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تاثیر نوسانات نرخ ارز
بر صنعت برق

/پرویز غیاث الدین/

سردبیر

نوسانات نرخ ارز نه؛

قراردادهایبیتعدیل
بالی جان صنعت برق
ســـال هـــای ناخـــوش اقتصـــاد ایـــران تمـــام نشـــدنی
ب ــه نظ ــر م ــی رس ــند .از روزه ــای ت ــورم  45درص ــدی
ت ــا ام ــروز ک ــه دول ــت س ــنگ ت ــورم ت ــک نرخ ــی را ب ــه
ســینه مــی زنــد ،قریــب بــه یــک دهــه را پشــت ســر مــی
گذاری ــم ام ــا هن ــوز ه ــم ح ــال اقتص ــاد ای ــران ناخ ــوش
اس ــت.
ایــن روزهــا کــه تــورم ،بــی ثباتــی غیرقابــل پیــش بینــی
قیمـــت هـــا و نابســـامانی اقتصـــادی آرام آرام جـــای
خـــود را بـــه ســـکون و رکـــود داده هـــم دشـــوار یها
بس ــیارند .اگ ــر چ ــه دول ــت روحان ــی از هم ــان ابت ــدای
کار تـــاش کـــرد بـــا ارائـــه برنامـــه خـــروج غیـــر تورمـــی
از رکـــود ،بـــر ایـــن ســـکون مخـــرب فائـــق شـــود ،امـــا
متاس ــفانه ای ــن برنام ــه ری ــزی ه ــا ه ــم مث ــل بس ــیاری از
قوانیــن ،طــرح هــا و آییــن نامــه هــای دیگــر بــی نتیجــه
مان ــد.
شـــاید اگـــر مطابـــق برنامـــه چهـــارم توســـعه نـــرخ
ارز ســـاالنه ده درصـــد و همتـــراز بـــا تـــورم افزایـــش
مییاف ــت ،اقتص ــاد ای ــران روزه ــای پرالته ــاب س ــال
 91و اوج گیـــری ارز از هـــزار تـــا چهـــار هـــزار تومـــان را
تجربـــه نمـــی کـــرد .امـــا همیـــن عـــدم پایبنـــدی بـــه
قوانی ــن اس ــت ک ــه س ــنگالخ ام ــروز اقتص ــاد ای ــران را
ســـاخته اســـت.
حـــاال اصحـــاب صنعـــت بـــرق کـــه هنـــوز درگیـــر
پروژههـــای ناتمـــام یـــا متوقـــف ناشـــی از افزایـــش
ناگهان ــی ن ــرخ ارز در س ــال  91هس ــتند دوب ــاره در اوج
رکــود و در معــدود پــروژه هــای پردردســر خــود ،گرفتــار
افزایـــش نـــرخ ارز و بـــه تبـــع آن افزایـــش نهادههـــای
تولیـــد شـــدهاند.
هنــوز هــم پرونــده ده هــا قــرارداد متوقــف کــه ضمانــت
نامـــه برخـــی از آنهـــا ضبـــط شـــده در ســـندیکای
صنعـــت بـــرق و وزارت نیـــرو بـــاز اســـت و برقـــی هـــا
نگ ــران م ــوج ت ــازه ای از ای ــن پ ــروژه ه ــا هس ــتند .البت ــه
منشــاء اصلــی ایــن نگرانــی هــا نــه نوســانات نــرخ ارز،
بلک ــه نقص ــان قرارداده ــا و ع ــدم پی ــش بین ــی تعدی ــل
در مت ــن آنهاس ــت.
وزارت نیـــرو و شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه اش بـــه
قرارداده ــای ب ــدون تعدی ــل خ ــو گرفت ــه ان ــد و ش ــاید

بــه همیــن دلیــل اســت کــه ابــاغ اولیــه قــرارداد تیــپ
ب ــا برخ ــورد س ــلیقه ای ش ــرکت ه ــای کارفرم ــا ب ــه ب ــن
بس ــت رس ــید .البت ــه هن ــوز ه ــم رایزن ــی ه ــای وزارت
نیــرو و ســندیکا بــرای نهایــی کــردن متــن قــرارداد تیــپ
و اب ــاغ آن ب ــه ش ــرکت ه ــای ب ــرق منطق ــه ای و توزی ــع
و ایج ــاد ضمان ــت اجرای ــی ب ــرای آن ادام ــه دارد .ام ــا
ب ــه ه ــر ح ــال م ــوج نگرانیه ــا از قراردادهای ــی اس ــت
ک ــه تعدی ــل ن ــرخ ارز در آن پیشبین ــی نش ــده اس ــت.
نبـــود فهرســـت بهـــای مـــدون ،قیمـــت دار و قابـــل
ات ــکا در س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی ه ــم یک ــی
از عواملـــی اســـت کـــه فعالیـــن صنعـــت بـــرق را در
مقابـــل نوســـانات قیمـــت هـــا از جملـــه نـــرخ ارز و
فلـــزات اساســـی بـــی دفـــاع کـــرده اســـت .ســـندیکا
در ایـــن زمینـــه هـــم اقدامـــات مفیـــدی از جملـــه
تدو ی ــن فهرس ــت به ــا داش ــته ام ــا ای ــن ت ــاش ه ــم در
ب ــی تفاوت ــی س ــازمان برنام ــه و بودج ــه و ع ــدم توج ــه
جــدی بــه لــزوم بروزرســانی ایــن فهرســت بهــا و ایجــاد
زمینهه ــای اجرای ــی ش ــدن آن ب ــی ثم ــر باق ــی مان ــد.
افزای ــش ن ــرخ براب ــری ارزه ــای خارج ــی در براب ــر ری ــال
و ی ــا پ ــول رای ــج ه ــر کش ــور مانن ــد افزای ــش ن ــرخ فل ــزات
ام ــری کام ــا طبیع ــی محس ــوب م ــی ش ــود .ام ــا بای ــد
دیـــد دیگـــران در مواجهـــه بـــا ایـــن نوســـانات چـــه
میکننـــد؟
در حال ــی ک ــه ن ــرخ براب ــری ی ــورو در براب ــر دالر در س ــال
جـــاری از  1/05بـــه  1/22رســـیده ،مناســـب تریـــن
عملک ــرد چیس ــت؟
فرامــوش نکنیــم کــه ایــن مــوارد ریســک هــای قــرارداد
اس ــت و کارفرم ــا و پیمان ــکار نبای ــد درگی ــر آن ش ــوند.
قطعــا کارفرمــا نمــی توانــد در بودجــه خــود ایــن افزایــش
ه ــا را پیشبین ــی کن ــد ،همانط ــور ک ــه پیمان ــکار ق ــادر
نیســـت چنیـــن نوســـاناتی را در پیشـــنهاد قیمـــت
ببین ــد.
راه حـــل چیســـت؟ ماننـــد هـــر ریســـک دیگـــری،
بیمههـــا بایـــد پوشـــش ریســـک را بـــا دریافـــت
درص ــدی از مبل ــغ ق ــرارداد عه ــده دار ش ــوند .در ای ــن
ص ــورت بیم ــه ه ــا ه ــم ب ــرای جلوگی ــری از نوس ــانات
فعـــال خواهنـــد شـــد.
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در شـــرایطی کـــه تعدیـــل هـــا بـــدون در نظـــر گرفتـــن
منب ــع بودج ــه ای قاب ــل اج ــرا نیس ــتند ،بیم ــه عقالن ــی
تریـــن راهـــکار موجـــود اســـت ،کـــه البتـــه اجرایـــی
ش ــدن آن نیازمن ــد ع ــزم مل ــی و کار گروه ــی اس ــت.
ب ــا وج ــود تم ــام ای ــن چال ــش ه ــا ام ــا بای ــد بپذیری ــم
کـــه بخشـــی از ایـــن انتقـــادات بـــا نگاهـــی بـــه درون
ب ــه فعالی ــن ای ــن بخ ــش ه ــم وارد اس ــت .در ش ــرایطی
ک ــه تم ــام مولف ــه ه ــای اقتص ــادی ای ــران در ط ــول ی ــک
ده ــه اخی ــر دچ ــار نوس ــانات دوره ای و بیثباتیه ــای
مقطعـــی هســـتند ،بـــدون شـــک اتـــکا بـــه پیـــش
بینیه ــای انج ــام ش ــده ،آنقدره ــا منطق ــی ب ــه نظ ــر
نم ــی رس ــد.
شـــرکت هـــای ســـازنده ،پیمانـــکار ،مشـــاور و
تامینکننـــده بـــه خوبـــی بـــه شـــرایط قراردادهـــا،
پرداخـــت هـــا و هزینـــه هـــای ناشـــی از نوســـانات
ناگهانـــی و غیرمنتظـــره ای کـــه در اقتصـــاد مـــا کـــم
تعـــداد نیســـتند ،آ گاهنـــد امـــا گاهـــی بـــرای ربـــودن
گـــوی رقابـــت از یکدیگـــر ،چنـــان انتحـــاری در
مناقص ــات حض ــور م ــی یابن ــد ک ــه حت ــی ب ــدون ب ــروز
یــک رخــداد دور از انتظــار هــم دچــار زیــان میشــوند.
اقتصـــاد مـــا خـــاء هـــا و نقصـــان هـــای بســـیاری
دارد ام ــا ش ــاید بخ ــش خصوص ــی بتوان ــد ب ــا اتح ــاد،
انســجام و یکدســتی ،رهــاورد ســی و چنــد ســاله ایــن
صنعــت زیرســاختی را از حجــم وهــم آور بحــران هــای
ام ــروز اقتص ــاد بگذارن ــد .ب ــی ن ــگاه و چشمداش ــتی از
دول ــت بای ــد تنه ــا ب ــه ت ــوان همی ــن بخ ــش خصوص ــی
کوچـــک امـــا توانمنـــد اتـــکا کـــرد .تعهـــد اعضـــا بـــه
میثـــاق نامـــه هایـــی کـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران باره ــا تدوی ــن و منتش ــر ک ــرده ،قطع ــا ی ــک گام
بلن ــد و موث ــر ب ــه س ــوی انس ــجام خواه ــد ب ــود.
نشس ــت آخ ــر س ــال اعض ــای س ــندیکا و گردهمای ــی
دوبـــاره فعالیـــن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق،
ش ــاید بهتری ــن فرص ــت ب ــرای ایج ــاد ای ــن انس ــجام در
ســایه یــک میثــاق نامــه تشــکلی باشــد .ای کاش کــه
ای ــن فرص ــت مغتن ــم را س ــاده از دس ــت ندهی ــم ▪.
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 /محسن عربانی /

