرق ای ب
کنـــون، ایـــن  کـــه پـــس از انقـــاب و ازســـال 1375 تـــا 
شـــرکت فعالیت هـــا و ماموریت هـــای معاونـــت امـــور 
بـــرق وزارت نیـــرو را نیـــز برعهـــده داشـــته و اهدافـــی 
و  راهبـــرد  پیشـــنهاد  و  تدویـــن  و  تهیـــه  همچـــون 
کنتـــرل،  کشـــور و نظـــارت،  کان بـــرق  سیاســـت های 
هدایـــت و ایجـــاد هماهنگـــی در شـــبکه سراســـری را 

ــر عهـــده دارد. بـ
چهـــارم  برنامـــه  بـــه  نوبـــت  ســـوم،  برنامـــه  از  پـــس 
ادامـــه  ســـال 1351  پایـــان  تـــا  کـــه  رســـید  عمرانـــی 
داشـــت و نگـــرش بـــه صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان یـــک 
ایـــن دوره  در  کان  دیـــد  بـــا  و  زیربنایـــی  صنعـــت 
نیـــروی  انتقـــال  گرفـــت. احـــداث خطـــوط  شـــکل 
سراســـری و تاســـیس نیروگاه هـــای نســـبتا بـــزرگ آبـــی 
وحرارتـــی در جریـــان ایـــن برنامـــه توســـعه پایه گـــذاری 
کشـــور از  ـــوان نامـــی بـــرق تولیـــدی در  شـــد و مجمـــوع ت
هـــزار و 599 مـــگاوات بـــه 3هـــزار و 354 مـــگاوات ) 
بـــا رشـــد متوســـط ســـاالنه 16 درصـــد( وتولیـــد انـــرژی 
کیلـــووات ســـاعت بـــه  بـــرق از 4 هـــزار و 133 میلیـــون 
ـــا رشـــد  کیلـــووات ســـاعت ) ب 9 هـــزار و 553 میلیـــون 
تعـــداد  و  رســـید   ) متوســـط ســـاالنه 18/2 درصـــد 
ـــک  ـــه نزدی ـــون  ب گ گونا ـــای  ـــرق در بخش ه ـــترکان ب مش

ــید.  ــزار انشـــعاب رسـ ــد هـ ــون هفتصـ یـــک میلیـ
کشـــور در برنامـــه پنجـــم  رونـــد توســـعه صنعـــت بـــرق 
گرفتـــن  توســـعه )کـــه از ســـال 1352 آغـــاز شـــد و بـــا اوج 
در ســـال 56 خورشـــیدی  ایـــران  انقـــاب  خیـــزش 

تنـــوع  بـــا  و  گســـترده تر  شـــکل  بـــه  مانـــد(  ناتمـــام 
کـــرد. رشـــد نجومـــی درآمدهـــای  بیشـــتری ادامـــه پیـــدا 
کشـــور و بلندپـــروازی حکومـــت پهلـــوی در  نفتـــی 
صنایـــع  پرشـــتاب  دادن  رشـــد  و  انســـانی  توســـعه 
کان اقتصـــادی نیـــاز فزاینـــده  ســـنگین و بنگاه هـــای 
بـــه انـــرژی بـــه ویـــژه نیـــروی بـــرق و منابـــع بیشـــتر آب 
ــال 56  ــا سـ ــه تـ ــن برنامـ ــه ایـ ــر پایـ ــرد. بـ ــر می کـ گزیـ را نا
کشـــور را بخـــض  نزدیـــک بـــه 30 درصـــد انـــرژی بـــرق 
خصوصـــی تامیـــن می کـــرد، همچنیـــن نزدیـــک بـــه 
ـــرق تولیـــدی از نیروگاه هـــای برق آبـــی  کل ب یـــک ســـوم 
و مانـــده آن از نیروگاه هـــای حرارتـــی تامیـــن می شـــد.
از نیروگاه هـــای  ایـــن دوره بهره بـــرداری  تـــا  هرچنـــد 
کارگیـــری انرژی هـــای  گازی مـــورد توجـــه نبـــود و بـــه 
کارهـــای پژوهشـــی فراتـــر نرفتـــه  تجدیدپذیـــر نیـــز از مـــرز 
کار  بـــود، امـــا تولیـــد بـــرق از نیـــروی اتمـــی در دســـتور 
ــد  ــام شـ ــتا انجـ گرفـــت و اقداماتـــی در ایـــن راسـ ــرار  قـ
کـــه بـــه دلیـــل رخـــدادن انقـــاب بـــه مرحلـــه عملیاتـــی 
نرســـید، افـــزون بـــر ایـــن احـــداث شـــمار بســـیاری 
بـــه  کـــه  بـــود  کار  نیـــروگاه برق آبـــی هـــم در دســـتور 
علـــت ناتمـــام مانـــدن ســـدهای در دســـت ســـاخت 

بـــه نتیجـــه نرســـید.
کشـــور پیـــش از  در طـــول واپســـین برنامـــه عمرانـــی 
کـــردن  ــا محـــول  انقـــاب و در پایـــان بهمـــن 1353 بـ
فعالیـــت  کـــردن  هماهنـــگ   و  جامـــع  برنامه ریـــزی 
کشـــور بـــه وزارت آب و بـــرق ایـــن  انـــرژی در ســـطح 
ـــن  ـــت و در همی ـــام یاف ـــر ن ـــرو تغیی ـــه وزارت  نی وزارت ب
ســـال و ســـال پـــس از آن دگرگونی هـــای در اساســـنامه 
کـــه  شـــرکت توانیـــر ایجـــاد شـــد تـــا بـــا اهـــداف بزرگتـــری 

تعریـــف شـــده بـــود همخوانـــی داشـــته باشـــد.
بـــا شـــرایط جدیـــدی  و  انقـــاب  پیـــروزی  از  پـــس   
کمـــی ایجـــاد  کیفـــی و   کـــه در صنعـــت بـــرق از نظـــر 
ــت  ــی های صنعـ ــط مشـ ــری در خـ ــود، بازنگـ ــده بـ شـ
هدف هـــای  بـــا  آنهـــا  ســـاختن  هماهنـــگ  و  بـــرق 
ـــر خودکفایـــی،  کیـــد ب کـــرد. تا انقـــاب ضـــرورت پیـــدا 

کننـــده  تولیـــد  درکارخانه هـــای  ســـرمایه گذاری 
از  پرهیـــز  بـــرق،  صنعـــت  نیـــاز  مـــورد  تجهیـــزات 
بکارگیـــری مشـــاوران و پیمانـــکاران خارجـــی و توجـــه 
صنعـــت  داخلـــی،  توانایی هـــای  از  بهره گیـــری  بـــه 
کـــه البتـــه بـــا توجـــه  بـــرق را در راســـتای تـــازه ای قـــرارداد 
ــه  ــی بـ ــور در آن دوره منطقـ کشـ ــر  ــم بـ کـ ــت حا وضعیـ

می رســـید. نظـــر 
کـــردن امـــکان اســـتفاده گســـترده از انـــرژی بـــرق   فراهـــم 
کشـــور  بـــرای تمامـــی اقشـــار مـــردم و در تمامـــی نقـــاط 
از جملـــه اهـــداف مهـــم وزارت نیـــرو پـــس از انقـــاب 
جهـــادی  طرح هـــای  غالـــب  در  بیشـــتر  کـــه  بـــود 
گرفـــت.  برق رســـانی  کار قـــرار  ســـازندگی در دســـتور 
کـــه تـــا پایـــان ســـال 1357در نزدیـــک  بـــه روســـتاها 
نزدیـــک شـــهرها  روســـتای  و دویســـت  هـــزار  بـــه 4 
تحقـــق یافتـــه بـــود بـــه صـــورت یکـــی ازمحورهـــای 
اساســـی فعالیتهـــای صنعـــت بـــرق درآمـــد بـــه طـــوری 
ـــه  ـــود هم ـــا وج ـــی و ب ـــگ تحمیل ـــی دوران جن ـــه درط ک
ـــه بیـــش از  دشـــواریها، ســـاالنه بـــه صـــورت میانگیـــن ب
هـــزار و 800 روســـتا برق رســـانی شـــد و در پایـــان ســـال 
کشـــور بـــه 22 هـــزار  1367 تعـــداد روســـتاهای برقـــدار 

ــید. ــتا رسـ و 500 روسـ
اساســـی  شـــاخص های  از  دقیقـــی  آمـــار  هرچنـــد 
صنعـــت بـــرق از پیـــروزی انقـــاب تـــا پایـــان جنـــگ بـــه 
ـــه  ـــا توج ـــا ب ـــت، ام ـــترس نیس ـــی در دس ـــورت عموم ص
ـــه نظـــر می رســـد نمی رســـد رشـــد چندانـــی  ـــه اینکـــه ب ب
گفـــت  ـــوان  در ایـــن بخـــش اتفـــاق افتـــاده باشـــد، می ت
کـــه تنهـــا بـــه دلیـــل رشـــد اقتصـــادی منفـــی و تعطیلـــی 
کاهـــش ظرفیـــت تولیـــد بنگاه هـــای اقتصـــادی  یـــا 
کـــه مصـــرف بـــرق در بخـــش صنعتـــی  بـــود اســـت 
ـــش  ـــرف آن در بخ ـــرای مص ـــت را ب ـــد و فرص ـــن آم پایی
البتـــه  کـــه  کـــرد  افتـــاده  دور  مناطـــق  و  روســـتایی 
موجـــب شـــد تـــا در ســـال های بعـــد شـــاهد رشـــد 
فزاینـــده ســـهم بخـــش خانگـــی نســـبت بـــه بخـــش 
کنـــار الگـــوی  کـــه در  صنعـــت از مصـــرف بـــرق باشـــیم 

بـــد مصـــرف می توانـــد یکـــی از چالش هـــای اساســـی 
کشـــور باشـــد. در 

گرفتـــن جنـــگ تحمیلـــی ،ابتـــدا ترمیـــم  بـــا پایـــان 
در  جنـــگ  دوران  ویرانی هـــای  و  خســـارت ها 
بـــرق  مســـئوالن صنعـــت  و  مدیـــران  توجـــه  کانـــون 
کـــه  گرفـــت. بررســـی ها نشـــان دهنـــده آن بـــود  قـــرار 
ــادل 2  ــور،  معـ کشـ ـــود در  ــده موج ــب شـ ــوان نصـ از تـ
ــگ  ــیب های جنـ ــر آسـ ــگاوات آن در اثـ ــزار و 200 مـ هـ
از مـــدار خـــارج اســـت. بـــا افـــزودن تاسیســـات آســـیب 
دیـــده انتقـــال نیـــرو و دیگـــر تجهیـــزات ایـــن صنعـــت 
کـــه بازســـازی ویرانه هـــای بازمانـــده  روشـــن می شـــود 
ـــاز داشـــت  ـــاش بزرگـــی نی کوشـــش و ت از جنـــگ چـــه 
کـــه اینـــکار  بـــدون وقفـــه پـــس از جنـــگ آغـــاز شـــد و 
تـــا پایـــان ســـال 1370 تمـــام واحدهـــا و تاسیســـات 
کـــه البتـــه  آســـیب دیـــده دوبـــاره در مـــدار قرارگرفتنـــد 
گویـــای میـــزان  توجـــه بـــه ایـــن مـــدت چنـــد ســـاله خـــود 
ـــه  کـــه زیربنـــای توســـعه ب ـــرق  ســـکون صنعـــت آب و ب

ــمار مـــی رود، اســـت. شـ
یکـــی دیگـــر از دگرگونی هـــای رخ داده در صنعـــت 
کامـــل  ــروج  ــروزی انقـــاب، خـ ــرق پـــس از پیـ آب و بـ
کـــه تـــا  بخـــش خصوصـــی از ایـــن صنعـــت اســـت 
کوچکتریـــن  ســـال ها بعـــد، یعنـــی تـــا ســـال 1384 
بـــرق  انـــرژی  ســـهم  نمی شـــود.  دیـــده  آن  از  اثـــری 
کـــه نســـبت بـــه  ــر ار 15 درصـــد اســـت  کمتـ ــز  آبـــی نیـ
کاهـــش نشـــان می دهـــد و ایـــن می توانـــد  گذشـــته 
کـــه سدســـازی  امتیـــاز خوبـــی باشـــد بـــه ایـــن شـــرط 
کاهـــش یافتـــه و راه هـــای بهتـــری بـــرای ذخیـــره اب 
کـــرد و همچنیـــن نیروگاه هـــای حرارتـــی را بهینـــه  پیـــدا 
ـــال  ـــی س ـــز در س ـــورد نی ـــن م ـــه ای ـــه البت ک ـــرد.  ک ـــازی  س
گذشـــته بـــه طـــور میانگیـــن نزدیـــک بـــه 6 درصـــد 
ــران  ــال 1371 ایـ ــه از سـ ــته اســـت. البتـ افزایـــش داشـ

ــرده اســـت. کـ ــاز  ــز آغـ ــرق را نیـ ــادرات بـ صـ
دوم  و  اول  برنامه هـــا  تحمیلـــی  جنـــگ  از  پـــس 
کـــه صنعـــت  گذاشـــته شـــد  کشـــور بـــه اجـــرا  توســـعه 

کنـــون بـــه  آب و بـــرق نیـــز در آن ســـهمی داشـــت و تـــا 
گســـترش داشـــته اســـت، برخـــی  صـــورت پیوســـته 
بـــرق  صنعـــت  کـــه  باورنـــد  ایـــن  بـــر  کارشناســـان 
دوران  بحران هـــای  موفقیـــت  بـــا  اســـت  توانســـته 
و  بگـــذارد  پشـــت ســـر  را  از جنـــگ  پـــس  و  جنـــگ 
از لحـــاظ بیـــن المللـــی نیـــز در جایگاهـــی در خـــور 
آمارهـــای  اســـاس  بـــر  کـــه  طـــوری  بـــه  گیـــرد.  قـــرار 
ســـال1995میادی  در   ، متحـــد  ملـــل  ســـازمان 
)1374شمســـی( ایـــران ازنظرابعـــاد صنعـــت بـــرق 
کشـــورهای خاورمیانـــه و غـــرب آســـیا در  در میـــان 
جایـــگاه نخســـت قرارگرفتـــه و درســـطح جهانـــی نیـــز 
بـــه جایـــگاه بیســـت و یکـــم دســـت یافتـــه اســـت امـــا 
ــد  ــت هرچنـ ــن دسـ ــی از ایـ ــه آمارهایـ کـ ــت  گفـ ــد  بایـ
اشـــکار  را  حقیقـــت  تمـــام  امـــا  هســـتند  درســـت 
نمی کننـــد، بنابرایـــن بایـــد ایـــن جایـــگاه را بـــا توجـــه 
از بخش هـــای  یـــک  هـــر  میـــزان جمعیـــت، ســـهم 
کشـــاورزی، خدمـــات و خانگـــی، تناســـب  صنعـــت، 
بهـــره وری و  نرمـــال،  بـــا منحنـــی رشـــد  ایـــن رشـــد 

ســـنجید. دیگـــر  شـــاخص های  بســـیاری 
گـــذری آرام ایـــن  آنچـــه امیدبخـــش اســـت بخـــش وا
ـــه بخـــش خصوصـــی در چنـــد ســـال اخیـــر  صنعـــت ب
کنـــون بـــه 50 درصـــد رســـیده اســـت و  کـــه تـــا  بـــوده 
شـــتاب دادن بـــه آن می توانـــد باعـــث بهـــره ور شـــدن 
ــود،  ــرق شـ ــرف بـ ــع و مصـ یـ ــد، توز ــتر تولیـ ــه بیشـ هرچـ
گـــون بخـــش اعظـــم  گونا همچنیـــن بنـــا بـــه دالیـــل 
گازی تامیـــن می شـــود  انـــرژی بـــرق از نیروگاه هـــای 
کـــه امتیـــاز مناســـبی اســـت امـــا نکتـــه قابـــل توجـــه 
ـــش  ـــد در بخ ـــه هرچن ک ـــتند  ـــو هس ـــای ن ـــر انرژی ه دیگ
ـــوز راه  ـــا هن ـــه ام گرفت ـــی انجـــام  ـــرق هســـته ای اقدامات ب
بســـیاری و پیمـــوده شـــود و انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
ــرژی  ــبد انـ ــی از سـ ــل توجهـ ــون بخـــش قابـ کنـ ــا  ــز تـ نیـ
کـــه نیـــاز بـــه توجـــه بیشـــتری  کشـــور را پـــر نمی کنـــد 
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گذشـــته چـــه  ســـاختار صنعـــت بـــرق در 4 دهـــه 
بیشـــتر  تغییـــرات  ایـــن  اســـت؟  کـــرده  تغییراتـــی 
شـــامل چـــه حوزه هایـــی از صنعـــت بـــرق شـــده 

اســـت؟ 
ــال های اول  ــه سـ ــبت  بـ ــرق نسـ ــت بـ ــاختار صنعـ سـ
یـــادی  گذشـــته تغییـــرات ز انقـــاب و در طـــول 4 دهـــه 
داشـــته اســـت. در آن دوران تمـــام نیروگاه هـــا دولتـــی 
بـــر عهـــده شـــرکت های بـــرق  یـــع بـــرق  بودنـــد و توز
کله صنعـــت بـــرق  کل شـــا منطقـــه ای بـــود. بـــه طـــور 
توانیـــر  از شـــرکت  بـــود  از نظـــر ســـاختاری عبـــارت 
و  آب  ســـازمان  و  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های  و 
از  نیروگاه هـــا  ظرفیـــت  افزایـــش  خوزســـتان.  بـــرق 
ــزار مـــگاوات و تعـــداد  ــرز 79 هـ ــا مـ 7500 مـــگاوات تـ
ــر تحـــوالت در  ــا حـــدود 34 از دیگـ ــرق تـ ــترکین بـ مشـ

ــوده اســـت.  ــوزه بـ ایـــن حـ
کـــه در زیرســـاخت های  کمـــی  ـــا توجـــه بـــه تغییـــرات  ب
شـــده  ایجـــاد  گذشـــته  دهـــه   4 در  بـــرق  صنعـــت 
کـــه  می کـــرده  ایجـــاب  ضرورت هایـــی  اســـت، 
ایـــن  یابـــد در  تغییـــر  هـــم  بـــرق  ســـاختار صنعـــت 
کـــه در اختیـــار  راســـتا بخشـــی از شـــبکه های انتقـــال 
ـــرکت های  ـــه ش ـــه ب ـــک مرحل ـــود، در ی ـــر ب ـــرکت توانی ش
بـــرق منطقـــه ای منتقـــل شـــد و در فـــرازی دیگـــر بخـــش 
ــزع شـــد.  ــه ای منتـ ــرق منطقـ ــرکت های بـ ــع از شـ یـ توز
در مرحلـــه ای دیگـــر و در اجـــرای قانـــون اصـــل 44 
کـــه در اختیـــار شـــرکت توانیـــر بودنـــد  نیروگاه هایـــی 
بـــا مصوبـــات هیئـــت وزیـــران بـــه ویـــژه در دولت هـــای 

جبران عقب ماندگی های
 تاریخی با اصالح 

ساختار صنعت برق 
/ گفت وگو با هوشنگ فالحتیان؛  /

یر نیرو مشاور وز

نهـــم و دهـــم بـــه صـــورت رد دیـــون بـــه بانـــک هـــا، 
و  شـــد  گـــذار  وا غیردولتـــی  نهاد هـــای  و  بنیاد هـــا 
بخشـــی هـــم از طریـــق مزایـــده عمومـــی بـــه بخـــش 
کـــه امـــروز بیـــش  گـــذار شـــد بـــه طـــوری  خصوصـــی وا
از 50 درصـــد تولیـــد توســـط بخـــش خصوصـــی انجـــام 
می شـــود. بـــه عـــاوه بـــا تغییـــر اساســـنامه ســـازمان 
توســـعه بـــرق ایـــران شـــرکت های  مـــادر تخصصـــی 
گردیـــد  تولیـــد بـــرق حرارتـــی مســـتقل از توانیـــر ایجـــاد 
ایجـــاد  و  ســـانا  و  ســـابا  شـــرکت های  ادغـــام  بـــا  و 
ســـازمان ســـاتبا، بخـــش انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر و 
بهـــره وری انـــرژی نیـــز  از توانیـــر منتـــزع شـــده اســـت. 
کـــه شـــامل 39 شـــرکت  یـــع بـــرق هـــم   شـــرکت های توز
شـــرکت های  پیمانـــکار  نقـــش  در  ابتـــدا  بودنـــد 
بـــرق منطقـــه ای ایفـــای نقـــش می کردنـــد و پـــس از 
یـــع بـــرق،  تصویـــب قانـــون اســـتقال شـــرکت های توز
یـــع بـــه صـــورت اجـــاره  عمـــا تاسیســـات زیـــر بـــار توز
یـــع  بـــه شـــرط تملیـــک در اختیـــار شـــرکت های توز
کـــه اخیـــرا آن تاسیســـات اقالـــه شـــده و  گرفـــت  قـــرار 
کـــه  گونـــه ای عمـــل می کننـــد  یـــع بـــه  شـــرکت های توز
هـــم ماهیـــت غیردولتـــی دارنـــد و هـــم اینکـــه بـــه نوعـــی 

یـــع نیســـتند.  مالـــک تاسیســـات زیـــر بـــار توز
ــا  ــرو بـ ــه وزارت نیـ کـ ــی  ــش بینی هایـ ــه پیـ ــه بـ ــا توجـ بـ
کمیســـیون  در  و  داده  انجـــام  دولـــت  هماهنگـــی 
تلفیـــق تصویـــب شـــده اســـت چنانچـــه در قانـــون 
ـــهام  ـــد س ـــود، 49 درص ـــب ش ـــال 97 تصوی ـــه س بودج
توانیـــر  شـــرکت  بـــه  متعلـــق  یـــع  توز شـــرکت های 
خواهـــد شـــد و 51 درصـــد دیگـــر بـــا افزایـــش ســـرمایه 
ــد.  گردیـ ــد  ــذار خواهـ گـ ــی وا ــان غیردولتـ ــه متقاضیـ بـ

تغییـــر  در  بـــرق  تعرفـــه  اهمیـــت  بـــه  توجـــه  بـــا 
ســـاختار ایـــن صنعـــت، آیـــا ایـــن تعرفـــه همـــگام 
بـــا تـــورم و تغییـــر ســـاختارهای بـــرق رشـــد داشـــته 
اســـت یـــا خیـــر؟ صنعـــت بـــرق از حـــوزه تعرفـــه هـــا 

اســـت؟   دیـــده  آســـیب هایی  چـــه 
بـــا فـــراز و فرود هـــای اقتصـــادی و تغییـــر قابـــل توجـــه 
ــم  ــرق هـ ــروش بـ ــرخ فـ ــته، نـ گذشـ ــه  ــرخ ارز در 4 دهـ نـ
بایـــد متناســـب بـــا آن تغییـــر پیـــدا می کـــرد امـــا بـــا 
توجـــه بـــه دیـــدگاه متفـــاوت دولت هـــای مختلـــف 
قیمـــت  مـــورد  در  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  و 
ـــه ای پیـــش  گون ـــه  ـــرژی و آب، شـــرایط ب حامل هـــای ان
بـــرق  کـــه همـــواره بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده  رفتـــه 
فـــروش تکلیفـــی فاصلـــه وجـــود داشـــته  و قیمـــت 

اســـت. 
بـــرق  صنعـــت  از  حمایـــت  قانـــون  اینکـــه  از  قبـــل 
کشـــور در مجلـــس تصویـــب شـــود، بـــرای تعییـــن مـــا 
بـــه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده و تکلیفـــی بـــرق 
متولـــی خاصـــی نبـــود امـــا در حـــال حاضـــر دولـــت 
مکلـــف اســـت قیمـــت تمـــام شـــده و فـــروش تکلیفـــی 
کـــرده و مابـــه التفـــاوت آن را در بـــازه  بـــرق را احصـــا 
زمانـــی 3 ماهـــه در قالـــب بودجـــه مصـــوب بـــه بخـــش 
کنـــد. بـــر همیـــن اســـاس  بـــرق وزارت نیـــرو پرداخـــت 

حاضـــر  حـــال  در  کشـــور  کل  حسابرســـی  ســـازمان 
 ،1395 ســـال  التفـــاوت  مابـــه  احتســـاب  بـــدون 
بیـــش از 25 هـــزار میلیـــارد تومـــان مطالبـــات بخـــش 
ـــاب  ـــا احتس ـــت و ب ـــوده اس ـــه نم ـــت تادی ـــرق را از دول ب
ــال  ــام شـــده و تکلیفـــی سـ ما به التفـــاوت قیمـــت تمـ
ـــان  ـــارد توم ـــزار میلی ـــش از 30 ه ـــر بی ـــرکت توانی 95، ش
ـــد از طـــرف  ـــون بای کـــه طبـــق قان از دولـــت طلـــب دارد 
کشـــور پرداخـــت شـــود.  دولـــت در وجـــه صنعـــت بـــرق 

چـــه  بـــا  اخیـــر  ســـال های  در  بـــرق  صنعـــت 
اســـت؟  بـــوده  رو  بـــه  رو  چالش هایـــی 

یکـــی از دغدغه هـــای صنعـــت بـــرق در ســـال های 
کـــه دولـــت در قالـــب مصوبـــات  اخیـــر ایـــن اســـت 
قانونـــی نتوانســـته مابه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده 
کـــه ایـــن امـــر باعـــث  کنـــد  و تکلیفـــی را پرداخـــت 
بدهـــکاری شـــرکت های تابـــع وابســـته وزارت نیـــرو بـــه 
تولیدکننـــدگان بـــرق، بانک هـــا و پیمانـــکاران شـــده 
کـــه چـــرا  گاهـــی ایـــن ســـوال مطـــرح می شـــود  اســـت. 
از بدهی هـــای  قبـــل از خصوصـــی ســـازی خبـــری 
کـــه  صنعـــت بـــرق نبـــوده اســـت؟ علـــت ایـــن اســـت 
کشـــور  زیرســـاخت های  و  نیروگاه هـــا  ادوار  آن  در 
می شـــد  احـــداث  دولتـــی  منابـــع  توســـط  تمامـــا 
هزینه هـــای  تمامـــی  دولـــت  کـــه  معنـــی  ایـــن  بـــه 
اقســـاط  و  می کـــرد  تامیـــن  را  نیروگاه هـــا  ســـاخت 
بانـــک را هـــم پرداخـــت می کـــرد و خـــود نیروگاه هـــا 
فقـــط هزینه هـــای نگهـــداری و تعمیـــر را پرداخـــت 

می کردنـــد.
گذشـــته بـــه دلیـــل افزایـــش نـــرخ  در طـــول ســـال های 
ارز و تـــورم هزینه هـــای ســـرمایه گذاری  در صنعـــت 
بـــرق بـــا افزایـــش قابـــل توجهـــی مواجـــه شـــده اســـت. 
گـــر روزی نیروگاهـــی بـــا ارز 7 تومـــان ســـاخته می شـــد  ا
کـــه  می شـــود  ســـاخته  تومـــان   4700 ارز  بـــا  امـــروز 
گـــر همـــگام بـــا تغییـــرات نـــرخ ارز، قیمـــت  طبیعتـــا ا
ــم شـــد.  ــار چالـــش خواهیـ ــود، دچـ ــرق اصـــاح نشـ بـ
براســـاس بررســـی های انجـــام شـــده قیمـــت ثابـــت 
بـــرق بـــه نســـبت اوایـــل انقـــاب نـــه تنهـــا افزایـــش 
کـــرده اســـت بـــه  کاهـــش هـــم پیـــدا  نداشـــته بلکـــه 
ـــر از  گران ت ـــرق را  ـــا، ب ـــردم در آن روزه ـــه م ک ـــی  ـــن معن ای

امـــروز بـــه قیمـــت ثابـــت می خریدنـــد. 

در برهـــه ای تصمیـــم بـــر تثبیـــت قیمـــت حامل هـــای 
ایـــن سیاســـت چـــه  بـــود،  گرفتـــه شـــده  انـــرژی 
تاثیـــری برصنعـــت بـــرق داشـــته اســـت و وزارت نیـــرو 
در ایـــن بـــاره چـــه اقداماتـــی انجـــام داده اســـت؟ 
ـــا ایـــن موضـــوع بـــی ارتبـــاط  کـــه ب یکـــی از موضوعاتـــی 
در  انـــرژی  حامل هـــای  قیمـــت  ثبیـــت  نیســـت، 
ســـال 1382 تـــا 1389 بـــود یعنـــی در همـــان ســـال ها 
درصـــد  حداقـــل10  بایـــد  بـــرق  قیمـــت  ســـال  هـــر 
کـــه حتـــی بـــا وجـــود  افزایـــش  می یافـــت در حالـــی 
تـــورم حـــدود 40 درصـــدی قیمـــت بـــرق ثابـــت بـــود 
لـــذا مـــا یـــک عقـــب ماندگـــی تاریخـــی در بحـــث 

بیـــن  تـــوازن  یـــم. ریشـــه عـــدم  بـــرق دار تعرفه هـــای 
منابـــع و مصـــارف صنعـــت بـــرق در حـــال حاضـــر 
کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر  ـــه ایـــن موضـــوع برمی گـــردد  ب
ــورم،  ــا افزایـــش نـــرخ ارز و تـ قیمـــت بـــرق متناســـب بـ
گـــر در آن دوران تعرفه هـــا را بـــاال  افزایشـــی نداشـــت. ا
می بردیـــم امـــروز هیـــچ مشـــکلی نداشـــتیم. وزارت 
کـــه عضـــوی از دولـــت و مجـــری سیاســـت های  نیـــرو 
دولـــت اســـت در ایـــن مســـئله مقصـــر نیســـت. در 
واقـــع ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی ســـابق بایـــد 
ردیـــف مربـــوط بـــه مابـــه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده 
می کـــرد.  بینـــی  پیـــش  را  بـــرق  تکلیفـــی  فـــروش  و 
البتـــه وزارت نیـــرو در تدویـــن بودجـــه ایـــن ردیـــف را 
پیـــش بینـــی می کـــرده امـــا از ســـوی ســـازمان حـــذف 
قانـــون  تصویـــب  از  بعـــد  حتـــی  اســـت.  می شـــده 
ردیـــف  بایـــد  کشـــور،  بـــرق  صنعـــت  از  حمایـــت 
گرفتـــه می شـــد  خاصـــی بـــرای ایـــن موضـــوع در نظـــر 
کـــه  چـــرا  اســـت،  نگرفتـــه  صـــورت  اقدامـــی  کـــه 
ایـــن ردیـــف چندیـــن هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت 
کمبـــود اعتبـــارات مقاومـــت  بـــه دلیـــل  و معمـــوال 
گـــر  ا می گیـــرد.  صـــورت  آن  تثبیـــت  بـــرای  یـــادی  ز
چـــه دولـــت بـــا روش هـــای مختلـــف ماننـــد اســـناد 
خزانـــه اســـامی، اوراق تســـویه خزانـــه اســـامی و ... 
کمک هایـــی بـــه وزارت نیـــرو بکنـــد تـــا  کـــرده  ســـعی 
بتوانـــد بخشـــی از مطالبـــات خـــود بـــه پیمانـــکاران و 

کنـــد.  تولیدکننـــدگان بـــرق را پرداخـــت 

وضعیـــت صنعـــت بـــرق در دولـــت  یازدهـــم و بـــه 
کـــه چندماهـــی از  خصـــوص دولـــت دوازدهـــم را 
ارزیابـــی می کنیـــد؟ آغـــاز آن می گـــذرد، چگونـــه 
از ســـال  92 تـــا 96 بـــا تاش هـــای دولـــت یازدهـــم 
حجـــم اقتصـــاد بـــرق دو برابـــر شـــده اســـت یعنـــی 
گذشـــته بـــه میـــزان  حجـــم اقتصـــاد بـــرق در 4 ســـال 
ســـعی  و  اســـت  شـــده  بزرگ تـــر  گذشـــته  ســـال   40
شـــده بخـــش قابـــل توجهـــی از عقـــب ماندگی هـــا 
کار دولـــت یازدهـــم در ســـال  جبـــران شـــود. در شـــروع 
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــا حـــدود 22 هـ ــای مـ 92 بدهی هـ
گرفتـــه ایـــن بدهـــی  بـــود، امـــا بـــا تاش هـــای صـــورت 
افزایـــش نیافتـــه و در عیـــن حـــال بیـــش از 9 هـــزار 
میلیـــارد تومـــان از بدهی هـــای بانکـــی وزارت نیـــرو  
گـــذار شـــده بـــه دولـــت منتقـــل  بابـــت نیروگاه هـــای وا

ــده اســـت.   شـ
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش قیمـــت ارز در زمینـــه احـــداث 
کـــه در ســـال  تاسیســـات بـــرق مشـــاهده می کنیـــم 
ـــود یـــک نیـــروگاه هـــزار  ـــرخ ارز 1236 تومـــان ب کـــه ن  88
مگاواتـــی بـــا 600 میلیـــارد تومـــان ســـاخته می شـــد 
امـــروز ســـاخت نیروگاهـــی بـــا همـــان ظرفیـــت مشـــابه، 
بـــا مبلغـــی بیـــش از 2500 میلیـــارد تومـــان ســـاخته 
هزینـــه  کـــه  می دهـــد  نشـــان  رقـــم  ایـــن  می شـــود. 
اســـت،  شـــده  برابـــر  تقریبـــا 4  نیروگاه هـــا  ســـاخت 
امـــا آیـــا بـــه تناســـب افرایـــش آن، قیمـــت تعرفه هـــای 
ــم  ــته اســـت؟! دولـــت یازدهـ ــم افزایـــش داشـ ــرق هـ بـ

یربنایـــی نقـــش مهمـــی در توســـعه اقتصـــادی و رفـــاه جوامـــع دارد و بایـــد  صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان صنعـــت ز
کـــه خوشـــبختانه  کـــرد  کشـــور تـــالش  بـــرای گســـترش فناوری هـــای نویـــن در ایـــن عرصـــه بیـــش از پیـــش در 
یـــزی در  ســـاخت نیروگاه هـــای جدیـــد و خدمـــات و نگهـــداری واحدهـــای قدیمـــی بـــا دقـــت و برنامـــه ر
ـــرق ایـــران،  ـــرار داشـــته اســـت و توجـــه چندوجهـــی بـــه صنعـــت ب کار دولـــت یازدهـــم و دوازدهـــم ق دســـتور 
ـــورد  ـــاوری م ـــرار داده اســـت. بیـــش از 90 درصـــد فن ـــن بخـــش ق کشـــور را در مســـیر رشـــد و شـــکوفایی در ای
کـــه ایـــن امـــر ســـبب شـــده تـــا ایـــران از ایـــن نظـــر در  کشـــور در داخـــل تولیـــد مـــی شـــود  نیـــاز بخـــش بـــرق 
ـــع خـــاص  ی ـــاد، توز ی ـــه دلیـــل وســـعت ز ـــران ب ـــن همـــه، ای ـــا ای ـــرد. ب گی ـــرار  ـــر جهـــان ق کشـــور برت ـــان هفـــت  می
ک  جمعیـــت، رویارویـــی بـــا مســـاله خشکســـالی، اهمیـــت مقولـــه توســـعه پایـــدار و همچنیـــن اســـتهال
ـــرای  ـــت. ب ـــد اس ـــرق نیازمن ـــت آب و ب ـــتر در صنع ـــذاری بیش گ ـــرمایه  ـــه س ـــواره ب ـــزات، هم ـــرمایه و تجهی س
کـــه  بررســـی توســـعه صنعـــت بـــرق و چالش هـــای پیـــش روی ایـــن صنعـــت بـــا »هوشـــنگ فالحتیـــان« 
معاونـــت بـــرق و انـــرژی وزرات نیـــرو در دولـــت یازدهـــم را بـــه عهـــده داشـــتند و در دولـــت دوازدهـــم مشـــاور 

گفتگـــو نشســـته ایم.  یـــر نیـــرو هســـتند، بـــه  وز
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نگاه ویژه دنبـــال نگاه ویژه را  تـــورم  کنتـــرل  اینکـــه سیاســـت  علیرغـــم 
افزایـــش  روی  هـــم  یـــادی  ز حساســـیت  می کـــرد، 
قیمـــت حامل هـــای انـــرژی داشـــت بـــا ایـــن حـــال 
همراهـــی بســـیار خوبـــی بـــا صنعـــت بـــرق صـــورت 
گرفتـــه و قیمـــت بـــرق تـــا حـــدود قابـــل توجهـــی افزایـــش 
گـــذاری  کـــرده اســـت بعـــاوه افزایـــش ســـرمایه  پیـــدا 
زیرســـاخت های صنعـــت بـــرق، قیمـــت بـــرق را هـــم 
کـــه قیمـــت بـــرق از  افزایـــش داده اســـت بـــه طـــوری 
42 تومـــان در ســـال 91 بـــه 70 تومـــان در ســـال جـــاری 

ــیده اســـت. رسـ
ســـال 1395 ســـال بـــی نظیـــری از نظـــر تامیـــن منابـــع 
کشـــور اســـت. در ایـــن  یـــخ صنعـــت بـــرق  بـــرق در تار
ســـال بیـــش از 25 هـــزار و 700 میلیـــارد تومـــان بـــرای 
ـــه  ک ـــت  ـــده اس ـــع ش ـــن مناب ـــور تامی کش ـــرق  ـــت ب صنع
ایـــن منابـــع از طریـــق فـــروش انـــرژی بـــرق، فـــروش 
انشـــعاب بـــرق، اوراق تســـویه، اســـناد خزانـــه اســـامی 
گـــر بخـــش پیمانـــکاری،  و ... تامیـــن شـــده اســـت. ا
شـــرکت های  و  برقـــی  تجهیـــزات  تولیدکننـــدگان 
ــد،  ــرق بزننـ ــند پســـت بـ ــته باشـ ــی داشـ ــرق نقدینگـ بـ
کننـــد، تابلـــوی بـــرق و ترانـــس  خـــط بـــرق احـــداث 
می گوینـــد  و  کـــرده  رضایـــت  احســـاس  بفروشـــند، 
و  مصـــرف  مدیریـــت  گـــر  ا امـــا  نیســـت،  بـــد  بـــازار 
تقاضـــا داشـــته باشـــیم نیـــازی بـــه احـــداث پســـت 
و خـــط جدیـــد بـــرق نیســـت و وقتـــی چنیـــن نیـــازی 
نباشـــد، پیمانـــکاران از وضعیـــت راضـــی نیســـتند. 
شـــبکه  فنـــی  عملکـــرد  شـــاخص های  بررســـی  بـــا 
کـــه  گذشـــته مشـــاهده می کنیـــم  در طـــول 5 ســـال 
کـــه  ایـــن شـــاخص ها رو بـــه بهبـــود اســـت بـــه طـــوری 
ــه  کـ ــوده  ــد بـ ــال 92، 15/3 درصـ ــرق در سـ ــات بـ تلفـ
کـــرده اســـت.  کاهـــش پیـــدا  ـــه 10/67 درصـــد  امـــروز ب
همچنیـــن خاموشـــی های بـــه ازای هـــر مشـــترک در 
طـــول شـــبانه روز از 3/06 دقیقـــه بـــه 2/68 دقیقـــه 
کاهـــش یافتـــه  بـــه ازای هـــر مشـــترک در شـــبانه روز 
کشـــور  ـــرق سراســـری  کـــه شـــبکه ب ـــی  ـــازه زمان اســـت. ب
در محـــدوده غیرمجـــاز فرکانســـی بـــوده اســـت بـــه 
کاهـــش پیـــدا  گذشـــته  شـــدت نســـبت بـــه ســـال های 

کـــرده اســـت. آمادگـــی نیروگاه هـــا در ســـال جـــاری 
یـــخ صنعـــت رکـــورد زده و بـــه 99 درصـــد  در طـــول تار
رســـیده اســـت. بنابرایـــن توســـعه در حـــد نیـــاز تقریبـــا 
گرفتـــه و در عیـــن حـــال شـــرکت های تابـــع  انجـــام 
وزارت نیـــرو بدهـــی قابـــل توجهـــی بـــه پیمانـــکاران 
و ســـازندگان تجهیـــزات بـــرق ندارنـــد، ایـــن بخـــش 
صنعتـــی  پیشـــرفته  کشـــورهای  مشـــابه  بایســـتی 
و  فنـــی  خدمـــات  و  کاال  صـــادرات  بـــه  نســـبت 

مهندســـی اقـــدام نمایـــد. 