رییس کمیته تخصصی
مهندسین مشاور سندیکا

تاثیر افزایش نرخ ارز
بر کسب و کارهای صنعت برق
در چن ــد ده ــه گذش ــته افزای ــش ن ــرخ ارز ،کس ــب و کار دس ــت ان ــدرکاران تامی ــن تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق را دچ ــار مش ــکالتی ک ــرده ک ــه بعض ــا دس ــت از کار شس ــته و ب ــه
مشــاغل دیگــری روی آورده انــد و یــا بــه کل مجموعــه هــای خــود را تعطیــل کــرده انــد .ایــن در حالــی اســت کــه کلیــه قراردادهــای خریــد و حتــی اجــرا تــا اوایــل انقــاب
ب ــا تأس ــی از قرارداده ــای ش ــرکتهای خارج ــی مش ــمول تعدی ــل ارز بودن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ش ــرکت ه ــا اغل ــب ب ــا ه ــر ص ــورت وضعی ــت اصل ــی ،م ــی توانس ــتند ص ــورت
یشــد .فلــذا ســازندگان و پیمانــکاران و فروشــندگان و حتــی کارفرمایــان بــا خاطــری آســوده در پیشــرفت
وضعیــت تعدیــل صــادر کننــد ،بــه طــوری کــه گاهــا منفــی هــم م 
پ ــروژه ه ــا مش ــارکت میکردن ــد.
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 -1افزای ــش ن ــرخ ارز در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق از چن ــد
دی ــدگاه قاب ــل بررس ــی اس ــت .
 -1-1اگـــر اســـناد مناقصـــه ای بـــه خصـــوص در
جهـــت تامیـــن تجهیـــزات فاقـــد تعدیـــل ارز ارائـــه
شـــود ،چـــه تبعاتـــی خواهـــد داشـــت؟
 -2-1فروشـــندگان بـــا توجـــه بـــه تجـــارب و
دیدگاههـــای خـــود ارقامـــی را در قیمتهـــا لحـــاظ
میکنن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب اگ ــر در پروس ــه س ــاخت و
تحوی ــل کاال ن ــرخ ارز افزایش ــی نداش ــته باش ــد ،ای ــن
ش ــرکت در ص ــورت برن ــده ش ــدن و انج ــام تعه ــدات
خـــود ،از ســـود مناســـبی برخـــوردار خواهـــد شـــد.
 -3-1چنانچـــه نـــرخ ارز افزایـــش جزیـــی داشـــته
باشـــد ،معم ــوال بازهـــم قـــرارداد عمل ــی م ــی ش ــود.
ولـــی ســـود کمتـــری نصیـــب فروشـــنده کاال یـــا
خدمـــت خواهـــد شـــد.
 -4-1ح ــال اگ ــر نوس ــانات ارز بس ــیار زی ــاد باش ــد،
قطعــا بارهــا و بارهــا مشــکالتی در تامیــن تجهیــزات
ایج ــاد م ــی ش ــود ،ب ــه ط ــوری ک ــه بعض ــا فروش ــندگان
از تضامیـــن خـــود چشـــم پوشـــیده و کار را رهـــا
مـــی کننـــد و یـــا بعضـــی از شـــرکت هـــای کارفرمـــا
و خریـــداران در جلســـاتی نســـبت بـــه افزایـــش
قیمتهـــا اقـــدام مـــی کننـــد .ایـــن موضـــوع در
پروژههـــای شـــرکت توانیـــر و شـــرکت هـــای بـــرق
منطق ــه ای ،جه ــت خری ــد تجهی ــزات انتق ــال ب ــرق
ب ــه خص ــوص ترانس ــفورماتورها و دکل ه ــای انتق ــال
نیـــرو و هادیهـــای خطـــوط بـــه علـــت ارزبـــری بـــه
کـــرات اتفـــاق افتـــاده اســـت.

الزم ب ــه ذک ــر اس ــت در تمام ــی م ــوارد ف ــوق قرارداده ــا
ب ــا ریس ــک هم ــراه خواه ــد ب ــود.
 -5-1در مقطع ــی در ش ــرکت توانی ــر تصمی ــم گرفت ــه
ش ــد حتم ــا اس ــناد خری ــد حت ــی ب ــرای کوت ــاه م ــدت
ب ــرای کاالهای ــی ک ــه ارزب ــری داش ــتند ،بن ــد تعدی ــل
ارز لحـــاظ شـــده و در قراردادهـــای اجـــرا ،تعدیـــل
بـــر اســـاس شـــاخص هـــای اعـــام شـــده ســـازمان
مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی لحـــاظ شـــود.تبصره :در
بعض ــی پ ــروژه ه ــا ب ــه خص ــوص کارفرمای ــان بخ ــش
خصوصـــی اعـــام مـــی کردنـــد ،چطـــور میتـــوان
پرداخ ــت ه ــا را تنظی ــم ک ــرده ک ــه فروش ــنده بتوان ــد
م ــواد اولی ــه خ ــود را ب ــه ش ــکلی تهی ــه کن ــد ک ــه دچ ــار
نوس ــانات قیم ــت ارز نش ــود .در نهای ــت ی ــک روش
ارزیاب ــی بخ ــش ارزب ــری و درص ــد آن م ــورد اس ــتفاده
قـــرار گرفـــت کـــه بـــا پرداخـــت پیـــش پرداخـــت
مناس ــب قرارداده ــا ج ــاری و انج ــام م ــی ش ــدند.
 -2بن ــگاه اقتص ــادی اگ ــر ش ــرکت مش ــاور باش ــد در
گیـــرودار نوســـانات قیمـــت ارز صرفنظـــر از انجـــام
مکاتبـــات بیشـــتربا پیمانـــکاران و فروشـــندگان
جهـــت انجـــام قراردادهـــا ،وقـــت و زمـــان بیشـــتری
مصـــروف مـــیدارد ،امـــا از لحـــاظ آســـیب هـــای
مالـــی ،چنـــدان متضـــرر نمیشـــود .بـــرای ایـــن
شـــرکتها هـــم دو حالـــت متصـــور اســـت.
 -1-2اگـــر قراردادهـــای منعقـــده در داخـــل کشـــور
بـــا کارفرماهـــای داخلـــی باشـــد ،مشـــکل خاصـــی
حـــادث نمیشـــود.

 -2-2اگـــر در قراردادهـــای بـــرون مـــرزی افزایـــش
قیم ــت ارز ب ــه وج ــود آی ــد و وص ــول هزین ــه خدم ــات
ارزی و جابجایـــی آن بـــه داخـــل کشـــور آســـان و
قانون ــی باش ــد ،قطع ــا ش ــرکت بس ــیار منتف ــع خواه ــد
ش ــد.
 -3-2اگـــر در شـــرایط ارایـــه پیشـــنهاد بـــرای طـــرح
ه ــای ب ــرون م ــرزی باش ــد وضعی ــت رقابت ــی بهت ــری
خواه ــد داش ــت.
 -3کار بس ــیار جال ــب س ــندیکا تهی ــه ق ــرارداد تی ــپ
ب ــا منظ ــور ک ــردن بن ــد تعدی ــل در آن اس ــت.
 -4قب ــل از ه ــر چی ــز ب ــا ع ــدم تخصی ــص بودج ــه ب ــه
ط ــرح ه ــای عمران ــی ب ــه ش ــرکت ه ــای تابع ــه وزارت
نیـــرو عمـــا در ســـال آینـــده وضعیـــت مهندســـین
مش ــاور صنع ــت ب ــرق دورنمای ــی ناروش ــن وحت ــی
تاریـــک دارد و اکثـــر مشـــاوران در شـــرایط ســـخت
مال ــی ب ــه س ــر خواهن ــد ب ــرد.
در خاتمـــه چنانچـــه رایزنـــی هـــای سیاســـی در
کشـــورهای هـــدف از برنامـــه هـــای دولـــت باشـــد و
مش ــاوران بتوانن ــد ب ــه پ ــروژه ه ــای خوب ــی در خ ــارج
از کش ــور دس ــت یابن ــد ،احتم ــال حض ــور مش ــاوران
ت ــا ح ــدی ش ــفاف خواه ــد ب ــود .در غی ــر اینص ــورت
دول ــت بای ــد از طری ــق خط ــوط اعتب ــاری ،فاینان ــس
و غی ــره پ ــروژه های ــی را ب ــه سیس ــتم تزری ــق ت ــا ضم ــن
پایـــداری شـــبکه بـــرق ،ادامـــه حیـــات مشـــاوران
وپیمان ــکاران نی ــز ام ــکان پذی ــر باش ــد.

بندبازیارز
روی طناب بی ثباتی اقتصاد ایران
یک ــی از مس ــایل داغ ای ــن روزه ــا در کش ــور افزای ــش
برقآســـای نـــرخ ارزهـــای غربـــی و یـــا بـــه بیـــان
دیگـــر نوســـان پیوســـته نـــرخ ارز اســـت ،اتخـــاذ
سیاســـتهای ارزی مناســـب در کشـــورهای در
ح ــال توس ــعه ،هم ــواره م ــورد اخت ــاف ب ــوده اس ــت
ک ــه بیش ــتر ب ــر روی می ــزان اثرگ ــذاری نوس ــانات ارزی
ب ــر ش ــوکهای داخل ــی و خارج ــی متمرک ــز میش ــود.
همچنیــن برخــی از اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد کــه
ارز نیــز کاالیــی ماننــد ســایر کاالهاســت کــه قیمــت
آن بـــر پایـــه بنیادهـــای علـــم اقتصـــاد ،بـــا عرضـــه و
تقاض ــا تعیی ــن میش ــود و بنابرای ــن ه ــر اقدام ــی ک ــه
ب ــر عرض ــه و تقاض ــا موث ــر باش ــد ،میتوان ــد قیم ــت ارز
را نی ــز پایی ــن ی ــا ب ــاال بب ــرد.
ب ــر همی ــن اس ــاس یک ــی ار دالی ــل ثب ــات و ی ــا حت ــی

کاه ــش ن ــرخ ارز در س ــالهای آغ ــاز دول ــت یازده ــم
در ایـــران ،اعتمـــاد عمومـــی بـــه دولـــت در حفـــظ
ثب ــات اقتص ــادی و کاه ــش تقاض ــا ب ــرای دالر ب ــوده
اســت ،چراکــه تصــور عمومــی بــر ایــن بــود کــه دولــت
میتوانـــد در بهبـــود وضعیـــت نقـــش مؤثـــری بـــازی
ک ــرده و نی ــازی ب ــر خری ــد و انب ــار و ک ــردن ارز ب ــرای
حف ــظ مناف ــع نیس ــت ،ام ــا در روزه ــای گذش ــته ای ــن
اعتم ــاد ب ــه دالی ــل گوناگ ــون آس ــیب ج ــدی دی ــده
اس ــت.
یک ــی از مس ــایل مه ــم در ای ــن ح ــوزه حف ــظ و ثب ــات
ن ــرخ واقع ــی ارز اس ــت و ن ــه ن ــرخ اس ــمی آن .چراک ــه
اگـــر نـــرخ اســـمی ارز تعدیـــل نشـــود نـــرخ واقعـــی
آن دچـــار مشـــکل خواهـــد شـــد .اکنـــون بیشـــتر
اقتصاددان ــان ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه اگ ــر ن ــرخ اس ــمی