بـــه نظـــر شـــما بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 
بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه اســـت و شـــما چـــه 
بخـــش  ایـــن  در  رونـــق  ایجـــاد  بـــرای  راهـــکاری 

می کنیـــد؟  پیشـــنهاد 
ــازندگان تجهیـــزات   آنچـــه بخـــش پیمانـــکاری و سـ
ـــا  ـــه آن ه ک ـــت  ـــن اس ـــرار داده ای ـــه ق ـــج و مضیق را در رن
اقتصـــاد خـــود را بـــه اعـــام نیـــاز تجهیـــزات بـــرق و 
کـــه  حالـــی  در  کرده انـــد  متکـــی  مزایـــده  برگـــزاری 
ــه  ــا همـ ــر روزی مـ گـ ــه ا کـ ــرح اســـت  ــئله مطـ ــن مسـ ایـ
کردیـــم و  نیروگاه هـــای مـــورد نیـــاز خـــود را احـــداث 
کارخانه هـــای  آوردیـــم،  رو  مصـــرف  مدیریـــت  بـــه 
کـــه  کننـــد؟ قطعـــا راه حـــل ایـــن اســـت  مـــا بایـــد چـــه 
کنیـــم تـــا  کاال هـــای صـــادرات محـــور تولیـــد  مـــا بایـــد 
بتوانیـــم محصـــوالت خـــود را در بازار هـــای منطقـــه ای 
کـــه  کارخانه هایـــی هـــم  کنیـــم.  و جهانـــی عرضـــه 
کار می کننـــد نبایـــد همـــه تخـــم  در صنعـــت بـــرق 
مرغ هـــای خـــود را در ســـبد صنعـــت بـــرق بگذارنـــد. 
آقـــای دکتـــر  کـــه جنـــاب  از سیاســـت هایی  یکـــی 
اردکانیـــان وزیـــر محتـــرم نیـــرو پیگیـــری می کننـــد، 
مدیریـــت طـــرف تقاضاســـت. در دولـــت دوازدهـــم 
ایـــن  بـــر  مبتنـــی  نیـــرو  وزارت  برنامه هـــای  از  یکـــی 
کثـــر  کنیـــم. ا کـــه مـــا طـــرف تقاضـــا را مدیریـــت  اســـت 
گذاری هـــای مـــا بـــرای دو مـــاه از ســـال یعنـــی  ســـرمایه 
کـــه پیـــک بـــار افزایـــش  ماه هـــای تیـــر و مـــرداد اســـت 
گـــر ایـــن مـــورد هـــم مدیریـــت شـــود  کـــه ا پیـــدا می کنـــد 
یـــادی بـــه نیروگاه هـــا، خطـــوط و پســـت های  نیـــاز ز

ــم.  یـ ــد ندار جدیـ
نیـــاز بـــه زیرســـاخت های جدیـــد بـــرای صـــادرات 
بـــا همیـــن خطـــوط  انـــدک اســـت مثـــا  بـــرق هـــم 
انتقـــال فعلـــی می توانیـــم یـــک و نیـــم برابـــر وضعیـــت 
ــاد  ــاماندهی اقتصـ ــم، در سـ کنیـ ــادر  ــرق صـ ــی بـ فعلـ
بـــرق موفقیت هـــای بـــی نظیـــری در طـــول ســـال های 
دولت هـــای  در  اســـت.  شـــده  حاصـــل  گذشـــته 
حجـــم  افزایـــش  بـــر  عـــاوه  دوازدهـــم  و  یازدهـــم 
و  گذاری هـــا  ســـرمایه  از  اســـتفاده  بـــرق،  اقتصـــاد 
ــی  ــل توجهـ ــو قابـ ــه نحـ ــز بـ ــی نیـ ــای خارجـ فاینانس هـ
ــاد بـــرق در  ــا در اقتصـ ــه اســـت حتـــی مـ افزایـــش یافتـ
گذشـــته بـــا مدیریـــت و تدبیـــر، 9 هـــزار  طـــول 5 ســـال 
و  خطـــوط  همـــراه  بـــه  را  جدیـــد  نیـــروگاه  مـــگاوات 
پســـت های بـــرق جدیـــد وارد شـــبکه سراســـری بـــرق 

کردیـــم.  کشـــور 

از  یکـــی  تخصصـــی  مـــادر  شـــرکت های  ایجـــاد 
ــوده  ــرق بـ ــاختار در صنعـــت بـ ــد سـ مراحـــل تجدیـ
اســـت، دولـــت دوازدهـــم بـــرای ایجـــاد شـــرکت های 
کـــردن توزیـــع و انتقـــال  مـــادر تخصصـــی و جـــدا 
کنـــون چـــه  گرفتـــه و تا چـــه سیاســـتی در پیـــش 

اقداماتـــی انجـــام داده اســـت؟  
بـــا توجـــه بـــه حجیـــم بـــودن ســـاختار شـــرکت توانیـــر، 
از  بخشـــی  شـــد  تـــاش  یازدهـــم  دولـــت  طـــول  در 
کاهـــش یابـــد لـــذا بخـــش  تصدی هـــای ایـــن شـــرکت 
ایـــن  فعالیت هـــای  از  پذیـــر  تجدیـــد  انرژی هـــا ی 
اساســـنامه  بـــا تصویـــب  و  گردیـــد  منتـــزع  شـــرکت 
ـــازمان های  ـــامی، س ـــورای اس ـــس ش ـــه در مجل مربوط
ــد تحـــت  ــر بودنـ ــه توانیـ ــه زیرمجموعـ کـ ــانا  ــابا و سـ سـ
ـــر و بهـــره وری  عنـــوان ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذی
انـــرژی )ســـاتبا( مســـتقل شـــدند و در حـــال حاضـــر در 
ســـطح معاونـــت وزیـــر مســـئولیت توســـعه انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر و بهـــره وری انـــرژی را بـــر عهـــده دارنـــد 
ـــی نظیـــری در حـــال انجـــام وظیفـــه  ـــا موفقیـــت ب ـــه ب ک
کـــه مـــا قـــادر نیســـتیم پاســـخگوی  اســـت بـــه طـــوری 
گـــذاران باشـــیم. ایـــن در حالـــی  مراجعـــات ســـرمایه 

ــای  ــته تاش هـ گذشـ ــال  ــول 36 سـ ــه در طـ کـ ــت  اسـ
تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  توســـعه  بـــرای  یـــادی  ز
چندانـــی  موفقیـــت  امـــا  بـــود،  گرفتـــه  صـــورت 

نداشـــت. 
نیروگاه هـــای  کل  یازدهـــم  دولـــت  اوایـــل  در 
ــر مـــا 200 مـــگاوات بـــود در طـــول 4 ســـال  تجدیدپذیـ
 200 از  بیـــش  را  نیروگاه هـــا  ایـــن  حجـــم  گذشـــته 
مـــگاوات توســـعه دادیـــم. در واقـــع آنچـــه در طـــول 
ــال  ــن 4 سـ ــه در ایـ گرفتـ ــورت  ــته صـ گذشـ ــال  36 سـ
انجـــام شـــد. ضمـــن اینکـــه در حـــال حاضـــر حجـــم 
ــر توســـط  ــد پذیـ ــای تجدیـ ــی از نیروگاه هـ ــل توجهـ قابـ
و  داخلـــی  خصوصـــی  بخـــش  گـــذاران  ســـرمایه 
خارجـــی در حـــال احـــداث اســـت و مـــا نســـبت بـــه 
موفقیت هـــای  تجدیدپذیر هـــا  حـــوزه  در  گذشـــته 
و  یـــال  ر  30 اخیـــر  ســـال های  در  داشـــتیم.  یـــادی  ز
کیلـــووات  بـــه ازای هـــر  یـــال  ر در حـــال حاضـــر 50 
ســـاعت عـــوارض مصـــرف بـــرای توســـعه انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر و بـــرق روســـتایی اخـــذ می شـــد، امـــا 
گردیـــده اســـت، 8  گـــر در قالـــب بودجـــه 97 مقـــرر  ا
درصـــد از هزینـــه بـــرق مصرفـــی بـــرای توســـعه شـــبکه 
یافـــت شـــود.  ـــر در روســـتایی و انرژی هـــای تجدیدپذی
در زمینـــه نیروگاه هـــای حرارتـــی مبـــادرت بـــه تاســـیس 
ــادر تخصصـــی تولیـــد بـــرق حرارتـــی شـــد  شـــرکت مـ
کـــه اتفـــاق خوبـــی اســـت و تصدی هـــای شـــرکت 
در  اســـت.  داده  کاهـــش  را  بـــرق  تولیـــد  در  توانیـــر 
شـــرکت  یـــک  در  این هـــا  همـــه  نیـــز  حاضـــر  حـــال 
قـــدرت  افزایـــش  می شـــود.  تمشـــیت  گانـــه ای  جدا
کـــرات خارجـــی، مدیریـــت پروژه هـــای نیروگاهـــی  مذا
ــوده اســـت  ــی بـ ــق بزرگـ ــن بخـــش توفیـ ــتقال ایـ و اسـ
ــادر  ــرکت های مـ ــرد شـ ــر در عملکـ گـ ــه ا کـ ــوری  ــه طـ بـ
یابـــی صـــورت  تخصصـــی تولیـــد بـــرق حرارتـــی ارز
کـــه  پذیـــرد،  قطعـــا ایـــن موضـــوع اثبـــات می شـــود 
تبدیـــل اساســـنامه ســـازمان توســـعه صنعـــت بـــرق 
بـــرق  تولیـــد  تخصصـــی  مـــادر  شـــرکت  بـــه  ایـــران 
کمـــک  بـــه توانیـــر  بـــوده و  حرارتـــی اقـــدام درســـتی 
کنـــد و  کـــرده اســـت بـــه صـــورت چابک تـــر حرکـــت 
یـــع رســـیدگی بیشـــتری داشـــته  بـــه بخـــش انتقـــال و توز

باشـــد. 
ســـازی،  خصوصـــی  جملـــه  از  دیگـــر  مســـائل  در 
کاهـــش تصدی هـــا  سیاســـت های نظـــام مبتنـــی بـــر 
بـــا  بایســـتی  مـــا  کوچـــک شـــدن دولـــت اســـت.  و 
ــای  ــا تصدی هـ ــم تـ کنیـ ــی  دولـــت و مجلـــس همراهـ
کنیـــم  کـــم  کاهـــش داده و حجـــم دولـــت را  دولتـــی را 
ــئولیت  ــد مسـ ــی دارنـ ــردم توانایـ ــه مـ کـ ــی را  کارهایـ و 
گـــر  کنیـــم. ا گـــذار  بـــه عهـــده بگیرنـــد، بـــه آن هـــا وا
ایـــن امـــور تبعاتـــی بـــرای اقتصـــاد صنعـــت بـــرق و 
کنیـــم نـــه اینکـــه  کشـــور دارد، بایـــد آن هـــا را حـــل  آب 
بـــا مقاومـــت جلـــوی واگذاری هـــا را بگیریـــم. طبـــق 
یـــع بـــرق بایـــد بـــه بخـــش غیردولتـــی  قانـــون تولیـــد و توز
کشـــور  انتقـــال  شـــبکه های  و صرفـــا  شـــود  گـــذار  وا
ــرق در  ــاه رگ هـــای حیاتـــی صنعـــت بـ ــوان شـ ــه عنـ بـ

ــد.  ــت بمانـ ــار دولـ اختیـ

نوعـــی  بـــا  توزیـــع  حـــوزه  در  خصوصـــی  بخـــش 
کـــه شـــرکت های  چالـــش رو بـــه رو اســـت بـــه طـــوری 
توزیـــع جایـــگاه واقعـــی خـــود را نمی داننـــد، نظـــر 

شـــما در ایـــن بـــاره چیســـت؟  
ســـوی  از  بـــرق  صنعـــت  از  حمایـــت  طـــرح  وقتـــی 
نماینـــدگان مطـــرح شـــد چنـــد موضـــوع در آن قانـــون 
گرفـــت اول اینکـــه مابـــه التفـــاوت  کیـــد قـــرار  مـــورد تا
قیمـــت تمـــام شـــده و فـــروش تکلیفـــی بـــرق بایـــد 
گـــر پرداخـــت  کـــه ا توســـط دولـــت پرداخـــت شـــود 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــد ب ـــا می توان کام ـــع  ی ـــرکت توز ـــود ش ش
بنـــگاه اقتصـــادی فعالیـــت خـــود را انجـــام دهـــد. 
چـــه  در  بایـــد  یـــع  توز شـــرکت های  اینکـــه  بررســـی 
یلـــی قـــرار بگیـــرد، ســـال ها زمـــان  ســـاختار و چـــه ر
ــه  کـ ــته و دارد  ــد داشـ کیـ ــرو تا ــرده اســـت. وزارت نیـ بـ
یـــع بایـــد غیردولتـــی بمانـــد  ماهیـــت شـــرکت های توز
یـــع  کـــه قانـــون اســـتقال شـــرکت های توز همانطـــور 
شـــرکت ها  ایـــن  بـــودن  غیردولتـــی  بـــر  کیـــد  تا هـــم 
داشـــته اســـت بـــه همیـــن دلیـــل طرحـــی از ســـوی 
وزات نیـــرو تهیـــه و تقدیـــم دولـــت و ســـپس مجلـــس 
گـــر در صحـــن علنـــی مجلـــس رای بیـــاورد  کـــه ا شـــد 
یـــع بـــرای دراز مـــدت ســـر و  ســـاختار شـــرکت های توز

ســـامان پیـــدا می کننـــد. 
ـــا  یـــع بـــه دولـــت ی انتقـــال بدهی هـــای شـــرکت های توز
پرداخـــت مابـــه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده و فـــروش 
تفکیکـــی بحـــث دیگـــری اســـت. مـــا در حالـــی از ایـــن 
ــل  ــه در مقابـ کـ ــتیم  ــکار هسـ ــت بدهـ ــه دولـ ــش بـ بخـ
یـــم؛  بیـــش از 30 هـــزار میلیـــارد از دولـــت طلـــب دار
اســـت  باالنســـی  اقتصـــاد  بـــرق  اقتصـــاد  بنابرایـــن 
بـــه خوبـــی  انتقـــال  یـــع و  توز تولیـــد،  و بخش هـــای 
از  بـــرق  صنعـــت  ســـاختار  می کننـــد.  فعالیـــت 
حالـــت متمرکـــز خـــارج شـــده و بخـــش قابـــل توجهـــی 
ـــت.  ـــده اس ـــذار ش گ ـــی وا ـــش غیردولت ـــه بخ ـــد ب از تولی
براســـاس قانـــون مـــا بایـــد بخـــش دیگـــری از نیروگاه هـــا 
را هـــم در اختیـــار ســـازمان خصوصـــی ســـازی قـــرار 
گرفتـــه و بیـــش  کار هـــم صـــورت  کـــه ایـــن  می دادیـــم 
از 11 هـــزار مـــگاوات در اختیـــار ایـــن ســـازمان قـــرار 
قانـــون  یـــع  توز مـــورد بخـــش  داده شـــده اســـت. در 
کـــه در صـــورت  در مجلـــس تصویـــب شـــده اســـت 
ـــع نیـــز اصـــاح  ی تاییـــد شـــورای نگهبـــان، ســـاختار توز

خواهـــد شـــد. 

در  نیـــرو  وزارت  عمرانـــی  بودجـــه  کاهـــش  آیـــا 
بودجـــه 97 باعـــث ایجـــاد مشـــکل و نگرانـــی بـــرای 
بخـــش خصوصـــی خواهـــد شـــد و ایـــن بخـــش 
کـــرد؟ پیـــش بینـــی شـــما بـــرای  را تهدیـــد خواهـــد 
وضعیـــت صنعـــت بـــرق در ســـال 97 چیســـت؟

علیرغـــم آنکـــه بخـــش آب وزارت نیـــرو متکـــی بـــه 
ــه  ــن وزارتخانـ ــرق ایـ ــش بـ ــت بخـ ــی اسـ ــه دولتـ بودجـ
از دولـــت بودجـــه قابـــل توجهـــی نمی گرفتـــه و عمـــده 

بودجـــه عمرانـــی آن از محـــل منابـــع حاصـــل از فـــروش 
رکـــودی  لـــذا  می شـــود  تامیـــن  انـــرژی  و  انشـــعاب 
کاهـــش بودجـــه عمرانـــی دولـــت متوجـــه  از بابـــت 
ـــه  ـــر تعرف گ ـــت ا ـــد. دول ـــد ش ـــی نخواه ـــش خصوص بخ
کنـــد عمـــده مشـــکات ایـــن  فـــروش بـــرق را اصـــاح 

صنعـــت حـــل خواهـــد شـــد. 
ـــوط  ـــده من ـــال آین ـــرق در س ـــاخت های ب ـــعه زیرس توس
بـــه میـــزان فـــروش انشـــعاب، قیمت آن و بهایی اســـت 
یافـــت خواهیـــم  کـــه از مـــردم بابـــت مصـــرف بـــرق در
کـــرد. بنابریـــن هـــر چـــه بتوانیـــم تعرفه هـــای بـــرق را 
کنیـــم زمینـــه بـــرای ایجـــاد زیرســـاخت های  اصـــاح 
صنعـــت بـــرق، بهینـــه ســـازی و برکنـــاری شـــبکه های 
فرســـوده بیشـــتر فراهـــم خواهـــد شـــد. خوشـــبختانه 
خوبـــی  حرکت هـــای  اخیـــر  ماه هـــای  طـــول  در 
ـــا پایـــان ســـال جـــاری  گـــر ت کـــه ا گرفتـــه اســـت  صـــورت 
ایـــن فعالیت هـــا بـــه نتیجـــه برســـد در ســـال آینـــده 
بـــه ســـال 96 خواهیـــم  وضعیـــت بهتـــری نســـبت 
کـــه هیـــچ  داشـــت. در همـــه دنیـــا اینگونـــه اســـت 
کســـی نیـــروگاه و خطـــوط بـــرق را نقـــدی نمی ســـازد 
و همـــه فاینانـــس می کننـــد. در داخـــل ایـــران، چـــون 
پیمانـــکاران بـــه تنهایـــی قـــادر بـــه تامیـــن منابـــع مالـــی 
قـــوی ندارنـــد،  پروژه هـــا نیســـتند و پشـــتوانه مالـــی 
کـــه بـــرای رفـــع ایـــن چالـــش  دچـــار چالـــش هســـتیم 
بایـــد بـــه دنبـــال تامیـــن منابـــع باشـــیم. پیـــش بینـــی 
کار ســـال 97 روشـــن اســـت  کســـب و  مـــا از فضـــای 
کـــه در ســـال آتـــی وضعیـــت مشـــابه  بـــه ایـــن معنـــی 
ســـال 96 و حتـــی بهتـــر از آن خواهـــد بـــود. توصیـــه 
ــازندگان تجهیـــزات داخلـــی  ام بـــه پیمانـــکاران و سـ
ــی را  ــرکت های خارجـ ــارکت شـ ــه مشـ کـ ــن اســـت  ایـ
کار را بهبود  جـــذب کننـــد و بتواننـــد فضـــای کســـب و 
ـــاد  ـــرو، وزارت اقتص ـــت، وزارت نی ـــه دول ـــند البت بخش
ایـــن  در  بایـــد  خارجـــی  ســـرمایه گذاری  ســـازمان  و 
گـــر باشـــند. تضامیـــن الزم هـــم بـــرای  مســـیر تســـهیل 
کـــه در برگـــزاری  گذاری هـــا وجـــود دارد چـــرا  ســـرمایه 
ــه  ــی را پذیرفتـ ــن تعهداتـ ــی طرفیـ ــای دولتـ مناقصه هـ
کننـــد. 312 پســـت  کـــه نمی تواننـــد از آن عـــدول  انـــد 
نوبـــت  انتقـــال در  بـــا 80 پســـت  بـــرق  یـــع  توز فـــوق 
کـــه بـــرق منطقـــه ای تهـــران بـــه نمایندگـــی از  هســـتند 
کار  کشـــور مســـئولیت ایـــن  شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
کنـــون 2 مناقصـــه  کـــه تا گرفتـــه اســـت  را بـــه عهـــده 
خارجـــی  و  ایرانـــی  شـــرکت های  و  شـــده  برگـــزار 
کـــه  ــا نشـــان می دهـــد  ــرآورد مـ باهـــم برنـــده شـــدند. بـ
ــد  ــی، بیـــش از 70 درصـ ــه قابلیـــت داخلـ ــه بـ ــا توجـ بـ
کشـــور تامیـــن  تجهیـــزات ایـــن پروژه هـــا در داخـــل 
شـــود و بـــرق تهـــران ایـــن مســـئله را پیگیـــری می کنـــد 
یـــع  یـــم قبـــل از پایـــان ســـال، 67 پســـت توز کـــه امیدوار
تعییـــن تکلیـــف شـــوند و ایـــن امـــر بـــه هیـــچ وجـــه 
تهدیـــدی بـــرای بخـــش خصوصـــی نیســـت بلکـــه 
شـــرکت های  همـــکاری  بـــرای  جدیـــدی  فضـــای 

ایرانـــی و خارجـــی بـــاز می کنـــد. ▪

آمادگی نیروگاه ها در سال جاری در 
طول تاریخ صنعت برق رکورد زده و به 

99 درصد رسیده است. بنابراین توسعه 
در حد نیاز تقریبا انجام گرفته و در عین 
حال شرکت های تابع وزارت نیرو بدهی 

قابل توجهی به پیمانکاران و سازندگان 
تجهیزات برق ندارند
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نگاه ویژه نگاه ویژه
روســـتاها،  اولویـــت  بـــا  فـــوق  قوانیـــن  در  مطروحـــه 
ـــرق حاصـــل  ـــد تضمینـــی ب محـــات دامـــداری و خری

از تبدیـــل پســـماندها بـــه انـــرژی، صـــرف شـــود.
ــه  ــه الحاقیـ ــم بـ ــس دهـ ــردم در مجلـ ــده مـ ــن نماینـ ایـ
گفـــت: بـــا هـــدف ترغیـــب  کـــرد و  تبصـــره )6( اشـــاره 
ایجـــاد  در  خصوصـــی  بخـــش  ســـرمایه گذاری 
انـــرژی  بـــه  عـــادی  پســـماند  تبدیـــل  تأسیســـات 
پیرولیـــز(  و  گازی ســـوزی  ســـوزی،  زبالـــه  )شـــامل 
گاز  کمکـــی  ســـوخت  تأمیـــن  بـــه  مکلـــف  دولـــت 
ــا قیمـــت نیروگاه هـــای حرارتـــی در ایـــن  ــاز بـ ــورد نیـ مـ
تـــا  حرارتـــی  ارزش  جبـــران  منظـــور  بـــه  تأسیســـات 

اســـت. کشـــور  اســـتان های  در  آن  متوســـط 
 97 ســـال  بودجـــه  تلفیـــق  کمیســـیون  ســـخنگوی 
در مجلـــس شـــورای اســـامی بیـــان داشـــت: بـــرق 
ــرق  ــا مشـــمول خریـــد تضمینـــی بـ تولیـــدی نیروگاه هـ
ــن  ــی ایـ ــه اجرایـ ــود و آیین نامـ ــد بـ ــر خواهـ تجدیدپذیـ
بنـــد ظـــرف مـــدت دو مـــاه از ابـــاغ ایـــن قانـــون بـــا 
کشـــور، ســـازمان برنامـــه  پیشـــنهاد مشـــترک وزارت 
بـــه  نفـــت  وزارت  و  نیـــرو  وزارت  کشـــور،  بودجـــه  و 

تصویـــب هیئـــت وزیـــران خواهـــد رســـید.

راندمان پایین نیروگاه ها،
ضعف صنعت برق

کمیســـیون  علـــی بختیـــار عضـــو 
انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــرو از  ــر نیـ ــه وزیـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
خودکفایـــی 90 درصـــدی در تولیـــد 
خبـــر داده اســـت، اظهارکـــرد: در 
کارهـــای بـــزرگ بـــه لحـــاظ افزایـــش  صنعـــت بـــرق 
ــرق  ــال بـ ــوط انتقـ ــعه خطـ ــی و توسـ ــت نیروگاهـ ظرفیـ

ــت.   ــه اسـ گرفتـ ــورت  صـ
 وی ادامـــه داد: امـــروز در زمینـــه تجهیـــزات و ســـاخت 
کارهـــای  گـــروه مپنـــا  نیـــروگاه هـــا توســـط شـــرکت هـــای 
بزرگـــی انجـــام شـــده اســـت، شـــرکت هـــای ســـاخت 
قطعـــات نیروگاهـــی ســـاخت انـــواع و اقســـام قطعـــات 
کنـــار تمـــام  صنعـــت بـــرق را انجـــام داده اندامـــا در 
ایـــن اقدامـــات همچنـــان ضعـــف هایـــی در صنعـــت 

ـــرق وجـــود دارد. ب
گلپایـــگان و خوانســـار در مجلـــس  نماینـــده مـــردم 
دهـــم شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه یکـــی از مهمتریـــن 
داشـــت:  بیـــان  بـــرق،  صنعـــت  هـــای  ضعـــف 
کشـــور از  پاییـــن بـــودن راندمـــان نیـــروگاه هـــای برقـــی 
مهمتریـــن ضعـــف هـــای مـــا در ایـــن صنعـــت اســـت، 
کـــه متوســـط راندمـــان نیـــروگاه هـــای  در شـــرایطی 
کشـــورهای توســـعه یافتـــه بـــاالی 50 درصـــد  برقـــی 
ـــا راندمـــان 37  کشـــور مـــا ایـــن نیـــروگاه هـــا ب اســـت در 

ــد. کنـ ــی  کار مـ ــد  درصـ
ــعه  ــورهای توسـ کشـ ــیاری از  ــرد: در بسـ کـ ــد  کیـ وی تا
یافتـــه اجـــازه ایجـــاد نیـــرگاه هـــای برقـــی بـــا راندمـــان 
کمتـــر از 60 درصـــد داده نمـــی شـــود، بـــه نظـــر در ایـــران 

نیـــز بایـــد چنیـــن نگاهـــی داشـــت.
ـــا بیـــان اینکـــه میـــزان شـــدت  ایـــن نماینـــده مجلـــس ب
کشـــور مـــا بـــاال اســـت، توضیـــح داد: بخـــش  انـــرژی در 

یـــادی انـــرژی در بخـــش عرضـــه آن تلـــف مـــی شـــود،  ز
ـــرژی  ـــات ان ـــده تلف ـــال ش ـــای ارس ـــزارش ه گ ـــاس  براس
ــرد  ــورت می گیـ ــع صـ یـ ــال و توز ــبکه انتقـ ــوزه شـ در حـ
در  انـــرژی  تلفـــات  شـــاهد  نیـــز  دیگـــر  ســـوی  واز 
ــع  ــاری، صنعتـــی، صنایـ ــای مســـکونی، تجـ واحدهـ

کوچـــک هســـتیم. بـــزرگ و 
بـــرق  صنعـــت  بـــه  بایـــد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  بختیـــار 
نـــگاه فـــرا ملـــی داشـــت، اظهارکـــرد: بـــرای افزایـــش 
هـــای  گام  بایـــد  بـــرق  صنعـــت  تجـــارت  و  تولیـــد 
بزرگتـــری برداشـــت و بـــه ســـمت تولیـــد انـــرژی هـــای 

کنیـــم. حرکـــت  تجدید پذیـــر 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا  عضـــو 
اشـــاره بـــه اینکـــه در قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه بـــرای 
هدف گـــذاری  پذیـــر  تجدیـــد  هـــای  انـــرژی  تولیـــد 
گفـــت: اهـــداف خوبـــی در قانونـــی  شـــده اســـت، 
ـــده  ـــرا در نیام ـــه اج ـــون ب کن ـــا  ـــه ت ک ـــده  ـــده ش ـــه دی برنام
کـــه بـــا اجـــرای ایـــن  اســـت ایـــن در حالـــی اســـت 
اهـــداف مـــی تـــوان در حـــوزه انـــرژی هـــای تجدید پذیـــر 

ــمگیری داشـــت. ــای چشـ ــرفت هـ پیشـ

گذاری وبرنامه ریزی،  سرمایه 
موانع اصلی تولید برق

عضـــو  خادمـــی  اهلل  هدایـــت 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس  دیگـــر 
شـــورای اســـامی در بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه وزارت نیـــرو از خودکفایـــی 
90 درصـــدی در تولیـــد بـــرق خبـــر 
از  کـــه  گزارشـــهایی  داشـــت:  بیـــان  اســـت،  داده 
ســـوی وزارت نیـــرو مبنـــی بـــر خودکفایـــی بـــرق ارائـــه 

دارد. صحـــت  می شـــود، 
 وی ادامـــه داد: خودکفایـــی در تولیـــد بـــرق بـــه معنـــی 
گازی  تامیـــن و ســـاخت نیـــروگاه هـــای بـــرق- آبـــی و 
کـــه ایـــن اقدامـــات در تخصـــص  اســـت؛ از آنجایـــی 
یـــم،  وزارت نیـــرو اســـت و منابـــع قابـــل توجهـــی دار
ــدا  ــی دســـت پیـ ــه توفیقاتـ ــه بـ ــن زمینـ ــن در ایـ بنابرایـ

کـــرده ایـــم.
ــم  ــس دهـ ــک در مجلـ ــذه و باغملـ ــردم ایـ ــده مـ نماینـ
شـــورای اســـامی بـــه ضعـــف هـــای وزارت نیـــرو در 
گفـــت:   کـــرد و  ـــوان تولیـــد بـــرق اشـــاره  زمینـــه تقویـــت ت
کشـــور  دولـــت بایـــد  کل  طبـــق قانـــون برنامـــه توســـعه 
کنـــد امـــا تنهـــا  ســـاالنه 5 هـــزار مـــگاوات بـــرق تولیـــد 
کردیـــم و در  در ســـال 89 بـــه ایـــن ســـقف در پیـــدا 
ـــرق  ـــگاوات ب ـــزار م ـــد 5 ه ـــوان تولی ـــر ت ـــای دیگ ـــال ه س

نداشـــت.
گـــذاری و برنامـــه ریـــزی در  وی افـــزود: عـــدم ســـرمایه 
زمینـــه تولیـــد بـــرق عامـــل اصلـــی ناتوانـــی دولـــت بـــرای 

رســـیدن بـــه حکـــم قانـــون برنامـــه توســـعه اســـت.
خادمـــی، بـــا انتقـــاد از عملکـــرد وزارت نیـــرو در زمینـــه 
کـــرد:  کیـــد  تامیـــن ســـاالنه 5 هـــزار مـــگاوات بـــرق، تا
کمبودهـــای تولیـــد بـــرق  گـــر دولـــت بـــه فکـــر جبـــران  ا
نباشـــد و بـــا همیـــن وضعیـــت فعلـــی ادامـــه دهیـــم، 
کمتـــر از آن دوبـــاره بـــه وضعیـــت 15  ظـــرف 10 ســـال یـــا 

گـــردد و مجـــدد هـــر روز  کشـــور بـــر مـــی  گذشـــته  ســـال 
تهـــران و شهرســـتان هـــا خاموشـــی خواهنـــد داشـــت.

دولت یک ریال هم به صنعت برق نداد
ــر  حســـین امیـــری خامکانـــی دیگـ
ـــس  ـــرژی مجل ـــیون ان کمیس ـــو  عض
شـــورای  اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه 
بـــرق  صنعـــت  حاضـــر  درحـــال 
ها،تولیدکننـــدگان  بانـــک  بـــه 
و  بـــرق  تولیدکننـــدگان  و  تجهیـــزات  و  قطعـــات 
کـــه در  افـــزود: مشـــکلی  پیمانـــکاران بدهـــی دارد، 
گذشـــته بـــرای صنعـــت بـــرق بـــه وجـــود  چنـــد ســـال 
ـــرای رد دیـــون  کـــه نیـــروگاه هـــا ب ـــود  آمـــد ایـــن موضـــوع ب
کـــه پیـــش از ایـــن وزارت نیـــرو،  ـــی  گـــذار شـــد درحال وا
کـــرد  گرفـــت و تبدیـــل بـــه بـــرق مـــی  گاز را مجانـــی مـــی 

کننـــده ارائـــه مـــی داد. و بـــه مصـــرف 
ی افزود:دولـــت بابـــت رد دیـــون نیـــروگاه هـــا را بـــه  و
یـــال بـــه  کرد،امـــا یـــک ر گـــذار  بخـــش خصوصـــی وا
صنعـــت بـــرق نـــداد امـــا در ازای آن صنعـــت بـــرق 
ـــد  ـــروز تولی ـــا دی ـــه ت ک ـــی  ـــروگاه های ـــان نی ـــرق هم ـــد ب بای

می کـــرد را مـــی خریـــد.
ـــا بیـــان اینکـــه بیـــن قیمـــت هـــای  ـــی ب امیـــری خامکان
ــود  ــاوت وجـ ــام شـــده تفـ ــای تمـ ــه هـ تکلیفـــی و هزینـ
ـــه  ـــادآور شـــد: متاســـفانه دولـــت ردیـــف ماب داشـــت، ی
التفـــاوت قیمـــت هـــای تکلیفـــی و تمـــام شـــده را در 
ـــت  ـــرای صنع ـــن ب ـــت و ای ـــاورده اس ـــه نی ـــف بودج ردی

کـــرده اســـت. بـــرق مشـــکل ایجـــاد 
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه براســـاس احـــکام برنامـــه 
ــای  ــروگاه هـ ــد ظرفیـــت نیـ ــعه دولـــت بایـ ــم توسـ ششـ
کشـــور  انـــرژی  ســـبد  درصـــد   5 بـــه  را  تجدیدپذیـــر 
برســـاند، افـــزود: درمجمـــوع بایـــد 25 هـــزار مـــگاوات 
نیـــروگاه و 19 هـــزار مـــگاوات نیـــرو بـــرق حرارتـــی در 
کـــه در بخـــش  طـــول برنامـــه ششـــم احـــداث شـــود 
کان نیـــاز  گـــذاری  حرارتـــی و تجدیدپذیـــر بـــه ســـرمایه 
کـــه بخـــش خصوصـــی داخلـــی و خارجـــی از  یـــم  دار
ـــن  گـــذاری در ای ـــرای ســـرمایه  ـــد ب ـــس بای ـــق فاینان طری

ــد. کننـ ــدا  ــا ورود پیـ بخـــش هـ

سخن آخر
ــوی  ــده از سـ ــه شـ ــرات ارائـ ــه نظـ ــه بـ ــا توجـ ــن بـ بنابرایـ
مســـئوالن و نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی 
دربـــاره چشـــم انـــداز صنعـــت بـــرق در ســـال آینـــده بـــه 
گذاری،برنامـــه ریزی،وصـــول  نظـــر مـــی رســـد ســـرمایه 
ــه  کان از جملـ ــای  مطالبـــات وپرداخـــت بدهـــی هـ
مهـــم تریـــن چالـــش هـــای پیـــش رو صنایـــع برقـــی 
کـــه عـــدم  کشـــور در ســـال آینـــده باشـــد بـــه طـــوری 
در  شـــده  ذکـــر  اهـــداف  از  یـــک  هـــر  بـــه  حصـــول 
ــراوان  ــات فـ ــد معضـ ــی توانـ ــور مـ کشـ ــرق  ــت بـ صنعـ
ــازل خانگـــی و  ــترده ای همچـــون خاموشـــی منـ وگسـ
مکانهـــای اداری از یـــک طـــرف وســـنگین تـــر شـــدن 
مطالبـــات پیمانـــکاران و دولـــت را از طـــرف دیگـــر 

ــم بزنـــد.▪ رقـ

کـــه  کـــرد  بـــه جـــرات مـــی تـــوان بـــه ایـــن نکتـــه مهـــم اشـــاره 
ـــع  ـــیاری از صنای ـــاخت بس ـــور زیرس کش ـــرق  ـــت ب صنع
کـــه بـــدون تحقـــق اهـــداف  موجـــود اســـت بـــه طـــوری 
چشـــم انداز  ســـند  در  صنعـــت  ایـــن  شـــده  ترســـیم 
و برنامـــه ششـــم توســـعه  دســـت یابـــی بـــه رشـــد 8 
کشـــور، ایجـــاد 950 هـــزار اشـــتغال  درصـــدی اقتصـــاد 
کاهـــش بیـــکاری چنـــدان قابـــل  به صـــورت ســـاالنه و 

حصـــول نخواهـــد بـــود.
مدیریـــت  شـــرکت  گزارش هـــای  براســـاس  واقـــع  در 
شـــبکه بـــرق ایـــران در تابســـتان ســـال جـــاری میـــزان 
اوج مصـــرف بـــرق بـــه رکـــورد بـــی ســـابقه 55 هـــزار و 400 
ـــه پیـــک ســـال گذشـــته  ـــه نســـبت ب ک مـــگاوات رســـید 

حـــدود 7 درصـــد رشـــد را نشـــان مـــی دهـــد.
از طـــرف دیگـــر از ســـال 1396 تـــا زمـــان پیـــک تابســـتان 
کـــه حداقـــل 3  یـــزی شـــده اســـت  ســـال آینـــده برنامـــه ر
کـــه  ـــد وارد مـــدار شـــود  ـــا 3500 مـــگاوات نیـــروگاه جدی ت

کنـــون نیـــز 1904 مـــگاوات وارد مـــدار شـــده اســـت. تا
برنامـــه  در  موجـــود  بینی هـــای  پیـــش  اســـاس  بـــر 
ششـــم توســـعه تـــا پایـــان ایـــن برنامـــه، میـــزان راندمـــان 
کشـــور بایـــد بـــه 42 درصـــد برســـد  کل  نیروگاه هـــای 
کارشناســـان صنعـــت بـــرق تحقـــق ایـــن  گفتـــه  کـــه بـــه 
ــی اســـت.  ــیار باالیـ ــای بسـ ــد هزینه هـ ــوع نیازمنـ موضـ
محاســـبات انجـــام شـــده نشـــان مـــی دهـــد افزایـــش 
ــور  کشـ ــان نیروگاهـــی  ــر یـــک درصـــد متوســـط راندمـ هـ
ــر دارد  ــه در بـ ــان هزینـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــه 2 هـ نزدیـــک بـ
کشـــور تنهـــا بـــرای  و بـــر همیـــن اســـاس صنعـــت بـــرق 
کشـــور )براســـاس  افزایـــش متوســـط راندمـــان نیروگاهـــی 
ــزی  ــعه( می بایســـت چیـ ــم توسـ ــه ششـ ــداف برنامـ اهـ
ــه  کـ ــد  کنـ ــه  ــان هزینـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــه 7 هـ نزدیـــک بـ
براســـاس ارقـــام موجـــود از میـــزان بودجـــه و درآمـــد و 
هزینـــه صنعـــت بـــرق در بخش هـــای مختلـــف دیگـــر 
گفـــت دسترســـی بـــه ایـــن عـــدد نیازمنـــد عـــزم  بایـــد 

ـــت. ـــت اس ـــن صنع ـــه ای ـــک ب کم ـــرای  ـــت ب ـــدی دول ج
ــان از  ــور نشـ کشـ ــرق در  ــترک بـ ــون مشـ ــود34 میلیـ  وجـ
ـــزرگ  ـــی ب ـــرق  صنعت ـــت ب ـــه صنع ک ـــت دارد  ـــن واقعی ای
کـــه بـــرای  بـــا تعـــداد متقاضیـــان قابـــل توجـــه اســـت 
یـــزی  کـــردن نیازهـــای خـــود نیازمنـــد برنامـــه ر برطـــرف 

جامعـــی اســـت. 
هـــزار  بدهـــی 32  بـــا  بـــرق   از ســـوی دیگرصنعـــت   
میلیـــارد تومانـــی روبـــرو اســـت وبایـــد بـــه ایـــن نکتـــه 
گـــر تصمیمـــات راهبـــردی و  کـــه ا کـــرد  مهـــم اشـــاره 
گرفتـــه  ایـــن میـــزان بدهـــی  بـــرای پرداخـــت  مهمـــی 
کامـــل  ــا ورشکســـتگی  ــور بـ کشـ نشـــود صنعـــت بـــرق 

روبـــرو خواهـــد شـــد.
ـــه  ک ـــویم  ـــل ش ـــم غاف ـــه مه ـــن نکت ـــر ای ـــد از ذک ـــه نبای البت
ــه  کـ ــی  ــه بخـــش خصوصـ ــا بـ ــروگاه هـ ــذاری نیـ گـ در وا
ــی  ــا منابعـ ــه تنهـ ــد، نـ ــام شـ ــته انجـ ــالهای گذشـ در سـ
ــرار  ــار صنعـــت بـــرق قـ ــا در اختیـ گـــذاری هـ از محـــل وا
ـــرای  ـــز ب ـــا نی ـــروگاه ه ـــای آن نی ـــی ه ـــه بده ـــت، بلک نگرف

شـــرکت بـــرق حرارتـــی باقـــی مانـــد.
کـــه  گـــذاری نیـــروگاه هـــا ایـــن اســـت  نکتـــه اساســـی در وا
ـــه سیســـتم  کـــه بابـــت ایـــن نیـــروگاه هـــا ب بدهـــی هایـــی 
و منابـــع حاصـــل  بانکـــی وجـــود دارد تســـویه شـــود 
گـــذاری هـــا نیـــز بـــر اســـاس مـــاده 2 قانـــون  از ایـــن وا
حمایـــت از صنعـــت بـــرق بـــرای تکمیـــل طـــرح هـــای 

نیمـــه تمـــام هزینـــه شـــود.
گـــذاری هـــای گذشـــته، بســـیاری   درحقیقـــت طـــی وا
گـــذار شـــد و  از نیـــروگاه هـــا بابـــت رد دیـــون دولـــت وا

مبلغـــی عایـــد صنعـــت بـــرق نشـــد.
بـــه منظـــور بررســـی چشـــم انـــداز صنعـــت بـــرق کشـــور در 
گفتگـــو  ســـال آینـــده بـــا مســـئوالن ونماینـــدگان مجلـــس 
کـــرده ایـــم تـــا نظـــر آنهـــا را دربـــاره ارائـــه راهکارهـــای 
گشـــا در بخـــش هـــای مختلـــف صنایـــع برقـــی  مشـــکل 

کشـــور جویـــا شـــویم.