 /خسرو دوران /

ارز پاییـــن نگـــه داشـــته شـــده و اختـــاف تـــورم
داخلـــی و جهانـــی تعدیـــل نگـــردد ،در بلندمـــدت
ه ــر اقتص ــادی را دچ ــار مش ــکل خواه ــد ش ــد .مانن ــد
آنچ ــه در جه ــش افزای ــش ن ــرخ ارز در س ــال  91و پ ــس
از ســالها پافشــاری در پاییــن نگــه داشــتن آن شــد،
رخ داد
از س ــوی دیگ ــر ن ــرخ ارز ی ــک متغی ــر کلی ــدی اس ــت
ک ــه ع ــدم توج ــه ب ــه مدیری ــت شایس ــته آن میتوان ــد
مســائل و مشــکالتی را بــرای اقتصــاد هــر کشــوری در
ابعــاد گوناگــون ایجــاد کنــد کــه اقتصــاد ایــران نیــز از
ایــن موضــوع مســتثنی نیســت ،مطالعــات گوناکــون
نش ــان میده ــد ک ــه می ــان نوس ــان ن ــرخ ارز و رش ــد
اقتص ــادی رابط ــه منف ــی وج ــود دارد .ای ــن م ــورد ب ــه
وی ــژه ب ــرای کش ــورهایی ک ــه اقتص ــاد درح ــال گ ــذار
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دارنـــد ،صـــادق اســـت .افزایـــش نـــرخ ارز میتوانـــد
روی فرصتهـــای شـــغلی آثـــار مخربـــی داشـــته
باش ــد.
در تعریـــف نـــرخ ارز بـــه صـــورت ســـاده میتـــوان
گفـــت کـــه ایـــن نـــرخ ،قیمـــت یـــک واحـــد پـــول
رای ــج برحس ــب پ ــول رای ــج دیگ ــر اس ــت ک ــه بیانگ ــر
شـــرایط اقتصـــادی کشـــور بـــوده و عاملـــی بـــرای
مقایس ــه اقتص ــاد مل ــی ب ــا اقتص ــاد دیگ ــر کش ــورهای
جهـــان اســـت .در ایـــران ،چـــون وارد بـــازار کـــردن
ارز در انحصـــار دولـــت و بانـــک مرکـــزی اســـت،
بـــه ناچـــار قیمـــت ارز بـــر اســـاس عرضـــه و تقاضـــا
تعیی ــن نمیش ــود و تنه ــا ب ــا افزای ــش درآم ــد نف ــت،
درآمدهـــای ارزی دولـــت افزایـــش مییابـــد ،از ایـــن
رو ،قیمـــت ارز نشـــانهای از تـــوان واقعـــی اقتصـــاد
کشـــور نیســـت.
البتـــه برخـــی نیـــز درمقابـــل آنچـــه گفتـــه شـــد ایـــن
ادع ــا را مط ــرح میکنن ــد ک ــه ک ــه اگ ــر ن ــرخ ارز بتوان ــد
کام ــا آزادان ــه تغیی ــر کن ــد ،ممک ــن اس ــت قیمته ــا
در اقتصـــاد بـــا ســـرعت بیشـــتری نوســـان کننـــد و
ب ــر همی ــن پای ــه بهت ــر از ت ــا ای ــن ن ــرخ ب ــا ی ــک عام ــل
بیرون ــی مانن ــد دول ــت کنت ــرل ش ــود ،چ ــرا ک ــه بن ــا ب ــر
تعریـــف اقتصـــادی نوســـان بهعنـــوان بیثباتـــی،
ناپایـــداری و یـــا عـــدم اطمینـــان تعریـــف شـــده و
یش ــود .نوس ــان در
معی ــاری از ریس ــک محس ــوب م 
ن ــرخ ارز نی ــز بیاطمینان ــی در معام ــات بینالملل ــی
کااله ــا و داراییه ــای مال ــی را ب ــه تصوی ــر میکش ــد،
ام ــا آی ــا ای ــن نوس ــان حتم ــا بای ــد ب ــه وس ــیله دول ــت
کنت ــرل ش ــود ی ــا اینک ــه آی ــا اساس ــا بای ــد کنت ــرل ش ــود
ی ــا ن ــه؟
در مـــورد پرســـش پایانـــی بایـــد گفـــت کـــه اتفاقـــا
تغیی ــرات قیم ــت ارز همیش ــه نی ــز آس ــیب زا نب ــوده و
در شــرایطی مــی توانــد مفیــد هــم باشــد ،بــرای نمونــه
اگـــر مجمـــوع کشـــش قیمتـــی صـــادرات و واردات
از لحـــاظ قـــدر مطلـــق بایـــد از یـــک بزرگتـــر باشـــد.
تـــا زمانیکـــه ارزش پـــول ملـــی کاهـــش مییابـــد،
ب ــه دلی ــل ارزان ش ــدن کااله ــای داخل ــی ،موج ــب
افزایــش حجــم صــادرات خواهــد شــد و همزمــان بــه
دلی ــل ب ــاال ب ــودن هزین ــه واردات ،تقاض ــای ب ــرای آن
کاه ــش خواه ــد یاف ــت.
اث ــر ای ــن دو پدی ــده افزای ــش حج ــم ص ــادرات ارزان
شــده و کاهــش حجــم واردات گــران شــده ،بســتگی
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بـــه کشـــش قیمتـــی صـــادرات و واردات دارد .اگـــر
کااله ــای صادرات ــی نس ــبت ب ــه قیم ــت ب ــا کش ــش
باشــد ،حجــم صــادرات بیشــتر از کاهــش قیمتهــا
(ارزش ص ــادرات) ،افزای ــش خواه ــد یاف ــت و درآم ــد
کل صادراتــی نیــز بــه تبــع آن افزایــش خواهــد یافــت،
اگـــر واردات نیـــز نســـبت بـــه قیمتهـــا بـــا کشـــش
باش ــد ،کاه ــش حج ــم واردات نس ــبت ب ــه افزای ــش
قیمـــت آن بیشـــتر بـــوده و مخـــارج کل واردات
ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز کاه ــش خواه ــد یاف ــت؛
در نتیج ــه ،ب ــا ف ــرض ب ــا کش ــش ب ــودن ص ــادرات و
واردات نس ــبت ب ــه تغیی ــرات قیمته ــا (تغیی ــرات
نـــرخ ارز) ،تـــراز تجـــاری در اثـــر کاهـــش ارزش پـــول
مل ــی بهب ــود مییاب ــد.
نمونــه مناســب بــرای ایــن مــورد کشــور چیــن اســت
کــه در یــک بــازه زمانــی بــا کاهــش شــدید ارزش پــول
ملــی خــود کســری تــراز تجــاری خــود را جبــران کــرده
و ب ــه س ــود مناس ــبی دس ــت یاف ــت و کار ب ــه جای ــی
رســـید کـــه ایـــاالت متحـــده مجبـــور شـــد بـــه ایـــن
کش ــور ب ــرای حف ــظ ارزش پ ــول مل ــی خ ــود هش ــدار
ده ــد.
امـــا در ایـــران بـــا توجـــه بـــه شـــرایط ویـــژه حاکـــم و
ارتبـــاط ناچیـــز مـــا بـــا اقتصـــاد جهانـــی بـــرای بـــاال
ب ــردن ص ــادرات ،در ده ــه اخی ــر ب ــه دلی ــل افزای ــش
م ــداوم ن ــرخ واقع ــی ارز ،تولی ــد و اش ــتغال کش ــور ب ــه
طـــور مـــداوم تضعیـــف شـــده اســـت و همچنیـــن
ب ــا توج ــه ب ــه ب ــاال مان ــدن ن ــرخ ت ــورم ،کاه ــش ن ــرخ
واقعـــی ارز نمیتوانـــد اثـــر قابـــل توجهـــی بـــر نـــرخ
ت ــورم در بلندم ــدت داش ــته باش ــد .در ط ــول تمام ــی
ســـالهای گذشـــته بـــا اجـــرای سیاســـتهای
پیمانســـپاری ارزی در کشـــور ،ســـطح صـــادرات
غیرنفت ــی کاه ــش یافت ــه ،ام ــا از طرف ــی سیاس ــت در
تکنرخ ــی ش ــدن ن ــرخ ارز و ن ــه ثاب ــت نگ ــه داش ــتن
آن تأثیــر مثبتــی بــر افزایــش صــادرات غیرنفتــی ایــران
داش ــته اس ــت هرچن ــد ک ــه ب ــه هیچ ــگاه ب ــه ص ــورت
ج ــدی پیگی ــری نش ــد.
البتــه ،موفقیــت تنــزل ارزش پــول در تحریــک تــوازن
بازرگان ــی خارج ــی نی ــز ،ت ــا ان ــدازه قابلتوجه ــی ب ــه
جابهجایـــی تقاضـــا در ســـمت وســـوی مناســـب
و ظرفیـــت اقتصـــاد در تامیـــن تقاضـــای اضافـــی از
طری ــق عرض ــه بیش ــتر کااله ــا وابس ــته اس ــت
ب ــه عقی ــده ش ــماری از اقتصاددان ــان اث ــرات نوس ــانی