حل چالش های متعدد،
چشم انداز صنعت برق کشور 

گویند: مسئوالن وبهارستان نشین ها از موانع ومشکالت صنایع برقی در سال 1397 می 

پرداخت بدهی 1۰ هزار میلیارد تومانی
ــل  ــرز طلـــب مدیرعامـ ــن طـ محسـ
بـــرق  تخصصـــی  مـــادر  شـــرکت 
حرارتـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن 
 15 حـــدود  دولـــت  بـــه  شـــرکت 
بدهـــکار  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار 
گفـــت: از میـــزان بدهـــی ذکـــر شـــده حـــدود10  اســـت 
هـــزار میلیـــارد تومـــان آن پرداخـــت شـــده و مابقـــی نیـــز 
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــود و ای ـــت می ش ـــه زودی پرداخ ب
خریـــد  حـــوزه  در  شـــرکت  ایـــن  بدهـــی  میـــزان  کـــه 
ـــرآورد  ـــرق حـــدود 2 هـــزار میلیـــارد تومـــان ب تضمینـــی ب

می شـــود.
وی ســـرمایه مـــورد نیـــاز بـــرای احـــداث یـــک نیـــروگاه 
یـــورو  میلیـــون   260 تـــا   250 را  ترکیبـــی  ســـیکل 
کـــه بهـــره بـــرداری  کـــرد و افـــزود: از آنجایـــی  عنـــوان 
گذشـــته نیســـت  از نیروگاههـــای بـــرق آبـــی هماننـــد 
نگرانـــی هایـــی در زمینـــه جایگزینـــی میـــزان تولیـــد 
بـــرق پیـــش بینـــی شـــد تـــا بـــه ایـــن ترتیـــب 2 تا3هـــزار 
مـــگاوات در پیـــک مصـــرف، تولیـــد بـــرق جایگزیـــن 

داشـــته باشـــیم.

خرید تضمینی برق تولیدی 
تجدیدپذیر و نیروگاه ها

کـــه  نـــژاد  یوســـف  اصغـــر  علـــی 
تلفیـــق  کمیســـیون  ســـخنگوی 
مجلـــس شـــورای اســـامی اســـت 
بـــا اشـــاره بـــه آخریـــن مصوبـــات 
کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ســـال 
ـــون حمایـــت  گفت:عـــوارض موضـــوع مـــاده 5 قان  97
کشـــور مصـــوب 94/8/10 بـــه میـــزان  از صنعـــت بـــرق 
ــزار و 800  ــقف 12 هـ ــی در سـ ــغ مصرفـ ــد مبلـ 8 درصـ
یـــال تعییـــن می شـــود تـــا پـــس از مبادلـــه  میلیـــارد ر
کشـــور و  بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه  موافقتنامـــه 
مـــوارد  بـــرای  ســـازمان  ایـــن  توســـط  آن  تخصیـــص 
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از  متشـــکل  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
مجموعـــه ای از شـــرکت هـــا بـــا زمینـــه فعالیت هـــای 
کـــه انتظـــارات و خواســـته های  تخصصـــی اســـت 
آنهـــا از هیئـــت مدیـــره و دبیرخانـــه طیـــف متنوعـــی 
گیـــرد. بـــر ایـــن اســـاس بـــه  از موضوعـــات را دربرمـــی 
نظرســـنجی  آنهـــا،  انتظـــارات  شناســـایی  منظـــور 
ایـــن  گرفـــت. در  از شـــرکت هـــای عضـــو صـــورت 
کردنـــد  نظرســـنجی 52 شـــرکت پرسشـــنامه را تکمیـــل 
کـــه ایـــن تعـــداد حـــدود 10 درصـــد از جامعـــه شـــرکت 
گیـــرد. در نمـــودار  هـــای عضـــو ســـندیکا را در بـــر مـــی 
ــان  ــدگان بیـ ــه فعالیـــت پاســـخ دهنـ شـــکل )1( زمینـ
کـــه در ایـــن نمـــودار دیـــده  شـــده اســـت. همانطـــور 
مـــی شـــود، 50 درصـــد پاســـخ دهنـــدگان شـــرکت 
ــرکت های پیمانـــکار  ــازنده ، 39 درصـــد شـ ــای سـ هـ
مهندســـی  هـــای  شـــرکت  درصـــد   11 و  مشـــاوره  و 

ــد.  ــوده انـ ــی بـ بازرگانـ
ــد  ــده، 71 درصـ ــل شـ ــات تکمیـ ــه اطاعـ ــه بـ ــا توجـ بـ
مدیرعامـــل، 13 درصـــد معـــاون/ مدیـــر و 10 درصـــد 
پاســـخ دهنـــدگان رئیـــس هیئـــت مدیـــره شـــرکت 
هـــای پاســـخ دهنـــده بـــوده انـــد. نمـــودار شـــکل 2 
یـــع ســـمت پاســـخ دهنـــدگان ایـــن نظرســـنجی را  توز

ــد. ــان مـــی دهـ نشـ
ــته  ــدگان خواسـ ــنجی از پاســـخ دهنـ ــر سـ ــن نظـ در ایـ
شـــده بـــود نظـــر خـــود را در دو محـــور  اصلـــی بیـــان 
قابـــل  موضوعـــات  اهمیـــت  میـــزان   -1 کننـــد: 
کاری 2-  پیگیـــری جهـــت تعییـــن اولویـــت هـــای 
میـــزان اهمیـــت خدمـــات ارائـــه شـــده بـــه اعضـــا. 
بـــر ایـــن اســـاس نتایـــج نظرســـنجی جمـــع بنـــدی 
کـــه در ادامـــه ارائـــه مـــی شـــود  و بصـــورت جداولـــی 

خاصـــه شـــده اســـت. 
تعییـــن  جهـــت  موضوعـــات  بنـــدی  اولویـــت   -1

کوتـــاه مـــدت و میـــان مـــدت ســـندیکا دســـتورکار 
خصـــوص  در  نظرســـنجی  نتایـــج  بخـــش  ایـــن  در 
تعییـــن  جهـــت  موضوعـــات  بنـــدی  اولویـــت 
کوتـــاه مـــدت و میـــان مـــدت ســـندیکا  دســـتورکار 
بنـــدی  اولویـــت   1 جـــدول  در  اســـت.  شـــده  ارائـــه 
کوتـــاه مـــدت  کار  موضوعـــات جهـــت تعییـــن دســـتور 
و میـــات مـــدت ســـندیکای صنعـــت بـــرق از منظـــر 
تمامـــی پاســـخ دهنـــدگان ارائـــه شـــده اســـت. مطابـــق 
ــات  ــول مطالبـ ــری و وصـ ــنجی »پیگیـ ــن نظرسـ ــا ایـ بـ
دیرکـــرد  »جرایـــم  کارفرمایـــان«،  از  اعضـــا  معوقـــه 
خســـارت  )جبـــران  معوقـــه  مطالبـــات  پرداخـــت 
کارفرمـــا(«،  ناشـــی از عـــدم ایفـــای تعهـــدات مالـــی 
یکنواخـــت  »اجـــرای  تیـــپ«،  قـــرارداد  »اجـــرای 
اجتماعـــی«  تامیـــن  دســـتورالعمل های  و  مقـــررات 
و »جلوگیـــری از عرضـــه تجهیـــزات تقلبـــی در بـــازار« 
بـــه ترتیـــب مهم تریـــن موضوعـــات جهـــت تعییـــن 
کار ســـندیکای صنعـــت بـــرق مـــی باشـــند. دســـتور 
جـــدول 2 بیانگـــر اولویت بنـــدی موضوعـــات جهـــت 
کوتـــاه مـــدت و میـــات مـــدت  کار  تعییـــن دســـتور 
شـــرکت های  منظـــر  از  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
ـــنجی  ـــن نظرس ـــا ای ـــق ب ـــد. مطاب ـــی باش ـــکاران م پیمان
»اجـــرای یکنواخـــت مقـــررات و دســـتورالعمل های 
تیـــپ«،  قـــرارداد  اجـــرای  اجتماعـــی«،  تامیـــن 
از  اعضـــا  معوقـــه  مطالبـــات  وصـــول  و  »پیگیـــری 
ــات  ــت مطالبـ ــرد پرداخـ ــم دیرکـ ــان«، »جرایـ کارفرمایـ
ایفـــای  عـــدم  از  ناشـــی  معوقـــه )جبـــران خســـارت 
کارفرمـــا(«و »رفـــع مشـــکات اجـــرای  تعهـــدات مالـــی 
قانـــون مالیات هـــا و مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده« بـــه 
تعییـــن  جهـــت  موضوعـــات  تریـــن  مهـــم  ترتیـــب 
منظـــر  از  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  کار  دســـتور 

باشـــد. مـــی  شـــرکت-های پیمانـــکار 

جـــدول 3 بیانگـــر اولویت بنـــدی موضوعـــات جهـــت 
کوتـــاه مـــدت و میـــات مـــدت  کار  تعییـــن دســـتور 
شـــرکت های  منظـــر  از  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
بـــا ایـــن نظرســـنجی  ســـازنده مـــی باشـــد. مطابـــق 
از  اعضـــا  معوقـــه  مطالبـــات  وصـــول  و  »پیگیـــری 
ــات  ــت مطالبـ ــرد پرداخـ ــم دیرکـ ــان«، »جرایـ کارفرمایـ
ایفـــای  عـــدم  از  ناشـــی  معوقـــه )جبـــران خســـارت 
ـــرارداد تیـــپ«،  کارفرمـــا(«، »اجـــرای ق تعهـــدات مالـــی 
»جلوگیـــری از عرضـــه تجهیـــزات تقلبـــی در بـــازار«، 
ســـازندگان  صاحیـــت  تشـــخیص  و  یابـــی  »ارز
)ونـــدور لیســـت هـــا(« و »پیگیـــری تحقـــق معافیـــت 
هـــای مالیاتـــی« بـــه ترتیـــب مهـــم تریـــن موضوعـــات 
کار ســـندیکای صنعـــت بـــرق  جهـــت تعییـــن دســـتور 

از منظـــر شـــرکت های ســـازنده مـــی باشـــد.
جـــدول 4 بیانگـــر اولویت بنـــدی موضوعـــات جهـــت 
کوتـــاه مـــدت و میـــات مـــدت  کار  تعییـــن دســـتور 
شـــرکت های  منظـــر  از  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
ایـــن  بـــا  مـــی باشـــد. مطابـــق  بازرگانـــی  مهندســـی 
نظرســـنجی »جرایـــم دیرکـــرد پرداخـــت مطالبـــات 
ایفـــای  عـــدم  از  ناشـــی  معوقـــه )جبـــران خســـارت 
قانـــون  »اصـــاح  کارفرمـــا(«،  مالـــی  تعهـــدات 
»پیگیـــری  مرتبـــط«،  آیین نامه هـــای  و  مناقصـــات 
کارفرمایـــان«،  و وصـــول مطالبـــات معوقـــه اعضـــا از 
بانکـــی«،  خدمـــات  و  تســـهیات  از  »اســـتفاده 
»پیگیـــری تحقـــق معافیـــت هـــای مالیاتـــی« و »رفـــع 
مشـــکات نحـــوه برگـــزاری مناقصـــات و انتخـــاب 
موضوعـــات  تریـــن  مهـــم  ترتیـــب  بـــه  شـــرکت ها« 
صنعـــت  ســـندیکای  کار  دســـتور  تعییـــن  جهـــت 
بازرگانـــی  مهندســـی  شـــرکت های  منظـــر  از  بـــرق 

. شـــد می با

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

موضوع 

کارفرمایان 1- پیگیری و وصول مطالبات معوقه اعضا از 

کارفرما( 2- جرایم دیرکرد پرداخت مطالبات معوقه )جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی 

3- اجرای قرارداد تیپ

4- اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعمل های تامین اجتماعی

5- جلوگیری از عرضه تجهیزات تقلبی در بازار

6- رفع مشکات اجرای قانون مالیات ها و مالیات بر ارزش افزوده

7- اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

8- پیگیری تحقق معافیت های مالیاتی

یابی و تشخیص صاحیت سازندگان )وندور لیست ها( 9- ارز

10- اصاح قانون مناقصات و آیین نامه های مرتبط

11- استفاده از تسهیات و خدمات بانکی

12- اصاح تعرفه واردات تجهیزات

13- تعدیل قراردادها با توجه به جداول فهارس بها

14- رفع مشکات نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب شرکت ها

15- رفع مشکات نقل و انتقال ارز و اسناد اعتباری در معامات بین المللی

گواهی تاییدیه محصول 16- اخذ 

17- رفع مشکات دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها

18- تسهیلگری صادرات شرکت های عضو به بازارهای هدف

19- رفع مشکات خرید خارجی تجهیزات مشابه داخلی در پروژه ها

یابی و تشخیص صاحیت پیمانکاران و مشاوران 20- ارز

21- استفاده از ابزارهای مالی در قراردادها و معامات )اوراق خزانه، صکوک، و...(

22- بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

گمرک و واردات تجهیزات مورد نیاز 23- رفع مشکات 

که فاقد آزمایشگاه مرجع داخلی است( 24- ایجاد آزمایشگاه مرجع )برای تجهیزاتی 

کمیته های انضباطی 25- تدوین منشور اخاق حرفه ای و 

26- قراردادهای متوقف )ضبط ضمانت نامه ها(

27- تسهیل تامین مواداولیه برای سازندگان )آلومینیوم، مس و فوالد و ...(

28- تدوین جداول فهارست بهای تجهیزات

29- تدوین دستورالعمل و جداول مشخصات فنی محصوالت و خدمات ) خدمات فاقد استاندارد(

30- تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران

امتیاز 

301

294

282

264

255

246

242

242

239

238

230

222

220

215

215

209

204

203

198

191

186

185

180

173

170

161

154

150

147

135

درصد

83

81

77

73

70

68

66

66

66

65

63

61

60

59

59

57

56

56

54

52

51

51

49

48

47

44

42

41

40

37

شکل  1- زمینه فعالیت پاسخ دهندگان نظرسنجی

کوتاه مدت و میات مدت سندیکای صنعت برق از منظر تمامی پاسخ دهندگان کار  جدول 1- موضوعات جهت تعیین دستور 

شکل 2- سمت پاسخ دهندگان نظرسنجی

ترسیم نقشه راه سندیکا 
توسط اعضا

کوتاه مدت و میان مدت کاری  نتایج نظرسنجی اعضا درباره اولویت های 
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نگاه ویژه نگاه ویژه

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

موضوع 

1- اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعمل های تامین اجتماعی

2- اجرای قرارداد تیپ

کارفرمایان 3- پیگیری و وصول مطالبات معوقه اعضا از 

کارفرما( 4- جرایم دیرکرد پرداخت مطالبات معوقه )جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی 

5- رفع مشکات اجرای قانون مالیات ها و مالیات بر ارزش افزوده

6- رفع مشکات دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها

7- تعدیل قراردادها با توجه به جداول فهارس بها

8- اصاح قانون مناقصات و آیین نامه های مرتبط

9- اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

10- استفاده از تسهیات و خدمات بانکی

یابی و تشخیص صاحیت سازندگان )وندور لیست ها( 11- ارز

یابی و تشخیص صاحیت پیمانکاران و مشاوران 12- ارز

13- رفع مشکات نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب شرکت ها

14- جلوگیری از عرضه تجهیزات تقلبی در بازار

15- پیگیری تحقق معافیت های مالیاتی

16- رفع مشکات نقل و انتقال ارز و اسناد اعتباری در معامات بین المللی

17- بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

18- قراردادهای متوقف )ضبط ضمانت نامه ها(

19- تدوین جداول فهارست بهای تجهیزات

20- اصاح تعرفه واردات تجهیزات

گمرک و واردات تجهیزات مورد نیاز 21- رفع مشکات 

22- استفاده از ابزارهای مالی در قراردادها و معامات )اوراق خزانه، صکوک، و...(

گواهی تاییدیه محصول 23- اخذ 

24- تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران

25- تسهیلگری صادرات شرکت های عضو به بازارهای هدف

کمیته های انضباطی 26- تدوین منشور اخاق حرفه ای و 

27- رفع مشکات خرید خارجی تجهیزات مشابه داخلی در پروژه ها

28- تدوین دستورالعمل و جداول مشخصات فنی محصوالت و خدمات ) خدمات فاقد استاندارد(

29- خدمات بیمه ای تخصصی

30- تسهیل تامین مواداولیه برای سازندگان )آلومینیوم، مس و فوالد و ...(

که فاقد آزمایشگاه مرجع داخلی است( 31- ایجاد آزمایشگاه مرجع )برای تجهیزاتی 

موضوع 

کارفرمایان 1- پیگیری و وصول مطالبات معوقه اعضا از 

کارفرما( 2- جرایم دیرکرد پرداخت مطالبات معوقه )جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی 

3- اجرای قرارداد تیپ

4- جلوگیری از عرضه تجهیزات تقلبی در بازار

یابی و تشخیص صاحیت سازندگان )وندور لیست ها( 5- ارز

6- پیگیری تحقق معافیت های مالیاتی

گواهی تاییدیه محصول 7- اخذ 

8- اصاح تعرفه واردات تجهیزات

9- اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

10- رفع مشکات خرید خارجی تجهیزات مشابه داخلی در پروژه ها

که فاقد آزمایشگاه مرجع داخلی است( 11- ایجاد آزمایشگاه مرجع )برای تجهیزاتی 

12- اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعمل های تامین اجتماعی

13- رفع مشکات اجرای قانون مالیات ها و مالیات بر ارزش افزوده

14- تسهیلگری صادرات شرکت های عضو به بازارهای هدف

15- رفع مشکات نقل و انتقال ارز و اسناد اعتباری در معامات بین المللی

16- تسهیل تامین مواداولیه برای سازندگان )آلومینیوم، مس و فوالد و ...(

17- استفاده از تسهیات و خدمات بانکی

18- اصاح قانون مناقصات و آیین نامه های مرتبط

19- تعدیل قراردادها با توجه به جداول فهارس بها

20- رفع مشکات نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب شرکت ها

21- بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

یابی و تشخیص صاحیت پیمانکاران و مشاوران 22- ارز

23- استفاده از ابزارهای مالی در قراردادها و معامات )اوراق خزانه، صکوک، و...(

24- رفع مشکات دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها

25- تدوین دستورالعمل و جداول مشخصات فنی محصوالت و خدمات ) خدمات فاقد استاندارد(

گمرک و واردات تجهیزات مورد نیاز 26- رفع مشکات 

کمیته های انضباطی 27- تدوین منشور اخاق حرفه ای و 

28- قراردادهای متوقف )ضبط ضمانت نامه ها(

29- تدوین جداول فهارست بهای تجهیزات

30- تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران

31- خدمات بیمه ای تخصصی

امتیاز 

113
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95
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85

85
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76

71
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62
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54
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47
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40

33

30

امتیاز 

149

145
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122
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121
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45

43

درصد

31

27

26
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22

21

21

20

20

19

19

19

19

18

18
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9

8

درصد

41
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39
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31
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30
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27
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20

20

16

16

12

12

کوتاه مدت و میات مدت سندیکای صنعت برق از منظر  شرکت های پیمانکاران کار  کوتاه مدت و میات مدت سندیکای صنعت برق از منظر شرکت های سازندگانجدول2 - اولویت بندی موضوعات جهت تعیین دستور  کار  جدول3 - اولویت بندی موضوعات جهت تعیین دستور 
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نگاه ویژه نگاه ویژه
کوتاه مدت و میات مدت سندیکای صنعت برق از منظر شرکت های مهندسی بازرگانی کار  جدول4 - اولویت بندی موضوعات جهت تعیین دستور 

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

موضوع 

کارفرما( 1- جرایم دیرکرد پرداخت مطالبات معوقه )جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی 

2- اصاح قانون مناقصات و آیین نامه های مرتبط

کارفرمایان 3- پیگیری و وصول مطالبات معوقه اعضا از 

4- استفاده از تسهیات و خدمات بانکی

5- پیگیری تحقق معافیت های مالیاتی

6- رفع مشکات نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب شرکت ها

7- اجرای قرارداد تیپ

8- اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

9- رفع مشکات اجرای قانون مالیات ها و مالیات بر ارزش افزوده

10- استفاده از ابزارهای مالی در قراردادها و معامات )اوراق خزانه، صکوک، و...(

11- اصاح تعرفه واردات تجهیزات

گمرک و واردات تجهیزات مورد نیاز 12- رفع مشکات 

13- رفع مشکات نقل و انتقال ارز و اسناد اعتباری در معامات بین المللی

یابی و تشخیص صاحیت سازندگان )وندور لیست ها( 14- ارز

15- اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعمل های تامین اجتماعی

کمیته های انضباطی 16- تدوین منشور اخاق حرفه ای و 

17- تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران

18- جلوگیری از عرضه تجهیزات تقلبی در بازار

19- تعدیل قراردادها با توجه به جداول فهارس بها

20- رفع مشکات دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها

21- تسهیلگری صادرات شرکت های عضو به بازارهای هدف

22- قراردادهای متوقف )ضبط ضمانت نامه ها(

23- رفع مشکات خرید خارجی تجهیزات مشابه داخلی در پروژه ها

گواهی تاییدیه محصول 24- اخذ 

یابی و تشخیص صاحیت پیمانکاران و مشاوران 25- ارز

26- بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

27- خدمات بیمه ای تخصصی

که فاقد آزمایشگاه مرجع داخلی است( 28- ایجاد آزمایشگاه مرجع )برای تجهیزاتی 

29- تدوین جداول فهارست بهای تجهیزات

30- تدوین دستورالعمل و جداول مشخصات فنی محصوالت و خدمات ) خدمات فاقد استاندارد(

31- تسهیل تامین مواداولیه برای سازندگان )آلومینیوم، مس و فوالد و ...(

امتیاز 
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درصد
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9

9

9
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8

8

8

8

7

7

7

7

7

7
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6

6

6

5

5

4

4

4

3

2- اولویت بندی موضوعات جهت ارائه خدمات 
سندیکای صنعت برق

خصـــوص  در  نظرســـنجی  نتایـــج  بخـــش  ایـــن  در 
اولویـــت بنـــدی موضوعـــات جهـــت ارائـــه خدمـــات 
ـــه شـــده اســـت. در جـــدول )5( اولویـــت  ســـندیکا ارائ
کار  دســـتور  تعییـــن  جهـــت  موضوعـــات  بنـــدی 
ــندیکای صنعـــت  ــات مـــدت سـ ــاه مـــدت و میـ کوتـ
ــه شـــده  ــر تمامـــی پاســـخ دهنـــدگان ارائـ بـــرق از منظـ
اســـت. مطابـــق بـــا ایـــن نظرســـنجی، موضوعـــات 
ــر صنعـــت  ــر بـ ــررات ناظـ ــن و مقـ ــانی قوانیـ »اطاع رسـ
ــاع  ــتورالعمل ها(«، »اطـ ــا و دسـ ــرق )بخـــش نامه هـ بـ
اختافـــات  »حـــل  داخلـــی«،  مناقصـــات  رســـانی 
»حـــل  بیرونـــی«،  مراجـــع  بـــا  ســـندیکا  اعضـــای 
اختافـــات اعضـــا بـــا یکدیگـــر«، و »تســـهیل حضـــور 
اعضـــا در نمایشـــگاه های داخلـــی )و یـــا مشـــارکت 
در برگـــزاری نمایشـــگاه هـــا(« بـــه ترتیـــب مهـــم تریـــن 
پاســـخ  تمامـــی  منظـــر  از  شـــده  اعـــام  خدمـــات 

دهنـــدگان مـــی باشـــد.
ـــت  ـــات جه ـــدی موضوع ـــر اولویت بن ـــدول 6 بیانگ ج

شـــرکت های  منظـــر  از  اعضـــا  بـــه  خدمـــات  ارائـــه 
ایـــن  نتایـــج  بـــا  مطابـــق  باشـــد.  مـــی  پیمانـــکاران 
و  قوانیـــن  »اطاع رســـانی  موضوعـــات  جـــدول 
بـــرق )بخـــش نامه هـــا  بـــر صنعـــت  ناظـــر  مقـــررات 
اعضـــای  ، »حـــل اختافـــات  و دســـتورالعمل ها(« 
رســـانی  »اطـــاع  بیرونـــی«،  مراجـــع  بـــا  ســـندیکا 
اعضـــا  اختافـــات  »حـــل  داخلـــی«،  مناقصـــات 
تامیـــن  بیمـــه  حقوقـــی،  »مشـــاوره  و  یکدیگـــر«  بـــا 
اجتماعـــی و مالیـــات« بـــه ترتیـــب بیشـــترین اهمیـــت 

از نظـــر شـــرکت هـــای پیمانـــکار دارنـــد. را 
جـــدول 7 بیانگـــر اولویت بنـــدی موضوعـــات جهـــت 
شـــرکت های  منظـــر  از  اعضـــا  بـــه  خدمـــات  ارائـــه 
ســـازنده مـــی باشـــد. مطابـــق بـــا نتایـــج ایـــن جـــدول 
ــی«،  ــات داخلـ ــانی مناقصـ ــاع رسـ ــات »اطـ موضوعـ
ــر صنعـــت  ــر بـ ــررات ناظـ ــن و مقـ ــانی قوانیـ »اطاع رسـ
ـــهیل  ـــتورالعمل ها(«، »تس ـــا و دس ـــش نامه ه ـــرق )بخ ب
یـــا  )و  داخلـــی  نمایشـــگاه های  در  اعضـــا  حضـــور 
»حـــل  هـــا(«،  نمایشـــگاه  برگـــزاری  در  مشـــارکت 
ــع بیرونـــی«،  ــا مراجـ ــندیکا بـ ــای سـ ــات اعضـ اختافـ

کاتالوگ هـــای  » معرفـــی توانمندی هـــای اعضـــا در 
مراجـــع  بـــه  اطاع رســـانی  و  انگلیســـی  و  فارســـی 
و  نمایشـــگاه ها  در  حضـــور  طریـــق  از  ذیربـــط، 
رویدادهـــای مرتبـــط« بـــه ترتیـــب بیشـــترین اهمیـــت 

را از نظـــر شـــرکت هـــای ســـازنده دارنـــد.
جـــدول 8 بیانگـــر اولویت بنـــدی موضوعـــات جهـــت 
شـــرکت های  منظـــر  از  اعضـــا  بـــه  خدمـــات  ارائـــه 
مهندســـی بازرگانـــی مـــی باشـــد. مطابـــق بـــا نتایـــج 
قوانیـــن  »اطاع رســـانی  موضوعـــات  جـــدول  ایـــن 
و مقـــررات ناظـــر بـــر صنعـــت بـــرق )بخـــش نامه هـــا 
اعضـــا  حضـــور  »تســـهیل  دســـتورالعمل ها(«،  و 
خارجـــی«،  بین المللـــی  معتبـــر  رویدادهـــای  در 
»تســـهیل حضـــور اعضـــا در نمایشـــگاه های داخلـــی 
)و یـــا مشـــارکت در برگـــزاری نمایشـــگاه هـــا(«، »حـــل 
اختافـــات اعضـــای ســـندیکا بـــا مراجـــع بیرونـــی« 
ــه ترتیـــب  ــر« بـ ــا یکدیگـ ــا بـ ــات اعضـ ــل اختافـ و »حـ
بیشـــترین اهمیـــت را از نظـــر شـــرکت هـــای مهندســـی 

بازرگانـــی دارنـــد.

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

موضوع 

1- اطاع رسانی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت برق )بخش نامه ها و دستورالعمل ها(

2- اطاع رسانی مناقصات داخلی

3- حل اختافات اعضای سندیکا با مراجع بیرونی 

4- حل اختافات اعضا با یکدیگر

5- تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه های داخلی )و یا مشارکت در برگزاری نمایشگاه ها(

6- مشاوره حقوقی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات

7- برگزاری جلسات B2B  مابین اعضا و طرف های خارجی 

کاتالوگ های فارسی و انگلیسی و اطاع رسانی به مراجع ذیربط، از  8- معرفی توانمندی های اعضا در 

طریق حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط

9- تسهیل حضور اعضا در رویدادها، سمینارها و همایش های مرتبط با صنعت برق

کانل تلگرامی و سایت 10- اطاع رسانی اخبار و مسائل روز به اعضا از طریق بولتن الکترونیک روزانه، 

11- انعکاس نظرات اعضا در رسانه های سندیکا

12- تسهیل حضور اعضا در رویدادهای معتبر بین المللی خارجی

13- اطاع رسانی مناقصات بین+B260:B243 المللی

14- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای اعضا

15- اطاع رسانی و تسهیل حضور اعضا در دوره های آموزشی موسسات معتبر

16- خدمات بیمه های تخصصی و صنعتی

17- اطاع رسانی رویدادهای داخلی و خارجی

18- انتشار منظم نشریه خبری و تحلیلی صنعت برق )ستبران(

کارکنان شرکت های عضو 19- خدمات بیمه تکمیلی و بیمه های عمومی برای 

20- گسترش و تقویت شعب استانی و منطقه ای سندیکا

امتیاز 

250

242

235

216

207

203

194

193

192

185

178

170

160

158

144

135

134

131

130

108

درصد

69

66

65

59

57

56

53

53

53

51

49

47

44

43

40

37

37

36

36

30

جدول 5 - اولویت 
بندی موضوعات 
جهت ارائه خدمات 
به اعضا از منظر 
تمامی پاسخ 
دهندگان



صنعت برق
از دیروز تا فردا

صنعت برق
از دیروز تا فردا

اسفند 96

59 58

112
اسفند 96
112

نگاه ویژه جدول 6-  اولویت نگاه ویژه
بندی موضوعات 

جهت ارائه خدمات 
به اعضا از منظر 

شرکت های پیمانکار

جدول 8 - اولویت 
بندی موضوعات 
جهت ارائه خدمات 
به اعضا از منظر 
شرکتهای مهندسی 
بازرگانی

جدول 7 - اولویت 
بندی موضوعات 

جهت ارائه خدمات 
به اعضا از منظر 

شرکت های سازنده

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

موضوع 

1- اطاع رسانی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت برق )بخش نامه ها و دستورالعمل ها(

2- حل اختافات اعضای سندیکا با مراجع بیرونی 

3- اطاع رسانی مناقصات داخلی

4- حل اختافات اعضا با یکدیگر

5- مشاوره حقوقی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات

کانل تلگرامی و سایت 6- اطاع رسانی اخبار و مسائل روز به اعضا از طریق بولتن الکترونیک روزانه، 

7- تسهیل حضور اعضا در رویدادها، سمینارها و همایش های مرتبط با صنعت برق

8- انعکاس نظرات اعضا در رسانه های سندیکا

9- برگزاری جلسات B2B  مابین اعضا و طرف های خارجی 

10- تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه های داخلی )و یا مشارکت در برگزاری نمایشگاه ها(

کاتالوگ های فارسی و انگلیسی و اطاع رسانی به مراجع ذیربط، از  11- معرفی توانمندی های اعضا در 

طریق حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط

12- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای اعضا

13- تسهیل حضور اعضا در رویدادهای معتبر بین المللی خارجی

14- خدمات بیمه های تخصصی و صنعتی

کارکنان شرکت های عضو 15- خدمات بیمه تکمیلی و بیمه های عمومی برای 

16- اطاع رسانی رویدادهای داخلی و خارجی

17- اطاع رسانی و تسهیل حضور اعضا در دوره های آموزشی موسسات معتبر

18- اطاع رسانی مناقصات بین المللی

19- انتشار منظم نشریه خبری و تحلیلی صنعت برق )ستبران(

20- گسترش و تقویت شعب استانی و منطقه ای سندیکا

امتیاز 

83

83

74

74

71

70

61

59

58

58

56

52

52

50

49

46

45

44

40

34

درصد

23

23

20

20

20

19

17

16

16

16

15

14

14

14

13

13

12

12

11

9

اولویت

اولویت یک

اولویت دوم

موضوع 

1- اطاع رسانی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت برق )بخش نامه ها و دستورالعمل ها(

2- حل اختافات اعضای سندیکا با مراجع بیرونی 

3- اطاع رسانی مناقصات داخلی

4- حل اختافات اعضا با یکدیگر

5- مشاوره حقوقی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات

کانل تلگرامی و سایت 6- اطاع رسانی اخبار و مسائل روز به اعضا از طریق بولتن الکترونیک روزانه، 

7- تسهیل حضور اعضا در رویدادها، سمینارها و همایش های مرتبط با صنعت برق

8- انعکاس نظرات اعضا در رسانه های سندیکا

9- برگزاری جلسات B2B  مابین اعضا و طرف های خارجی 

10- تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه های داخلی )و یا مشارکت در برگزاری نمایشگاه ها(

کاتالوگ های فارسی و انگلیسی و اطاع رسانی به مراجع ذیربط، از  11- معرفی توانمندی های اعضا در 

طریق حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط

12- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای اعضا

13- تسهیل حضور اعضا در رویدادهای معتبر بین المللی خارجی

14- خدمات بیمه های تخصصی و صنعتی

کارکنان شرکت های عضو 15- خدمات بیمه تکمیلی و بیمه های عمومی برای 

16- اطاع رسانی رویدادهای داخلی و خارجی

17- اطاع رسانی و تسهیل حضور اعضا در دوره های آموزشی موسسات معتبر

18- اطاع رسانی مناقصات بین المللی

19- انتشار منظم نشریه خبری و تحلیلی صنعت برق )ستبران(

20- گسترش و تقویت شعب استانی و منطقه ای سندیکا

امتیاز 

121

116

104

101

95

94

94

93

92

86

83

79

73

70

70

69

64

54

49

46

درصد

33

32

29

28

26

26

26

26

25

24

23

22

20

19

19

19

18

15

13

13

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

موضوع 

1- اطاع رسانی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت برق )بخش نامه ها و دستورالعمل ها(

2- حل اختافات اعضای سندیکا با مراجع بیرونی 

3- اطاع رسانی مناقصات داخلی

4- حل اختافات اعضا با یکدیگر

5- مشاوره حقوقی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات

کانل تلگرامی و سایت 6- اطاع رسانی اخبار و مسائل روز به اعضا از طریق بولتن الکترونیک روزانه، 

7- تسهیل حضور اعضا در رویدادها، سمینارها و همایش های مرتبط با صنعت برق

8- انعکاس نظرات اعضا در رسانه های سندیکا

9- برگزاری جلسات B2B  مابین اعضا و طرف های خارجی 

10- تسهیل حضور اعضا در نمایشگاه های داخلی )و یا مشارکت در برگزاری نمایشگاه ها(

کاتالوگ های فارسی و انگلیسی و اطاع رسانی به مراجع ذیربط، از  11- معرفی توانمندی های اعضا در 

طریق حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط

12- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای اعضا

13- تسهیل حضور اعضا در رویدادهای معتبر بین المللی خارجی

14- خدمات بیمه های تخصصی و صنعتی

کارکنان شرکت های عضو 15- خدمات بیمه تکمیلی و بیمه های عمومی برای 

16- اطاع رسانی رویدادهای داخلی و خارجی

17- اطاع رسانی و تسهیل حضور اعضا در دوره های آموزشی موسسات معتبر

18- اطاع رسانی مناقصات بین المللی

19- انتشار منظم نشریه خبری و تحلیلی صنعت برق )ستبران(

20- گسترش و تقویت شعب استانی و منطقه ای سندیکا

امتیاز 

33

33

33

33

30

29

27

27

27

24

24

24

21

21

21

18

18

18
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3- جمع بندی
ـــه  ک ـــی  ـــم اختافات ـــی رغ ـــف، عل ـــای مختل ـــوزه ه ـــارات ح ـــن انتظ ـــه بی ک ـــت  گف ـــوان  ـــی ت ـــنجی، م ـــن نظرس ـــده در ای ـــت آم ـــج بدس ـــه نتای ـــه ب ـــا توج ب
گـــردد.  کـــه مـــی توانـــد حاصـــل جمـــع منافـــع مشـــترک بخـــش هـــای مختلـــف محســـوب  یـــادی وجـــود دارد  وجـــود دارد، همچنـــان نقـــاط اشـــتراک ز
کـــه بـــرای  کننـــده در نظرســـنجی، تعمیـــم نتایـــج آن بـــه همـــه اعضـــا ممکـــن نیســـت. لـــذا ضـــروری اســـت  کـــم شـــرکت  در عیـــن حـــال بدلیـــل تعـــداد 
کمیتـــه هـــای تخصصـــی، نظرخواهـــی مختلـــف  گـــذاری دســـتورکار ســـندیکای صنعـــت بـــرق از ســـایر منابـــع اطاعـــات ماننـــد نظـــرات  اولویـــت 

کافـــی برخـــوردار باشـــد. ▪ کـــرد تـــا نتیجـــه نهایـــی از اعتبـــار  و اســـناد باالدســـتی اســـتفاده 
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کـــه ارزش افـــزوده ایجـــاد می کنـــد، در  بـــرق صنعتـــی 
رونـــق  بـــرای  مقدمـــه ای  توســـعه یافته  اقتصادهـــای 
ـــن و  ـــرژی ایم ـــوان ان ـــه عن ـــه ب ـــت در نتیج ـــت اس صنع
ک در اولویـــت قـــرار می گیـــرد و بـــا قیمـــت مناســـب  پـــا
نـــگاه  مـــا،  کشـــور  در  امـــا  می رســـد  صنایـــع  بـــه 
و  اقتصـــاد، سیاســـت گذاری  بـــرق،  بـــه  نامناســـب 
کســـب وکارها بـــه آن را در مســـیر نادرســـتی  دسترســـی 
در  بنگاه هـــا                نارضایتـــی  بـــه  همیـــن  و  داده  قـــرار 

این بـــاره دامـــن زده اســـت.
عـــاوه بـــر نقصان هـــا              ی مربـــوط بـــه اقتصـــاد انـــرژی 
کســـب  در ایـــران، مســـئله نارضایتـــی از دسترســـی 
تصمیـــم  بـــه  نیازشـــان  مـــورد  بـــرق  بـــه  کارهـــا  و 
نهادهـــای دولتـــی در مـــورد برق رســـانی بـــه صنایـــع 
کـــه در این بـــاره  بازمی گـــردد. براســـاس تقســـیماتی 
ــر 7  ــرق زیـ ــد بـ ــع بایـ یـ ــام شـــده، شـــرکت ها              ی توز انجـ
مـــگاوات را بـــه مشـــتری برســـانند و بـــرق بـــاالی ایـــن 
بـــرق منطقـــه ای  توســـط شـــرکت ها              ی  مـــگاوات   7
یـــع می شـــود. ظرفیـــت بـــار در نقـــاط مختلـــف  توز
کشـــور متفـــاوت اســـت امـــا شـــهرک ها              ی صنعتـــی بـــا 

گرفتـــن ایـــن ظرفیـــت ســـاخته نمی شـــوند. در  در نظـــر 
کـــه در بعضـــی مناطـــق  نتیجـــه شـــاهد ایـــن هســـتیم 
شـــهرک ها              ی  نامناســـب  برق رســـانی  ظرفیـــت  بـــا 
ــرق در  ــار بـ ــع بـ یـ ــکان توز ــده و امـ ــاد شـ ــی ایجـ صنعتـ
موجـــب  مســـئله  همیـــن  اســـت.  نشـــده  دیـــده  آن 
می شـــود تـــا بخـــش خصوصـــی در پاســـخ گویی بـــه 
ــاره  ــه بـــرق صنعتـــی اشـ عـــدم دسترســـی مناســـب بـ
کمتـــری بگیریـــم.  کمتـــر رتبـــه  کســـب امتیـــاز  کنـــد و بـــا 
بـــه آمایـــش ســـرزمین در  در ایـــن مـــورد بی توجهـــی 
ــاد شـــهرک ها              ی  کان دولـــت در ایجـ سیاســـت ها              ی 

کســـب وکارها مطـــرح اســـت. صنعتـــی و رشـــد 
گرفتـــن مصالـــح  شـــهرک ها               و صنایـــع بـــدون در نظـــر 
توجـــه  قابـــل  ســـرمایه گذاری ها              ی  بـــا  ملـــی  و  کان 
هـــم  را  اقتصـــادی  ویـــژه  مناطـــق  ایجـــاد می شـــود. 
گاه بـــا البی گـــری ایجـــاد  کـــه  کـــرد  بایـــد بـــه آنهـــا               اضافـــه 
ـــه آن  ـــرق ب گاز و ب ـــال  ـــل انتق ـــائلی مث ـــا مس ـــود ام می ش
دیـــده نمی شـــود. در هیچ جـــای دنیـــا یـــک شـــهرک 
بـــرق  و  گاز  انـــرژی  تامیـــن  بـــا  هم زمـــان  صنعتـــی 
گاز یـــا  ســـاخته نمی شـــود. یکـــی از ایـــن دو یعنـــی یـــا 

بـــرق بایـــد بـــه شـــهرک صنعتـــی منتقـــل شـــود و بعـــد 
گاز، بـــرق مـــورد  ـــا نصـــب توربیـــن در صـــورت انتقـــال  ب
نیـــاز صنعتـــی تولیـــد شـــود. متاســـفانه در ایـــن مـــورد 
یـــم  کشـــور ندار هیـــچ سیاســـت واحـــد و درســـتی در 
کشـــورهای توســـعه یافته دنیـــا، بـــه بـــرق  و برخـــاف 
کاالی صنعتـــی و اقتصـــادی،  نـــه بـــه عنـــوان یـــک 
ــم. در  ــگاه می کنیـ ــوان یـــک خدمـــت نـ ــه عنـ ــه بـ بلکـ
ـــر  ـــی ارزان ت ـــرق صنعت ـــی از ب ـــرق خانگ ـــورها ب کش ـــن  ای
اســـت امـــا در ایـــران برعکـــس اســـت. بـــرق صنعتـــی 
کـــه ارزش افـــزوده ایجـــاد می کنـــد، در اقتصادهـــای 
توســـعه یافته مقدمـــه ای بـــرای رونـــق صنعـــت اســـت 
ک در اولویـــت  در نتیجـــه بـــه عنـــوان انـــرژی ایمـــن و پـــا
صنایـــع  بـــه  مناســـب  قیمـــت  بـــا  و  می گیـــرد  قـــرار 
بـــه  نامناســـب  نـــگاه  مـــا،  کشـــور  در  امـــا  می رســـد 
دسترســـی  و  سیاســـت گذاری  اقتصـــاد،  بـــرق، 
کســـب وکارها بـــه آن را در مســـیر نادرســـتی قـــرار داده 
ــاره دامـــن  ــا               در این بـ ــه نارضایتـــی بنگاه هـ و همیـــن بـ

زده اســـت.  
منبع: آینده نگر

برق را کاال ببینیم نه خدمت

/ حمیدرضا صالحی؛  /
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ـــم  ـــس هفت ـــتباه مجل ـــبیه اش ـــی ش ـــتباهات تاریخ  اش
در مـــورد تثبیـــت قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی نتایـــج 
غیرقابـــل جبرانـــی را بـــرای اقتصـــاد ایـــران بـــه یـــادگار 
کشـــور  اقتصـــاد  مســـیر  کـــه  گذاشت،اشـــتباهاتی 
قیمـــت  واقعـــی ســـازی  آنکـــه  تغییـــر داد. حـــال  را 
حامل هـــای انـــرژی از افـــراط و شـــیب تنـــد و افزایـــش 

کـــرد. قیمت هـــا جلوگیـــری مـــی 
کـــه بهتریـــن راه  کارشناســـان بـــر ایـــن باورنـــد  اغلـــب 
کـــه  کشـــور ایـــن اســـت  کنونـــی  حـــل بـــرای شـــرایط 
در یـــک فاصلـــه 3 تـــا 10 ســـاله قیمـــت حامـــل هـــای 
تندتـــر  بـــا شـــیب  و  قاچـــاق ســـریعتر  قابـــل  انـــرژی 
واقعـــی شـــود و قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی شـــبیه 
شـــیب  بـــا  توانـــد  مـــی  کـــه  نیـــز  را  بـــرق  و  آب  گاز، 
مایم تـــر و ده ســـاله واقعـــی شـــود، بـــه همیـــن شـــکل 
بـــه وضعیـــت مطلـــوب مـــی رســـد، مشـــروط بـــه اینکـــه 
ــر  قیمـــت ارز را هـــم مطابـــق برنامـــه ششـــم توســـعه هـ
ــورم خارجـــی  ــای تـ ــورم داخلـــی منهـ ــادل تـ ــاله معـ سـ

ــود. ــی شـ واقعـ
روابـــط  و  اقتصـــادی  امنیـــت  ایجـــاد  ســـویی  از 
بـــه  داشـــتن  اعتمـــاد  و  مطلـــوب  بین الملـــل 
ســـاله  پنـــج  و  ســـاله  بیســـت  نهایتـــا  برنامه هـــای 
یـــه  رو و  گیـــری  تصمیـــم  ثبـــات  و  آنهـــا  اجـــرای  و 
اقتصـــاد  و  اقتصـــاد  در  سیاســـت  دخالـــت  عـــدم 
کار و  کســـب و  در سیاســـت و محیـــط رقابتـــی در 
ــیب افزایـــش  ــی و اعـــام شـ ــازی واقعـ خصوصـــی سـ
ــی  ــودن آن مـ ــد بـ ــرژی و مفیـ ــای انـ ــل هـ قیمـــت حامـ
و  داخلـــی  بـــزرگ  و  کوچـــک  هـــای  ســـرمایه  توانـــد 
کنـــد. یـــج در بخـــش انـــرژی جـــذب  خارجـــی را بـــه تدر
ســـازی  خصوصـــی  کـــه  دارد  نیـــاز  ایـــران  اقتصـــاد 
کنـــد، انحصـــارات از بیـــن برونـــد  واقعـــی را تجربـــه 
ــه  ــالی سـ ــر از سـ ــیب باالتـ ــا شـ ــی بـ ــای نفتـ و درآمدهـ
درصـــد بـــه صنـــدوق توســـعه ملـــی واریـــز شـــود، تـــا 
ـــرای  در ســـال 1404 یعنـــی موعـــد پیـــش بینـــی شـــده ب
تحقـــق چشـــم انـــداز، دولـــت بـــدون وابســـتگی بـــه 

درآمـــد نفـــت از محـــل درآمدهـــای مالیاتـــی هزینـــه اش 
را تامیـــن نمایـــد.