افزایــش نــرخ ارز روی تولیــد حقیقــی مشــهود اســت؛
زیــرا در کوتاهمــدت و بلندمــدت ،اثــری مثبــت و در
میانمــدت ،اثــری منفــی روی تولیــد دارد .ایــن امــر،
میتوان ــد ب ــه ای ــن دلی ــل باش ــد ک ــه تغیی ــرات ن ــرخ
ارز روی ت ــورم و افزای ــش قیم ــت کااله ــا س ــریع ت ــر از
تولی ــد اث ــر میگ ــذارد و ب ــا افزای ــش قیمته ــا و درآم ــد
تولیدکنن ــدگان ب ــاال رفت ــه و تولی ــد تش ــویق میش ــود؛
امــا بعــد از اینکــه اثــرات تغییــر نــرخ ارز بــا یــک وقفــه
روی هزینههـــای تولیـــد کـــه وابســـتگی باالیـــی بـــه
مــواد اولیــه وارداتــی نیــز دارد ،نمایــان شــود ،میتــوان
اثـــرات منفـــی چنیـــن تغییـــری را در میانمـــدت
مالحظ ــه ک ــرد.
در اقتصـــاد ایـــران نوســـان نـــرخ ارز بیشـــترین اثـــر را
روی تغیی ــرات ن ــرخ س ــود س ــپردههای کوتاهم ــدت
داشــته اســت ،بهطــوری کــه در دوره اول نواســانات
ارزی کارشناســـان حـــدود  ۳۹.۶درصـــد از
نوســـانات نـــرخ ســـود ســـپردههای کوتاهمـــدت را
ناشـــی از تحـــرک نـــرخ ارز میدانســـتند و دلیـــل آن
اث ــر تغیی ــر ن ــرخ ارز ،روی داراییه ــای مال ــی اس ــت
ک ــه س ــپردهها نی ــز یک ــی از آنه ــا محس ــوب ش ــده و
هنگام ــی ک ــه ن ــرخ س ــود س ــپردهها در کوتاهم ــدت
ثابــت باشــد ،همزمــان بــا افزایــش نــرخ ارز ،صاحبــان
س ــپرده ب ــرای حف ــظ ارزش دارای ــی خ ــود اق ــدام ب ــه
برداشــت ســپرده و جایگزینــی آن بــا ســایر داراییهــا
نظیـــر طـــا ،ارز ،مســـکن ،و ســـهام میکننـــد کـــه
نمونــه آن نیــز بارهــا در اقتصــاد ایــران مشــاهده شــده
اســت .در ایــن شــرایط ،حتــی اگــر نــرخ ســود رســمی
بـــه طـــور دســـتوری بـــدون تغییـــر بمانـــد ،بانکهـــا
ً
ً
اجب ــارا ب ــرای حف ــظ مناب ــع خ ــود ،س ــریعا ن ــرخ س ــود
ســـپردهها را بـــه طـــور غیررســـمی افزایـــش خواهنـــد
داد .نمونـــه ایـــن اقدامـــات نیـــز در دو ســـال اخیـــر
ب ــرای س ــپردههای کوتاهم ــدت اتف ــاق افت ــاده ،اگ ــر
چ ــه ش ــورای پ ــول و اعتب ــار نرخه ــای س ــود را تغیی ــر
نــداده است.ســخن گفتــن از اثــرات مخــرب چنیــن
رویدادهایــی ماننــد ســخن گفتــن از اثــر خورشــید بــر
روش ــنایی روز اس ــت!
و امـــا در مـــورد رابطـــه تغییـــرات نـــرخ ارز و تـــورم
میت ــوان گف ــت ک ــه اث ــرات میانم ــدت نوس ــان ن ــرخ
حقیق ــی ارز روی ت ــورم ،بیش ــتر از اث ــرات کوتاهم ــدت
آن اســـت .چراکـــه در آغـــاز نوســـان هنـــوز کاالهـــا
ب ــه قیم ــت ه ــای پیش ــین مبادل ــه م ــی ش ــوند ام ــا ب ــه

تدری ــج نوس ــانات ه ــم ب ــر قیم ــت تم ــام ش ــده کااله ــا
از بعـــد مـــواد اولیـــه اغلـــب وارداتـــی اثـــر گذاشـــته و
ه ــم انتظ ــار عموم ــی در م ــورد ب ــاال رفت ــن قیم ــت ه ــا
ش ــعله ور خواه ــد ش ــد.
ام ــا در بلندم ــدت ،اثرگ ــذاری نوس ــان ن ــرخ حقیق ــی
ارز روی تغییـــرات تـــورم اقتصـــاد ایـــران ،بهطـــور
نامحسوســـی کاهـــش مییابـــد کـــه دلیـــل آن
میتوانـــد ناشـــی از کاهـــش انتظـــارات تورمـــی در
بلن ــد م ــدت باش ــد ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه تص ــور عموم ــی
ب ــه آرام ــی از ای ــن فک ــر ک ــه ب ــا برف ــراز ش ــدن ن ــرخ ارز
قیمــت هــای داخلــی نیــز بایــد صعــود کنــد ،دســت
م ــی کش ــد.
در م ــورد هزین ــه ه ــا ودگرگون ــی در وضعی ــت زندگ ــی
عموم ــی خان ــواده ه ــا نتای ــج ی ــک بررس ــی در می ــان
س ــالهای  1339ت ــا  1386نش ــان میده ــد ک ــه ب ــا
کاه ــش ن ــرخ ارز مص ــرف خانواره ــا زی ــاد میش ــود؛
ام ــا ب ــا افزای ــش آن چن ــدان تغیی ــر نمیکن ــد ،آنچ ــه
مس ــلم اس ــت در ش ــرایط افزای ــش غیرمنتظ ــره ن ــرخ
ارز ،مصـــرف کننـــدگان بـــه اســـتفاده از کاالهـــای
داخلـــی متمایـــل شـــده و از شـــدت مصـــرف
کاالهـــای وارداتـــی کاســـته میشـــود.
م ــورد دیگ ــری ک ــه بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد ای ــن
اس ــت ک ــه پایی ــن آم ــدن پی ــش بین ــی ش ــده ارزش
پـــول ،کاهـــش اعتمـــاد ســـرمایهگذاران خارجـــی و
داخل ــی را ب ــه دنب ــال داش ــته و در ادام ــه میتوان ــد ب ــه
کاه ــش تولی ــد مل ــی منته ــی ش ــود .البت ــه س ــاختار
عرض ــه کااله ــا ،بح ــث اث ــرات کاه ــش ارزش پ ــول
بـــر عملکـــرد اقتصـــاد را پیچیدهتـــر میکنـــد امـــا
در اقتصادهـــای نیمـــه صنعتـــی ،نظیـــر بیشـــتر
کش ــورهای خاورمیان ــه ک ــه واحده ــای تولی ــدی ب ــه
نهادههـــای وارداتـــی وابســـتگی نزدیکـــی داشـــته
و نمـــی تـــوان آنهـــا را از درون فراهـــم کـــرد ،هزینـــه
بنگاههـــا بـــه دنبـــال کاهـــش ارزش پـــول افزایـــش
یافت ــه و به ــای ک ــم کااله ــای تج ــاری داخل ــی نی ــز در
می ــان م ــدت ب ــه ش ــدت ب ــاال م ــی رود ،پ ــس روش ــن
اس ــت ک ــه از پ ــی ای ــن ف ــراز و نش ــیب ه ــا بای ــد ب ــه
انتظــار کاهــش تولیــد و کاهــش صــادرات نشســت.
یکـــی دیگـــر از شـــاخصهای مهـــم اقتصـــادی،
ســـرمایهگذاری بخـــش خصوصـــی اســـت.
ســـرمایه گـــذاری ایـــن بخـــش بـــه دو شـــکل
ماشـــینآالت و تجهیـــزات و فعالیـــت هـــای

ســـاختمانی صـــورت میگیـــرد .ســـرمایهگذاری در
ماشـــینآالت و تجهیـــزات نقـــش مهمـــی را در کل
س ــرمایهگذاری ایف ــا میکن ــد و س ــهم قاب ــل توجه ــی
را نیـــز از کل ســـرمایه داراســـت .در ایـــن میـــان
پژوه ــش ه ــا نش ــان م ــی ده ــد ک ــه می ــان ش ــوکهای
غیرمنتظـــره نوســـانات نـــرخ ارز و هزینههـــای
س ــرمایهگذاری بخ ــش خصوص ــی تاثی ــر معن ـیداری
مشـــاهده نمیشـــود .همچنیـــن نوســـانات
غیرمنتظـــره نـــرخ ارز (مثبـــت یـــا منفـــی) بـــر رشـــد
واردات نی ــز اث ــر آم ــاری معن ــی داری نداش ــته ،ح ــال
آنکــه نوســانات غیرقابــل پیشبینــی افزایــش نــرخ ارز
بــر رشــد صــادرات غیرنفتــی کشــور تاثیرگــذار بــوده و
بــه کاهــش آن منجــر شــده اســت .شــاید بتــوان ایــن
مســـأله را اینگونـــه توجیـــه کـــرد کـــه واردات بیشـــتر
ش ــامل کااله ــای م ــورد نی ــاز بخ ــش ه ــای گوناگ ــون
تولیـــدی اســـت کـــه خریـــد آن گریزناپذیـــر اســـت،
امـــا بـــا توجـــه بـــه افزایـــش همـــه جانبـــه هزینههـــا و
تولیــد بــا بــازده پاییــن در کشــور روشــن اســت کاالی
تولی ــدی گ ــران ت ــر ش ــده و مزی ــت ه ــای نس ــبی خ ــود
بـــرای صـــادرات را از کـــف خواهـــد داد ،بنابرایـــن
کاه ــش ص ــادرات منطق ــی ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد.
در مجم ــوع م ــی ت ــوان گف ــت ک ــه هرچن ــد نوس ــانات
نـــرخ ارز و کاهـــش ارزش پـــول ملـــی مـــی توانـــد
در مـــواردی مفیـــد باشـــد امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
اقتصـــاد کشـــور مـــا از زیرســـاخت هـــای مناســـبی
برخ ــوردار نب ــوده و مدیری ــت کارآم ــدی را ب ــاالی س ــر
خ ــود نمیبین ــد ،بهت ــر اس ــت ک ــه از ای ــن مزای ــا چش ــم
پوش ــیده و تنه ــا ت ــاش کنی ــم ک ــه از ب ــی ثبات ــی ب ــازار
ارز بکاهیــم یــا دســت کــم ارز را تــک نرخــی کنیــم تــا
ش ــرایط ب ــرای هم ــه یکس ــان ش ــود.
از جمل ــه راه ح ــل ه ــای جلوگی ــری از تش ــنج بیش ــتر
ب ــازار ارز در ش ــرایط نوس ــان تغیی ــر ن ــرخ س ــپردههای
کوتـــاه مـــدت بـــه تناســـب تغییـــر نـــرخ ارز بـــرای
جلوگی ــری از س ــفته ب ــازی ،حف ــظ پ ــول در بان ــک ه ــا
و هدایــت نشــدن ســرمایه بــه ســوی بــازار ارز اســت،
همچنیــن کاهــش کســر بودجــه دولــت و اســتقراض
از بان ــک مرک ــزی ب ــرای جلوگی ــری از ن ــا ام ــن ش ــدن
ذخای ــر ارزی و س ــرایت ای ــن ب ــی نظم ــی ب ــه جامع ــه
نی ــز الزم ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد.
اگـــر بانـــک مرکـــزی ایـــران مســـتقل بـــوده و بتوانـــد
سیاســـت هـــای پولـــی مســـتقل را بـــر پایـــه نظـــرات

کارشناس ــانه اقتص ــادی در پی ــش بگی ــرد ،میتوان ــد
از بحرانه ــای ارزی جلوگی ــری کن ــد .ب ــا ای ــن ح ــال
نمیتــوان منکــر تاثیــر سیاســت و اقدامــات سیاســی
بــر نــرخ ارز شــد ،همانطــور کــه در ســالهای گذشــته
چ ــه ب ــه ص ــورت روش ــن و مس ــتند و چ ــه در قال ــب
شـــایعات شـــاهد دخالـــت دولـــت و سیاســـت در
نـــرخ ارز بـــوده ایـــم ،بنابرایـــن جداســـازی منافـــع
دولـــت از نـــرخ ارز بـــه صـــورت کلـــی مـــی توانـــد تـــا
ان ــدازه بس ــیاری راهگش ــا باش ــد.
ک ارزی قصـــد جـــدی
اگـــر بـــرای جلوگیـــری از شـــو 
وجــود دارد ،در آغــاز بایــد بــه گونــه ای عمــل کــرد کــه
نــرخ اســمی ارز بــا توجــه بــه اختــاف نــرخ خارجــی و
داخل ــی ت ــورم تعدی ــل ش ــده و ن ــرخ ش ــناور در دس ــتور
کار ق ــرار گی ــرد .اگ ــر دول ــت خواه ــان ثب ــات ارز باش ــد
بای ــد ن ــرخ واقع ــی ارز را ثب ــات بخش ــد و ن ــرخ اس ــمی
ارز هــم بایــد هــر ســال نســبت بــه اختــاف داخلــی و
خارجــی تعدیــل کــه البتــه بایــد بــه صــورت تدریجــی
انج ــام ش ــود ت ــا ب ــه اقتص ــاد ش ــکننده کش ــور آس ــیب
نرســد ،لیکــن بایــد حتمــا انجــام گیــرد.
در شــرایطیکه افزایــش نــرخ اســمی ارز روی تجــارت
اثـــر منفـــی دارد ،بهبـــود و اصـــاح انـــدازه دولـــت و
همچنی ــن کیفی ــت قوانی ــن میتوان ــد تاثی ــر بس ــیاری
بـــر ثبـــات بـــازار ارز داشـــته باشـــد .در ایـــن راســـتا،
تشـــکیل اتحادیههـــای تجـــاری میـــان کشـــورهای
مختل ــف و درگی ــر ک ــردن اقتص ــاد مل ــی ب ــا اقتص ــاد
جهان ــی ب ــه صورت ــی ک ــه از آن تاثی ــر پذیرفت ــه و ب ــر آن
تاثیرگ ــذار باش ــد و پرهی ــز از پیش ــبرد اقتصادمل ــی ب ــه
ص ــورت جزی ــره ای میتوان ــد آث ــار منف ــی نوس ــانات
نـــرخ ارز را روی بخشهـــای مختلـــف اقتصـــادی
کاه ــش ده ــد.
در پایـــان مـــی تـــوان گفـــت بـــی ثباتـــی و فضـــای
عـــدم اطمینـــان اجتماعـــی بـــه دولـــت و نظـــرات
کارشناســـان و نـــوع فرهنـــگ اجتماعـــی کشـــور
مـــی توانـــد بســـیار در ایـــن حـــوزه اثرگـــذار باشـــد،
بنابرایـــن بـــاال بـــردن اعتمـــاد عمومـــی بـــه دولـــت،
آمـــوزش عمومـــی در راســـتای تخصـــص گرایـــی و
پی ــروی از کارشناس ــان و پرهی ــز از اظه ــار نظره ــای
غیرکارشناســـی در هـــر حـــوزه و همچنیـــن افزایـــش
همبســـتگی و حـــس همـــکاری ملـــی بـــه منظـــور
دامــن نــزدن بــه بحــران هــا از هــر نوعــی ،ضــروری بــه
نظ ــر م ــی رس ــد▪ .
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نوسانات
تاثیر
ِ
نرخ ارز
بر صنعت برق

نمایندگان مجلس از آسیب های اقتصادی نوسانات ارزی می گویند:

نرخ ارز متالطم ،آفت اقتصاد ایران
نوســـانات نـــرخ ارزهـــای مختلـــف همـــواره از
تالطمهایـــی بـــوده اســـت کـــه بـــه حـــوزه هـــای
مختلـــف اقتصـــادی آســـیب هـــای فراوانـــی وارد
ک ــرده اس ــت .در حقیق ــت ط ــی چن ــد س ــال اخی ــر و
ب ــه خص ــوص از س ــال  1390ب ــه بع ــد ش ــاهد صع ــود
ون ــزول ش ــدید ن ــرخ ارز در ای ــران ب ــوده ای ــم ک ــه وق ــوع
ای ــن اتف ــاق فع ــاالن اقتص ــادی از صادرکنن ــدگان ت ــا
واردکننــدگان را بــا معضــات متعــددی روبــرو کــرده
اســـت.
تالطـــم نـــرخ ارز دراقتصـــاد ایـــران آثـــار منفـــی
متع ــددی را ب ــر بخ ــش ه ــای مختل ــف اقتص ــادی از
صنعــت گرفتــه تــا تجــارت داشــته اســت بــه طــوری
کــه فرامــوش نخواهیــم کــرد کــه بــا افزایــش نــرخ ارز از
ح ــدود ه ــزار توم ــان ب ــه بی ــش از س ــه ه ــزار توم ــان در
 2ســـال نخســـت آغـــاز دهـــه  90شمســـی بســـیاری
از فعـــاالن اقتصـــادی وبازاریـــان بـــا ورشکســـتگی
گســـترده روبـــرو شـــدند کـــه وقـــوع همیـــن رخـــداد
آس ــیب ه ــای اقتص ــادی دیگ ــری همچ ــون افزای ــش
تع ــداد چ ــک ه ــای برگش ــتی و ص ــدور حک ــم ه ــای
جلــب در دادگاههــای حقوقــی را بــه دنبــال داشــت.
پ ــس از گ ــذر ارز از نوس ــانات ش ــدید بی ــن س ــالهای
 1390تـــا ســـال  1392از ســـال  1393بـــا تدابیـــر
صـــورت گرفتـــه از ســـوی دولـــت تدبیـــر وامیـــد بـــه
نوع ــی ش ــاهد ثب ــات نس ــبی در ب ــازار ارز ای ــران بودی ــم
ب ــه ط ــوری ک ــه نوس ــانات ارزی در مجم ــوع در ط ــول
یکســـال بـــه بیـــش از  100تومـــان هـــم نمـــی رســـید
ک ــه متاس ــفانه ش ــاهد پای ــداری چنی ــن ش ــرایطی در
تعیی ــن ن ــرخ ارز نبودی ــم.
س ــال  1395را م ــی ت ــوان ب ــه عن ــوان س ــالی دانس ــت
ک ــه ب ــرای ت ــک نرخ ــی ک ــردن ن ــرخ ارز دول ــت تم ــام
برنام ــه ه ــای خ ــود را اع ــام ک ــرد .درحقیق ــت وقت ــی
نوســـانات نـــرخ ارز در بازارهـــای اقتصـــادی کشـــور
بـــه پاییـــن تریـــن حـــد خودرســـید دولـــت یازدهـــم
فرص ــت را ب ــه منظ ــور ت ــک نرخ ــی اع ــام ک ــردن ن ــرخ
ارز مناس ــب دی ــد و تم ــام نیروه ــای اقتص ــادی خ ــود
را ب ــه منظ ــور رس ــیدن ب ــه ای ــن ه ــدف بس ــیج ک ــرد
غاف ــل از اینک ــه هی ــچ گون ــه زی ــر س ــاخت مناس ــبی
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در ایـــران بـــرای اجـــرای مهـــم تریـــن تصمیـــم ارزی
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران فراهــم نشــده
اس ــت.
ب ــا اتم ــام س ــال  1395وتمدی ــد حض ــور دول ــت تدبی ــر
وامی ــد ب ــه عن ــوان دول ــت دوازده ــم از س ــوی م ــردم
ایـــران در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری ســـال
 1396مج ــددا ت ــک نرخ ــی ک ــردن ن ــرخ ارز در رئ ــوس
برنامــه هــای مــردان اقتصــادی دولــت دوازدهــم قــرار
گرف ــت ام ــا ب ــاز ه ــم عملیات ــی ش ــدن ای ــن موض ــوع
مه ــم ب ــا ف ــراز ونش ــیب ه ــای گوناگ ــون روب ــرو ش ــد ت ــا
جای ــی ک ــه از آذر م ــاه س ــال ج ــاری ش ــاهد گران ــی
بیحســاب وکتــاب نــرخ ارزهــای مختلــف درچهــار
راه اس ــتانبول پایتخ ــت بودی ــم ک ــه ادام ــه ای ــن رون ــد
صع ــود موج ــب ش ــد ت ــا دالر آمری ــکا از م ــرز  4ه ــزار
توم ــان عب ــور کن ــد ام ــا ماج ــرا ب ــه ای ــن خت ــم نش ــد و
یـــورو وپونـــد هـــم بـــا افزایـــش قیمـــت دالر در بیـــن
صرافــی هــای کشــور رکوردهــای جدیــدی را در نــزول
ارزش ر ی ــال ای ــران ثب ــت کردن ــد.
عبــود دالر از مــرز  4هــزار تومــان بســیاری از معــادالت
کابینــه اقتصــادی دولــت دوازدهــم را بــه منظــور تــک
نرخ ــی ک ــردن ارز بره ــم زد ام ــا ماج ــرا ب ــه ای ــن خت ــم
نشــد ودر دی مــاه ســال  96التهــاب بــازار ارز بــه اوج
خــود رســید بــه طــوری کــه دالر بــه مــرز  5هــزار تومــان
رس ــید و ی ــورو و پون ــد قیم ــت  6500و 7ه ــزار توم ــان
را تجرب ــه کردن ــد ک ــه ب ــه نوع ــی در تاری ــخ کش ــورمان
بیس ــابقه ب ــوده اس ــت.
بـــا دســـتگیری برخـــی از دالالن بـــازار ارز و بســـتن
بســـیاری از صرافـــی هـــای متخلـــف در چهـــار راه
اس ــتانبول وخیاب ــان فردوس ــی ،ب ــازار ارز از هیج ــان
صعـــودی خـــود فروکـــش کـــرد امـــا نکتـــه مهـــم
اینجاســـت کـــه ارزهـــای مهـــم خارجـــی بیـــش از
 1000ت ــا  1500توم ــان گ ــران ش ــدند ک ــه بازگش ــت ب ــه
قیم ــت قب ــل را غی ــر ممک ــن م ــی س ــازد .ب ــه راس ــتی
علــل افزایــش وحشــتناک قیمــت ارزهــای مختلــف
در ای ــران ط ــی س ــال ج ــاری را بای ــد در چ ــه عوامل ــی
جســـتجو کـــرد؟
ب ــه منظ ــور بررس ــی عوام ــل وتاثی ــرات افزای ــش ن ــرخ