گـــر مجلـــس بـــرای ســـال آینـــده بـــه دولـــت اجـــازه  ا
کـــه قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی را اصـــاح  مـــی داد 
اصـــاح  محـــل  از  بزرگـــی  بســـیار  کند،درآمـــد 
کـــه  قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی حاصـــل مـــی شـــد 
کمـــک بـــه تولیـــد و اصـــاح و  می توانســـت صـــرف 
بهینـــه ســـازی مصـــرف انـــرژی بشـــود و ســـهم مالیـــات 
عملکـــرد و مالیـــات ارزش افـــزوده هـــم از ایـــن محـــل 
ایـــن  .البتـــه  شـــود  اضافـــه  دولـــت  درآمدهـــای  بـــه 
درآمـــد مـــی توانســـت بـــرای بیمـــه ســـامت و بیمـــه 
کمـــک بـــه افـــراد تحـــت پوشـــش  حقـــوق بیـــکاری و 
حقـــوق  افزایـــش  و  امـــداد  کمیتـــه  و  بهزیســـتی 

کارمنـــدان دولـــت مطابـــق نـــرخ تـــورم شـــود.
همـــه  ریـــزی  برنامـــه  بـــا  و  علمـــی  برخـــورد  حتمـــا 
انـــرژی  هـــای  حامـــل  قیمـــت  افزایـــش  بـــا  جانبـــه 
کشـــورمان  می توانـــد موجبـــات شـــکوفایی اقتصـــادی 
ــم  ــداف مهـ ــی از اهـ ــیم یکـ ــته باشـ ــه داشـ ــود. توجـ شـ
کوچـــک  برنامه هـــای بیســـت ســـاله و پنـــج ســـاله 
ــه هایـــش  ــد هزینـ ــودن دولـــت اســـت، دولـــت بایـ نمـ
کاهـــش یابـــد، از طریـــق وصـــول مالیـــات شـــریک 
ــود  ــور شـ کشـ ــام بنگاههـــای تولیـــدی و خدماتـــی  تمـ
ــا و  ــود بنگاه هـ ــد سـ ــل 25 درصـ ــدش را از محـ و درآمـ

کنـــد. مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده تأمیـــن 
کشـــور بیشـــتر شـــود و   هـــر چـــه تعـــداد بنگاههـــای 
هـــر چـــه ســـود بنگاههـــا افزایـــش یابـــد، دولـــت هـــم 
درآمـــدش بیشـــتر مـــی شـــود. در واقـــع دولـــت یـــک 
ــای  ــی فعالیـــت هـ ــرای تمامـ ــریک 25درصـــدی بـ شـ
کنـــد هـــم  کشـــور مـــی شـــود و بایـــد ســـعی  اقتصـــادی 
تعـــداد شـــرکایش را باالتـــر ببـــرد و هـــم بنـــگاه هـــای 

کنـــد. موجـــود را بزرگتـــر و ســـودده تـــر 

*برگرفته از خبرآنالین

عبرت از اشتباهات تاریخی 
در اقتصاد

/  محمد پارسا؛ /
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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مجموعـــه  بـــه  انتقاداتـــی  نخســـت،  قســـمت  در 
شـــد  اشـــاره  و  وارد  خصوصـــی  بخـــش  مدیریـــت 
ــک  ــی رود در یـ ــار مـ ــه انتظـ کـ ــه  کـ ــق  ــان منطـ ــه همـ بـ
دیـــده  آمـــوزش  فـــرد  نیـــروگاه،  تخصصـــی  پســـت 
پســـت  در  اســـت  الزم  نمایـــد،  فعالیـــت  ماهـــر  و 
حســـاس مدیریـــت نیـــز، فـــردی آشـــنا بـــه حداقـــل 
کـــه ترمینولـــوژی آن را نیـــز  اســـتانداردهای مدیریتـــی 

گیـــرد. مـــی دانـــد، ســـکان را بـــه دســـت 
یـــم بصـــورت  در بخـــش پایانـــی ایـــن مقالـــه، در نظـــر دار
تحلیـــل  و  اســـتراتژیک  مدیریـــت  بـــه  مختصـــر، 

یـــم.  بپرداز  SWOT ماتریـــس 
مدیریـــت اســـتراتژیک، هنـــر و علـــم تدویـــن، اجـــرا و 
کـــه  یابـــی تصمیمـــات وظیفـــه ای چندگانـــه اســـت  ارز
ـــه مقاصـــد خـــود دســـت  ـــادر مـــی ســـازد ب ســـازمان را ق
بخـــش  ســـه  شـــامل  اســـتراتژیک  مدیریـــت  یابـــد. 
مـــی  اســـتراتژی  یابـــی  ارز و  اجـــرا  تدویـــن،  اصلـــی 
ـــان داده  ـــودار 1 نش ـــه در نم ک ـــش  ـــه بخ ـــن س ـــد، ای باش
شـــده، ارتباطـــی تنگاتنـــگ و متقابـــل دارنـــد. بایـــد 
کـــه هـــر بخـــش دارای اجـــزا و مراحـــل  توجـــه داشـــت 
کـــه در نمـــودار 2 نشـــان داده  خـــاص خـــود اســـت 

شـــده اســـت.
 

الف- تدوین استراتژی:
ــده،  ــن شـ ــازمان تعییـ یـــت سـ ــه، مأمور ــن مرحلـ در ایـ
شـــوند  مـــی  بررســـی  داخلـــی  و  خارجـــی  عوامـــل 
هـــا  ضعـــف  و  قـــوت  تهدیدهـــا،  هـــا،  فرصـــت  تـــا 
و  اهـــداف  هـــا،  آن  اســـاس  بـــر  و  شـــده  مشـــخص 
مختلـــف،  ســـطوح  در  ســـازمان  هـــای  اســـتراتژی 

شـــوند. تعییـــن 

ب- اجرای استراتژی:
در ایـــن مرحلـــه، اســـتراتژی هـــای تعییـــن شـــده در 
مرحلـــه تدویـــن، بایســـتی اجـــرا شـــوند. بـــرای اجـــرای 
سیاســـت  و  اهـــداف  ابتـــدا  هـــا،  اســـتراتژی  ایـــن 
یـــت و اســـتراتژی هـــا تعییـــن  هـــا درراســـتای مأمور
شـــده و بـــر اســـاس آنهـــا، منابـــع ســـازمان تخصیـــص 
مناســـبی  ســـاختار  در  ســـپس  و  می شـــوند  داده 
تـــا  شـــوند  مـــی  هدایـــت  ســـازنده،  فرهنـــگ  بـــا  و 

آینـــد. در  اجـــرا  بـــه  اســـتراتژی ها 

ج- ارزیابی استراتژی:
در ایـــن مرحلـــه تغییـــرات احتمالـــی عوامـــل اثرگـــذار 

 بالی جان بخش خصوصی 

/مهدی زارع پور  /
کارخانه پرشین تابلو تابان  مدیر 

کارشناس ارشد مهندسی   –
MIS کارشناس ارشد مکانیک و 

قسمت دوم و پایانی

بی توجهی به استانداردهای مدیریت

بـــر  آنهـــا  احتمالـــی  اثـــرات  و  خارجـــی  و  داخلـــی 
کارهـــای  یـــت، اهـــداف و اســـتراتژی هـــا و راه  مأمور
اجرایـــی بررســـی مـــی شـــود، همچنیـــن، نحـــوه انجـــام 
هرکـــدام از مراحـــل تدویـــن و اجـــرای اســـتراتژی از 
گیرنـــد و در  ابعـــاد مختلـــف مـــورد مداقـــه قـــرار مـــی 
نهایـــت نتایـــج بدســـت آمـــده و نحـــوه دســـتیابی بـــه 
ــا  ــد تـ گیرنـ ــی  ــرار مـ ــی قـ یابـ ــورد ارز ــرد( مـ ــا )عملکـ آنهـ
انحرافـــات احتمالـــی شناســـایی شـــده و در جهـــت 

ــردد. گـ ــا اقـــدام  رفـــع آن هـ
 

تعیین مأموریت 
و تهیه بیانیه مأموریت سازمان

علـــت  دهنـــده  نشـــان  ســـازمان،  یـــک  یـــت  مأمور
یـــا فلســـفه وجـــودی و رســـالت ســـازمان بـــوده و بـــه 
عبارتـــی دیگـــر، بیانگـــر هویـــت ســـازمان اســـت. هـــر 
ســـازمان چـــه مکتـــوب باشـــد چـــه نباشـــد، دارای 
یـــت اســـت. ایـــن فلســـفه و  یـــک فلســـفه یـــا مأمور
رفتـــار  و  کـــه هرگونـــه فعالیـــت ســـازمان  یـــت  مأمور
بـــه عقایـــد و  بنـــا  کارکنانـــش را شـــکل مـــی دهـــد، 
شـــکل  ســـازمان  مدیـــران  و  صاحبـــان  ارزش هـــای 

. د می گیـــر
کـــه بـــدان  بیانیـــه مأموریـــت، جملـــه یـــا عبارتـــی اســـت 
وســـیله مقصـــود یـــک ســـازمان از مقصـــود ســـازمان 
کارشناســـان  بیشـــتر  گـــردد؛  مـــی  متمایـــز  مشـــابه 
اســـتراتژیک،  مدیریـــت  در  نظـــر  صاحـــب  افـــراد  و 
یـــت ســـازمان  کـــه مفـــاد مأمور چنیـــن مـــی پندارنـــد 

بایـــد دارای ویژگـــی هـــای برحســـته زیـــر باشـــد:
بـــازار،  مشـــتری،  خدمـــت(،  یـــا  )کاال  محصـــول 
فنـــاوری، توجـــه بـــه بقـــا رشـــد و ســـود آوری، فلســـفه، 
شایســـتگی متمایـــز، توجـــه بـــه تصـــور مـــردم و توجـــه 

کارکنـــان. بـــه 
یـــت، ایـــن مـــوارد  گرفتـــن ویژگـــی هـــای مأمور بـــا در نظـــر 
تـــی روان و مرتبـــط بـــه  را بصـــورت منســـجم و بـــا جما
کنـــار یکدیگـــر قـــرار مـــی دهیـــم تـــا بیانیـــه  هـــم، در 
ـــه  ـــرای هم ـــم ب ـــل فه ـــه ای قاب ـــازمان بگون ـــت س ی مأمور

ـــود. ـــه ش تهی

ماتریس سوات
ـــته بندی  ـــرای دس ـــی ب ـــی تحلیل ـــل SWOT روش تحلی
عوامـــل مهـــم درونـــی و بیرونـــی اثرگـــذار بـــر ســـازمان 
شناســـایی  و  ممکـــن  آینده هـــای  و  راهبردهـــا  و 
تهدیدهـــا  و  فرصت هـــا  کاســـتی ها،  توانایی هـــا، 

اســـت.
برنامه ریـــزی  ابزارهـــای  از  یکـــی  ســـوات  تحلیـــل 
وضعیـــت  یابـــی  ارز بـــرای  کـــه  اســـت  اســـتراتژیک 
داخلـــی و خارجـــی یـــک ســـازمان اســـتفاده می شـــود. 
کلمـــات قـــوت  SWOT در انگلیســـی حـــروف اول 

یـــا فرصـــت   Weakness یـــا  ضعـــف   ،Strength یـــا 
Opportunity  و تهدیـــد یـــاThreat  اســـت. از ایـــن 
کلـــی در  روش عـــاوه بـــر برنامه ریـــزی راهبـــردی بطـــور 
تحلیـــل وضعیـــت ســـازمان ها اســـتفاده می شـــود. 
ــرای  ــد بـ کارآمـ ــزاری  ــد ابـ ــل را بایـ ــن تحلیـ ــع ایـ در واقـ
درونـــی  توانایـــی  و  محیطـــی  شـــرایط  شناســـایی 
ــد  کارآمـ ــزار  ــن ابـ ــاس ایـ ــه و اسـ ــم، پایـ ــازمان بدانیـ سـ
یابـــی  بازار همین طـــور  و  اســـتراتژیک  مدیریـــت  در 
اســـت. ایـــن تحلیـــل را عـــاوه بـــر SWOT در برخـــی 

متـــون بـــه صـــورت TOWS نیـــز آورده انـــد.
کمـــک  بـــه  کنیـــد  تـــاش  مرحلـــه،  نخســـتین  در 
یـــک ماتریـــس  شناســـایی و لیســـت عوامـــل زیـــر، 

کنیـــد:  تتظیـــم  خـــود،  بـــرای   SWOT

نقاط قوت
یـــد؟  دار دیگـــران  بـــه  نســـبت  مزیت هایـــی  چـــه   •
یـــا  تحصیـــات،  مـــدرک،  مهـــارت،  هـــر  )مثـــًا 
ــز می کنـــد( ــران متمایـ ــه شـــما را از دیگـ کـ ارتباطاتـــی 
کاری را بهتـــر از افـــراد دیگـــر می توانیـــد انجـــام  • چـــه 

ـــد؟ دهی
• به چه منابع درونی ای دسترسی دارید؟

• دیگـــران )به ویـــژه رییســـتان( چـــه نقـــاط قوتـــی در 
شـــما می بیننـــد؟

از  بیشـــتر  خـــود  دســـتاورد های  از  کدام یـــک  بـــه   •
می کنیـــد؟ افتخـــار  بقیـــه 

کـــه دیگـــران از درک و بـــه  کـــدام ارزش هـــا هســـتند   •
رســـمیت شـــناختن آن هـــا عاجزنـــد ولـــی شـــما بـــه 

یـــد؟ ــاور دار ــا بـ آن هـ
ــه هیچ کـــس  کـ ــد  یـ ــبکه ای عضویـــت دار ــا در شـ • آیـ
گـــر این طـــور  دیگـــر در آن عضویـــت نداشـــته باشـــد؟ ا

ـــد؟ ی ـــذار دار ـــا افـــراد تأثیرگ ـــت چـــه ارتباطاتـــی ب اس
نقطه نظـــر  از  هـــم  و  خودتـــان  دیـــدگاه  از  هـــم 
از  کنیـــد.  فکـــر  ســـؤاالت  ایـــن  بـــه  اطرافیانتـــان 
کنـــار  را  و خجالـــت  کنیـــد  پرهیـــز  شکسته نفســـی 
کـــه می توانیـــد واقع گـــرا باشـــید.  یـــد و تـــا آن جـــا  بگذار
ـــا دشـــواری  کـــردن نقـــاط ضعـــف خـــود ب ـــر در پیـــدا  گ ا
روبـــرو هســـتید، فهرســـتی از ویژگی هـــای شـــخصی 
کـــه روی  کنیـــد. در بیـــن ویژگی هایـــی  خـــود تهیـــه 
کـــرد  یـــد، نقـــاط مثبتـــی پیـــدا خواهیـــد  کاغـــذ می آور
ـــرای ماتریـــس خـــود از آن هـــا اســـتفاده  کـــه می توانیـــد ب

کنیـــد.

بـــا  را، در مقایســـه  قـــوت خـــود  نقـــاط  راهنمایـــی: 
اســـتعداد  گـــر  ا مثـــال،  بـــرای  بســـنجید.  دیگـــران 
نیـــز  اطرافیانتـــان  و  باالســـت  شـــما  ریاضـــی 
ریاضی شـــان قـــوی اســـت، احتمـــااًل نمی تـــوان ایـــن 
اســـتعداد شـــما را در نقـــش فعلی تـــان بـــه عنـــوان یـــک 

ـــه چشـــم  ـــد ب گرفـــت؛ بلکـــه بای ـــوت در نظـــر  نقطـــه ی ق
کـــرد. یـــک ضـــرورت بـــه آن نـــگاه 

نقاط ضعف
کـــه چـــون حـــس می کنیـــد  کارهایـــی هســـت  • چـــه 
را  دادنشـــان  انجـــام  بـــرای  الزم  نفـــس  بـــه  اعتمـــاد 

یـــد؟ انجامشـــان طفـــره می رو از  اغلـــب  یـــد،  ندار
شـــما  در  ضعفـــی  نقـــاط  چـــه  شـــما  اطرافیـــان   •

؟ می بیننـــد
• آیـــا در دوره هـــای آموزشـــی تحصیلـــی و مهارتـــی 
ــتید؟  ــوردار هسـ ــه نفـــس الزم برخـ ــاد بـ ــود از اعتمـ خـ
بیشـــتر  کجا هـــا  اســـت،  منفـــی  شـــما  پاســـخ  گـــر  ا

می کنیـــد؟ ضعـــف  احســـاس 
کـــدام هســـتند؟ )مثـــًا  کاری منفـــی شـــما  • عـــادات 
کار خـــود حاضـــر  تأخیـــر در محـــل  بـــا  اغلـــب  آیـــا 
کـــوره در  می شـــوید؟ آیـــا نامنظـــم هســـتید؟ آیـــا زود از 
کاری خـــود را بـــه درســـتی  یـــد؟ یـــا اضطـــراب  می رو

نمی کنیـــد؟( مدیریـــت 
یـــد  • آیـــا ویژگی هـــای شـــخصیتی  در خـــود ســـراغ دار
کاری تـــان، بـــه اصطـــاح »ترمـــز شـــما  کـــه در حـــوزه ی 
بایـــد  کاری تـــان  حـــوزه ی  در  گـــر  ا مثـــًا  بشـــوند«؟ 
به طـــور منظـــم ماقـــات، جلســـه و یـــا همایـــش برگـــزار 
ــع،  ــل جمـ ــردن در مقابـ کـ ــت  ــرس از صحبـ ــد، تـ کنیـ

نقطـــه  ضعفـــی اساســـی بـــرای شـــما خواهـــد بـــود.
بـــاز هـــم، هـــم از دیـــد فـــردی و درونـــی، و هـــم از دیـــد 
بـــه دنبـــال پاســـخ ایـــن ســـؤاالت باشـــید.  بیرونـــی 
می بیننـــد  شـــما  در  ضعفـــی  نقـــاط  دیگـــران  آیـــا 
در  آیـــا همـــکاران شـــما  کـــه خودتـــان نمی بینیـــد؟ 
جلـــو  شـــما  از  پیوســـته  کاری  اصلـــی  حوزه هـــای 
شماســـت  نفـــع  بـــه  باشـــید؛  واقع گـــرا  می زننـــد؟ 
ــر بـــا هـــر حقیقـــت تلخـــی روبـــرو شـــوید. هرچـــه زودتـ

فرصت ها
کـــه می توانـــد  • چـــه فناوری هـــای جدیـــدی هســـت 
کنـــد؟ آیـــا می توانیـــد از دیگـــران  کمـــک  بـــه شـــما 
کمـــک  بـــه صـــورت حضـــوری یـــا حتـــی اینترنتـــی 

بگیریـــد؟
ـــه  ـــتید رو ب کار هس ـــغول  ـــه در آن مش ک ـــی  ـــا صنعت • آی
گـــر این طـــور اســـت، چطـــور می توانیـــد  رشـــد اســـت؟ ا

از بـــازار موجـــود نهایـــت اســـتفاده را ببریـــد؟
ـــا شـــبکه ای از ارتباطـــات اســـتراتژیک در اطـــراف  • آی
کمـــک یـــا مشورتشـــان  کـــه بتوانیـــد از  یـــد  خـــود دار

بهـــره ببریـــد؟
ــی  ــه مدیریتـ ــه روند هایـــی )چـ ــود چـ ــرکت خـ • در شـ
ـــه  ـــد دیگـــری( مشـــاهده می کنیـــد و چگون چـــه هـــر رون

کنیـــد؟ ــتفاده  ــا اسـ ــد از ایـــن روند هـ می توانیـ
کار مهمـــی  ـــا هیچ یـــک از رقبـــای شـــما در انجـــام  • آی

نمودار1. 
گانه مدیریت استراتژیک تعامل بخش های سه 

نمودار2. 
الگوی مدیریت استراتژیک
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مقاالت

مثبـــت  پاســـخ  گـــر  ا نـــه؟  یـــا  اســـت  بـــوده  ناموفـــق 
ــع  ــه نفـ ــا بـ ــتباهات آن هـ ــد از اشـ ــا می توانیـ اســـت، آیـ

کنیـــد؟ خودتـــان اســـتفاده 
• آیـــا در شـــرکت یـــا صنعـــت شـــما تقاضایـــی وجـــود 
کـــردن آن توجهـــی نکـــرده  ـــه برطـــرف  کســـی ب کـــه  دارد 

ـــد؟ باش
ــه  کـ ــزی  ــما از چیـ ــندگان شـ ــا فروشـ ــتریان یـ ــا مشـ • آیـ
بـــه شـــرکت شـــما مربـــوط باشـــد اظهـــار نارضایتـــی 
گـــر پاســـخ مثبـــت اســـت، آیـــا می توانیـــد  می کننـــد؟ ا
بـــا ارائـــه ی یـــک راهـــکار مناســـب، فرصتـــی بـــرای 

کنیـــد؟ ــم  ــود فراهـ خـ
ــای مفیـــدی  ــر فرصت هـ ــوارد زیـ ــن اســـت در مـ ممکـ

بـــه چشـــمتان بخـــورد:
کاس هـــای آموزشـــی، یـــا  • رویداد هـــای شـــبکه ای، 

همایش هـــا.
کنیـــد یکـــی از همـــکاران شـــما قـــرار اســـت  • فـــرض 
هســـتید  قـــادر  آیـــا  بـــرود.  مرخصـــی  بـــه  روز  چنـــد 
بـــرای بـــاال بـــردن تجربـــه ی شـــخصی تان، بخشـــی از 

وظایـــف او را بـــه عهـــده بگیریـــد؟
کـــه نیازمنـــد  کاری جدیـــد  • یـــک نقـــش یـــا پـــروژه ی 
مثـــل  اســـت،  جدیـــد  مهارت هـــای  یادگیـــری 

بین الملـــل. روابـــط  یـــا  جمـــع  در  ســـخنرانی 
یـــک  الحـــاق  یـــا  کاری  مجموعـــه ی  گســـترش   •
شـــرکت دیگـــر بـــه شـــرکت شـــما. آیـــا مهـــارت خاصـــی 
کـــه بتوانـــد شـــما را در ایـــن  یـــد  )نظیـــر زبـــان دوم( دار

ــاری دهـــد؟ ــد یـ فراینـ
ـــه نقـــاط  کـــه ب ـــز اهمیـــت اســـت  ایـــن موضـــوع نیـــز حائ
یـــد و از خودتـــان بپرســـید  قـــوت خـــود نگاهـــی بینداز
پـــای شـــما قـــرار  آیـــا این هـــا هیـــچ فرصتـــی پیـــش 
ضعـــف  نقـــاط  بـــه  همین طـــور  نـــه.  یـــا  می دهنـــد 
کنیـــد و از خودتـــان بپرســـید آیـــا بـــا از  خـــود نیـــز نـــگاه 
بیـــن بـــردن ایـــن نقطه ضعف هـــا می توانیـــد فرصتـــی 

کنیـــد یـــا نـــه. بـــرای خودتـــان فراهـــم 

تهدیدها
چـــه  بـــا  خـــود  کار  محیـــط  در  حاضـــر  حـــال  در   •

هســـتید؟ مواجـــه  موانعـــی 
• آیـــا هیچ یـــک از همـــکاران شـــما بـــر ســـر پروژه هـــا یـــا 

کاری بـــا شـــما رقابـــت می کنـــد؟ نقش هـــای 
• آیـــا شـــغل شـــما )یـــا تقاضـــای موجـــود بـــرای آنچـــه 

انجـــام می دهیـــد( در حـــال تغییـــر اســـت؟
• آیـــا فناوری هـــای در حـــال تغییـــر، موقعیـــت شـــغلی 

شـــما را تهدیـــد می کننـــد؟

• آیـــا هیچ یـــک از نقـــاط ضعـــف شـــما می توانـــد بـــه 
تهدیـــدی بـــرای شـــما بـــدل شـــود؟

انجـــام دادن ایـــن تحلیـــل، اغلـــب اطاعـــات خیلـــی 
کار  ایـــن  قـــرار می دهـــد.  اختیـــار شـــما  مهمـــی در 
می توانـــد نیاز هـــای شـــما را بـــه شـــما نشـــان دهـــد 
ــا مواجـــه هســـتید را پیـــش  ــا آن هـ کـــه بـ تی  و مشـــکا

ــد. ــرار دهـ ــمانتان قـ چشـ
حـــال، جدولـــی ماشـــبه جـــدول شـــماره 1 تهیـــه و 

کنیـــد: لیســـت خـــود را داخـــل آن چینـــش 

نمونه )شخصی(
یـــک  بدانیـــد  نمونـــه  عنـــوان  بـــه  می خواهیـــد  گـــر  ا
ـــه اســـت، نگاهـــی  ـــس SWOT شـــخصی چگون ماتری
ـــه یـــک مدیـــر  کـــه متعلـــق ب یـــد  ـــه نمونـــه ی زیـــر بینداز ب

تبلیغـــات بـــه نـــام »نیمـــا« اســـت.

نقاط قوت
• مـــن خیلـــی خـــاق هســـتم. اغلـــب مشـــتریان خـــود 
برند هایشـــان  مـــورد  در  تـــازه ام  دیدگاه هـــای  بـــا  را 

تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهـــم.
کاری ام خـــوب ارتبـــاط  • بـــا اربـــاب رجـــوع و تیـــم 

می کنـــم. برقـــرار 
کـــردن بهتریـــن  ـــرای پیـــدا  کـــه ب • ایـــن توانایـــی را دارم 

کلیـــدی بپرســـم. ـــه ی تبلیغـــات، ســـؤاالتی  ی زاو
کامـــًا وقـــف موفقیـــت برنـــد اربـــاب رجـــوع  • خـــودم را 

خـــود می کنـــم.

نقاط ضعف
ـــام  ـــریع انج ـــه س ـــواس گونه ای ب ـــرم و وس ـــاز مب ـــن نی • م
کـــه  کارهایـــی  کار هـــا و حـــذف آن هـــا از لیســـت  دادن 
بایـــد انجـــام دهـــم دارم و همیـــن باعـــث می شـــود 
کارم قربانـــی ســـرعت شـــود. کیفیـــت  گاهـــی اوقـــات 
کار هـــا، وقتـــی  کـــردن  • دقیقـــًا همیـــن نیـــاز بـــه تمـــام 
ســـرم شـــلوغ می شـــود در مـــن اضطـــراب بـــه وجـــود 

مـــی آورد.
مشـــتریان  برابـــر  در  ایده هایـــم  ارائـــه ی  هنـــگام   •
خـــود دچـــار اضطـــراب می شـــوم و همیـــن تـــرس از 
کـــردن در برابـــر جمـــع اغلـــب اوقـــات شـــور  صحبـــت 
کارم را از مـــن می گیـــرد. و شـــوق الزم بـــرای ارائـــه ی 

فرصت ها
• یکـــی از رقبـــای اصلـــی مـــا بـــه ایـــن معـــروف شـــده 
ــر خـــود خدمـــات  کوچک تـ ــتریان  ــه بـــه مشـ کـ اســـت 

 چنـــدان مناســـبی ارائـــه نمی کنـــد.
یابـــی  • مـــن مـــاه آینـــده در یـــک همایـــش بـــزرگ بازار
ـــی  کـــرد. ایـــن همایـــش فرصـــت خوب شـــرکت خواهـــم 
کار اســـتراتژیک شـــبکه ای، و ارائـــه ی  اســـت بـــرای 

گردهمایـــی  آموزشـــی خـــوب. چنـــد 
• مدیـــر هنـــری مـــا بـــه زودی بـــه مرخصـــی زایمـــان 
ــد رفـــت. پوشـــش دادن وظایـــف او در دوره ی  خواهـ
مرخصـــی اش فرصـــت خیلـــی خوبـــی بـــرای پیشـــرفت 

شـــغلی مـــن خواهـــد بـــود.

تهدید ها
• یکـــی از همـــکاران مـــن، نســـبت بـــه مـــن ســـخنگوی 
کســـب موقعیـــت  بســـیار ماهرتـــری اســـت و بـــرای 

مدیریـــت هنـــری بـــا مـــن در حـــال رقابـــت اســـت.
کمبـــود  نفـــرات پیـــش آمـــده در روز هـــای  • بـــه خاطـــر 
یـــادی روی ســـرم می ریـــزد  کار ز اخیـــر، اغلـــب اوقـــات 

ـــذارد. ـــی می گ ـــر منف ـــن تأثی ـــت م ـــن روی خاقی و ای
اســـت  باعـــث شـــده  فعلـــی  اقتصـــادی  اوضـــاع   •
باشـــد.  داشـــته  کنـــدی  رشـــد  یابـــی  بازار صنعـــت 
ــان  کارکنـ ــداد  ــادی تعـ ــای اقتصـ ــیاری از بنگاه هـ بسـ
ــا هـــم در حـــال  کاهـــش داده انـــد. شـــرکت مـ ــود را  خـ

بررســـی ایـــن موضـــوع اســـت.
کســـب موقعیـــت  ـــرای  ـــا انجـــام تحلیـــل فـــوق ب نیمـــا ب
مدیـــر هنـــری، ســـعی می کنـــد خـــودش را در رقابـــت 
کـــه  اظهـــار می کنـــد  او  قـــرار دهـــد.  بـــا همـــکارش 
ــر  ــم او و هـــم همـــکارش، وظایـــف ایـــن پســـت را بـ هـ
ـــا اســـتفاده از نقـــاط قـــوت  ـــد و هـــر دو ب گرفته ان عهـــده 
ـــال  ـــم در ح ـــک تی ـــوان ی ـــه عن ـــری ب ـــار دیگ کن ـــود در  خ
کمـــال تعجـــب متوجـــه  فعالیـــت هســـتند. نیمـــا در 
می شـــود همـــکارش از ایـــن همـــکاری خوشـــحال 
کـــه ایده هـــا را  اســـت. همـــکار او خـــودش می دانـــد 
خیلـــی بهتـــر ارائـــه می کنـــد، امـــا اعتـــراف می کنـــد 
معمـــواًل ایده هـــای خـــاق نیمـــا او را تحـــت تأثیـــر قـــرار 
ــتر  ــد از بیشـ ــان می کنـ ــه اذعـ کـ ــی  ــد؛ ایده هایـ می دهـ

ــتند. ــر هسـ ــیار بهتـ ــای او بسـ ایده هـ
ــد  ــن باشـ ــد ایـ ــا می توانـ ــد ماتریـــس SWOT نیمـ برآینـ
کـــردن بـــه عنـــوان یـــک تیـــم،  کار  کـــه او و همـــکارش بـــا 
کوچک تـــر خـــود  کـــه مشـــتریان  شـــانس ایـــن را دارنـــد 
یافـــت می کننـــد بســـیار راضـــی  کـــه در را از خدماتـــی 
ـــن باعـــث می شـــود نقطه ضعف هـــای  ـــد. ای نگـــه دارن
ــش  ــری پوشـ ــط دیگـ ــی توسـ ــه نوعـ ــک بـ ــر یـ ــردی هـ فـ
داده شـــود و در نتیجـــه بتواننـــد از ضعـــف رقیـــب 

خـــود در ایـــن حـــوزه نهایـــت اســـتفاده را ببرنـــد.

نکته پایانی
بـــرای  اســـت  چارچوبـــی   ،  SWOT ماتریـــس  یـــک 
تجزیـــه و تحلیـــل نقـــاط قـــوت و نقـــاط ضعـــف و 
کـــه پیـــش روی  همچنیـــن فرصت هـــا و تهدید هایـــی 
کمـــک می کنـــد  کار بـــه شـــما  شـــما قـــرار دارنـــد. ایـــن 
روی نقـــاط قـــوت خـــود متمرکـــز شـــوید، نقـــاط ضعـــف 
کـــه  خـــود را بـــه حداقـــل برســـانید و از فرصت هایـــی 

یـــد نهایـــت اســـتفاده را ببریـــد. ▪ در اختیـــار دار

عوامل داخلی / عوامل خارجی

O / فرصت ها

T / تهدیدات

S / نقاط قوت

SO استراتژی های

ST استراتژی های

W / نقاط ضعف

WO استراتژی های

WT استراتژی های

با بهره جستن از قوت ها، 
در صدد بهره برداری از فرصت ها برآیند.

با بهره جستن از فرصت ها، 
نقاط ضعف را از بین ببرید.

برای احتراز از تهدیدات، 
کنید. از نقاط قوت خود استفاده 

نقاط ضعف را کاهش دهید 
کنید. و از تهدیدات پرهیز 
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اخبار
هیات مدیره  

سندیکا

کارگیری سامانه ارزی نیما در  به 
کار هیات  قراردادهای تیپ در دستور 

مدیره سندیکا

مدیـــره  هیـــات  هفتـــم  دور  جلســـه  هجدمیـــن 
ـــاری در  ـــال ج ـــاه س ـــن م ـــم بهم ـــت و نه ـــندیکا بیس س
محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
ـــامانه  ـــدازی س ـــوع راه ان ـــه موض ـــن جلس ـــدای ای در ابت
و  امـــکان معاملـــه  بـــا  بانـــک مرکـــزی  توســـط  نیمـــا 
خریـــد و فـــروش ارز بصـــورت الکترونیکـــی بررســـی 
کـــه ایـــن ســـامانه می توانـــد بـــه عنـــوان  کیـــد شـــد  و تا
ـــرای تعدیل هـــا باشـــد  یـــک مرجـــع رســـمی، مبنایـــی ب
ــن  ــن ایـ ــرای درنظرگرفتـ ــات الزم بـ ــد اقدامـ ــرر شـ و مقـ

امـــکان در قرارداد هـــای تیـــپ انجـــام شـــود. 
گزارشـــی از مکاتبـــات انجـــام  در ادامـــه ضمـــن ارائـــه 
بـــرای  مجلـــس  مرتبـــط  کمیســـیون های  بـــا  شـــده 
مقـــرر  متوقـــف،  قرارداد هـــای  تکلیـــف  تعییـــن 
شـــد پـــس از تعییـــن تکلیـــف بودجـــه ســـال 97 در 
ــزار  ــوع برگـ ــن موضـ ــا ایـ ــط بـ ــات مرتبـ مجلـــس، جلسـ

شـــود. 
کارگـــروه ایجـــاد  همچنیـــن بررســـی نحـــوه اثربخشـــی در 
کـــه بـــا حضـــور نماینـــدگان برق هـــای  شـــده در توانیـــر 
قرارداد هـــای  اختافـــات  حـــل  بـــرای  منطقـــه ای 
کـــرده، از دیگـــر محور هـــای  کار خـــود را آغـــاز  انتقـــال 
مـــورد بحـــث در ایـــن جلســـه بـــود و آقایـــان مســـائلی، 
باقـــری و طاهـــرزاده بـــه عنـــوان نماینـــدگان ســـندیکا 
کارگـــروه تعییـــن شـــدند. در همیـــن راســـتا  در ایـــن 
کارگـــروه در خصـــوص قرارداد هـــای  مقـــرر شـــد ایجـــاد 
یـــع نیـــز پیگیـــری و همیـــن نماینـــدگان معرفـــی  توز

شـــوند.
 

گزارشـــی از دعـــوت شـــورای عالـــی  در ادامـــه جلســـه 
یابـــی توانیـــر از ســـندیکا بـــرای معرفـــی نماینـــده در  ارز
شـــورا، اعـــام آمادگـــی ســـندیکا بـــرای انجـــام امـــور 
ــورا  ــت شـ ــرکت ها و موافقـ ــت شـ ــخیص صاحیـ تشـ
شـــد.  ارائـــه  ســـندیکا  بـــه  موضـــوع  ارجـــاع  بـــرای 
کمیتـــه  بـــه ایـــن ترتیـــب مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع بـــه 
کمیتـــه  تـــا  شـــود  ارجـــاع  صاحیـــت  تشـــخیص 
ـــی  یاب ـــای ارز ـــامل روال و رویه ه ـــود ش ـــنهادات خ پیش

ــد. کنـ ــه  ــره ارائـ ــأت مدیـ ــه هیـ را بـ
و  ســـندیکا  فیمابیـــن  جلســـه ای  برگـــزاری  لـــزوم 
ــر و همچنیـــن جلســـه هیـــأت  یابـــی توانیـ ــورای ارز شـ
ـــرق و  ـــور ب ـــرو در ام ـــر نی ـــاون وزی ـــا مع ـــندیکا ب ـــره س مدی
کـــه در ایـــن جلســـه  انـــرژی از دیگـــر موضوعاتـــی بـــود 

گرفـــت.  ــرار  ــد قـ کیـ ــورد تا مـ
در ایـــن جلســـه بـــا تصمیـــم اعضـــای هیـــات مدیـــره 
مقـــرر شـــد لیســـت نماینـــدگان ســـندیکا در تشـــکل ها 
کرســـی دارد، مـــورد  کـــه ســـندیکا در آن  و شـــورا هایی 
تکلیـــف  تعییـــن  مجـــددا  و  گرفتـــه  قـــرار  بازبینـــی 
گزارشـــی از وضعیـــت پیشـــبرد  شـــوند و همچنیـــن 

مصوبـــات هیـــات مدیـــره ارائـــه شـــود.
دیگـــر  از  نیـــز  بـــرق  فدراســـیون  تشـــکیل  موضـــوع 
گزارشـــی از  محور هـــای مـــورد بررســـی جلســـه بـــود و 
فرصت هـــا و تهدید هـــای تشـــکیل فدراســـیون بـــرق 

توســـط معاونـــت پژوهشـــی ارائـــه شـــد. 
بـــا  ســـندیکا  مشـــترک  جلســـه  گـــزارش  ادامـــه  در 
صنفـــی  انجمـــن  تولیدکننـــدگان،  ســـندیکای 
نیروگاهـــی  انجمـــن صنایـــع  و  یـــع  توز شـــرکت های 
کارگروهـــی متشـــکل از آقایـــان  مطـــرح و مقـــرر شـــد 
ــا، صالحـــی و  ــزاد، مهـــذب ترابـــی، رهنمـ باقـــری، بهـ
ــات  ــری، ماحظـ ــای باقـ ــئولیت آقـ ــا مسـ ــجاعی بـ شـ
اســـتراتژیک ســـندیکا در پیشـــنهادی ســـناریو های 
گـــزارش  کـــرده و  مطروحـــه در ایـــن شـــورا را بررســـی 
هیـــأت  در  ماهیانـــه  صـــورت  بـــه  را  کار  پیشـــرفت 

مدیـــره ارائـــه دهـــد.
کمیتـــه دانـــش  گزارشـــی از اقدامـــات  در ادامـــه جلســـه 
کنـــون شـــامل مکاتبـــات،  بنیـــان از زمـــان تشـــکیل تا
جلســـات برگـــزار شـــده و توافقـــات صـــورت پذیرفتـــه 
بـــا معاونـــت فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری، صنـــدوق 
صنـــدوق  شـــکوفایی،  و  نـــوآوری  از  حمایـــت 
حمایـــت از صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک و مجمـــع 
کمیتـــه  تشـــکل های دانـــش بنیـــان توســـط ریاســـت 
ـــه و هیـــأت مدیـــره ضمـــن تقدیـــر از فعالیت هـــای  ارائ

ـــا نهاد هـــای مرتبـــط،  ـــط ب کمیتـــه در تقویـــت رواب ایـــن 
ـــتاورد  ـــی و دس ـــول خروج ـــر روی حص ـــز ب ـــزوم تمرک ـــر ل ب

کـــرد. کیـــد  بـــرای ســـندیکا و اعضـــا تا
از  گزارشـــی  ارائـــه  ضمـــن  جلســـه  ایـــن  پایـــان  در 
اصفهـــان  شـــعبه  توســـط  شـــده  انجـــام  اقدامـــات 
تشـــکل  ایـــن  موضوعـــات  طـــرح  بـــرای  ســـندیکا 
جلســـه  گـــزارش  اصفهـــان،  گفتگـــوی  شـــورای  در 
مشـــترک شـــعبه خراســـان بـــا بـــرق منطقـــه ای خراســـان 
کارگـــروه مذکـــور  نیـــز توســـط نماینـــده هیـــأت مدیـــره در 
ــان  ــعبه اصفهـ ــق شـ ــه موفـ ــه تجربـ ــه بـ ــا توجـ ــه و بـ ارائـ
ـــایر  ـــترک در س ـــای مش کارگروه ه ـــرای  ـــد ب ـــنهاد ش پیش
اســـتان ها نیـــز حتـــی االمـــکان الگـــوی پیـــاده شـــده در 

ــرد. گیـ ــرار  ک قـ ــا ــان مـ اصفهـ

معرفی نمایندگان سندیکا 
کارگروه چالش توانیر در 

ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  جلســـه  هفدهمیـــن 
ســـال  مـــاه  بهمـــن  پانزدهـــم  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 

شـــد.  برگـــزار   جـــاری 
اعضـــای  مشـــارکت  لـــزوم  بـــر  جلســـه  ایـــن  در 
و  سیاســـت ها  پایـــش  و  آمایـــش  در  هیات مدیـــره 
راهبردهـــا و انجـــام رایزنی هـــا بـــرای پیشـــبرد هـــر چـــه 
ــرآورد  ــر اهـــداف ســـندیکا در راســـتای بـ ــتر و بهتـ بیشـ
کیـــد  خواســـته هـــای اعضـــای محتـــرم ســـندیکا تا

شـــد. 
گزارشـــی از جلســـات برگـــزار شـــده و  در ادامـــه جلســـه 
کمیســـیون  کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا بـــا  کـــرات  مذا
ــرای  ــر اجـ ــارت بـ ــی و نظـ ــد ملـ ــت از تولیـ ــژه حمایـ ویـ
معاونـــت  مجلـــس،  اساســـی  قانـــون   44 اصـــل 
گفتگـــوی  شـــورای  توانیـــر،  شـــرکت  برنامه ریـــزی 
کارگـــروه  صنعـــت بـــرق اســـتان اصفهـــان و جلســـه 
مشـــاوران  کارفرمایـــان،  توانمندی هـــای  ارتقـــاء 
و  حقوقـــی  کمیتـــه  رئیـــس  توســـط  پیمانـــکاران  و 

قراردادهـــا ارائـــه شـــد. 
ســـندیکا  شـــد  مقـــرر  گـــزارش،  ایـــن  ارائـــه  از  بعـــد 
موضوعـــات اولویـــت دار خـــود را ارائـــه و ارتباطـــات 
فیمابیـــن بـــا توانیـــر را بـــا جدیـــت بیشـــتری پیگیـــری 
کارگـــروه چالـــش توانیـــر،  کنـــد. در همیـــن راســـتا بـــرای 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا  نماینـــدگان از طـــرف 
معرفـــی شـــوند و پاســـخ نامـــه توانیـــر دربـــاره تعرفـــه 

گمرکـــی ارســـال شـــود. هـــای 
گـــزارش  ارائـــه  ضمـــن  همچنیـــن  جلســـه  ایـــن  در 
گـــزارش درآمـــد و  مالـــی 10 ماهـــه ســـندیکا شـــامل 
عضویت هـــا  حـــق  وصـــول  وضعیـــت  هزینه هـــا، 
و همچنیـــن اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای تأمیـــن 
ــندیکا  ــندیکا توســـط معاونـــت اجرایـــی سـ مالـــی سـ
ـــه دار ســـندیکا  کارگروهـــی متشـــکل از خزان مقـــرر شـــد 
و تعـــدادی از اعضـــای هیـــأت مدیـــره و دبیرخانـــه 
بـــه  مربـــوط  موضوعـــات  پیگیـــری  بـــرای  ســـندیکا 
وصـــول مطالبـــات حـــق عضویـــت و تأمیـــن مالـــی 
ـــا اختیـــارات الزم تشـــکیل شـــود. در ادامـــه  ســـندیکا ب

کـــه وضعیـــت  گیـــری دربـــاره شـــرکت هایی  تصمیـــم 
بدهـــکاری حـــق عضویتشـــان را بـــا ســـندیکا تعییـــن 

ــد. ــپرده شـ ــروه سـ کارگـ ــه  ــد، بـ ــرده انـ تکلیـــف نکـ
گزارشـــی از توافقـــات صـــورت پذیرفتـــه  همچنیـــن 
کننـــده نمایشـــگاه بین المللـــی  بـــا شـــرکت برگـــزار 
مشـــترک  همـــکاری  موضـــوع  بـــا  خاورمیانـــه  بـــرق 
بـــرای  ســـندیکا  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  بـــرای 
و  بـــرق  ارشـــد صنعـــت  از مقامـــات  اعـــزام هیأتـــی 
انـــرژی ایـــران بـــه نمایشـــگاه ســـال 2018 و افزایـــش 
بازدیدکننـــدگان ایرانـــی، توســـط معاونـــت اجرایـــی 
در  الزم  اقدامـــات  شـــد  مقـــرر  و  ارائـــه  ســـندیکا 
خصـــوص درآمدهـــای حاصـــل از ایـــن همـــکاری و 
ــا هماهنگـــی  ــرد اقدامـــات مرتبـــط بـ کـ ــه  ــوه هزینـ نحـ
خزانـــه دار ســـندیکا انجـــام شـــود. همچنیـــن مقـــرر 
توســـعه  کمیتـــه  بـــا  الزم  هماهنگی هـــای  شـــد 
صـــادرات ســـندیکا بـــرای انتخـــاب ترکیـــب مقامـــات 

ارشـــد در هیـــأت اعزامـــی انجـــام شـــود.
انجـــام  نظرســـنجی  از  گزارشـــی  جلســـه  ادامـــه  در 
کاری  اولویت هـــای  اعضـــا در خصـــوص  از  شـــده 
ســـندیکا توســـط معاونـــت پژوهشـــی ارائـــه و مقـــرر 
ــود.  ــال شـ ــا ارسـ ــرای اعضـ شـــد نتایـــج نظرســـنجی بـ
نتایـــج  روی  بـــر  تکمیلـــی  تحلیل هـــای  همچنیـــن 
ســـایر  گرفتـــن  نظـــر  در  بـــا  و  انجـــام  ســـنجی  نظـــر 
اســـتخراج  هـــای  برنامـــه  شـــامل  الزم  ورودی هـــای 
اســـتراتژیک  راه  نقشـــه  و  راهبـــردی  ســـند  از  شـــده 
نیـــرو  وزارت  اولویت هـــای  همچنیـــن  و  ســـندیکا 
گـــزارش تکمیلـــی جهـــت  یـــک  و وزارت صنایـــع، 
تعییـــن اولویـــت هـــای ســـال 97 ســـندیکا تهیـــه و در 

نشســـت پایـــان ســـال ســـندیکا ارائـــه شـــود.
طبـــق تصمیـــم هیـــات مدیـــره مقـــرر شـــد نشســـت 
پایـــان ســـال ســـندیکا بـــا اعضـــای محتـــرم بـــا هـــدف 
ـــندیکا  ـــال 96 س ـــرد س ـــزارش عملک گ ـــی و  ـــم اندیش ه
در هفتـــه ســـوم اســـفندماه برگـــزار و برنامـــه جلســـه بـــا 

هماهنگـــی هیـــأت مدیـــره نهایـــی شـــود. 

هیات مدیره الحاقیه توانیر 
در قرارداد تیپ خرید را پذیرفت

ــرق  ــت بـ ــندیکای صنعـ ــره سـ ــات مدیـ ــای هیـ اعضـ
محـــل  در  جـــاری  ســـال  مـــاه  بهمـــن  یکـــم  ایـــران 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل جلســـه 

دادنـــد. 
پـــس  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  نشســـت  ایـــن  در 
در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  ارائـــه  از 
خصـــوص تهیـــه پیـــش نویـــس تیـــپ قـــرارداد خریـــد 
بررســـی  نیـــز  و  ســـندیکا  نماینـــدگان  توســـط  کاال 

الحاقیـــه پیشـــنهادی توانیـــر، هیـــات مدیـــره موافقـــت 
کـــرد.   ــر اعـــام  ــا الحاقیـــه پیشـــنهادی توانیـ خـــود را بـ
کمیتـــه  کـــه نظـــرات  قـــرار اســـت ایـــن امـــر طـــی نامـــه ای 
آن عنـــوان  هـــم در  قراردادهـــای ســـندیکا  حقوقـــی 
شـــده، بـــه شـــرکت توانیـــر اعـــام و پیگیـــری هـــای 
ســـندیکا در مـــورد پیـــش نویـــس تیـــپ قـــرارداد انتقـــال 

ــد.  ــته باشـ ــه داشـ ــم ادامـ هـ
در ادامـــه نحـــوه انجـــام پیگیـــری هـــای الزم بـــه منظـــور 
لحـــاظ شـــدن امتیـــاز فنـــی بـــرای اعضـــای ســـندیکا 
ـــای  ـــرکت ه ـــه ای و ش ـــای منطق ـــات برق ه در مناقص
گرفـــت و ارائـــه پیشـــنهادات  یـــع مـــورد بررســـی قـــرار  توز
و  یابـــی  ارز کمیتـــه  بـــه  الزم  ماحظـــات  بررســـی  و 

تشـــخیص صاحیـــت محـــول شـــد. 
هیـــات مدیـــره همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه لـــزوم تعریـــف 
تهیـــه  یکدیگـــر،  از  اعضـــا  و  ســـندیکا  تعهـــدات 
ســـندیکا،  عضویـــت  میثاق نامـــه  پیش نویـــس 
کـــردن  نحـــوه عملیاتـــی  و  ضمانت هـــای اجرایـــی 
کار خـــود قـــرار داد تـــا پـــس از نهایـــی  آن را در دســـتور 
شـــدن در مجمـــع عمومـــی بـــه تصویـــب اعضـــا برســـد. 
تعلیـــق ضبـــط ضمانـــت نامـــه هـــا و فســـخ قراردادهـــا 
کارگـــروه مشـــترک  تـــا زمـــان برگـــزاری مجـــدد جلســـات 
کـــه قـــرار اســـت از ســـوی ســـندیکا  درخواســـتی اســـت 
انـــرژی  و  بـــرق  معاونـــت  حائـــری،  همایـــون  بـــه 
ــل  ــل و فصـ ــد حـ ــا دوره رونـ ــود تـ ــام شـ ــرو اعـ ــر نیـ وزیـ
و  ســـندیکا  کار  دســـتور  در  متوقـــف  قراردادهـــای 

گیـــرد.  وزارت نیـــرو قـــرار 
در بخـــش دیگـــری از شـــانزدهمین جلســـه هیـــات 
ضمـــن  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  مدیـــره 
بـــرای  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  ارائـــه 
تهیـــه پیشـــنهاد ســـندیکا در خصـــوص تعرفه هـــای 
گمرکـــی و موضوعـــات طـــرح و توافـــق شـــده در جلســـه 
ســـایر  نماینـــدگان  بـــا  قراردادهـــا  حقوقـــی  کمیتـــه 
کارگـــروه دائمـــی  کمیته هـــای ســـندیکا، مقـــرر شـــد 
ــندیکا  ــای سـ ــه حقوقـــی قراردادهـ کمیتـ ــه ذیـــل  تعرفـ
کمیته هـــای ســـندیکا  ـــا حضـــور نماینـــدگان تمامـــی  ب
تشـــکیل شـــده و متـــن نهایـــی پیشـــنهاد ســـندیکا 
کســـب  پـــس از  گمرکـــی  در خصـــوص تعرفه هـــای 
ارســـال  نیـــرو  وزارت  بـــرای  مدیـــره  هیـــأت  از  نظـــر 
کمیتـــه  اســـت  قـــرار  خصـــوص  همیـــن  در  شـــود. 
حقوقـــی ســـندیکا نشســـت مشـــترکی نیـــز بـــا انجمـــن 

کنـــد. ســـازندگان تابلـــو برگـــزار 
برگـــزاری نشســـت مشـــترک بـــا نماینـــده اتـــاق بازرگانـــی 
آتـــی هیـــات  برگـــزاری جلســـه  مـــاده 1؛  کمیتـــه  در 
ـــه  ـــرق منطق ـــرکت ب ـــل ش ـــر عام ـــور مدی ـــا حض ـــره ب مدی
ای تهـــران و نیـــز انجـــام پیگیـــری هـــای الزم بـــرای 
برگـــزاری نشســـت مشـــترکی بـــا معـــاون بـــرق وزیـــر 
نیـــرو در خصـــوص نحـــوه اســـتفاده از اعتبـــار بانـــک 
توســـعه اســـامی از دیگـــر مصوبـــات ایـــن جلســـه بـــود. 

 کمیته اتوماسیون و مخابرات 
کمیته تخصصی  برگزاری مجمع عمومی 

اتوماسیون و مخابرات

تخصصـــی  کمیتـــه  عمومـــی  مجمـــع  جلســـه 
اتوماســـیون و مخابـــرات پنجـــم اســـفند مـــاه ســـال 
جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

شـــد.  برگـــزار 

گزارشـــی  کمیتـــه   در ابتـــدای ایـــن نشســـت، رئیـــس 
کـــرد  ارائـــه  کمیتـــه  ایـــن   96 ســـال  عملکـــرد  از 
بـــه  تصویـــب رســـید. همچنیـــن  آرا  اتفـــاق  بـــا  کـــه 
ــرای  ــه بـ کمیتـ ــی  ــمینار تخصصـ ــزاری سـ ــاره برگـ دربـ
شـــرکتهای مشـــاور و پیمانـــکار نفتـــی بحـــث و تبـــادل 
نظـــر شـــد. در ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد شـــرکتهای عضـــو 
کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  بـــه عنـــوان نماینـــدگان 
کمیتـــه دانشـــبنیان ســـندیکا حضـــور  ـــرات در  و مخاب

ــند. ــته باشـ ــکاری داشـ و همـ
 

کمیتـــه از طریـــق  رتبـــه بنـــدی شـــرکت های عضـــو 
کشـــور و وزارت  ســـندیکا در ســـازمان برنامه وبودجـــه 
اتوماســـیون  کارگـــروه  تشـــکیل  پیشـــنهاد  صنایـــع، 
ترجیحـــی  جایـــگاه  مقدمـــات  ایجـــاد  صنعتـــی، 
هـــای  پـــروژه  در  کمیتـــه  ایـــن  عضـــو  شـــرکت های 
شـــرکت های  آیین نامـــه  طریـــق  از  بـــرق  صنعـــت 
یابـــی و تعییـــن  ــه ارز کمیتـ ــا  ــاز، تعامـــل بـ یکپارچه سـ
کمیتـــه  صاحیـــت ســـندیکا، تمرکـــز بـــر روی تاســـیس 
روابـــط بین الملـــل ســـندیکا، اقـــدام جهـــت چـــاپ 
دیگـــر  از  کمیتـــه  اعضـــای  بین المللـــی  کاتالـــوگ 

محورهـــای مـــورد بحـــث در ایـــن جلســـه بـــود. 
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کار کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا؛ دستور 
جمع بندی نظرات برق های منطقه ای 

در مورد آیین نامه یکپارچه سازان

کمیتـــه  رئیســـه  هیئـــت  جلســـه  دومیـــن  و  هفتـــاد 
ســـندیکا  مخابـــرات  و  اتوماســـیون  تخصصـــی 
محـــل  در  جـــاری  ســـال  مـــاه  بهمـــن  پانزدهـــم 
شـــد.  برگـــزار  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 

ـــاره جلســـه  ـــی درب در ابتـــدای ایـــن جلســـه، توضیحات
تعرفـــه و حمایـــت از ســـاخت داخـــل مطـــرح شـــد. بنـــا 
ـــی  ـــر تصمیـــم هیـــات رئیســـه مقـــرر شـــد در جلســـه آت ب
ـــدگان  ـــر و نماین ـــور دبی ـــا حض ـــا ب ـــه ه ـــوع تعرف ـــز موض نی
کمیتـــه پســـت ســـازان در هیـــات مدیـــره ســـندیکا 

بررســـی شـــود. 
کمیتـــه  در ادامـــه جلســـه اعضـــای هیـــات رئیســـه 
ــه  ــا، تهیـ ــارکت اعضـ ــاره تمهیـــدات جـــذب مشـ دربـ
کمیتـــه،  عملکـــرد  یابـــی  ارز جهـــت  پرسشـــنامه 
کمیتـــه و  تدویـــن اهـــداف و خط¬مشـــی عملکـــرد 
کمیتـــه  تعییـــن برنامـــه 6 ماهـــه برگـــزاری جلســـات 
قـــرار  همچنیـــن  پرداختنـــد.  بررســـی  و  بحـــث  بـــه 
کمیتـــه نقطـــه نظـــرات  شـــد اعضـــای هیـــات رئیســـه 
کشـــور در مـــورد  ارســـالی بـــرق هـــای منطقـــه ای سراســـر 
بحـــث آیین نامـــه یکپارچه¬ســـازان را مـــورد ماحظـــه 

ــرار دهنـــد.  قـ
کـــره بـــا پژوهشـــگاه نیـــرو در  همچنیـــن مقـــرر شـــد مذا
ـــرارداد  خصـــوص پیـــش بینـــی هزینـــه هـــای اســـپک ق
کار  در قالـــب بودجـــه معامـــات متوســـط در دســـتور 

گیـــرد. ـــرار  کمیتـــه ق

در نشست تخصصی کمیته تخصصی اتوماسیون 
گرفت؛ و مخابرات سندیکا صورت 

تبیین استانداردهای پرکاربرد برای 
دستورالعمل سیستم های حفاظت 

روز  ســـندیکا  مخابـــرات  و  اتوماســـیون  کمیتـــه 
کارشناســـان  سه شـــنبه ســـوم بهمـــن مـــاه بـــا حضـــور 
و مدیـــران شـــرکت IGMC بـــه منظـــور تعامـــل بیشـــتر 

کـــرد. اقـــدام بـــه برگـــزاری نشســـتی تخصصـــی 
اســـتاندارد   معرفـــی  از  پـــس  جلســـه  ایـــن  در 
بـــرق،  صنعـــت  در  آن  کاربـــرد  IEC61850و 
ــل  ــر متقابـ ــوص تاثیـ ــوطی در خصـ ــات مبسـ توضحیـ
سیســـتم های اتوماســـیون و حفاظـــت در پســـت های 
ارائـــه    IEC61850اســـتاندارد براســـاس  فشـــارقوی 

شـــد. 
ارتبـــاط  تبـــادل  مقـــرر شـــد  ایـــن جلســـه  ادامـــه  در 
یابـــد.  تـــداوم   IGMC شـــرکت  و  کمیتـــه  فنـــی 
تخصصـــی  محتـــوای  و  مطالـــب  ارائـــه  همچنیـــن 
ــل  ــر متقابـ ــوص تاثیـ ــن در خصـ ــنهادی حاضریـ پیشـ
دســـتور  در  اتوماســـیون  و  حفاظـــت  سیســـتم های 
کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و مخابـــرات قـــرار  کار 

گرفـــت تـــا پـــس از بررســـی و تصویـــب، بـــرای درج در 
مدیریـــت  حفاظتـــی  سیســـتم های  دســـتورالعمل 

شـــبکه بـــه آن مجموعـــه ارســـال شـــود.

 کمیته ارتینگ 
کمیته ارتینگ با  برگزاری دوره آموزشی 

همکاری سازمان استاندارد

کمیتـــه  کارگـــروه تدویـــن اســـتاندارد  دوره آموزشـــی 
ســـندیکا،  صاعقـــه  برابـــر  در  حفاظـــت  و  ارتینـــگ 
محـــل  در  جـــاری  ســـال  مـــاه  بهمـــن  شـــانزدهم 

شـــد.  برگـــزار  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
ایـــن دوره آموزشـــی بـــا توجـــه بـــه تـــاش هـــای »کارگـــروه 
حفاظـــت  و  ارتینـــگ  کمیتـــه  اســـتاندارد  تدویـــن 
دربرابـــر صاعقـــه« مبنـــی بـــر بروزرســـانی، تدویـــن و 
ــا حـــوزه ارتینـــگ  گســـترش اســـتانداردهای مرتبـــط بـ
و  مکاتبـــات  نیـــز  و  صاعقـــه  برابـــر  در  حفاظـــت  و 
ــه  ــتاندارد بـ ــی اسـ ــازمان ملـ ــا سـ ــه بـ کمیتـ ــرات  کـ مذا
کمیتـــه  منظـــور رســـمیت بخشـــیدن بـــه فعالیـــت ایـــن 
و حســـن انجـــام فعالیـــت هـــای آن در راســـتای نیـــل 

ــزار شـــد. ــه اهـــدف تعریـــف شـــده، برگـ بـ
ــت  ــتاندارد جهـ ــی اسـ ــازمان ملـ ــه سـ ــن رابطـ در همیـ
و  ملـــی  اســـتاندارد  تدویـــن  نحـــوه  پروانـــه  صـــدور 
را  مدرســـی  ســـازمان  ایـــن   5 شـــماره  اســـتاندارد 
کمیتـــه ارتینـــگ و حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه  بـــه 
کـــرد و در نهایـــت بـــا هماهنگـــی  ســـندیکا معرفـــی 
حضـــور  یـــخ  تار تعییـــن  و  شـــده  انجـــام  هـــای 
ــا  ــن دوره بـ ــتاندارد، ایـ ــی اسـ ــازمان ملـ ــناس سـ کارشـ
ــندیکا در  ــو سـ ــای عضـ ــرکت هـ ــر از شـ ــور 15 نفـ حضـ

شـــانزدهم بهمـــن مـــاه برگـــزار شـــد.

کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت
یابی و تشخیص  در جلسه کمیته کمیته ارز

صاحیت سندیکا تصمیم گیری شد؛
معرفی شرکت ها برای مناقصات درگرو 

توافق بر رصد پروژه توسط سندیکا

تشـــخیص  و  یابـــی  ارز کمیتـــه  هیات رییســـه 
یـــت  صاحیـــت ســـندیکا اواســـط دی مـــاه بـــا محور
بررســـی موضـــوع اعمـــال امتیـــاز اعضـــای ســـندیکا 
در مناقصـــات برق هـــای منطقـــه ای تشـــکیل جلســـه 

داد.
ارائـــه  بـــا  کمیتـــه  رییـــس  ایـــن جلســـه  ابتـــدای  در 
ــا شـــعبه خراســـان  ــره بـ گزارشـــی از دیـــدار هیات مدیـ
بـــرق  شـــرکت  مدیرعامـــل  بـــا  دیـــدار  و  ســـندیکا 
بـــرای  امتیـــاز  اعمـــال  از  اســـتان  ایـــن  منطقـــه ای 
ــه  ــناد مناقصـ ــندیکا در اسـ ــد سـ ــورد تاییـ ــای مـ اعضـ
کـــرد: بـــرای  ایـــن شـــرکت خبـــر داد و خاطـــر نشـــان 
گواهـــی عضویـــت  کســـب ایـــن امتیـــاز تنهـــا داشـــتن 
ــوده و الزم اســـت توافقـــی مابیـــن  کافـــی نبـ ــندیکا  سـ

کـــه بـــه  طرفیـــن قـــرارداد و ســـندیکا صـــورت پذیـــرد 
کـــردن رونـــد اجرایـــی پـــروژه  ســـندیکا اجـــازه  رصـــد 

شـــود.  داده 
ــه  کمیتـ ــزود: یکـــی از وظایـــف  ــه افـ  وی در ایـــن رابطـ
می توانـــد شفاف ســـازی شـــروط قابـــل پذیـــرش بـــرای 
ایـــن جلســـه همچنیـــن  ادامـــه  باشـــد. در  طرفیـــن 
هیات مدیـــره  رییـــس  بـــا  تلفنـــی  کـــره  مذا طـــی 
ــات  ــه جلسـ ــری نتیجـ ــوص پیگیـ ــندیکا در خصـ سـ
تـــا  شـــد،  اشـــاره  توانیـــر  و  منطقـــه ای  برق هـــای  بـــا 
کنـــون موضـــوع اعمـــال امتیـــاز در اســـناد مناقصـــه 
تهـــران،  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های  ســـوی  از 
اصفهـــان، خراســـان و هرمـــزگان مـــورد پذیـــرش واقـــع 
شـــده و مدیـــران آن شـــرکت ها در ایـــن خصـــوص بـــه 

ســـندیکا قـــول مســـاعد داده انـــد.
هیات رییســـه  اعضـــای  نظـــر  اتفـــاق  بـــا  ادامـــه  در 
پیگیری هـــای  و  بررســـی ها  انجـــام  شـــد  مصـــوب 
کـــه بـــه صـــورت  کلیـــدی  الزم در مـــورد ســـه محـــور 
بالقـــوه دارای فرصت هـــای مناســـبی بـــرای ایفـــای 
یابـــی و تشـــخیص  نقـــش ســـندیکا در مباحـــث ارز
کار  دســـتور  در  هســـتند،  شـــرکت ها    صاحیـــت 
گیـــرد.  همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــه منظـــور  کمیتـــه قـــرار 
کار  تقســـیم   کمیتـــه  عملیاتـــی  برنامـــه  پیشـــرفت 
گرفتـــه و هـــر یـــک از اعضـــا عهـــده دار بخشـــی  صـــورت 

از امـــور باشـــند.
بـــر ایـــن اســـاس در خصـــوص محورهـــای ســـه گانه 
قانونـــی  روش  کمیتـــه،  برنامه هـــای  و  اهـــداف 
کثـــر اســـتفاده  اســـتفاده از »تبصـــره مـــاده 5 قانـــون حدا
نیازهـــای  تامیـــن  در  خدماتـــی  و  تولیـــدی  تـــوان  از 
بـــا  محورهـــا  بـــا  ایـــن  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  کشـــور« 
اثربخشـــی در بلندمـــدت معرفـــی شـــد. همچنیـــن 
بـــا  ایجادشـــده  دوســـتانه  ارتباطـــات  از  اســـتفاده 
اصفهـــان،  تهـــران،  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های 
و  میان مـــدت  اثربخشـــی  بـــا  هرمـــزگان  و  خراســـان 
بـــا اقدامـــات عاجـــل در ایـــن زمینـــه دیگـــر محـــور 
ـــود. عـــاوه  ـــه ب کمیت ـــدام  کلیـــدی مطروحـــه جهـــت اق

برایـــن در ســـومین محـــور اســـتفاده از فرصت هـــای 
ــر دولتـــی و معرفـــی  ــای غیـ ــود در پروژه هـ ــوه موجـ بالقـ
شـــرکت های دارای صاحیـــت در صـــورت اســـتعام 

کارفرمـــا مطـــرح شـــد. از جانـــب 
کمیتـــه  در ادامـــه جلســـه نقشـــه راه اقدامـــات آتـــی 
ارائـــه و پـــس از تبـــادل نظـــر مقـــرر شـــد اعضـــا بـــه منظـــور 
کارشناســـانه  خـــود  کـــردن آن، نظـــرات دقیـــق و  نهایـــی 

کننـــد. را در جلســـه بعـــدی اعـــام 
در پایـــان ضمـــن ارائـــه پیش نویـــس نامـــه خطـــاب 
در  توانیـــر  شـــرکت  یـــع  توز هماهنگـــی  معـــاون  بـــه 
در  حضـــور  بـــرای  نماینـــده  معرفـــی  خصـــوص 
کمیتـــه، تصمیم گیـــری چگونگـــی ایـــن  جلســـات 

بعـــد موکـــول شـــد. بـــه جلســـه  ارتباطـــات 

کمیته انرژی های تجدیدپذیر
کمیته انرژی های تجدیدپذیر  اعتراض 

سندیکا به افزایش تعرفه پنل های 
خورشیدی 

هـــای  انـــرژی  کمیتـــه  رییســـه  هیـــات  جلســـه 
تجدیدپذیـــر هشـــتم اســـفند مـــاه ســـال جـــاری بـــا 
گمرکـــی و دغدغـــه هـــای  هـــدف بررســـی تعرفـــه هـــای 
کمیتـــه در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق  آموزشـــی 

ایـــران تشـــکیل شـــد.
ســـازوکار  و  هـــا  اولویـــت  ایـــن جلســـه،  ابتـــدای  در 
معاونـــت  حضـــور  بـــا  آموزشـــی  امـــور  در  ســـندیکا 
آمـــوزش و پژوهـــش ســـندیکا مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر 
گرفـــت. برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی بـــا رویکـــرد  قـــرار 
ـــای  ـــزاری دوره ه ـــاب از برگ ـــی، اجتن ـــردی و عمل کارب
ـــا بیـــرون از ســـندیکا، اســـتفاده  کلیشـــه ای و مشـــابه ب
از ظرفیـــت علمـــی و تجربـــی شـــرکت هـــای عضـــو 
ــه از تخفیـــف  کمیتـ ــای  ــورداری اعضـ ــه و برخـ کمیتـ
در موضوعـــات مرتبـــط از اهـــم مـــوارد مطـــرح شـــده و 
انتظـــارات اعضـــای هیـــات رییســـه از واحـــد آمـــوزش 

ســـندیکا بـــود.
پژوهـــش  معاونـــت  اســـدی،  علیرضـــا  ادامـــه  در 
و  کار  و  ســـاز  تشـــریح  ضمـــن  ســـندیکا  آمـــوزش  و 
سیاســـت هـــای آموزشـــی ســـندیکا از درخواســـت 
برگـــزاری  بـــرای  کمیتـــه  رییســـه  هیـــات  اعضـــای 
دوره هـــای آموزشـــی مرتبـــط بـــا حـــوزه انـــرژی هـــای 
کـــرد و مهمتریـــن دغدغـــه ایـــن  تجدیدپذیـــر اســـتقبال 
ــا  ــات بـ ــا موضوعـ ــی بـ ــزاری دوره هایـ ــت را برگـ معاونـ
ـــه  ـــا تجرب ـــا حضـــور مدرســـانی ب کیفیـــت و جـــذاب و ب

کـــرد. و حرفـــه ای عنـــوان 
بـــه ایـــن ترتیـــب مقـــرر شـــد اعضـــای هیـــات رییســـه 
موضوعـــات و دوره هـــای مـــورد نظـــر خـــود را در قالـــب 
پروپـــوزال در اختیـــار معاونـــت آمـــوزش و پژوهـــش 
ـــا در اســـرع وقـــت مـــورد بررســـی و در برنامـــه  بگذارنـــد ت

گنجانـــده شـــود. ســـه ماهـــه اول ســـال 97 
ـــه  کمیت ـــه  ـــات رییس ـــه هی ـــری از جلس ـــش دیگ در بخ
کمیتـــه حقوقـــی و  کـــه دبیـــر  انـــرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر 
قراردادهـــای ســـندیکا مهمـــان آن بـــود، اعضـــا ضمـــن 

کارشناســـی تعرفـــه پنـــل هـــای  ـــه افزایـــش غیـــر  اشـــاره ب
فتوولتاییـــک از 15 درصـــد بـــه 32 درصـــد، مراتـــب 
اعتـــراض خـــود را  نســـبت بـــه ایـــن تصمیـــم وزارت 
کردنـــد. اعضـــای  صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اعـــام 
کیـــد بـــر اینکـــه افزایـــش  هیـــات رییســـه همچنیـــن بـــا تا
گرانترشـــدن اجـــرای  تعرفـــه در شـــرایط فعلـــی منجـــر بـــه 
پـــروژه هـــای خورشـــیدی مـــی شـــود،  از کمیتـــه حقوقـــی 
و قـــرار دادهـــای ســـندیکا بـــه عنـــوان مســـئول پیگیـــری 

بحـــث تعرفـــه هـــا در ســـندیکا توضیـــح خواســـتند. 
کمیتـــه حقوقـــی و قـــرارداد هـــا بـــا اشـــاره بـــه  دیبـــر 
کیـــد  ـــه تا جلســـات تشـــکیل شـــده در خصـــوص تعرف
کـــه هیـــچ نامـــه و یـــا درخواســـتی بـــرای افزایـــش  کـــرد 
کمیتـــه بـــه ســـازمان  کاهـــش تعرفـــه هـــا از ایـــن  یـــا 
هـــا و ارگان هـــای خـــارج ســـندیکا ارســـال نشـــده و 
کاال هـــای مرتبـــط بـــا  گـــر تغییـــری در تعرفـــه واردات  ا
گرفتـــه، از مبـــادی  صنعـــت تجدیدپذیـــر صـــورت 

ــرد.  گیـ ــی  ــات مـ ــندیکا نشـ ــارج سـ خـ
کـــه  گذاشـــته شـــد  ـــر ایـــن  ـــرار ب ـــان ایـــن جلســـه ق در پای
نامـــه ای در اعتـــراض بـــه ایـــن افزایـــش بـــه هیـــات 
مدیـــره ســـندیکا ارســـال شـــود و ضمـــن درج دالیـــل 
ـــودن  ـــتباه ب ـــده، اش ـــی ش کارشناس ـــن و  ـــن متق و براهی
افزایـــش تعرفـــه واردات پنـــل در شـــرایط فعلـــی بـــرای 
اعضـــای هیـــات مدیـــره بـــه اثبـــاث برســـد. همچنیـــن 
مقـــرر شـــد پـــس از اقنـــاع هیـــات مدیـــره ســـندیکا، 
نامـــه ای بـــه آقـــای میرنـــژاد ارســـال و از افزایـــش ردیـــف 
کاالی مربـــوط بـــه پنـــل فتوولتاییـــک  در ســـال آینـــده 

جلوگیـــری بـــه عمـــل آیـــد.

تجدیدپذیرهای اصفهان 
سندیکایی می شوند

ســـندیکا  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه 
حضـــور  بـــا  مـــاه  بهمـــن  پنجـــم  پنجشـــنبه  روز 
از  جمعـــی  کمیتـــه،  ایـــن  هیات  رییســـه  اعضـــای 
نماینـــدگان  و  تجدیدپذیـــر  حـــوزه  ســـرمایه گذاران 
رییـــس هیات مدیـــره  بـــه همـــراه  شـــعبه اصفهـــان 
ــه داد. ســـندیکا، در محـــل ســـندیکا تشـــکیل جلسـ
و  مشـــکات  بیـــان  از  پـــس  جلســـه  ایـــن  در 
انرژی هـــای  نیروگاه هـــای  ســـرمایه گذاران  موانـــع 
و  راهکارهـــا  اصفهـــان،  اســـتان  در  تجدیدپذیـــر 
ـــع توســـط حاضریـــن  تجربیاتـــی جهـــت رفـــع ایـــن موان
اعضـــای  ادامـــه  در  شـــد.  گذاشـــته  اشـــتراک  بـــه 
اشـــاره  کمیتـــه تجدیدپذیـــر ضمـــن  هیات رییســـه 
و  شـــده  انجـــام  پیگیری هـــای  و  اقدامـــات  بـــه 

بـــر عضویـــت مهمانـــان  کمیتـــه،  آتـــی  برنامه هـــای 
جلســـه در ســـندیکا و لـــزوم برنامه ریـــزی اقدامـــات 
کوتاه مـــدت بـــرای حـــل ایـــن مشـــکات  بلندمـــدت و 
کیـــد داشـــتند. لـــذا مقـــرر شـــد واحـــد عضویـــت  تا
ســـندیکا در شـــعبه اصفهـــان و تهـــران، اقدامـــات 
مـــورد نیـــاز جهـــت عضویـــت  اعضـــای دعوت شـــده 
بـــه ایـــن جلســـه و دیگـــر ســـرمایه گذاران مرتبـــط بـــا 
کمیتـــه  ایـــن  بـــا هماهنگـــی  را  حـــوزه تجدیدپذیـــر 

دهنـــد. صـــورت 
ارســـال  از  پـــس  شـــد  مقـــرر  جلســـه  ادامـــه  در 
گردآمـــده  تجربیـــات  و  صورت گرفتـــه  اقدامـــات 
بـــه  ســـندیکا  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  در 
شـــعبه اصفهـــان، اطاعـــات ایـــن شـــعبه در حـــوزه 
ــندیکا  ــره سـ ــه هیات مدیـ ــر بـ ــای تجدیدپذیـ انرژی هـ
شـــود.  ارجـــاع  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  و 
از  یافتـــی  در مـــوارد  و  اطاعـــات  ارائـــه  همچنیـــن 
قالـــب  در  اصفهـــان  اســـتان  در  ســـرمایه گذاران 
در  تجدیدپذیـــر   انرژی هـــای  کمیتـــه  بـــه  گـــزارش 

گرفـــت. قـــرار  اصفهـــان  شـــعبه  دســـتورکار 
عـــاوه بـــر ایـــن بـــه تصویـــب رســـید جهـــت جمع بنـــدی 
همـــه جانبـــه موضـــوع، اقدامـــات مذکـــور بـــه طـــور 
مشـــابه بـــرای شـــعبه خراســـان ســـندیکا نیـــز صـــورت 
گیـــرد و نیـــز موانـــع و مشـــکات شـــرکت های عضـــو 
کمیتـــه بـــا تجمیـــع مـــوارد مطـــرح شـــده در ایـــن جلســـه 
آمـــاده و به روزرســـانی شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد 
ایـــن مـــوارد طـــی نامـــه ای بـــه ســـیدمحمد صـــادق زاده 
ــد. ــاتبا انعـــکاس یابـ ــرو و رییـــس سـ ــر نیـ ــاون وزیـ معـ
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه جلســـه هیات مدیـــره ســـندیکا 
کمیســـیون صنایـــع مجلـــس در روز هـــای آینـــده،  بـــا 
مصـــوب شـــد مـــوارد مطرح شـــده در ایـــن جلســـه بـــه 

نماینـــدگان مجلـــس نیـــز انتقـــال داده شـــود.
بـــر اســـاس مصوبـــات ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد طـــی 
ارســـال نامـــه ای بـــه محســـن مهرعلیـــزاده اســـتاندار 
اصفهـــان در خصـــوص مشـــکات ســـرمایه گذاران 
دیگـــر  موفـــق  تجربه هـــای  اصفهـــان،  اســـتان  در 
راهـــکار  قالـــب  یـــزد در  کشـــور ماننـــد  اســـتان های 

پیشـــنهاد شـــود.
شـــده  مطـــرح  مـــوارد  مجموعـــه  جلســـه  پایـــان  در 
ـــره ســـندیکا  توســـط اعضـــا توســـط رییـــس هیات مدی
ی بـــا اشـــاره بـــه  گرفـــت. و مـــورد جمـــع بنـــدی قـــرار 
طـــی  برقرارشـــده   ارتباطـــات  و  ســـندیکا  جایـــگاه 
ـــا دیگـــر دســـتگاه ها و نهاد هـــای  گذشـــته ب ســـال های 
جانبـــه  همـــه  پیگیـــری  دولتـــی،   غیـــر  و  دولتـــی 
مشـــکات تجدیدپذیرهـــا را در ســـطوح مختلـــف 
ـــی  ـــای اصل ـــی از اولویت ه ـــره یک ـــه و هیات مدی کمیت

دانســـت.
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 کمیته سازندگان تابلوهای برق
بررسی آئین نامه ارزیابی عضویت 

کمیتـــه ســـازندگان تابلوهـــای بـــرق  جلســـه اعضـــای 
هفدهـــم دی مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای 

ـــد.  ـــکیل ش ـــران تش ـــرق ای ـــت ب صنع
توســـط  گـــزارش  ارائـــه  بـــر  عـــاوه  جلســـه  ایـــن  در 
رییســـه  از جلســـات هیـــات  تابلوســـازان  نماینـــده 
یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت ســـندیکا  کمیتـــه ارز
ــه هـــای عمومـــی  کمیتـ ، آیین نامـــه مصـــوب جدیـــد 
ـــت  گرف ـــرار  ـــه ق ـــی وموردمطالع ـــددا بررس ـــندیکا مج س
کمیتـــه بـــا حضـــور معـــاون  و نظـــرات و پیشـــنهادات 

گردیـــد. اجرایـــی ســـندیکا مطـــرح 
عضویـــت  یابـــی  ارز آیین نامـــه  جلســـه  ادامـــه  در 
منطبـــق بـــا سیســـتم اجرایـــی  انجمـــن ســـازندگان 
بحـــث  ،مـــورد  ایـــران  نفـــت  صنعـــت  تجهیـــزات 
گرفـــت و بااعمـــال اصاحـــات الزم  وبررســـی قـــرار 
رییســـه  هیـــات  پیشـــنهادات  و  نظـــرات  براســـاس 
کمیتـــه تابلوســـازان ، بررســـس وتصویـــب آییـــن نامـــه 

کمیتـــه موکـــول شـــد. بـــه جلســـه آتـــی 

 کمیته تولیدپراکنده 

ویـــژه  کمیســـیون  در  چندجانبـــه  دیـــداری  طـــی 
گرفـــت؛  صـــورت  مجلـــس 

کمیسیون ویژه مجلس در  میانجی گری 
گاز DGها ماجرای قطع 

کنـــده بـــه  کمیتـــه تولیـــد پرا نماینـــده هیات رییســـه 
ــراه نمایندگانـــی از انجمـــن تولیدکننـــدگان بـــرق  همـ
و حـــرارت )CHP(روز دوشـــنبه دوم بهمـــن مـــاه بـــا 
چنـــد تـــن از نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی در 

کردنـــد. کمیســـیون ویـــژه بودجـــه مجلـــس دیـــدار 
ـــا حضـــور  ـــر ایـــن ب کـــه عـــاوه ب در ابتـــدای ایـــن جلســـه 
پرســـتو نریمیســـا مجـــری طـــرح نیروگاه هـــای تولیـــد 
کنـــده شـــرکت توانیـــر وهمچنیـــن نمایندگانـــی از  پرا
وزارت نفـــت، ســـازمان برنامـــه وبودجـــه وکارشناســـان 
می شـــد،  برگـــزار  مجلـــس  پژوهش هـــای  دفتـــر 
نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی از ســـندیکا و انجمـــن 
تولیدکننـــدگان بـــرق و حـــرارت بـــه طـــرح مســـائل و 

مشـــکات اعضـــای ایـــن تشـــکل ها پرداختنـــد.
در ایـــن راســـتا پـــس از آنکـــه ارزش هـــای مـــد نظـــر 
مقیـــاس  نیروگاه هـــای  ایجـــاد  طـــرح  از  قانون گـــذار 
تلفـــات،  کاهـــش  موضـــوع  جملـــه  از  کوچـــک 
هزینه هـــای  کاهـــش  ولتـــاژ،  افـــت  از  جلوگیـــری 
ــد  ــه پدافنـ ــوط بـ ــایل مربـ ــت مسـ ــرو و رعایـ ــال نیـ انتقـ
کیـــد قرارگرفـــت، عنـــوان  غیرعامـــل تشـــریح ومـــورد تا
شـــد: به علـــت اختـــاف بیـــن وزارتخانه هـــای نیـــرو 
گاز تعـــدادی از نیروگاه هـــا  ونفـــت طـــی 4 مـــاه اخیـــر، 
کـــه ایـــن امـــر عمـــا تعطیلـــی نیـــروگاه  قطـــع شـــده 
شـــدن  متضـــرر  و  کارکنـــان  بیـــکاری  متعاقبـــا  و 

اســـت. داشـــته  پـــی  در  را  ســـرمایه گذاران 
کیـــد بـــر موضوعیـــت  بـــر همیـــن اســـاس ضمـــن تا
ــا  ــدگان بـ ــای تولیدکننـ ــرژی« در قراردادهـ ــل انـ »تبدیـ
شـــرکت توانیـــر، تصریـــح شـــد: اختـــاف برداشـــت 
بـــه  نمی بایســـت  وزارت خانه هـــا  بیـــن  قانـــون  از 
تســـری داده شـــود  وتولیدکننـــدگان  ســـرمایه گذاران 

وکســـب وکار آنـــان را تحـــت تاثیـــر قراردهـــد. 
خصوصـــی  بخـــش  نماینـــدگان  جلســـه  ایـــن  در 
همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مشـــخص بـــودن موضـــوع 
کوچـــک مقیـــاس و  گاز بـــرای نیروگاه هـــای  قیمـــت 
همچنیـــن نحـــوه پرداخـــت آن بـــر اســـاس آیین نامـــه 
 ،96 ســـال  بودجـــه  قانـــون   14 تبصـــره  مصـــوب 
خواســـتار مشـــخص شـــدن هرچـــه ســـریعتر مســـایل 
مشـــکات  رفـــع  و  و95   94 ســـال های  بـــه  مربـــوط 

شـــدند. زمینـــه  ایـــن  در  نیروگاه هـــا 
کـــرات ایـــن جلســـه موضـــوع  در  بخـــش دیگـــری از مذا
و  مطـــرح  درصـــد   55 بـــاالی  الکتریکـــی  راندمـــان 
ــورد  ــا در مـ ــودن آن خصوصـ ــی بـ ــکان اجرایـ ــدم امـ عـ
کیـــد  تا مـــورد  احداث شـــده  ســـابقا  واحدهایـــی 
ــر  در تاییـــد ایـــن  قرارگرفـــت و نماینـــده شـــرکت توانیـ
موضـــوع بـــه ارائـــه توضیحـــات مبســـوطی پرداخـــت. 
عـــاوه بـــر ایـــن اشـــکاالت مرتبـــط بـــا الـــزام متقاضیـــان 
یافـــت مطـــرح و توضیحـــات الزم  بـــه اجـــرای طـــرح باز

ارائـــه شـــد.
کنـــده شـــرکت توانیـــر  در ادامـــه مجـــری طـــرح تولیـــد پرا
کاملـــی در تاییـــد ســـخنان  ـــه توضیحـــات  ضمـــن ارائ
ـــا  ـــه اختـــاف نظـــر ب نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی، ب
وزارت نفـــت در خصـــوص میـــزان بدهـــی شـــرکت 
ایـــن  پرداخـــت  بـــرای  الزم  اعتبـــار  عـــدم  و  توانیـــر 
بدهـــی اشـــاره داشـــت. همچنیـــن نماینـــدگان وزارت 
ــات  ــوص مصوبـ ــی در خصـ ــن توضیحاتـ نفـــت ضمـ
از  را  تومانـــی  140میلیـــارد  طلـــب  مانـــده  قانونـــی، 
کوچـــک مقیـــاس غیـــر قابـــل توجیـــه  نیروگاه هـــای 
دانســـتند. نماینـــده ســـازمان برنامـــه و بودجـــه نیـــز در 
ــه  ــه و برنامـ ــا قانـــون بودجـ ــرای مفـ ــه اجـ ــزام بـ ــه الـ ادامـ

ــرارداد. ــد قـ کیـ ــورد تا ــم را مـ ششـ
در پایـــان جلســـه بـــه منظـــور جمع بنـــدی موضـــوع، 
کمیســـیون ویـــژه مجلـــس  حمیدرضـــا فوالدگـــر رییـــس 
ــتماع ســـخنان تمامـــی  ــامی پـــس از اسـ ــورای اسـ شـ
ذینفعـــان اعـــام داشـــت:  بـــا توجـــه بـــه تـــداوم قطـــع 
عـــدم  و  نیروگاه هـــا  از  توجهـــی  قابـــل  تعـــداد  گاز 
بـــا  موضـــوع  ایـــن  بـــروز  عوامـــل  مســـتقیم  ارتبـــاط 
تولیدکننـــدگان مناســـب اســـت وزارت نفـــت ضمـــن 
بدهـــی  اســـتمهال  بـــا  واحدهـــا  انشـــعاب  اتصـــال 
کنـــد تـــا در یـــک مـــدت معیـــن مشـــکل بیـــن  موافقـــت 
وزارتخانه هـــای نفـــت و نیـــرو مرتفـــع شـــود. در ایـــن 
ـــوی  ـــه ای ازس ـــوص نام ـــن خص ـــد در ای ـــرر ش ـــه مق رابط

ــر نفـــت ارســـال شـــود. ــرو بـــه وزیـ ــر نیـ وزیـ
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ کـ ــنهاد  ــن پیشـ وی همچنیـ
ــم، قوانیـــن  ــه ششـ ــد در احـــکام برنامـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
کســـب وکار وبهینه ســـازی مصـــرف  مربـــوط بـــه بهبـــود 
اســـت  الزم  دارد،  وجـــود  مغایرت هایـــی  ســـوخت 
کارشناســـی در ایـــن خصـــوص در  برگـــزاری جلســـات 

گیـــرد. کار قـــرار  دســـتور 

بـــر ایـــن اســـاس دســـتورات الزم بـــه دبیرکمیســـیون 
نهادهـــا  تمامـــی  از  دعـــوت  بـــرای  مجلـــس  ویـــژه 

شـــد. اعـــام  خصوصـــی  وبخـــش 

 کمیته حقوقی و قراردادها

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای  اظهارنظـــر 
گمرکـــی  تعرفه هـــای  دربـــاره  ســـندیکا 

ســـال 97

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت 
ــور  ــر در امـ ــام وزیـ ــم مقـ ــه قائـ ــه ای بـ ــران در نامـ ــرق ایـ بـ
بین الملـــل و پشـــتیبانی صنعـــت آب و بـــرق، نظـــر 
 1397 ســـال  گمرکـــی  تعرفه هـــای  دربـــاره  را  خـــود 

ــرد.  کـ اعـــام 
ـــار  ـــه اظه ک ـــد  ـــد می کن کی ـــه تا ـــدای نام ـــده در ابت نگارن
گمرکـــی 1397  نظـــر ایـــن ســـندیکا دربـــاره تعرفه هـــای 
مطابـــق اساســـنامه و اهـــداف ایـــن تشـــکل مبتنـــی 
بـــر حمایـــت از تولیـــد )کاال – خدمـــات( داخلـــی بـــا 
حفـــظ رقابـــت پذیـــری موجـــود در زنجیـــره تامیـــن بـــا 
کاال و  کیفیـــت  رویکـــرد انحصـــار زدایـــی و افزایـــش 

خدمـــات اســـت. 
ـــر اقتصـــاد  کـــم ب کـــه شـــرایط حا ایـــن نامـــه اذعـــان دارد 
ایـــران ماننـــد تـــورم داخلـــی، وضعیـــت نـــرخ ارز در 
ـــه  ـــر در تادی ـــود، تاخی ـــی، رک ـــره بانک ـــرخ به ـــترس، ن دس
ــر مالیـــات و تامیـــن  کـــم بـ ــرایط حا ــا، شـ پرداخـــت هـ
کـــه تعدیـــل  اجتماعـــی از جملـــه مـــواردی اســـت 
در آنهـــا موجبـــات حمایـــت همـــه جانبـــه از زنجیـــره 
تامیـــن از جملـــه تولیـــد )کاال و خدمـــات( داخلـــی را 
فراهـــم مـــی آورد و اقتصـــاد مقاومتـــی چیـــزی جـــز ایـــن 

نیســـت. 
ـــه عنـــوان اصلـــی تریـــن  ـــر ب در ایـــن نامـــه، پنـــج بنـــد زی
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای  محورهـــای موردنظـــر  
گمرکـــی ســـال 97 ذکـــر  ســـندیکا دربـــاره تعرفه هـــای 

شـــده اســـت: 
ــزات صنعـــت  ــاره تجهیـ ــه ای دربـ ــفافیت تعرفـ 1. شـ
کارگـــروه  بـــرق وجـــود نـــدارد و الزم اســـت ایـــن مهـــم در 
تخصصـــی مشـــترک و دائمـــی فیمابیـــن وزارت نیـــرو 
گـــردد .)شـــفافیت تعرفـــه  و ســـندیکا تعییـــن تکلیـــف 

ـــدن آن( ـــی ش ـــر تخصص ـــی ب ای مبتن
کاهـــش تعرفـــه مـــواد  گونـــه  2. ایـــن ســـندیکا از هـــر 
کاالی ســـاخته  از تعرفـــه  کـــه  گونـــه ای  اولیـــه )بـــه 
کمتـــر باشـــد( در راســـتای حمایـــت از  شـــده مرتبـــط 

. می کنـــد  حمایـــت  داخلـــی  کاالی  ســـاخت 
اقتصـــادی  فعالیـــت  گونـــه  هـــر  آنجائیکـــه  از   .3
طوالنـــی مـــدت منجملـــه تولیـــد )کاال و خدمـــات( 
ایـــن  دارد  مقـــررات  و  قوانیـــن  در  ثبـــات  بـــه  نیـــاز 
ویـــژه  بـــه  تغییـــر  گونـــه  هـــر  دارد  اعتقـــاد  ســـندیکا 
تغییـــرات جهشـــی و فـــوری در مقـــررات بـــدون در 
ــی و  ــرای پیـــش بینـ ــان تنفـــس الزم بـ ــن زمـ گرفتـ ــر  نظـ
برنامـــه ریـــزی نقـــض غـــرض بـــوده و مـــورد تائیـــد ایـــن 

ســـندیکا نمـــی باشـــد .

تجهیـــزات  هـــای  تعرفـــه  در  تغییـــر  گونـــه  هـــر   .4
ـــا  ـــار دقیـــق مقـــدار ی ـــه آم ـــدون توجـــه ب ســـاخته شـــده ب
کامـــل ظرفیـــت  کشـــور، شـــناخت  تعـــداد مـــورد نیـــاز 
تولیـــد داخـــل مبتنـــی بـــر حفـــظ رقابـــت پذیـــری و 
ایـــن  تائیـــد  مـــورد  انحصـــار،  ایجـــاد  از  جلوگیـــری 

نمی باشـــد. ســـندیکا 
5. نظـــر بـــه اینکـــه مـــاده تغییـــر قوانیـــن و مقـــررات در 
قراردادهـــای دولتـــی معمـــوال مرتبـــط بـــا تغییـــر تعرفـــه 
گمرکـــی مـــی باشـــد امـــا اســـتفاده از ایـــن مـــاده  هـــای 
ــه هنـــگام  ــه اواًل بـ ــژه ای از جملـ دارای مشـــکات ویـ
نبـــودن جبـــران آن اســـت و ثانیـــًا بروکراســـی شـــدید 
کـــم بـــر آن اســـت فلـــذا شـــرکت طـــرف قـــرارداد بـــا  حا
دولـــت )در صـــورت افزایـــش میـــزان تعرفه(مجبـــور بـــه 
تامیـــن بـــار مالـــی قابـــل توجهـــی خواهـــد شـــد بنابرایـــن 
گونـــه تغییـــر افزایـــش تعرفـــه هـــا منـــوط بـــه جبـــران  هـــر 
بهنـــگام بـــار مالـــی آن بـــرای قراردادهـــای جـــاری بـــوده 
مضافـــًا بـــر اینکـــه افزایـــش میـــزان تعرفـــه نبایســـتی 
باعـــث افزایـــش قیمـــت تجهیـــزات مشـــابه ســـاخت 
داخـــل را نیـــز فراهـــم آورد و در ایـــن زمینـــه بایســـتی 

رصـــد الزمـــه صـــورت پذیـــرد . 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا در پایـــان ایـــن نامـــه، 
یادداشـــت  ذیـــل  مندرجـــات   7 بنـــد  اصـــاح 
فصـــل 84 )عبـــارت تجهیـــزات مـــورد مصـــرف در 
ــورد  ــه مـ ــا اصاحیـ ــردد( را تنهـ گـ ــا حـــذف  ــروگاه هـ نیـ
کتـــاب مقـــررات صـــادرات  درخواســـت ســـندیکا در 

اســـت.  کـــرده  واردات ســـال 1397 عنـــوان  و 

کارگروه  معرفی نمایندگان سندیکا در 
مدیریت اختالفات قراردادی به توانیر

پـــس  توانیـــر  پیـــش مدیـــر عامـــل شـــرکت  چنـــدی 
قراردادهـــای  کارگـــروه  گســـترده  هـــای  پیگیـــری  از 
ـــرق ایـــران، طـــی نامـــه  متوقـــف ســـندیکای صنعـــت ب
ای بـــه شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای از تشـــکیل 
ــور  ــه منظـ ــراردادی بـ ــات قـ ــروه مدیریـــت اختافـ کارگـ

ارتقـــای توانمنـــدی ایـــن شـــرکت هـــا خبـــر داد. 
کـــه هفدهـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری  در ایـــن نامـــه 
بـــرای مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه 
ای ارســـال شـــده، بررســـی اختافـــات شـــرکت هـــا 
کاهـــش  منظـــور  بـــه  پیمانـــکاران  و  مشـــاوران  بـــا 
دعـــاوی مربوطـــه  و حـــل و فصـــل غیـــر قضایـــی، 
ارائـــه راهـــکار قانونـــی، پیگیـــری بازنگـــری مقـــررات از 
جملـــه دســـتورالعمل هـــا و بخشـــنامه هـــا در مراجـــع 
کارگـــروه  ذیربـــط بـــه عنـــوان اهـــداف اصلـــی تشـــکیل 
مدیریـــت اختافـــات قـــراردادی عنـــوان شـــده بودنـــد. 
در پایـــان ایـــن نامـــه از مدیـــران بـــرق هـــای منطقـــه 
بـــرای  کارشناســـانی  کـــه  بـــود  شـــده  خواســـته  ای 
ـــاوه  ـــه ع ک ـــد  کنن ـــی  ـــروه معرف کارگ ـــن  ـــت در ای عضوی
ــن  ــا، آییـ ــنامه هـ ــن، بخشـ ــه قوانیـ ــی بـ کافـ ــلط  ــر تسـ بـ
نامـــه و ضوابـــط و مقـــررات قراردادهـــای پیمانـــکاری 
ــند.  ــز باشـ ــد نیـ ــه عاقمنـ ــن حیطـ ــه ایـ ــاوران بـ و مشـ
در همیـــن راســـتا از ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

مشـــاوران  و  پیمانـــکاران  نماینـــده  عنـــوان  بـــه  نیـــز 
خواســـته شـــده بـــود تـــا نماینـــدگان خـــود را جهـــت 
ــن  ــد. در همیـ کننـ ــی  ــروه معرفـ کارگـ ــن  ــور در ایـ حضـ
راســـتا پیـــام باقـــری، نایـــب رییـــس هیـــات مدیـــره و 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات، مهـــدی مســـائلی،  رییـــس 
حقوقـــی  کمیتـــه  رییـــس  و  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
طاهـــرزاده،  امیرحســـین  و  ســـندیکا  قراردادهـــای 
ــوی  ــار قـ ــای فشـ ــازندگان پســـت هـ ــه سـ کمیتـ ــو  عضـ
کارگـــروه مدیریـــت  بـــه عنـــوان نماینـــدگان ســـندیکا در 

اختافـــات قـــراردادی معرفـــی شـــدند.

کمیته حقوقی و قراردادهای  کید  تا
سندیکا بر لزوم اعمال ضمائم 

قراردادهای تیپ

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت 
ایـــران طـــی نامـــه ای از معاونـــت هماهنگـــی  بـــرق 
یـــع شـــرکت توانیـــر ضمـــن تاییـــد متـــن قـــرارداد  توز
تیـــپ، بـــر لـــزوم پیگیـــری ایـــن معاونـــت بـــه منظـــور 
اعمـــال ضمائـــم قـــراردادی اعـــم از تعدیـــل نـــرخ ارز و 

کـــرد.  کیـــد  فلـــزات و جبـــران خســـارت تعدیـــل تا
اینکـــه  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  نامـــه  ایـــن  در  نگارنـــده 
از نظـــر شـــاخص هـــا  دســـتورالعمل هـــای موجـــود 
یتـــم محاســـبه بـــه عنـــوان پوشـــش دهنـــده  و الگور
ـــرارداد مناســـب نیســـتند، از آمادگـــی  ریســـک هـــای ق
ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــرای بررســـی و اصـــاح 
راهکارهـــای  ارائـــه  و  موجـــود  هـــای  دســـتورالعمل 
کارشناســـی خبـــر داده بـــود. عملیاتـــی در جلســـات 

اعالم آمادگی سندیکا برای همکاری با 
اتاق بازرگانی در بررسی اعمال تعدیل 

در قراردادها

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت 
ــی،  ــاق بازرگانـ ــه ای از رئیـــس اتـ ــی نامـ ــران طـ ــرق ایـ بـ
ـــرد  ک ـــران درخواســـت  کشـــاورزی ای ـــع معـــادن و  صنای
کـــه در  راهـــکار مناســـبی بـــرای تعدیـــل قراردادهایـــی 
آن هـــا تعدیـــل مبلـــغ قـــرارداد ناشـــی از اثـــرات افزایـــش 

کنـــد.  قیمـــت ارز دیـــده نشـــده اســـت، ارائـــه 
 نگارنـــده در ایـــن نامـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تاطمـــات 
مـــاه  ســـه  طـــی  به ویـــژه   1396 ســـال  در  ارز  نـــرخ 
ارائـــه  قیمت هـــای  بی اعتبـــاری   موجـــب  اخیـــر 
یکدیگر)ســـازندگان  بـــه  ســـندیکا  اعضـــای  شـــده 
اعتبـــار  از  خـــروج  متقابـــًا  و  پیمانـــکاران(  بـــه 
اجرائـــی  هـــای  دســـتگاه  بـــه  پیمانـــکاران  قیمـــت 
ــای  ــه حفـــظ ظرفیت هـ کـ ــد دارد  کیـ ــده اســـت، تا شـ
بی ثباتـــی  شـــرایط  چنیـــن  در  بخش خصوصـــی 
اقتصـــاد مســـتلزم عـــزم ملـــی و هماهنـــگ اســـت. 
کـــه ســـندیکای  در ایـــن نامـــه اذعـــان شـــده اســـت 

صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه نمایندگـــی از 500 شـــرکت 
کشـــور،  ســـازنده و پیمانـــکار صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
بررســـی فـــوری موضـــوع را بـــرای بقـــای شـــرکت هـــای 
بســـیار  پیمانـــکاران  و  تجهیـــزات  کننـــده  تولیـــد 
کار مناســـبی  ضـــروری مـــی دانـــد و الزم اســـت راه 
کـــه در آن هـــا تعدیـــل  بـــرای تعدیـــل قراردادهایـــی 
مبلـــغ قـــرارداد ناشـــی از اثـــرات افزایـــش قیمـــت ارز 
ــی  ــدن آن پـ ــی شـ ــه و اجرایـ ــت ارائـ ــده اسـ ــده نشـ دیـ

ــود.  ــری شـ گیـ
ــندیکای  ــه سـ کـ ــده اســـت  ــد شـ کیـ ــه تا ــان نامـ در پایـ
ـــران آمادگـــی دارد در ایـــن خصـــوص  ـــرق ای صنعـــت ب
همکاری هـــای الزم را بـــا اتـــاق بازرگانـــی بعمـــل آورد 
ــودن  ــر بـ گیـ ــه اهمیـــت و فرا ــه بـ ــا توجـ ــار دارد بـ و انتظـ

یـــت و جدیـــت پیگیـــری شـــود. موضـــوع،  بـــا فور

از  موثـــر  اســـتفاده  بـــر  ســـندیکا  کیـــد  تا
ظرفیت هـــای مـــاده 12 قانـــون رفـــع موانـــع 

رقابت پذیـــر  تولیـــد 

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران در نامـــه ای خطـــاب بـــه قائـــم مقـــام دبیـــر 
ــای  ــی برنامه هـ ــکام دائمـ ــون احـ ــاده 12 قانـ ــه مـ کمیتـ
ـــرای  ـــترهای الزم ب ـــاختن بس ـــم س ـــور  فراه کش ـــعه  توس
 12 مـــاده   قانونـــی  ظرفیت هـــای  از  موثـــر  اســـتفاده 
قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر را ضـــروری 

ــته اســـت.  دانسـ
نگارنـــده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مـــاده 12 قانـــون رفـــع 
ــر از جملـــه ظرفیـــت هـــای  موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـ
گـــذاران را تشـــویق بـــه ارائـــه  کـــه ســـرمایه  قانونـــی اســـت 
کاهـــش مصـــرف ســـوخت  بـــا هـــدف  طرح هایـــی 
کـــه در وزارت نیـــرو  کیـــد داشـــته اســـت  می کنـــد، تا
نیـــز طرح هـــای متعـــددی در حـــوزه صنعـــت بـــرق 
ــا  ــود داد امـ ــی وجـ ــن ظرفیـــت قانونـ ــتفاده از ایـ ــا اسـ بـ
نصیـــب  آن  از  چندانـــی  بهـــره  کنـــون  تا متاســـفانه 
وزارت نیـــرو و بخـــش خصوصـــی فعـــال در صنعـــت 



اسفند 96

75 74

112
اسفند 96
112

اخبــار ــده اســـت.اخبــار ــرق نشـ بـ
مســـئوالن  از  دعـــوت  ضمـــن  نامـــه  پایـــان  در 
و  برنامـــه  ســـازمان  نیـــرو،  و  نفـــت  وزارتخانه هـــای 
بودجـــه و نماینـــدگان ایـــن ســـندیکا بـــرای بررســـی 
موضـــوع  کـــه  اســـت  شـــده  تقاضـــا  موضـــوع،  ایـــن 
اســـتفاده از ظرفیـــت مـــاده 12 قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد 
گیـــرد و راهکارهـــای  کار قـــرار  رقابـــت پذیـــر در دســـتور 
قانـــون  ظرفیت هـــای  از  موثـــر  اســـتفاده  بـــرای  الزم 

مذکـــور فراهـــم آیـــد.

بررسی نحوه محاسبات قراردادهای 
کمیته حقوقی و  تیپ در جلسه 

قراردادها

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا بیســـت و پنجـــم  جلســـه 
ســـندیکای  محـــل  در  جـــاری  ســـال  مـــاه  بهمـــن 

صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای ایـــن جلســـه مشـــکات بیمـــه و تامیـــن 
بـــا  شـــده  انجـــام  کـــرات  مذا و  اعضـــا  اجتماعـــی 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی دربـــاره ایـــن موضـــوع، 
گرفـــت و مقـــرر شـــد مشـــکات  مـــورد بررســـی قـــرار 
گفتگـــو مـــورد  دســـته بنـــدی شـــده از طریـــق شـــورای 
خصـــوص  در  الزم  اقدامـــات  و  گیـــرد  قـــرار  طـــرح 
کل وصـــول حـــق بیمـــه نیـــز  برگـــزاری نشســـت بـــا مدیـــر 

انجـــام شـــود. 
گـــر  در ادامـــه جلســـه طبـــق تصمیـــم اعضـــا بنـــا شـــد ا
نشســـت فـــوق منتـــج بـــه نتیجـــه مطلـــوب و قابـــل 
ــر عامـــل  ــوع از طریـــق مدیـ ــا نشـــد، موضـ قبـــول اعضـ
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی مـــورد بررســـی و پیگیـــری 

گیـــرد.  قـــرار 
و  فرمـــول  ارائـــه  قراردادهـــا،  فلـــز  و  ارز  نـــرخ  تعدیـــل 
قراردادهـــای  بـــرای  مشـــخص  محاســـبات  نحـــوه 
تیـــپ از دیگـــر محورهـــای مـــورد بحـــث جلســـه ایـــن 
کـــه مقـــرر شـــد ایـــن موضوعـــات از طریـــق  ـــود  کمیتـــه ب
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی پیگیـــری شـــود. 
همچنیـــن مصـــوب شـــد موضـــوع فلـــز طـــی مکاتبـــات 
کارگروهـــی  گرفتـــه بـــا توانیـــر و بـــا تشـــکیل  صـــورت 
کمیتـــه حقوقـــی و  بررســـی شـــود. همچنیـــن اعضـــای 
قراردادهـــا بـــر تســـریع در رونـــد پیگیـــری فهـــارس بهـــا تـــا 

کردنـــد.  کیـــد  حصـــول نتیجـــه نهایـــی تا

کمیته  گمرکی در  بررسی تعرفه های 
کل  حقوقی و قراردادها با حضور مدیر 

صنایع برق وزارت صمت

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا، پانزدهـــم بهمـــن  جلســـه 
مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت 

بـــرق ایـــران تشـــکیل شـــد. 
گزارشـــی از  کمیتـــه  در ابتـــدای ایـــن جلســـه، دبیـــر 
نشســـت بررســـی موانـــع اجـــرای مـــاده 12 قانـــون رفـــع 
موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر و  پیشـــنهادات بخـــش 
ـــون  ـــن قان ـــرای ای ـــق و اج ـــتای تحق ـــی در راس خصوص
کـــرد و مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت هـــای  ارائـــه 
موجـــود بـــرای اســـتفاده از مـــاده مزبـــور در صنعـــت 

کمیتـــه پـــس از جمـــع بنـــدی  بـــرق، پیشـــنهادات 
ــود. ــرای اتـــاق بازرگانـــی ارســـال شـ بـ

بررســـی مســـائل مربـــوط بـــه ارز از دیگـــر محورهـــای 
کـــه بنـــا شـــد اعضـــا ظـــرف  کمیتـــه بـــود  جلســـه ایـــن 
خصـــوص  در  را  خـــود  پیشـــنهادات  هفتـــه  یـــک 
بخشـــنامه ارزی ارائـــه دهنـــد تـــا جهـــت انعـــکاس در 
بخشـــنامه بـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ارســـال شـــود. 
ــا  ــی بـ گمرکـ ــای  ــه هـ ــن تعرفـ ــه همچنیـ ــن جلسـ در ایـ
ــک وزارت  ــرق و الکتریـ ــع بـ کل صنایـ ــر  ــور مدیـ حضـ
گرفـــت  صنعـــت، معـــدن و تجـــارت مـــورد بررســـی قـــرار 
و مقـــرر شـــد ســـندیکای صنعـــت بـــرق نســـبت بـــه راه 
گارگـــروه مشـــترک تعرفـــه فیمابیـــن وزارت  انـــدازی 
کنـــد تـــا  صمـــت و ســـندیکای صنعـــت بـــرق اقـــدام 
کارگـــروه بـــرای درج  مـــوارد پـــس از جمـــع بنـــدی در ایـــن 
کتـــاب تعرفـــه بـــه وزارت صنعـــت ارســـال شـــود.  در 

بررسی قرارداد تیپ و مشکالت اعضا 
کارگروه راه حل در 

کارگـــروه راه حـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
را  خـــود  جلســـه  جـــاری  ســـال  مـــاه  بهمـــن  دهـــم 
نیـــز  و  توانیـــر  شـــرکت  یـــع  توز معـــاون  حضـــور  بـــا 
محـــل  در  عضـــو  هـــای  شـــرکت  از  نمایندگانـــی 

کـــرد.  برگـــزار  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 

کـــه لـــزوم پیـــاده ســـازی قـــرارداد  در ایـــن نشســـت 
ـــود،  ـــع محـــور اصلـــی آن ب ی تیـــپ در شـــرکت هـــای توز
نماینـــدگان ســـندیکا بـــه تفصیـــل بـــه طـــرح مشـــکات 
اصلـــی فعالیـــن صنعـــت بـــرق اعـــم از درخواســـت 
ــی از  ــات برخـ ــپ، مطالبـ ــرارداد تیـ ــدن قـ ــی شـ اجرایـ
اعضـــا و نحـــوه خـــروج از بـــن بســـت قراردادهـــای فاقـــد 

یـــع پرداختنـــد.  تعدیـــل بـــا مجموعـــه توز
در نتیجـــه ایـــن رایزنـــی هـــا مقـــرر شـــد ســـندیکا طـــی 
ــف،  ــوص توقـ ــود را در خصـ ــت خـ ــه ای درخواسـ نامـ
فســـخ و ضبـــط تضامیـــن ایـــن دســـت از قراردادهـــا بـــه 
ـــرای نجـــات  منظـــور تدویـــن یـــک راهـــکار عملیاتـــی ب

کنـــد.  ـــرو منعکـــس  ـــر نی ـــه معـــاون وزی ـــروژه هـــا ب پ
کـــه نحـــوه  گذاشـــته شـــد  بـــه عـــاوه قـــرار بـــر ایـــن 
ـــع طـــی نامـــه  ی تعدیـــل قراردادهـــا در شـــرکت هـــای توز
ـــی فنـــی اســـتعام و مـــورد پیگیـــری  ای از شـــورای عال
گیـــرد و دبیرخانـــه ســـندیکا نیـــز پیگیـــری هـــای  قـــرار 
کار خـــود قـــرار  مربـــوط بـــه قـــرارداد تیـــپ را در دســـتور 

دهـــد. 
هـــای  شـــرکت  نماینـــدگان  ایـــن جلســـه  پایـــان  در 
عضـــو بخشـــی از چالـــش هـــای خـــود را بـــا شـــرکت 
کـــرده و خواســـتار حـــل آنهـــا از  یـــع مطـــرح  هـــای توز

یـــع شـــرکت توانیـــر شـــدند.  ســـوی معاونـــت توز

کمیته حقوقی  گانه  پیشنهادات هفت 
و قراردادها برای اصالح و تمدید 

بخشنامه ارز

کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران دوم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری طـــی نامـــه 
ای بـــه مدیـــر عامـــل توانیـــر خواســـتار پیـــش بینـــی 
از  ناشـــی  خســـارات  جبـــران  بـــرای  راهکارهایـــی 
کنـــار تمدیـــد بخشـــنامه نحـــوه  نوســـانات نـــرخ ارز در 
جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمـــان 
یالـــی فاقـــد تعدیـــل شـــد و راهکارهـــای خـــود  هـــای ر
را در قالـــب هفـــت پیشـــنهاد بـــه ایـــن مقـــام مســـئول 

ارائـــه داد. 
در ابتـــدای ایـــن نامـــه ضمـــن تقدیـــر از پیگیـــری هـــای 
ایـــن  و تمدیـــد  تنفیـــذ  راســـتای  توانیـــر در  شـــرکت 
کـــه  کیـــد شـــده بـــود  دســـتور العمـــل، بـــر ایـــن نکتـــه تا
شـــدت تاثیـــرات نوســـانات نـــرخ ارز از ســـال  1391 
قابـــل  بخشـــنامه،  ایـــن  تمدیـــد  بـــا  تنهـــا  کنـــون،  تا

ــود.  ــد بـ ــران نخواهـ جبـ
نگارنـــده بـــر لـــزوم اعمـــال اصاحاتـــی همزمـــان بـــا 
کـــرده و در ادامـــه نامـــه بـــه  کیـــد  تمدیـــد بخشـــنامه تا
ســـندیکای  ســـوی  از  اصاحـــی  پیشـــنهاد  هفـــت 
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه منظـــور اعمـــال و صـــاح 
بخشـــنامه و زمینـــه ســـازی بـــرای خـــروج صنعـــت 

کـــرده بـــود.  بـــرق از رکـــود اشـــاره 
قراردادهـــای  حقوقـــی  کمیتـــه  پیشـــنهادات 
توانیـــر جهـــت  بـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت  ســـندیکا 
نـــرخ ارز در  جبـــران خســـارات ناشـــی از نوســـانات 
ـــر  ـــای اخی ـــال ه ـــه در س ک ـــی  ـــد تعدیل ـــای فاق قرارداده

منعقـــد شـــده انـــد، بـــه قـــرار زیـــر اســـت:
در  بـــار  اولیـــن  ارز  نـــرخ  جبرانـــی  بخشـــنامه  در   .1
یـــخ  تار در  بـــار  آخریـــن  و  شـــد  منتشـــر   91/10/11
 5 کل  در  کـــه  حالـــی  در  شـــد  تمدیـــد   95/9/29
گذشـــته، فقـــط بـــرای 18 مـــاه معتبـــر بـــود. لـــذا  ســـال 
ـــه نوســـانات شـــدید ارز در  ـــا توجـــه ب مقتضـــی اســـت ب
مـــاه هـــای اخیـــر، بخشـــنامه جدیـــد و اصـــاح شـــده 
کـــم بـــرای 24 مـــاه پیوســـته در صنعـــت بـــرق  دســـت 

ــد. ــر باشـ معتبـ
ــرخ ارز، مقتضـــی  ــر نـ ــانات اخیـ ــه نوسـ ــه بـ ــا توجـ 2.  بـ
اســـت بخشـــنامه جبـــران نـــرخ ارز بـــرای قراردادهـــای 
ــی  ــای اجرائـ ــتگاه هـ ــا دسـ ــط بـ پـــس از 91/5/1 مرتبـ
وزارت نیـــرو )شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای، شـــرکت 
ــتفاده  ــل اسـ ــز قابـ ــرق و ...( نیـ ــروی بـ ــع نیـ یـ ــای توز هـ
ـــا بـــا تعدیـــل بـــه موقـــع قراردادهـــا از تأخیـــر و یـــا  باشـــد ت

توقـــف آن هـــا جلوگیـــری شـــود . 
فعلـــی  متـــن  بـــا   91/5/1 از  قبـــل  قراردادهـــای   .3
کـــم بـــر آن جبـــران  بخشـــنامه و شـــاخص هـــای حا
تـــا  گـــردد )قراردادهـــای حـــد فاصـــل 1388  نمـــی 
تـــا 1226 تومـــان  بـــا ارز آزاد بیـــن 950  مـــرداد 1391 
از  بیـــش  آزاد  دالر  حاضـــر  حـــال  در  و  شـــده  بســـته 
تـــورم  بـــا  از طرفـــی قراردادهـــا  4400 تومـــان اســـت( 
ـــوام  ـــتفاده ت ـــی اس ـــذا حت ـــتند ل ـــه هس ـــز مواج ـــی نی یال ر
ـــی  روش هـــای الـــف و ب پاســـخگوی ضریـــب جبران
ــورت  ــا در صـ ــه قراردادهـ ــود و اینگونـ ــد بـ 4/4 نخواهـ
ادامـــه نیازمنـــد روش هـــای تکمیلـــی بـــرای جبـــران 

ــند.  ــی باشـ مـ
4. آنچـــه مســـلم اســـت روش الـــف بخشـــنامه جبـــران 
کـــه فروشـــنده/ کاربـــرد دارد  ارز بـــرای قراردادهایـــی 
کرده باشـــد و شـــامل  کاال وارد  پیمانکار آن مســـتقیمًا 

گـــردد .  بســـیاری از قراردادهـــا نمـــی 
نـــوع ارز و قیمـــت اولیـــه ارز در  5. میـــزان ارزبـــری، 
تصریـــح  قراردادهـــا  از   بســـیاری  مناقصـــه  اســـناد 
نـــدارد و تعییـــن آن زمانبـــر اســـت و باعـــث اتـــاف 
زمـــان و اتمـــام مهلـــت اعتبـــار بخشـــنامه خواهـــد 

شـــد  .
6. رشـــد قیمـــت فلـــزات طـــی ســـال هـــای اخیـــر )مـــس 
کیلـــو معـــادل حـــدود 7000 تومـــان  در ســـال 1389 هـــر 
بـــوده و در حـــال حاضـــر حـــدود 35000 تومـــان اســـت، 
کیلـــو حـــدود  ــر  ــو هـ ورق فـــوالدی بـــرای ســـاخت تابلـ

بـــوده و در حـــال حاضـــر حـــدود 4000  780 تومـــان 
ـــذا قراردادهـــای قبـــل و فعلـــی عـــاوه  تومـــان اســـت( ل
بـــر جبـــران نـــرخ ارز نیازمنـــد تعدیـــل نـــرخ فلـــزات بـــرای 

ـــز مـــی باشـــند. آیتـــم هـــای مربوطـــه نی
تعییـــن  بـــرای  هایـــی  فـــرم   1393 ســـال  در    .7
وضعیـــت قراردادهـــای متوقـــف از طـــرف دســـتگاه 
هـــای اجرائـــی از طـــرف قـــرارداد اخـــذ و بـــرای توانیـــر/
وزارت  نشـــاط  کارگـــروه  راســـتای  )در  نیـــرو  وزارت 
کـــه پـــس از آن هـــم  نیـــروی دولـــت دهـــم( ارســـال شـــد 

اتفـــاق خاصـــی رخ نـــداد.

گذاشـــته  در پایـــان ایـــن نامـــه بـــر ایـــن نکتـــه نیـــز صحـــه 
ـــانات  ـــی از نوس ـــارات ناش ـــران خس ـــه جب ک ـــود  ـــده ب ش
مـــرداد  از  قبـــل  کـــه  هایـــی  قـــرارداد  بـــرای  ارز  نـــرخ 
مـــاه ســـال 91 امضـــا شـــده، نیازمنـــد ضریـــب 4/4 
کیـــد بـــر اینکـــه در شـــرایط  هســـتند. نگارنـــده بـــا تا
کشـــور اعمـــال چنیـــن ضریبـــی بعیـــد  کنونـــی اقتصـــاد 
ـــه نظـــر مـــی رســـد، خاتمـــه ایـــن دســـته از پیمـــان هـــا  ب

خواســـتار شـــده بـــود. 
ـــنامه  ـــری بخش ـــد و تس ـــاح، تمدی ـــرای اص ـــری ب پیگی
در  هـــای  شـــاخص  بـــا  حـــال  تـــا  گذشـــته  از  را 
کـــردن دســـتورالعمل هـــای  دســـترس و نیـــز جایگزیـــن 
کننـــده  کـــه بخشـــنامه جبـــران  تکمیلـــی در مـــواردی 
کمیتـــه حقوقـــی  نیســـت، درخواســـت هـــای اصلـــی 
قراردادهـــای ســـندیکا از مدیـــر عامـــل شـــرکت توانیـــر 

ــود.  ــه بـ در ایـــن نامـ

 کمیته دانش بنیان 

کمیته دانش  برگزاری نشست عمومی 
بنیان به منظور تعامل بیشتر با اعضا

کمیتـــه عمومـــی دانـــش بنیـــان  نشســـت عمومـــی 
ســـندیکا ششـــم اســـفند مـــاه ســـال جـــاری در محـــل 

ــد.  ــزار شـ ــران برگـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ سـ
کـــه طبـــق مصوبـــه هیـــات رئیســـه  در ایـــن جلســـه 
ــی  ــورت فصلـ ــه صـ ــان بـ ــی دانـــش بنیـ ــه عمومـ کمیتـ
ــان  ــرکتهای دانـــش بنیـ ــا شـ ــتقیم بـ ــرای تعامـــل مسـ بـ
عضـــو ســـندیکا برگـــزار خواهـــد شـــد، بـــه اهـــداف 

کمیتـــه، چشـــم انـــداز و مشـــکات پیـــش روی آن 
گزارشـــی از اقدامـــات و جلســـات  پرداختـــه شـــد و 
ـــای  ـــه اعض ـــه را ب کمیت ـــکیل  ـــان تش ـــده از زم ـــزار ش برگ

ــد. ــه دادنـ ــه ارائـ کمیتـ
 در ادامـــه جلســـه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تمرکـــز هیـــات 
کمیتـــه بـــه ســـازمانها و نهادهـــای  رییســـه بـــر معرفـــی 
ــد  کیـ ــوده اســـت،  تا ــان بـ ــوزه دانش بنیـ ــا حـ ــط بـ مرتبـ
یافـــت تســـهیات  کمیتـــه بـــر در شـــد اهـــداف آینـــده 

و بهـــره منـــدی از ایـــن جلســـات اســـت. 
بیـــان  بـــا  رییســـه  هیـــات  اعضـــای  همچنیـــن 
بـــا  کمیتـــه  از  خـــود  هـــای  خواســـته  و  مشـــکات 
اعضـــای هیـــات رییســـه بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر 
پرداختنـــد و بـــر ارتبـــاط هرچـــه بیشـــتر بـــا ســـازمان 
ـــان  ـــش بنی ـــکل های دان ـــع تش ـــه، مجم ـــه و بودج برنام
و صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی ریاســـت جمهـــوری 

کردنـــد. کیـــد  تا

کمیته  جلسه مشترک هیات رئیسه 
عمومی دانش بنیان با معاون صندوق 

نوآوری و شکوفایی

کمیتـــه عمومـــی  رئیســـه  جلســـه مشـــترک هیـــات 
دانـــش بنیـــان ســـندیکا ششـــم اســـفند مـــاه ســـال 
جـــاری در ســـاختمان صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی 

ــزار شـــد. برگـ
در ابتـــدای جلســـه، معـــاون نـــوآوری و توســـعه فنـــاوری 
صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی، ســـندیکای صنعـــت 
ــش  ــه دانـ کمیتـ ــه  ی آن را بـ ــش رو ــداف پیـ ــرق و اهـ بـ
کـــرد و ســـپس دربـــاره سیاســـت های  بنیـــان معرفـــی 
از طـــرح هـــای نوآورانـــه و  صنـــدوق و حمایـــت آن 
دانـــش بنیـــان بـــه منظـــور حمایـــت از صنعـــت بـــرق 

بحـــث و بررســـی شـــد. 
کنسرســـیوم در قالـــب شـــرکت هـــای دانـــش  تشـــکیل 
جانـــب  از  ســـندیکا  بنیـــان  دانـــش  غیـــر  و  بنیـــان 
کمیتـــه از دیگـــر محورهـــای مـــورد بحـــث ایـــن جلســـه 
تســـهیات  در  مشـــارکت  تاییـــد  ضمـــن  کـــه  بـــود 
جهـــت  شـــده  داده  تخصیـــص  اعتبـــار  میـــزان  و 

اخبار 
کمیته های 

سندیکا

اخبار 
کمیته های 
سندیکا
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اخبــار ســـرمایه اخبــار بـــه  پیشـــنهادی  طرح هـــای  در  مشـــارکت 
کـــم خطـــر و  گـــذاری ســـازمان در بازارهـــای پرخطـــر و 
ـــه بررســـی شـــرایط فنـــی طـــرح هـــای پیشـــنهادی نیـــز  ب

کردنـــد.  اشـــاره 
همچنیـــن در ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد بـــا اســـتعام از 
ــا و تاییـــد در هیـــات رییســـه طـــرح هـــای  شـــرکت هـ
کمیتـــه بـــه صنـــدوق معرفـــی  پیشـــنهادی از جانـــب 
ـــز آمادگـــی خـــود را جهـــت آمـــوزش  شـــود. صنـــدوق نی

کـــرد. توانمندســـازی شـــرکت هـــای عضـــو اعـــام 

کمیته  جلسه مشترک هیات رییسه 
دانش بنیان با صندوق حمایت از 

تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

کمیتـــه عمومـــی  پنجمیـــن جلســـه هیئـــت رئیســـه 
دانـــش بنیـــان ســـندیکا، بیســـت و نهـــم بهمـــن مـــاه 
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق 

ــد.  ــزار شـ ــران برگـ ایـ
از  حمایـــت  صنـــدوق  نماینـــده  جلســـه  ایـــن  در 
تحقیقـــات و توســـعه صنایـــع الکترونیـــک، جهـــت 
ـــه  ـــور ب ـــدوق مذک ـــندیکا و صن ـــن س ـــکاری فیمابی هم
ـــدوق  ـــود در صن ـــهیات موج ـــات و تس ـــریح خدم تش
و اقدامـــات الزم بـــرای اســـتفاده از ایـــن تســـهیات، 
کار، حمایـــت جهـــت  اعطـــای تضامیـــن تعهـــد انجـــام 
شـــرکت در نمایشـــگاه هـــای داخلـــی و خارجـــی، 
تشـــخیص آزمایشـــگاه هـــای مرجـــع و ... پرداخـــت. 
کـــه تســـهیات مذکـــور بـــه  کیـــد شـــد  همچنیـــن تا
حوزه هـــای فعالیـــت حمایـــت صنـــدوق از صنایـــع 
ـــرات و  ـــا، مخاب ـــرم افزاره ـــک، ن ـــک، الکتروتی الکترونی
کـــه موجـــب توســـعه الکترونیـــک باشـــد،  هـــر تولیـــدی 

گرفـــت.  تعلـــق خواهـــد 
ـــه  ـــرخ تعرف ـــری ن گی ـــم  ـــاره  تصمی ـــه درب ـــه جلس در ادام
کاالهـــای ضـــروری نیـــز مباحثـــی مطـــرح  وارداتـــی 
نامـــه  تفاهـــم  امضـــای  مقـــرر شـــد  شـــد. همچیـــن 
صنـــدوق  بـــا  یابـــی  ارز کارگـــروه  تشـــکیل  جهـــت 
حمایـــت از تحقیقـــات و توســـعه صنایـــع الکترونیـــک 
در جلســـه هیـــات رییســـه بررســـی شـــود.  همچنیـــن 
یـــادآور مـــی شـــود دومیـــن جلســـه عمومـــی اعضـــای 
کمیتـــه دانـــش بنیـــان، روز یکشـــنبه 1396/12/06 
در ســـندیکا بـــه منظـــور بحـــث و تبـــادل نظـــر بیـــن 

اعضـــا برگـــزار می شـــود.
گرفتـــه شـــده در ایـــن جلســـه، بنـــا  طبـــق تصمیـــم 
کمیتـــه هـــای دانـــش بنیـــان ، ســـاخت داخـــل  شـــد 
و ســـازندگان پـــس از اخـــذ نظـــرات شـــرکتهای عضـــو، 
نامـــه ای مشـــترک در خصـــوص تعرفـــه بـــه هییـــت 

ــد.  کننـ ــال  ــره ارسـ مدیـ

آمادگی همکاری سه جانبه سندیکا، 
معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و وزارت نیرو

کمیتـــه عمومـــی  رئیســـه  جلســـه مشـــترک هیـــات 
دانـــش بنیـــان و توســـعه صـــادرات ســـندیکا بـــا معـــاون 
ـــع  محتـــرم مرکـــز توســـعه صـــادرات و پشـــتیبانی صنای
کار بیـــن الملـــل  کســـب و  آب و بـــرق و دفتـــر توســـعه 
معـــاون فنـــاوری بـــه منظـــور تبـــادل نظـــر هرچـــه بیشـــتر 
در راســـتای هـــم افزایـــی و توانمندســـازی شـــرکت 
هـــای دانـــش بنیـــان درحـــوزه بـــرق، الکترونیـــک و 
انـــرژی بیســـت و پنجـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در 
محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
ـــاره نشســـت  در ابتـــدای ایـــن جلســـه توضیحاتـــی درب
کار  و  کســـب  توســـعه  دفتـــر  و  ســـندیکا  فیمابیـــن 
بیـــن الملـــل ارائـــه و دربـــاره تســـهیات فراهـــم شـــده 
دانـــش  شـــرکت های  بـــرای  معاونـــت  جانـــب  از 
در  پاویـــون  صـــورت  بـــه  حضـــور  جملـــه  از  بنیـــان 
هـــدف،  بازار هـــای  و  خارجـــی  نمایشـــگاه های 
و  المللـــی  بیـــن  مدعویـــن  از  مالـــی  حمایـــت 
معتبـــر  نمایشـــگاه های  در  ایرانـــی  شـــرکت های 
و  مزایـــا  ایـــن  از  شـــرکت ها  اســـتفاده  و  داخلـــی 
کار داخلـــی مباحثـــی مطـــرح شـــد.  کســـب و  توســـعه 
معاونـــت  بیشـــتر  هرچـــه  همـــکاری  بـــر  همچنیـــن 
الگـــوی  از  اســـتفاده  و  نیـــرو  وزارت  ســـندیکا،  بـــا 
دیگـــری  وزارتخانه هـــای  بـــا  معاونـــت  همـــکاری 
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت  همچـــون 

شـــد.  تاییـــد  پزشـــکی 
ـــه  ک ـــی  ـــل توجه ـــد قاب ـــر رش ـــد ب کی ـــا تا ـــه ب ـــن جلس در ای
ـــامی در  ـــاب اس ـــت انق ـــه برک ـــی ب ـــرکت های داخل ش
گذشـــته داشـــته اند یـــادآوری شـــد اهـــداف  40 ســـال 
گرفتـــه شـــده بایـــد بـــا برنامـــه ریـــزی هرچـــه  در نظـــر 
بـــرداری برســـد.  بـــه بهـــره  دقیق تـــر نهایـــی شـــده و 
ــادرات وزارت  ــعه صـ ــر توسـ ــرکل دفتـ ــن مدیـ همچنیـ
نیـــرو ضمـــن امیـــدواری بـــه فعالیـــت انجـــام شـــده 
کنـــون خواســـتار تـــداوم برگـــزاری ایـــن جلســـات ســـه  تا

گانـــه جهـــت پیشـــبرد اهـــداف شـــدند.
طبـــق مصوبـــه جلســـه مقـــرر شـــد لیســـت محصـــوالت 
و  کشـــور  نیـــاز  مـــورد  تجهیـــزات  و  بنیـــان  دانـــش 
لیســـت شـــرکت های دانـــش بنیـــان صنعـــت بـــرق و 
فعـــال در ایـــن حـــوزه بـــه ســـندیکا ارایـــه شـــود و لیســـتی 
بـــه  از شـــرکت های دانـــش بنیـــان عضـــو ســـندیکا 
کمیتـــه  همـــراه زمینـــه فعالیـــت و تولیـــدات آن توســـط 

دانـــش بنیـــان تهیـــه شـــود. 
در پایـــان ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد هماهنگی هـــای 
الزم جهـــت حضـــور شـــرکت های عضـــو ســـندیکا 
ــل در  ــور بین الملـ کار امـ ــب و  کسـ ــر  ــت دفتـ ــا حمایـ بـ
نمایشـــگاه اردیبهشـــت مـــاه ســـال 97 و پیگیـــری 
کمیتـــه توســـعه صـــاردات  کمیســـیون عـــراق از طـــرف 

ــرد. ــورت پذیـ صـ

امضای تفاهم نامه همکاری با صحا 
کمیته دانش بنیان کار  در دستور 

ــی  ــه عمومـ کمیتـ ــه  ــات رییسـ ــه هیـ چهارمیـــن جلسـ
دانـــش بنیـــان ســـندیکا، پانزدهـــم بهمـــن مـــاه ســـال 
جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

تشـــکیل شـــد.
کـــه بررســـی مشـــکات شـــرکت هـــای  در ایـــن جلســـه 
دانـــش بنیـــان، یکـــی از موضوعـــات اصلـــی آن بـــود، 
تنظیـــم تفاهـــم نامـــه بیـــن شـــرکت آزمایشـــگاه هـــای 
ـــرار  کمیتـــه ق کار  ـــا ســـندیکا در دســـتور  ـــرق ب ـــع ب صنای

گرفـــت.
کمیتـــه عقـــد تفاهـــم نامـــه بـــا  بـــه عـــاوه اعضـــای 
صنـــدوق حمایـــت از تحقیقـــات و توســـعه صنایـــع 
کـــرده و مقـــرر  الکترونیـــک )صحـــا( را نیـــز تصویـــب 
کـــه جلســـه ای بـــا حضـــور مســـئولین ایـــن  کردنـــد 

صنـــدوق در ســـندیکا برگـــزار شـــود. 
بنیـــان  دانـــش  کمیتـــه  رییســـه  هیـــات  اعضـــای   
گـــزارش هـــا و نامـــه هـــای  ضمـــن اینکـــه بـــا انعـــکاس 
گـــروه تلگرامـــی هیـــات رییســـه  کمیتـــه در  ارســـالی 
ـــز شـــرکت  ـــا رئیـــس مرک ـــد، جلســـه ای ب کردن موافقـــت 
کار  هـــا و موسســـات دانـــش بنیـــان را نیـــز در دســـتور 

خـــود قـــرار دادنـــد. 
برگـــزاری جلســـه ای ســـه جانبـــه بیـــن ســـندیکا، دفتـــر 
کار بیـــن الملـــل معاونـــت علمـــی و  کســـب و  امـــور 
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و معـــاون مرکـــز توســـعه 
نیـــز  و  بـــرق  و  پشـــتیبانی صنایـــع آب  و  صـــادرات 
کمیتـــه جهـــت  برگـــزاری دومیـــن جلســـه  عمومـــی 
یـــخ ششـــم  گـــزارش عملکـــرد ســـه ماهـــه، در تار ارائـــه 
اســـفند مـــاه ســـال جـــاری از دیگـــر مصوبـــات ایـــن 

جلســـه بـــود.  

همکاری دانش بنیان های سندیکا 
کلید خورد کمیته صادرات  با 

بنیـــان  دانـــش  هـــای  شـــرکت  کمیتـــه  نشســـت 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بهمـــن مـــاه ســـال 
کمیتـــه توســـعه  جـــاری بـــا حضـــور نمایندگانـــی از 
ـــرق ایـــران  صـــادرات در محـــل ســـندیکای صنعـــت ب

برگـــزار شـــد. 
کار مشـــترک  کـــه بـــه منظـــور تعییـــن  در ایـــن جلســـه 
کمیتـــه هـــای دانـــش بنیـــان و توســـعه صـــاردات  بیـــن 
کمیتـــه  و نیـــز برقـــراری ارتبـــاط هدفمنـــد بیـــن ایـــن دو 
کنسرســـیوم هایـــی بـــا هـــدف بهـــره بـــرداری  و تشـــکیل 
بـــود،  نـــوآوری تشـــکیل شـــده  از مزایـــای صنـــدوق 
یابـــی شـــرایط حضـــور  گـــزارش سیســـتم ارز مقـــرر شـــد 
مشـــابه  مـــدل  و  صـــادرات  هـــای  کنسرســـیوم  در 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات در  انجـــام شـــده توســـط 

گیـــرد. کمیتـــه دانـــش بنیـــان قـــرار  اختیـــار 
کمیتـــه دانـــش بنیـــان ســـندیکا همچنیـــن  اعضـــای 
کـــه بررســـی اســـتاندارد هـــای صنفـــی و  در ایـــن جلســـه 
کاالهـــای مشـــابه شـــرکت هـــای دانـــش  ملـــی، واردات 
کمیتـــه دانـــش بنیـــان  بنیـــان و همچنیـــن معرفـــی 
بیـــن شـــرکت هـــای غیـــر  جهـــت اعتمـــاد ســـازی 
عضـــو ســـندیکا هـــم از جملـــه محورهـــای آن بـــود،  
ـــب رییـــس  ـــوان نای ـــه عن ـــه اتفـــاق آرا  میرصـــدری را ب ب

ــه برگزیدنـــد.  کمیتـ
عضـــو  بنیـــان  دانـــش  هـــای  شـــرکت  از  اســـتعام 
کار  ـــب و  کس ـــور  ـــر ام ـــه دفت ـــی ب ـــت معرف ـــندیکا جه س
یاســـت  بیـــن الملـــل معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ر
ــن  ــه فیمابیـ ــه جانبـ ــه سـ ــزاری جلسـ ــوری و برگـ جمهـ
الملـــل  بیـــن  کار  و  کســـب  امـــور  دفتـــر  ســـندیکا، 
یاســـت جمهـــوری و  معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ر
ـــع  ـــتیبانی صنای ـــادرات و پش ـــعه ص ـــز توس ـــاون مرک مع
ایـــن  از جملـــه مصوبـــات  نیـــرو  بـــرق وزارت  و  آب 

جلســـه بـــود. 
ــه دانـــش  کمیتـ ــده  ــی نماینـ ــن معرفـ ــه همچنیـ کمیتـ
کار  و  کســـب  بـــه دفتـــر معاونـــت  بنیـــان ســـندیکا 
فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت  الملـــل  بیـــن  امـــور 
یاســـت جمهـــوری، بررســـی موقعیـــت نمایشـــگاه  ر
هانوفـــر جهـــت حضـــور و بازدیـــد اعضـــای ســـندیکا 
یاســـت  بـــا همـــکاری معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ر
جمهـــوری و برگـــزاری نشســـت هـــای فصلـــی مـــا بیـــن 
دانـــش  هـــای  و شـــرکت  رییســـه  هیـــات  اعضـــای 
کار خـــود قـــرار داد.  بنیـــان ســـندیکا را نیـــز در دســـتور 

کمیته توسعه صادرات

کار  تشکیل اتاق فکر صادرات در دستور 
کمیته توسعه صادرات

کمیتـــه توســـعه صـــادرات بـــه منظـــور  هیـــات رئیســـه 
بررســـی الزامـــات و پیـــش نیازهـــای تشـــکیل اتـــاق فکـــر 
صـــادرات بیســـت و نهـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در 
محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
قـــرار اســـت طـــرح ایجـــاد ایـــن اتـــاق فکـــر در دبیرخانـــه 
نهایـــی  تاییـــد  بـــه  ســـپس  و  شـــده  تهیـــه  کمیتـــه 

کمیتـــه برســـد. اعضـــای 
گـــزارش  از  ای  گزیـــده  جلســـه  ایـــن  ابتـــدای  در 
معاونـــت آمـــوزش و پژوهـــش ســـندیکا در خصـــوص 
در  مطروحـــه  موضوعـــات  و  شـــد  ارائـــه  صـــادرات 

ــرار اســـت  گرفـــت. قـ ــرار  ــی قـ ــورد بحـــث و بررسـ آن مـ
نیـــرو   وزارت  اختیـــار  در  گـــزارش  ایـــن  مشـــروح 

گیـــرد. قـــرار  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
همچنیـــن  و  بـــرق  صنعـــت  جهانـــی  آمارهـــای 
ســـند راهبـــردی صنعـــت بـــرق هنـــد هـــم اســـناد و 
کـــه مقـــرر شـــد از ســـوی شـــرکت  اطاعاتـــی بودنـــد 
اختیـــار  در  ســـندیکا  پژوهشـــی  معاونـــت  و  مپنـــا 

گیـــرد. قـــرار  کمیتـــه 
کلـــی ذینفعـــان  گـــزارش طـــرح  در ادامـــه ایـــن جلســـه 
بـــازار عـــراق بـــه تفکیـــک شـــمال، مرکـــز و جنـــوب 
کمیتـــه ارائـــه شـــد و عناویـــن  کشـــور توســـط دبیـــر  ایـــن 
گرفـــت. در همیـــن  گـــزارش مـــورد بررســـی اعضـــا قـــرار 
راســـتا لـــزوم بررســـی راهبـــردی بـــا رویکـــرد بلنـــد مـــدت 

گســـترش ارتباطـــات بـــا  بـــازار عـــراق، برنـــد ســـازی و 
ـــه  کشـــور ب پیمانـــکاران محلـــی در صنعـــت بـــرق ایـــن 
ــته  گذاشـ ــه بحـــث  ــات بـ ــن موضوعـ ــوان مهمتریـ عنـ
کـــه ایـــن طـــرح بـــه عنـــوان  کیـــد شـــد  شـــد. بـــه عـــاوه تا
کمیتـــه مـــد نظـــر  یـــک مکانیـــزم اجرایـــی در دبیرخانـــه 

گیـــرد.  قـــرار 
ــی از  گزارشـ ــه  ــن ارائـ ــن ضمـ ــه همچنیـ ــن جلسـ در ایـ
اقدامـــات انجـــام شـــده در خصـــوص اعـــزام هیـــات 
بـــه نمایشـــگاه بـــرق خاورمیانـــه شـــامل: اخـــذ مجـــوز، 
ــه لیســـت مقامـــات جهـــت  ــفر، تهیـ ــه پکیـــج سـ تهیـ
بـــرای  نفـــرات  انتخـــاب   ،... و  هیـــات  در  حضـــور 
کار هیـــات رییســـه  حضـــور در هیـــات در دســـتور 

ــت.  گرفـ ــرار  ــادرات قـ ــعه صـ ــه توسـ کمیتـ
در پایـــان ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد مـــوارد قابـــل پیگیـــری 
در بـــازار عـــراق از طریـــق نامـــه بـــه ارگان هـــی ذیربـــط  
شـــد  بنـــا  همچنیـــن  شـــود.  رســـیدگی  و  بررســـی 
لیســـت پیشـــنهادی جهـــت تشـــکیل اتـــاق فکـــر از 
کمیتـــه بـــه هیـــات رئیســـه اعـــام شـــود.   طـــرف دبیـــر 

در جلسه هیات رئیسه کمیته توسعه صادرات 
مطرح شد

تدوین برنامه اجرایی در خصوص 
اولویت های صادراتی اعضاء

کمیتـــه توســـعه صـــادرات،  جلســـه هیـــات رئیســـه 
محـــل  در  جـــاری  ســـال  مـــاه  بهمـــن  پانزدهـــم 
شـــد. تشـــکیل  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
یابـــی شـــرکت ها  در ایـــن جلســـه طـــرح سیســـتم ارز
صادراتـــی،  کنسرســـیوم های  در  حضـــور  جهـــت 
تدویـــن برنامـــه اجرایـــی بـــرای اولویت هـــای صادراتـــی 

ــد. ــی شـ ــای هـــدف بررسـ و بازارهـ
کمیتـــه موضـــوع اعـــزام هیـــات بـــرای  هیـــات رئیســـه 
کردنـــد و بنـــا  بازدیـــد از نمایشـــگاه دوبـــی را بررســـی 
شـــد هماهنگـــی الزم در خصـــوص حضـــور مقامـــات 
ــی  ــات اعزامـ ــور در هیـ کشـ ــرژی  ــرق و انـ ــه بـ ــد پایـ بلنـ

صـــورت پذیـــرد.
هـــا جهـــت حضـــور در  یابـــی شـــرکت  ارز سیســـتم 
در  آن  کلیـــات  کـــه  صادراتـــی  هـــای  کنسرســـیوم 
ــا اعمـــال  ــید بـ ــه تصویـــب رسـ ــره قبـــل بـ هیـــات مدیـ
نقطـــه نظـــرات برخـــی از اعضـــاء مـــورد تاییـــد هیـــات 
ــد پـــس از  ــوب شـ گرفـــت و مصـ ــرار  ــه قـ کمیتـ ــه  رئیسـ
ـــه اطـــاع  ـــره ســـندیکا ب ـــه رئیـــس هیـــات مدی ارســـال ب

ــود. ــانده شـ ــوم رسـ عمـ
همچنیـــن مقـــرر شـــد برنامـــه اجرایـــی حضـــور در بـــازار 
عـــراق تدویـــن شـــود و طبـــق تصمیـــم هیـــات رئیســـه 
بنـــا شـــد راه انـــدازی اتـــاق فکـــر صـــادرات در دســـتور 

ـــرد. گی ـــرار  کار ق

 کمیته مهندسی بازرگانی 

کمیته تخصصی  اعضای هیات رئیسه 
مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت 

برق ایران انتخاب شدند  

کمیتـــه  مجمـــع عمومـــی و انتخابـــات هیـــات رئیســـه 
تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران، هفدهـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در 

اخبار 
کمیته های 

سندیکا

اخبار 
کمیته های 
سندیکا
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اخبــار محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. اخبــار
کـــه بـــا دســـتور انتخابـــات هیـــات  در ایـــن جلســـه 
کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی برگـــزار  رئیســـه 
شـــد، افـــراد زیـــر بـــه عنـــوان اعضـــای اصلـــی و علـــی 

کمیتـــه انتخـــاب شـــدند:   البـــدل هیـــات رئیســـه 
کوچیـــان، مهنـــدس صبـــح خیـــزی،  مهنـــدس تنبا
مهنـــدس رجائـــی، مهنـــدس خســـروی، مهنـــدس 
ســـلطانی  مهنـــدس  و  وفـــا  مهنـــدس  عبدالهـــی، 
بـــه عنـــوان اعضـــای اصلـــی و مهنـــدس میانـــی و 
مهنـــدس پیرحیاتـــی  بـــه عنـــوان اعضـــای علی البـــدل 

انتخـــاب شـــدند. 
هیـــات  نشســـت  نهمیـــن  و  چهـــل  در  همچنیـــن 
ــد،  ــزار شـ ــفندماه برگـ ــتم اسـ ــه هشـ کـ ــه  کمیتـ ــه  رئیسـ
کوچیـــان و صبـــح خیـــزی بـــه ترتیـــب بـــه  آقایـــان تنبا

عنـــوان رئیـــس و نایـــب رئیـــس انتخـــاب شـــدند.

 کمیته مهندسین مشاور 

کمیتـــه مشـــاوران بـــرای اصـــاح  بیســـت پیشـــنهاد 
بخشـــنامه یکپارچـــه نظـــارت

کمیتـــه مهندســـین مشـــاور، ســـوم بهمـــن مـــاه  جلســـه 
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق 

ایـــران تشـــکیل شـــد. 
کـــه بررســـی نظـــرات شـــرکت هـــای  در ایـــن جلســـه 
ســـازنده بـــرج هـــای انتقـــال نیـــرو در خصـــوص لـــزوم 
یابـــی  ذکـــر انـــواع بـــرج هـــا در اســـناد خریـــد، پیـــش از ارز
فنـــی، اقتصـــادی و اجتماعـــی از جملـــه دســـتورات 
اقدامـــات  از  گزارشـــی  شـــد،  مـــی  محســـوب  آن 
کارگـــروه بهینـــه ســـازی خطـــوط انتقـــال نیـــرو ارائـــه 
کارگـــروه  ـــه مشـــارکت  ـــر پای کـــه ب گـــزارش  شـــد. در ایـــن 
مزبـــور بـــا مشـــاوران و معاونیـــن طـــرح و توســـعه شـــرکت 
هـــای بـــرق منطقـــه ای تهیـــه شـــده، پیشـــنهاداتی در 
خصـــوص انـــواع بـــرج هـــا و بارگـــذاری هـــا، مســـیریابی 
زمینـــی و الیـــدار و حتـــی طراحـــی خانـــواده بـــرج هـــای 
مختلـــف ارائـــه شـــده و قـــرار اســـت در قالـــب یـــک 

دســـتورالعمل از ســـوی شـــرکت توانیـــر ابـــاغ شـــود.
کـــه درخواســـت ســـندیکا  در همیـــن راســـتا مقـــرر شـــد 
 EPC ـــروژه هـــای خطـــوط بصـــورت ـــر انجـــام پ مبنـــی ب
ـــرج  ـــواع ب ـــا ان ـــه منظـــور  قیـــاس اقتصـــادی طـــرح هـــا ب ب

ـــه شـــرکت توانیـــر اعـــام شـــود.  هـــا ب
ــه در  کـ ــد  کردنـ ــوب  ــه مصـ کمیتـ ــای  ــاوه اعضـ ــه عـ بـ
دســـتورالعمل   تهیـــه  »پـــروژه  اتمـــام  عـــدم  صـــورت 
یـــع  جامـــع بارگـــذاری بـــرج هـــای انتقـــال و فـــوق توز
کـــه تحـــت نظـــر بـــرق منطقـــه  نیـــروی بـــرق ایـــران« 
متخصصیـــن  از  گروهـــی  توســـط  و  گیـــان  ای 
کمیتـــه  شـــرکت های مشـــاور در حـــال انجـــام اســـت، 
بـــرای ارائـــه پیشـــنهادات خـــود در ایـــن خصـــوص از 
ــر وارد عمـــل  ــرو و شـــرکت توانیـ طریـــق پژوهشـــگاه نیـ

شـــود. 
کمیتـــه همچنیـــن بررســـی قراردادهـــای فاقـــد  ایـــن 
کار  تعدیـــل شـــرکت هـــای عضـــو را نیـــز در دســـتور 

کـــه از ایـــن پـــس و در  خـــود قـــرار داد و مقـــرر شـــد 
ـــرارداد ســـندیکا اســـتفاده  ـــی از تیـــپ ق قراردادهـــای آت
ـــه  ـــوص ب ـــن خص ـــان در ای کارفرمای ـــکاری  ـــده و هم ش
صـــورت جـــدی از ســـوی ســـندیکا پیگیـــری و دنبـــال 

شـــود. 
کمیتـــه مهندســـین  ــه ایـــن جلســـه اعضـــای  در ادامـ
گـــزارش بیســـت مـــاده ای مربـــوط  مشـــاور، ارســـال 
بـــه  نظـــارت  یکپارچـــه  بخشـــنامه  مشـــکات  بـــه 
ســـازمان مدیریـــت و درخواســـت اجرایـــی شـــدن ایـــن 
کار  بخشـــنامه از تیرمـــاه ســـال 97 را نیـــز در دســـتور 

ــرار دادنـــد. ــود قـ خـ
در پایـــان ایـــن نشســـت مهنـــدس فرامـــرز قلیچـــی بـــه 
عنـــوان نماینـــده شـــرکت هـــای مشـــاور عضـــو ســـندیکا 
گفتگـــو انتخـــاب و  بـــرای حضـــور در جلســـات شـــورای 
مقـــرر شـــد وی بـــه صـــورت منظـــم در ایـــن نشســـت ها 

حضـــور  یابـــد.
 

 کمیته یراق سازان توزیع

اقدام مشترک حقوقی برعلیه جاعلین 
طرح صنعتی شرکت های سازنده 

یراق آالت سندیکا

یـــع هفدهـــم  کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توز جلســـه 
ســـندیکای  محـــل  در  جـــاری  ســـال  مـــاه  بهمـــن 

ــد.  ــزار شـ ــران برگـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
گزارشـــی از نشســـت  در ابتـــدای ایـــن جلســـه خاصـــه 
کارگـــروه راه حـــل ســـندیکا – توانیـــر بـــا محورهـــای 
تضامیـــن  ضبـــط  و  فســـخ  توقـــف  تیـــپ،  قـــرارداد 
قراردادهـــا، ضمانـــت نامـــه هـــای صـــادره از ســـوی 
صنـــدوق هـــای حمایتـــی، انتشـــار ونـــدور لیســـت 
اطـــاع  بـــه  آالت  یـــراق  تجهیـــزات  اســـتاندارد  و 

کمیتـــه رســـانیده شـــد. اعضـــای 
ایـــن جلســـه در خصـــوص موضـــوع  همچنیـــن در 
اقـــدام مشـــترک حقوقـــی بـــر علیـــه اشـــخاص حقیقـــی و 
کـــه بـــا وجـــود دارا بـــودن ثبـــت طـــرح صنعتـــی  حقوقـــی 
گواهینامـــه هـــای صـــادره توســـط یـــراق  و همچنیـــن 
ـــه طـــرح  ـــدام ب ســـازان ســـندیکا از مراجـــع ذیصـــاح اق
ــه  کمیتـ ــرم  ــای محتـ کاالی اعضـ ــروش  ــی و فـ صنعتـ
کننـــد، بحـــث و بررســـی  یـــراق ســـازان ســـندیکا مـــی 
ــال  ــا ارسـ ــر بـ ــن امـ ــد ایـ ــرر شـ ــد و مقـ ــل آمـ ــی بعمـ هایـ

نامـــه ای از دبیـــر ســـندیکا پیگیـــری شـــود.

کار کمیته یراق سازان توزیع؛ دستور 
پیگیری برای تدوین دستورالعملی به 

منظور حفظ اطالعات شرکت ها

یـــع بیســـت و ششـــم  کمیتـــه یـــراق ســـازان توز اعضـــای 
دی مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت 

بـــرق ایـــران تشـــکیل جلســـه دادنـــد. 

کارشناســـان  بازدیـــد  نحـــوه  کـــه  جلســـه  ایـــن  در 
بـــرداری و  یـــع، روش هـــای نمونـــه  توز شـــرکت های 
انتشـــار اطاعـــات از جملـــه محورهـــای اصلـــی آن 
بـــود، اعضـــا در خصـــوص انتشـــار اطاعـــات شـــرکت 
کمیتـــه یـــراق ســـازان، پـــس از بازدیدهـــای  هـــای عضـــو 
انجـــام شـــده در خـــارج از ســـازمان انتشـــار مـــی یابـــد، 

ــر پرداختنـــد.  بـــه بحـــث و تبـــادل نظـ
ـــا توجـــه بـــه عـــدم رعایـــت اصـــول امانـــت داری و  لـــذا ب
کـــه  حفـــظ اســـرار از طـــرف بازدیدکننـــدگان، مقـــرر شـــد 
چنانچـــه در ایـــن مـــورد دســـتورالعملی در خصـــوص 
کارشناســـان  مراجعـــات  و  اعـــزام  و شـــرایط  نحـــوه 
یـــع، توانیـــر و زیرمجموعـــه هـــای آن  شـــرکت هـــای توز
ـــه  و نیـــز پژوهشـــگاه نیـــرو وجـــود دارد، اقدامـــات الزم ب
یافـــت ایـــن دســـتورالعمل از طریـــق رییـــس  منظـــور در
کمیتـــه فنـــی بازرگانـــی شـــرکت توانیـــر صـــورت پذیـــرد. 
کـــه در صـــورت  گذاشـــته شـــد  البتـــه قـــرار بـــر ایـــن 
ــه ای  ــی نامـ ــه طـ کمیتـ ــتورالعملی،  ــن دسـ ــود چنیـ نبـ
ایـــن  تدویـــن  و  تهیـــه  بـــرای  را  خـــود  درخواســـت 

کنـــد.  اعـــام  توانیـــر  شـــرکت  بـــه  دســـتورالعمل 
اقـــدام مشـــترک حقوقـــی بـــر علیـــه اشـــخاص حقیقـــی و 
حقوقـــی در خصـــوص ثبـــت طـــرح صنعتـــی هـــم یکـــی 
دیگـــر از موضوعـــات مـــورد بحـــث در ایـــن جلســـه 
بـــود. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه برخـــی از اشـــخاص حقیقـــی 
بـــه ثبـــت طـــرح صنعتـــی و  یـــا حقوقـــی نســـبت  و 
کاالهـــای تولیـــدی ســـاخت شـــرکت هـــای  فـــروش 
ـــت  ـــی ثب گواه ـــه دارای  ک ـــازان  ـــراق س ـــه ی کمیت ـــو  عض
ــادره از  ــای صـ ــه هـ گواهینامـ ــایر  ــرح صنعتـــی و سـ طـ
کمیتـــه  کـــرده انـــد،  مراجـــع ذیصـــاح هســـتند، اقـــدام 
پیگیـــری جـــدی ایـــن موضـــوع از طریـــق اداره ثبـــت 
ــرار داد  ــود قـ کار خـ ــتور  ــی را در دسـ ــت صنعتـ مالکیـ
ـــر  ـــترده ت گس ـــری  ـــور پیگی ـــه منظ ـــب ب ـــد مرات ـــرر ش و مق

طـــی نامـــه ای بـــه دبیـــر ســـندیکا نیـــز اعـــام شـــود. 

کمیته های عالی و ویژه شعبه  تعیین 
اصفهان در دومین جلسه شورای 

گفتگوی صنعت برق این استان 

گفتگـــوی صنعـــت بـــرق  دومیـــن جلســـه »شـــورای 
ــا دگرگونـــی،  ــول تـ ــعار از تحـ ــا شـ ــان« بـ ــتان اصفهـ اسـ
نهـــم اســـفند مـــاه ســـال جـــاری تشـــکیل و طـــی آن 
انتقـــال،  و  تولیـــد  یـــع،  توز تخصصـــی  کمیته هـــای 

اعضـــای خـــود را شـــناختند.
تصمیـــم  بعنـــوان  عالـــی  کمیتـــه  جلســـه  ایـــن  در 
ــات  ــد موضوعـ ــا شـ ــد و بنـ ــی مشـــخص شـ ــر نهایـ گیـ
کمیتـــه ویـــژه ســـپرده  عمومـــی بـــرای پیگیـــری بـــه 
شـــورای  بـــا  شـــورا  ایـــن  ارتبـــاط  همچنیـــن  شـــود، 
و  مطـــرح  خصوصـــی  بخـــش  و  دولـــت  گفتگـــوی 

شـــد.  تصویـــب 

کتـــاب  ــر شـــعبه اصفهـــان دو  در ادامـــه جلســـه، دبیـ
ـــه  ک ـــرد  ک ـــی  ـــده را معرف گمش ـــرن  ـــت و ق ـــی دول بازآفرین
ــندیکای صنعـــت  ــاب توســـط رییـــس سـ کتـ ــر دو  هـ
گفتگـــوی صنعـــت  بـــرق اصفهـــان و دبیـــر شـــورای 
منطقـــه ای  بـــرق  عامـــل  مدیـــر  بـــه  اســـتان،  بـــرق 

گفتگـــو تقدیـــم شـــد.  اصفهـــان و رییـــس شـــورای 

گفتگوی  برگزاری اولین جلسه شورای 
صنعت برق اصفهان 

ـــاراب(/  ـــگاه اطـــاع رســـانی صنعـــت آب و برق)پ پای
بـــرق  صنعـــت  گفتگـــوی  شـــورای  جلســـه  اولیـــن 
و  بـــا حضـــور مدیـــران عامـــل، معاونیـــن  اصفهـــان 
ــرق  ــع بـ یـ ــه ای، توز ــرق منطقـ ــرکت های بـ ــران شـ مدیـ
شهرســـتان و اســـتان اصفهـــان، مدیریـــت تولیـــد بـــرق 

اصفهـــان و مدیریـــت تولیـــد بـــرق شـــهید منتظـــری و 
مســـئولین ســـندیکای صنعـــت بـــرق شـــعبه اصفهـــان 

ــد. ــان برگزارشـ ــه ای اصفهـ ــرق منطقـ در بـ
در ایـــن جلســـه مهنـــدس رســـول موســـی رضایـــی 
اهمیـــت  و  اهـــداف  بـــه  شـــرکت  ایـــن  مدیرعامـــل 
نشســـت  ایـــن  بـــا  گفـــت:  و  کـــرد  اشـــاره  نشســـت 
گرفتـــاری هـــای  هـــا مـــی تـــوان موانـــع، مشـــکات و 

کـــرد. کمتـــر  صنعـــت را 
در ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد در راســـتای تعامـــل بیشـــتر و 
کمیتـــه هـــای تخصصـــی تولیـــد،  کارهـــا  ســـهولت در 
یـــع و انتقـــال جهـــت جمـــع بنـــدی مباحـــث فـــی  توز

مابیـــن تشـــکیل شـــد.
در ادامـــه ایـــن جلســـه مســـئولین ســـندیکای شـــعبه 
اصفهـــان آمادگـــی خـــود را در خصـــوص همیـــاری و 
هـــم فکـــری جهـــت رفـــع موانـــع و مشـــکات موجـــود در 

کـــرد.  صنعـــت بـــرق اســـتان اصفهـــان را اعـــام 

کشور  تقدیر سازمان برنامه و بودجه 
ک  گام ارا از شرکت 

و  جمهـــور  رییـــس  معـــاون  نوبخـــت،  محمدباقـــر 
کشـــور در ســـومین  رییـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
کشـــور، بـــا اهـــدای  همایـــش نظـــام فنـــی و اجرایـــی 
گام اراک تجلیـــل  ــرکت  ــر از شـ ــوح تقدیـ تندیـــس و لـ

کـــرد.

کـــه در روز مهنـــدس برگـــزار شـــد،  در ایـــن مراســـم 
کلیـــدی مهندســـان مشـــاور  کیـــد بـــر نقـــش  ضمـــن تا
و پیمانـــکاران بـــه عنـــوان عوامـــل اصلـــی صنعـــت 
کشـــور،  آبادانـــی  و  ســـازندگی  میـــدان  در  احـــداث 
ــتمر از  ــاش مسـ کار و تـ ــرن  ــم قـ ــش از نیـ ــاس بیـ ــه پـ بـ
ـــران مهندســـان و فعـــاالن شـــرکت  بنیانگـــذاران، مدی
کشـــور  گام اراک در عرصـــه نظـــام فنـــی و اجرایـــی 

قدردانـــی شـــد.

کشور  تقدیر سازمان برنامه و بودجه 
از قدس نیرو

جمهـــور  رییـــس  معـــاون  نوبخـــت،  محمدباقـــر 
طـــی  کشـــور  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان  رییـــس  و 
کـــه شـــنبه، پنجـــم اســـفند مـــاه8 ســـال  مراســـمی 
جـــاری برگـــزار شـــد، بـــا اهـــدای تندیـــس و لـــوح تقدیـــر 

کـــرد.  از شـــرکت قـــدس نیـــرو تجلیـــل 
کـــه در روز مهنـــدس برگـــزار شـــد،  در ایـــن مراســـم 
کلیـــدی مهندســـان مشـــاور  کیـــد بـــر نقـــش  ضمـــن تا
و پیمانـــکاران بـــه عنـــوان عوامـــل اصلـــی صنعـــت 
کشـــور،  آبادانـــی  و  ســـازندگی  میـــدان  در  احـــداث 
ــتمر از  ــاش مسـ کار و تـ ــرن  ــم قـ ــش از نیـ ــاس بیـ ــه پـ بـ
ـــران مهندســـان و فعـــاالن شـــرکت  بنیانگـــذاران، مدی
کشـــور  قـــدس نیـــرو در عرصـــه نظـــام فنـــی و اجرایـــی 

قدردانـــی شـــد. 

اخبار
شعب و 

شرکت های 
عضو

اخبار
کمیته های 
سندیکا

اخبار 
شعب

اخبار 
شرکت های عضو



اسفند 96

81 80

112
اسفند 96
112

اخبــار اخبــار
کسب  ک موفق به  گام ارا شرکت 

عنوان صنعت سبز ملی سال 9۵ شد 

ــبز  ــوان صنعـــت سـ کســـب عنـ ــا  گام اراک بـ ــرکت  شـ
ایـــن  تندیـــس  و  تقدیـــر  لـــوح    ،1395 ســـال  ملـــی 

کـــرد.  یافـــت  عنـــوان را در
ـــال 95  ـــی س ـــبز مل ـــت س ـــس صنع ـــر و تندی ـــوح تقدی ل
بـــه دلیـــل مدیریـــت زیســـت محیطـــی و تولیـــد ســـازگار 
گام اراک اهـــدا  بـــا محیـــط زیســـت  بـــه شـــرکت ســـبز 
ـــر  ـــر دفت ـــی، مدی گازران شـــد. در ایـــن مراســـم مهنـــدس 
گام، لـــوح و تندیـــس صنعـــت ســـبز  کیفیـــت  تضمیـــن 

کـــرد.  یافـــت  را در

پیش بینی قدس نیرو 
از ساختارهای انرژی در سال 2۰۵۰

شـــرکت مهندســـی قـــدس نیـــرو طـــی یـــک بررســـی 
ـــرژی را  ـــا ان تحلیلـــی، ســـاختار و فرایند هـــای مرتبـــط ب

کـــرده اســـت.  بـــرای ســـال 2050 پیـــش بینـــی 
کامـــل انتقـــال انـــرژی در لـــوازم و تجهیـــزات،  امـــکان 
فســـیلی،  نیروگاه هـــای  کلیـــه  بـــودن  بااســـتفاده 
ـــکان  ـــع، ام ی ـــوق توز ـــال و ف ـــت های انتق ـــوط و پس خط
کامـــل انتقـــال انـــرژی در اشـــیا و ورود بـــه دوران انتقـــال 
ـــرژی موجـــودات از محور هـــای ایـــن بررســـی اســـت.  ان
کـــه در ســـال  ایـــن بررســـی همچنیـــن نشـــان می دهـــد 
2050 بـــا اســـتفاده از دانـــش ژنتیـــک، ژن هـــای انســـان 
ســـرما  انســـان ها  کـــه  می شـــود  تنظیـــم  نحـــوی  بـــه 
گرمـــای مطلوبشـــان را بـــدون اســـتفاده از انـــرژی  و 
خورشـــیدی  پنل هـــای  و  می کننـــد  تامیـــن  بیرونـــی 
در جـــو و بـــه صـــورت معلـــق، نقـــش خورشـــید های 
کوچـــک قابـــل تنظیـــم و هوشـــمند را ایفـــا خواهنـــد 

کـــرد. 
متوقـــف شـــدن تولیـــد بـــرق از حامل هـــای فســـیلی 
ــای  ــتفاده از خودرو هـ ــدم اسـ ــنگ، عـ ــال سـ ــز زغـ بجـ
کـــت و شـــلوار بـــا برچســـب  بنزینـــی و حتـــی انتخـــاب 
ایـــن  بینی هـــای  پیـــش  دیگـــر  از  دلخـــواه  انـــرژی 

ــت.  ــده اسـ ــال آینـ ــی و دو سـ ــرای سـ ــرکت بـ شـ

صدور جواز استفاده از 
تپ چنجرهای HM توسط توانیر 

شـــرکت توانیـــر طـــی اطاعیـــه ای پیـــرو بررســـی های 
ــبکه  ــارت شـ ــی و نظـ ــر فنـ ــده توســـط دفتـ ــل آمـ به عمـ
انتقـــال ایـــن شـــرکت  اســـتفاده از تپ چنجرهـــای 
در  اســـتفاده  بـــرای  را   HM شـــرکت  ســـاخت 
بامانـــع  یـــع  توز فـــوق   و  انتقـــال  ترانســـفورماتورهای 

کـــرد. اعـــام 
در ایـــن اطاعیـــه آمـــده اســـت ایـــن مجـــوز در صـــورت 

آزمایشـــگاه  از  معتبـــر  تایپ تســـت  گواهـــی  ارائـــه 
کرودتیـــه بین المللـــی صـــادر خواهـــد شـــد. ا

 جهـــت مشـــاهده متـــن اصلـــی اطاعیـــه بـــه لینـــک 
زیـــر مراجعـــه فرماییـــد: 

دعوت سندیکا از شرکت های عضو  
کار پژوهشی جهت مشارکت در 

از  نامـــه ای  طـــی  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
کـــرد در  شـــرکت های عضـــو ســـندیکا درخواســـت 
ــا هـــدف  ــه بـ کـ ــرای طـــرح پژوهشـــی ایـــن تشـــکل  اجـ
کوچـــک  »ارائـــه مـــدل مفهومـــی رشـــد شـــرکت¬های 
و متوســـط در صنعـــت بـــرق بـــا اســـتفاده از تئـــوری 
ــار برنامـــه ریـــزی شـــده« طراحـــی شـــده، شـــرکت  رفتـ

ــد.  کننـ
کـــه شـــرکت ها  کیـــد شـــده اســـت  در پایـــان نامـــه تا
بـــه همـــت  کـــه  ایـــن تحقیـــق  در  بـــرای مشـــارکت 
کوچیـــان مدیرعامـــل شـــرکت آرمـــان  دکتـــر اردالن تنبا
پرسشـــنامه  اســـت،  شـــده  طراحـــی  تابـــان  پـــارس 
و  کـــرده  تکمیـــل  ســـندیکا  ســـایت  در  را  مربوطـــه 
پژوهشـــگر را در پیشـــبرد ایـــن تحقیـــق و ارائـــه نتایـــج 

کننـــد. آن بـــه صنعـــت بـــرق یـــاری 
گرامـــی، جهـــت ارســـال پاســـخ و یـــا  پاســـخ دهنـــدگان 
گونـــه ابهـــام در مـــورد پرسشـــنامه و پژوهـــش،  وجـــود هـــر 
بـــا آدرس ایمیـــل info@apt-sco.com و یـــا شـــماره 
کوچیـــان(  تلفـــن همـــراه 09122147429 ) اردالن تنبا
تمـــاس حاصـــل فرماینـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت مقالـــه 
بـــرای مشـــارکت کنندگانی  ایـــن تحقیـــق  از  منتـــج 
کـــه اطاعـــات تمـــاس خـــود را در پرسشـــنامه ارائـــه 

کرده انـــد، توســـط محقـــق ارســـال خواهـــد شـــد.

کار شرکت های توزیع؛  دستور 
تجدیدنظر در نرخ پیمان قراردادهای 

داخلی

ــع  یـ ــی توز ــاون هماهنگـ ــام معـ ــی فـ ــا حقـ محمودرضـ
شـــرکت توانیـــر طـــی نامـــه ای بـــه یکـــی از شـــرکت 

ـــان  ـــرخ پیم ـــتور داد در ن ـــر دس ـــه توانی ـــر مجوع ـــای زی ه
کننـــد.   هـــای قراردادهـــای داخلـــی تجدیدنظـــر 

کـــه بـــا موضـــوع درخواســـت تجدیـــد  در ایـــن نامـــه 
نظـــر در نـــرخ پیمـــان نگاشـــته شـــده، ضمـــن اشـــاره بـــه 
افزایـــش نـــرخ ارز و برخـــی از فلـــزات در طـــول ماه هـــای 
ظرفیـــت  از  اســـتفاده  امـــکان  عـــدم  و  گذشـــته 
دســـتورالعمل اباغـــی ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه 
کشـــور )موضـــوع نحـــوه درخواســـت تجدیدنظـــر  ریـــزی 
کیـــد  ـــرخ پیمـــان هـــا در قراردادهـــای داخلـــی(، تا در ن
کـــه از محـــل  شـــده بـــود: »در طرح هـــا و پروژه هایـــی 
بـــرق  نیـــروی  یـــع  توز شـــرکت های  داخلـــی  منابـــع 
و  بـــه منظـــور جبـــران ضـــرر  نیـــز  و  انجـــام می شـــود 
ذیربـــط  پیمانـــکاران  و  کاال  تامین کننـــدگان  یـــان  ز
ـــواردی  ـــه پیـــش بینـــی و درج م ضروریســـت نســـبت ب
همچـــون نحـــوه جبـــران نـــرخ ارز، مابه التفـــاوت نـــرخ 
ـــا ســـایر تعدیـــات حســـب مـــورد در اســـناد  فلـــزات و ی
گـــردد.« مناقصـــه و در قراردادهـــا اقـــدام الزم معمـــول 
یـــع توانیـــر در بخـــش دیگـــری  معـــاون هماهنگـــی توز
کـــرده بـــود: »ایـــن امـــر در بـــه  از نامـــه خـــود اذعـــان 
نتیجـــه رســـاندن پروژه هـــای اجرایـــی از اهمیـــت بـــه 
ســـزایی برخـــوردار بـــوده و در درج تعدیـــل مناســـب در 
کاهـــش ریســـک تامین کننـــدگان  قراردادهـــا موجـــب 
کاال و خدمـــات و همچنیـــن قیمـــت تمـــام شـــده 
یـــع نیـــروی بـــرق خواهـــد  پروژه هـــا در شـــرکت های توز

شـــد.«
کـــه شـــرکت های  کیـــد شـــده بـــود  در پایـــان ایـــن نامـــه تا
یـــع در مـــورد طـــرح هـــای تملـــک دارایـــی هـــای  توز
کـــه محـــل تامیـــن اعتبـــار آنهـــا منابـــع  ســـرمایه ای 
رعایـــت  بـــه  مکلـــف  کان  کمـــا اســـت،  عمومـــی 
اباغـــی  العمـــل  دســـتور  در  منـــدرج  تشـــریفات 
ــتند.  ــور هسـ کشـ ــزی  ــه ریـ ــازمان مدیریـــت و برنامـ سـ

برگزاری اولین نشست شورای هماهنگی 
تشکل های صنعت برق

گام بلند برقی ها 
به سمت انسجام و اتحاد

اولیـــن نشســـت شـــورای هماهنگـــی تشـــکل هـــای 
صنعـــت بـــرق ایـــران بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در 
کننـــده  تولیـــد  هـــای  شـــرکت  ســـندیکای  محـــل 

نیـــروی بـــرق برگـــزار شـــد. 
ســـندیکای  میزبانـــی  بـــه  کـــه  نشســـت  ایـــن  در 
از  نمایندگانـــی  حضـــور  بـــا  و  بـــرق  تولیدکننـــدگان 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، انجمـــن صنفـــی 
ــی  ــع و انجمـــن صنفـ یـ ــای توز ــرکت هـ کارفرمایـــی شـ
ـــرداری و نگهـــداری  کارفرمایـــی  شـــرکت هـــای بهـــره ب
کشـــور )اصنـــا( برگـــزار شـــد، بررســـی  نیـــروگاه هـــای 
مســـائل و مشـــکات مبتابـــه صنعـــت بـــرق جـــزو 

محورهـــای اصلـــی بـــود. 
گیـــری از ظرفیـــت هـــای موجـــود در تشـــکل های  بهـــره 
فعـــاالن  فـــراروی  مشـــکات  حـــل  بـــرای  و  برقـــی 

اخبار 
رویدادها

صنعـــت بـــرق و همچنیـــن افزایـــش قـــدرت چانـــه 
زنـــی بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت بـــا دولـــت در 
ســـایه هـــم افزایـــی و مشـــارکت ایـــن تشـــکل هـــا از 
جملـــه دیگـــر مـــوارد مطروحـــه در ایـــن نشســـت بـــود. 
مدیـــره  هیـــات  رییـــس  بخشـــی،  علـــی  مهنـــدس 
بخـــش  در  هـــم  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
دیگـــری از ایـــن نشســـت مشـــترک، ضمـــن اســـتقبال 
بـــرای  کـــرد:  تصریـــح  شـــده،  ایجـــاد  مشـــارکت  از 
ــا  ــه هـ ــد برنامـ ــورا، بایـ ــن شـ ــداف ایـ ــه اهـ ــتیابی بـ دسـ
بـــر  و  سیســـتماتیک  هدفمنـــد،  آن  کار  دســـتور  و 
اســـاس برنامـــه ریـــزی مشـــخصی باشـــد، تـــا حاصـــل و 

خروجـــی ایـــن نشســـت هـــا مثمرثمـــر واقـــع شـــود.
گرفتـــن  کیـــد بـــر قـــرار  اعضـــای ایـــن شـــورا ضمـــن تا
کنـــار یکدیگـــر  همـــه بخـــش هـــای صنعـــت بـــرق در 
بـــه عنـــوان اعضـــای یـــک خانـــواده بـــزرگ بـــه منظـــور 
بـــرق  صنعـــت  هـــای  چالـــش  و  مشـــکات  حـــل 
حـــل  منظـــور  بـــه  دولـــت  کنـــار  در  گرفتـــن  قـــرار  و 
هماهنگـــی  شـــورای  قالـــب  در  چالش هـــا  ایـــن 
تشـــکل های صنعـــت بـــرق، پرویـــز غیـــاث الدیـــن را 

بـــه عنـــوان دبیـــر ایـــن شـــورا برگزیدنـــد.

در سومین پیگیری معاوِن معاون اول رییس جمهور 
از وزارت نیرو اعام شد؛

ابالغ دستور رسیدگی سریع به 
قراردادهای متوقف خوزستان 

به وزارت نیرو

توســـط  بـــه پیگیـــری هـــای صورتگرفتـــه  توجـــه  بـــا 
ــندیکای صنعـــت  ــای متوقـــف سـ ــروه قراردادهـ کارگـ
اول  نظـــارت معـــاون  و  بـــرق معاونـــت هماهنگـــی 
ـــی  ـــام عال ـــه مق ـــاب ب ـــه ای خط ـــور در نام ـــس جمه ریی
آن  پاســـخگویی  در  تســـریع  خواســـتار  نیـــرو  وزات 

مقـــام بـــه درخواســـت ایـــن ســـندیکا در خصـــوص 
منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  متوقـــف  قراردادهـــای 

خوزســـتان شـــد. 
معاونـــت  پیگیـــری  ســـومین  کـــه  نامـــه  ایـــن  در 
ــور از  ــاون اول رییس جمهـ ــارت معـ ــی و نظـ هماهنگـ
وزارت نیـــرو در ایـــن خصـــوص اســـت،  قیـــد شـــده 
گذشـــت بیـــش از 4 مـــاه از مکاتبـــه  بـــه  بـــا توجـــه 
شـــهریور  دوازدهـــم  یـــخ  تار در  معاونـــت  آن  اول 
و  قراردادهـــا  فســـخ  از  »جلوگیـــری  موضـــوع  مـــاه، 
ضبـــط ضمانت نامـــه شـــرکت های طـــرف قـــرارداد 
از  پیـــش  خوزســـتان،  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  بـــا 
بررســـی قراردادهـــا بـــا توجـــه بـــه آخریـــن تفاهمـــات 
صورت گرفتـــه در ایـــن زمینـــه« ســـریعا مـــورد بررســـی و 

گیـــرد. اقـــدام قـــرار 
زیـــر  لینـــک  بـــه  نامـــه  بـــه منظـــور مشـــاهده اصـــل 

فرماییـــد: مراجعـــه 

تبـــادل تفاهـــم نامـــه همـــکاری بیـــن معاونـــت علـــم و 
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران بـــا پیشـــنهاد تعریـــف دو پـــروژه مشـــترک 
بـــا موضوعـــات ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق و 
تقویـــت نقـــش شـــرکت های دانش بنیـــان در توســـعه 

صـــادرات انجـــام شـــد. 
ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  مشـــترک  نشســـت  در 
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا ســـیروس وطن خـــواه، دبیـــر 
ــرژی و معاونینـــش،  ــوزه انـ ــاوری حـ ــتاد توســـعه فنـ سـ
ایـــن دو پـــروژه بـــه عنـــوان نقطـــه شـــروع همـــکاری 

گرفتـــه شـــدند.  هـــای فـــی مابیـــن در نظـــر 
ـــندیکای  ـــه، س ـــدای جلس ـــواه در ابت ـــیروس وطن خ س
صنعـــت بـــرق ایـــران را یکـــی از مهمتریـــن تشـــکل های 
کشـــور دانســـت و تصریـــح  اقتصـــادی و غیردولتـــی 
کـــرد: بـــه ســـادگی می تـــوان بـــه تفـــاوت ســـندیکا بـــا 
ســـایر تشـــکل های اقتصـــادی مرســـوم پـــی بـــرد. لـــذا 
بـــا توجـــه بـــه ایـــن پتانســـیل، ســـندیکای صنعـــت 

بـــرق ایـــران جایـــگاه بســـیار مهـــم و تاثیرگـــذاری در 
ـــا  ـــگاه را ارتق ـــن جای ـــد ای ـــی توان ـــت دارد و م ـــن صنع ای

دهـــد. 
ـــا برشـــمردن  ـــرژی، ب دبیـــر ســـتاد فناوری هـــای حـــوزه ان
ـــا و  ـــرژی و ظرفیت ه ـــاوری ان ـــتاد فن ـــای س ماموریت ه
ـــای  ـــه زمینه ه ـــاوری ب ـــی و فن ـــت علم ـــای معاون ابزاره
کـــرد و افـــزود:  گســـترده همـــکاری فی مابیـــن اشـــاره 
کـــه زنجیـــره  ـــوآوری  کل زنجیـــره علـــم، فنـــاوری و ن در 
گســـترده ای را شـــامل مـــی شـــود، می تـــوان  بســـیار 
و  اثربخـــش  بســـیار  هـــای  همـــکاری  هـــای  زمینـــه 
راهبـــردی را بیـــن ســـندیکا و ســـتاد انـــرژی معاونـــت 

کـــرد.  علمـــی تعریـــف 
ــان  ــا بیـ ــرژی بـ ــوزه انـ ــاوری حـ ــعه فنـ ــتاد توسـ ــر سـ دبیـ
آمادگـــی  نشـــانه  ســـندیکا  در  مـــا  حضـــور  اینکـــه 
حـــوزه  در  ســـندیکا  بـــا  همـــکاری  بـــرای  معاونـــت 
کـــرد: در  مهـــم و پایـــه ای بـــرق اســـت، خاطرنشـــان 
حـــال حاضـــر شـــورای راهبـــردی انـــرژی در معاونـــت 
اســـت  فعـــال  یاســـت جمهـــوری  ر وفنـــاوری  علـــم 
بـــا  و  بـــه صـــورت ماهانـــه  آن  و معمـــواًل جلســـات 
نفـــت  راهبـــردی  حوزه هـــای  نماینـــدگان  حضـــور 
و نیـــرو تشـــکیل می شـــود. در ایـــن شـــورا مباحـــث 
کان حـــوزه انـــرژی مطـــرح شـــده و مـــورد بررســـی قـــرار 
می گیرنـــد. البتـــه پیشـــتر هـــم نمایندگانـــی از بخـــش 
خصوصـــی بـــه ایـــن شـــورا دعـــوت می شـــدند، امـــا 
کـــه از ایـــن پـــس نماینـــده  پیشـــنهاد مـــن ایـــن اســـت 
کیـــد  ســـندیکا هـــم در ایـــن جلســـات حضـــور یابـــد. تا
مـــن بـــر ایجـــاد ســـینرژی بیـــن ســـندیکا و معاونـــت 

یاســـت جمهـــوری اســـت.  علمـــی ر
رییـــس  بخشـــی،  علـــی  نشســـت،  ایـــن  ادامـــه  در 
هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران هـــم 
بـــه تـــوان و پتانســـیل قابـــل توجـــه اعضـــای ســـندیکا 
انتخـــاب ســـندیکا در چهـــار ســـال  کـــرد و  اشـــاره 
ـــادآور  ـــی را ی ـــه صادرات ـــکل نمون ـــوان تش ـــه عن ـــی ب متوال
افـــزود: ایجـــاد شـــناخت صحیـــح نســـبت  شـــد و 
صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  توانمندی هـــای  بـــه 
بـــرق، می توانـــد زمینـــه همکاری هـــای جدیـــد بیـــن 
یاســـت جمهـــوری را  ســـندیکا و معاونـــت علمـــی ر

آورد.  فراهـــم 
کـــرد: بهتـــر اســـت در همیـــن  کیـــد  بخشـــی در ادامـــه تا
یـــا دو پـــروژه مشـــترک را تعریـــف  ابتـــدای راه یـــک 
و تمـــام تـــوان دو ســـویه خـــود را صـــرف بـــه نتیجـــه 
کـــردن یکـــی دو  کنیـــم. قطعـــا دنبـــال  رســـاندن آن 
کلیـــدی و بـــه نتیجـــه رســـاندن آن بهتـــر از  موضـــوع 
هدفگـــذاری بـــرای چندیـــن موضـــوع و در نهایـــت 

کـــردن آنهـــا اســـت.  کاره رهـــا  نیمـــه 
رییـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
ــاره و  ــرق اشـ ــت بـ ــاعد صنعـ ــرایط نامسـ ــه شـ ــران بـ ایـ
گروهـــی هســـتند  کـــرد: اعضـــای مـــا جـــزو  تصریـــح 
تصمیم ســـازی های  و  خروجی هـــا  نتایـــج  کـــه 
کامـــًا حـــس می کننـــد. آنهـــا از دور،  دولتمـــردان را 
کامـــًا درون آتـــش  دســـتی بـــر آتـــش ندارنـــد، بلکـــه 
زمینـــه  ایـــن  ایجـــاد  یـــم  امیدوار بنابرایـــن  هســـتند! 
بـــه سیاســـت گذاری هایی منجـــر شـــود  همـــکاری 
ـــر منافـــع ملـــی، منافـــع بخـــش خصوصـــی  کـــه عـــاوه ب
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را نیـــز در بربگیـــرد. 
هیـــات  رییـــس  نایـــب  باقـــری،  پیـــام  ادامـــه  در 
مدیـــره ســـندیکا هـــم بـــه تمرکـــز ســـندیکا بـــر حـــوزه 
گفـــت: صنعـــت بـــرق جـــزو  کـــرد و  دانش بنیـــان اشـــاره 
گزیـــر بـــه دانش بنیـــان بـــودن  کـــه نا صنایعـــی اســـت 
کـــه مـــا می توانیـــم در  اســـت. لـــذا بـــه نظـــر می رســـد 
ایـــن حـــوزه همکاریهـــای اثربخشـــی داشـــته باشـــیم. 
یـــادآور  را  ســـندیکا  اعضـــای  صادراتـــی  تـــوان  وی 
کـــرد: مـــا در ســـندیکا همـــکاری  شـــد و خاطرنشـــان 
ـــان و  ـــرکت های دانش بنی ـــه ش کمیت ـــن  ـــی بی ثمربخش
کمیتـــه توســـعه صـــادرات داشـــته ایم و شـــاید بتوانیـــم 
یکـــی از پـــروژه هـــای مشـــترک را در همیـــن حـــوزه 

کنیـــم.  تعریـــف 
پژوهـــش  و  آمـــوزش  معـــاون  اســـدی،  علیرضـــا 
کیـــد  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران هـــم ضمـــن تا
ـــرق شـــده  گریبان گیـــر صنعـــت ب کـــه  ـــی  ـــر بحـــران مال ب
کـــرد: در حـــال حاضـــر ســـرمایه گذاری  اســـت، تصریـــح 
در صنعـــت بـــرق یکـــی از مهمتریـــن موضوعـــات مهـــم 
گـــر چـــه وزارت نیـــرو بـــه  در ایـــن صنعـــت اســـت. ا
ـــه  ک دلیـــل شـــرایط داخلـــی خـــود و بحـــران نقدینگـــی 

گزیـــر بـــه فاینانـــس  گریبـــان اســـت، نا بـــا آن دســـت بـــه 
پروژه هـــا شـــده، امـــا ایـــن مســـاله بـــه موضـــوع انتقـــال 
تکنولـــوژی و ســـاخِت داخـــل آســـیب های جـــدی 

می کنـــد.  وارد 
کنـــار  وی ضمـــن بیـــان اینکـــه وزارت نیـــرو بایـــد در 
فاینانـــس پروژه هـــا، بـــه رونـــد توســـعه و حفـــظ تـــوان 
ســـاخت داخـــل نیـــز توجـــه داشـــته باشـــد، پیشـــنهاد 
کـــه ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق هـــم بـــه  کـــرد 
عنـــوان یکـــی از پروژه هـــای مشـــترک بیـــن ســـندیکا و 
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری مـــد 

گیـــرد.  نظـــر قـــرار 
ــروی  ــرق و نیـ ــور بـ ــاون امـ ــان ایـــن نشســـت معـ در پایـ
ســـتاد توســـعه فناوری هـــای حـــوزه انـــرژی بـــه عنـــوان 
نماینـــده ســـتاد و علیرضـــا اســـدی و مهـــدی مدنـــی 
ارتبـــاط  بـــرای  ســـندیکا،  نماینـــدگان  عنـــوان  بـــه 
تبـــادل  و  نهـــاد معرفـــی شـــده  میـــان دو  نظام منـــد 
تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن رییـــس هیـــات مدیـــره 
توســـعه  ســـتاد  دبیـــر  و  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
و  علمـــی  معاونـــت  انـــرژی  حـــوزه  فناوری هـــای 

یاســـت جمهـــوری انجـــام شـــد. ▪ فنـــاوری ر
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جناب آقای مهندس نصراله رهنما 
مدیرعامل محترم و رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی گام اراک 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بدینوســـیله اهـــداء تندیـــس و لـــوح تقدیـــر ســـازمان 
گام  ــی  ــرکت مهندسـ ــاش شـ کار و تـ ــرن  ــم قـ ــاس نیـ ــه پـ ــور بـ کشـ ــه  ــه و بودجـ برنامـ
کســـب عنـــوان صنعـــت ســـبز ملـــی ســـال 95 را خدمـــت شـــما  اراک و همچنیـــن 
ـــرای ایـــن مجموعـــه بـــزرگ و اثرگـــذار  گفتـــه و ب گام اراک تبریـــک  کارکنـــان محتـــرم  و 

آرزوی موفقیـــت و پیشـــرفت روزافـــزون دارد. 

جناب آقای مهندس سعید مهذب ترابی 
مدیرعامل محترم شرکت مهندسی قدس نیرو 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران اهـــداء تندیـــس و لـــوح تقدیـــر ســـازمان برنامـــه و 
کار و تـــاش شـــرکت مهندســـی قـــدس نیـــرو را  کشـــور بـــه پـــاس نیـــم قـــرن  بودجـــه 
گفتـــه و بـــرای ایـــن  کارکنـــان ایـــن شـــرکت تبریـــک  را خدمـــت شـــما، مدیـــران و 

مجموعـــه بـــزرگ و اثرگـــذار آرزوی موفقیـــت و پیشـــرفت روزافـــزون دارد. 

جناب آقای مهندس محمدمهدی مهربانی 
مدیرعامل محترم شرکت سپاهان توان گستر 

ـــت  ـــر جه ـــرکت توانی ـــه ش ـــذ تاییدی ـــیله اخ ـــران بدینوس ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
اســـتفاده از تپ چنجرهـــای ســـاخت شـــرکت HM در ترانســـفورماتورهای قـــدرت 
کارکنـــان محتـــرم آن واحـــد  یـــع را خدمـــت شـــما و  بخش هـــای انتقـــال و فـــوق توز
صنعتـــی تبریـــک عـــرض نمـــوده و در ادامـــه ایـــن راه برایتـــان آرزوی توفیـــق روزافـــزون 

دارد. 

جناب اقای دکتر محمد کبیری 
مدیر عامل محترم کرمان تابلو

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شایســـته جنابعالـــی بـــه عنـــوان مدیـــر 
آرزوی  بـــرای شـــما  و  نمـــوده  تبریـــک عـــرض  را  تابلـــو  کرمـــان  عامـــل مجموعـــه 

دارد.  روزافـــزون  موفقیـــت 

جناب آقای مهندس طاهرزاده 
ریاست محترم هیات مدیره شرکت مهندسی توان گستر دقیق

گرامیتـــان را  کمـــال تأثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مادربـــزرگ  بـــا 
ـــرای بازمانـــدگان صبـــر  ـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و ب تســـلیت عـــرض نمـــوده، ب

و شـــکیبایی آرزومندیـــم. 

جناب آقای قریشی 
مدیرعامل محترم شرکت آرمان انرژی

گرامیتـــان را خدمـــت  کمـــال تأثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر  بـــا 
جنابعالـــی و خانـــواده محتـــرم تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو 

درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومندیـــم. 

تسلیت سندیکا به شرکت محترم مشانیر 

درگذشـــت جمعـــی از همـــکاران محتـــرم آن شـــرکت را در ســـانحه هوایـــی  یاســـوج 
تســـلیت عـــرض نمـــوده و از درگاه خداونـــد متعـــال بـــرای ایشـــان علـــوم درجـــات و 

ـــم.  ـــر و شـــکیبایی آرزومندی ـــواده هـــای محتـــرم ایشـــان صب ـــرای همـــکاران و خان ب

پیام تسلیت سندیکا
به جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای مسافربری یاسوج

کـــه موجـــب  ســـانحه ی مصیبت بـــار ســـقوط هواپیمـــای مســـافربری تهران-یاســـوج 
جـــان باختـــن چندیـــن نفـــر از هم میهنـــان عزیزمـــان و  تعـــدادی از مهندســـان 

گردیـــد. صنعـــت بـــرق شـــد، موجـــب تاثـــر  و انـــدوه 
جـــان  درگذشـــت  تســـلیت  عـــرض  ضمـــن  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
باختـــگان ایـــن حادثـــه بـــه ملـــت شـــریف ایـــران و خانواده هـــای داغـــدار آنـــان، بـــرای 
روح بلنـــد ایـــن عزیـــزان رحمـــت و مغفـــرت و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و اجـــر از درگاه 

ــد. ــئلت می نمایـ ــال مسـ ــد متعـ خداونـ

جناب آقای مهندس احمد رضایی 
مدیرعامل محترم شرکت پارس صنعت پرند 

ـــرم  ـــواده محت ـــی و خان ـــر و تاســـف مصیبـــت وارده را خدمـــت جنابعال کمـــال تأث ـــا  ب
تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر 

و شـــکیبایی آرزومندیـــم. 

جناب آقای مهندس صیاد 
معاون محترم امور کمیته های سندیکا 

گرامیتـــان را خدمـــت  کمـــال تأثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر  بـــا 
جنابعالـــی و خانـــواده محتـــرم تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو 

درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومندیـــم. 

پیام تسلیت

پیام تبریک خیر مقدم 
به اعضای جدید

گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت  به 
گذشته 3 شرکت جدید به  برق ایران، در دوره 

عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
گزارش، اعضای جدید به شرح زیر  بر پایه این 

معرفی می شوند:

• پایش صنعت سپاهان

• صنایع الکترونیک خوارزمی

•  آپرین نورآفرین

حوزه فعالیت: تعمیرات اساسی واحدهای بخاری و 
گازی نیروگاهی و سایر صنایع

گروه: سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نیروگاهی
مدیرعامل: رضا شمس قهفرخی

تلفن: 031-33447601
فکس: 031-33447790

آدرس: اصفهان، خیابان باهنر، نبش کوچه شماره 
8، ساختمان مهزیار، طبقه 2

info@payeshsanat.ir :ایمیل
www.payeshsanat.ir :وب سایت

حوزه فعالیت: تامین قطعات الکترونیک
گروه: سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی 

سیستم های برق
مدیرعامل: حسین توانگر
تلفن: 021-66766059

فکس: 021-66765709
آدرس: تهران، خیابان جمهوری، تقاطع سی تیر، 

ساختمان فرقانی، طبقه 3، واحد 3
info@kharazmi.co :ایمیل

www.kharazmi.co :وب سایت

 LED، LED حوزه فعالیت: بازرگانی: نمایشگرهای
ینگ  Wall، دیجیتال Signage، اتاق های مانیتور

و کنترل
گروه: مهندسی بازرگانی

مدیرعامل: کامران خادم حسینی
تلفن: 021-44972359-60

فکس: 021-40440511
یاچه چیتگر، خیابان  آدرس: تهران، ضلع غربی در

ک 2 میرکمالی، روبروی شهرداری ناحیه 4، پال
info@aprinled.com :ایمیل

www.aprinled.com :وب سایت

3
عضوجد ید



ک  کشـــور دعـــوت می شـــود در صـــورت تمایـــل بـــه اشـــترا از فعـــاالن صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
ـــر اســـاس تعرفـــه، بـــه حســـاب  ک را ب نشـــریه ســـتبران، ضمـــن تکمیـــل فـــرم ذیـــل، بهـــای اشـــترا
ــندیکای  ــام سـ ــه نـ ــک بـ ــعبه امیراتابـ ــام، شـ ــاری جـ ــت جـ ــک ملـ ــماره 147۵1817/۰8 بانـ شـ
ک تکمیـــل شـــده بـــه شـــماره  صنعـــت واریـــز و رونوشـــت فیـــش بانکـــی را همـــراه بـــا فـــرم اشـــترا

ــد. ــگار نماییـ ــندیکا دورنـ ــه سـ ــر 66944967 دبیرخانـ نمابـ

• دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه ها با ارسال کارت یا گواهی نامه معتبر از   10درصد تخفیف برخوردار می شوند.
• خواهشمند است، مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی، امور مشترکین را مطلع نمایند.

کـــه بصـــورت پیشتازارســـال می شـــوند قابـــل پیگیـــری اســـت لـــذا  تـــی  • بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا عـــدم وصـــول مجا
ــود. ــتفاده شـ ــتاز اسـ ــات پســـت پیشـ ــود از خدمـ ــه می شـ توصیـ

مشترک  حقیقی

نام :

نام خانوادگی:

شغل:

 تحصیات: 

لطفًا در  مستطیل روبرو چیزی ننویسید

هزینه اشتراک یک ساله:                              پست عادی: 24.000 تومان                                          پست پیشتاز: 60.000 تومان

هزینه اشتراک دوساله:                                  پست عادی: 48.000 تومان                                         پست پیشتاز: 120.000 تومان

منظـــور  بـــه  کنـــد  مـــی  تـــالش  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  ارگان  ســـتبران، 
یـــژه در حـــوزه  معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر  تصو بازرگانـــی،  مهندســـی  شـــرکت های  و  ران  مشـــاو پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی 
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  چالش هـــا و 
کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت های  کالن و خـــرد  کـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد 

ایـــن نشـــریه اســـت.

ک  فرم اشترا

مشترک  حقوقی

نام شرکت/ سازمان:

نام متقاضی: 

نام خانوادگی متقاضی:

سمت:

محل امضا

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:   

نوع اشتراک:                  اشتراک جدید                تمدید اشتراک

نشانی:

استان:

شهر:

کد پستی:

تلفن:

نمابر:

موبایل:

ایمیل:

شماره فیش: 

مبلغ:

بانک:

تاریخ واریز هزینه اشتراک:



IM6-PM

12÷36 KV - 16÷20 KA

Pole Mounting 
Switch - Sectionalizer

IM6

12÷36 KV - 16÷20 KA

Load Break Switch

WL

12÷36 KV - 630÷1250 A-16÷20 KA

Vacuum Circuit Breaker

Remote Terminal Unit

SCADA System

A z a r  K e l i d
E n g i n e e r i n g  o f
E l e c t r i c a l  I n d s .

No.22 - 6th St. - Ahmad Qasir Ave. - Beheshti 

Ave. - TEHRAN - 1514644715 - IRAN

Tel:  +98 21 88540208

+98 21 8875691

Fax: +98 21 88732158

sales@azarkelid.com

www.azarkelid.com

تهران - خیابان بهشـــتی - خیابـــان احمد قصیر 
(بخارســـت)- کوچه ششـــم - پـــالک۲۲ - واحد۱

تلفن : ۸۸۵۴۰۲۰۸ ـ ۸۸۷۵۷۶۹۱   
فکس : ۸۸۷۳۲۱۵۸ 
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