ارز ب ــر بازاره ــای مختل ــف اقتص ــادی ای ــران ب ــا چن ــد
ت ــن از نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی گفتگ ــو
ک ــرده ای ــم ت ــا نظ ــر آنه ــا را درب ــاره ای ــن موض ــوع مه ــم
جوی ــا ش ــویم.
• گرانی نرخ ارز دلیل خاصی ندارد
قرجـــه طیـــار عضـــو کمیســـیون
اقتصـــادی مجلـــس شـــورای
اســـامی دربـــاره آثـــار منفـــی
افزایـــش نـــرخ ارز در اقتصـــاد
گفت:ایجـــاد ثبـــات نســـبی در
ب ــازار ارز از موفقی ــت ه ــای دول ــت تدبی ــر وامی ــد ب ــوده
اســت کــه انتظــار مــی رفــت مدیریــت مناســب بــازار
ارز در ط ــول فعالی ــت دول ــت دوازده ــم نی ــز از س ــوی
تیـــم اقتصـــادی دولـــت ادامـــه یابـــد.
نماینـــده مـــردم گنبـــد کاووس در مجلـــس دهـــم
شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر ســاماندهی صرافــی هــا
تاکی ــد ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه ت ــورم ت ــک رقم ــی و افزای ــش
درآمده ــای ارزی حاص ــل از ف ــروش نف ــت در م ــدت
اخی ــر ،دلیل ــی ن ــدارد ک ــه قیم ــت دالر ت ــا ای ــن ان ــدازه
گ ــران ش ــود.
وی افــزود:در جلســه کمیســیون اقتصــادی مجلــس
ش ــورای اس ــامی ک ــه ب ــا حض ــور رئی ــس کل بان ــک
مرک ــزی و وزی ــر اقتص ــاد برگ ــزار ش ــد بح ــث تح ــوالت
بـــازار ارز مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و پیـــش بینـــی
میشــود بــا توجــه بــه تدابیــر اتخــاذ شــده در روزهــای
آین ــده قیم ــت دالر ب ــا کاه ــش روب ــرو ش ــود.
وی بـــا تاکیـــد بـــر مقابلـــه جـــدی بـــا ســـوداگری در
ب ــازار ارز گفت:ب ــا تنظی ــم رواب ــط بی ــن بخ ــش ه ــای
اقتصادی،بای ــد اج ــازه ن ــداد ک ــه ب ــازار س ــوداگری ارز
رون ــق یاب ــد زی ــرا نوس ــانات ش ــدید ب ــازار ارز ،در رون ــد
س ــرمایه گ ــذاری خل ــل ایج ــاد م ــی کن ــد.
عضـــو کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای
اســـامی تصریـــح کرد:بانـــک مرکـــزی بـــا توجـــه بـــه
تجربـــه مناســـب در مدیریـــت بـــازار ارز در طـــول
فعالی ــت دول ــت یازده ــم بای ــد آرام ــش را ب ــه ب ــازار ارز
بازگردانـــد.

• نوسانات ارزی ریشه در واسطه گری دارد
ســید حســن حســینیشــاهرودی
ب رئیـــس کمیســـیون
نایـــ 
اقتصـــادی مجلـــس شـــورای
اس ــامی ب ــا بی ــان اینک ــه قیم ــت
ارز و ســـکه در بـــازار غیرمعقـــول
اس ــت گف ــت :ب ــه ج ــرات م ــی ت ــوان ب ــه ای ــن نکت ــه
مهــم اشــاره کــرد کــه دلیــل منطقــی بــرای ایــن حجــم
از افزایـــش قیمـــت ارز و ســـکه ،بهخصـــوص دالر
وجـــود نـــدارد.
وی تأ کی ــد ک ــرد :وضعی ــت ب ــازار س ــکه و ارز نش ــان
میدهـــد کـــه ایـــن نوســـانات طبیعـــی نیســـت و
وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی هــم از ابزارهــای الزم
و وی ــژه ب ــرای مه ــار ب ــازار بهخوب ــی اس ــتفاده نک ــرده
اس ــت.
حسینیش ــاهرودی اضاف ــه ک ــرد :نبای ــد از ذک ــر ای ــن
نکت ــه مه ــم غاف ــل ش ــویم ک ــه در س ــالهای قب ــل نی ــز
شــاهد نوســان در بــازار ســکه و ارز بودیــم ،امــا ریشــه
ایــن نوســانات در واســطهگری و تحریمهــای بیرونــی
نهفت ــه ب ــود ام ــا چ ــرا ام ــروز ک ــه دول ــت ادع ــا میکن ــد
رواب ــط بانک ــی خوب ــی ب ــا کش ــورهای مختل ــف دارد،
ش ــاهد افزای ــش قیم ــت ارز وس ــکه هس ــتیم؟
• انجام معامله زیرزمینی ارز در کشور
جهانبخ ــش محبینی ــا نماین ــده
مـــردم میانـــدوآب در مجلـــس
ش ــورای اس ــامی ب ــا بی ــان اینک ــه
افزایــش نــرخ ارز پــول ملــی ایــران
را ل ــه ک ــرده و ارزش مل ــی ارز را از
بی ــن ب ــرده اس ــت گف ــت :اس ــتقاللی ب ــرای پ ــول مل ــی
کش ــور باق ــی نمان ــده اس ــت.
محبینی ــا ادام ــه داد :بی ــش از نی ــم ق ــرن اس ــت ک ــه
کشـــورهایی ،چـــون امـــارات و کویـــت نـــرخ ارز را
ثابـــت نگـــه داشـــتهاند ،امـــا چگونـــه مـــا بـــه اینجـــا
رســـیدهایم کـــه شـــاهد وقـــوع ایـــن نابســـامانیهای
ارزی در کشـــور هســـتیم؟

وی گفــت :مســئوالن توضیــح دهنــد کــه علــت ایــن
نابس ــامانی در ب ــازار ارز چیس ــت؟ چ ــرا بای ــد ش ــاهد
باش ــیم ک ــه ام ــروز ارز را ب ــه ش ــکل زیرزمین ــی معامل ــه
میکننـــد.؟
نماینـــده مـــردم میانـــدوآب در مجلـــس شـــورای
اس ــامی گف ــت .:ای ــن ن ــرخ ارز توطئ ــه اس ــت و بن ــده
باره ــا گفتـ ـهام ک ــه خبره ــای جدی ــدی درب ــاره ن ــرخ
ارز در راه اســـت.
• سوء استفاده از ارز چند نرخی در بازار
مهـــرداد بائـــوج الهوتـــی
عضوکمیس ــیون برنام ــه ،بودج ــه
و محاســـبات مجلـــس شـــورای
اســـامی بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش
نـــرخ ارز طـــی روزهـــای اخیـــر،
عنـــوان کـــرد :ایـــن افزایـــش تحـــت تاثیـــر تحـــرکات
روانـــی بـــود کـــه انتظـــار مـــی رود بانـــک مرکـــزی بـــا
مدیری ــت ب ــه موق ــع مان ــع افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــر اس ــاس
فضـــای روانـــی شـــود.
نماینـــده مـــردم لنگـــرود در مجلـــس دهـــم شـــورای
اســـامی بـــا بیـــان اینکـــه افزایـــش نـــرخ ارز بایـــد
منطقـــی باشـــد،افزود :نـــرخ ارز بایـــد متناســـب بـــا
ش ــرایط اقتص ــادی ب ــه خص ــوص متناس ــب ب ــا ت ــورم
افزای ــش داش ــته باش ــد ونماین ــدگان مجل ــس س ــال
گذشــته در تدویــن قانــون بودجــه ســنواتی افزایــش 10
درصـــدی نـــرخ ارز را در نظـــر گرفتنـــد.
وی نــرخ منطقــی دالردر بــازار ایــران را طــی ســال 96
را بیشـــتر از  3هـــزار و  300تومـــان ندانســـت وافـــزود:
رقم ــی بیش ــتر از ای ــن ع ــدد منطق ــی نیس ــت.
ای ــن نماین ــده در خص ــوص کاه ــش ن ــرخ ارز گف ــت:
اینک ــه افزای ــش ن ــرخ ارز را ب ــا ارزش پ ــول مل ــی گ ــره
میزنن ــد اتف ــاق درس ــتی نیس ــت و نبای ــد ب ــا کاه ــش
ن ــرخ ارز ب ــه دنب ــال افزای ــش ارزش پ ــول مل ــی باش ــیم
چـــرا کـــه کاهـــش نـــرخ ارز باعـــث کاهـــش قـــدرت
رقاب ــت تولیدکنن ــدگان داخل ــی ب ــا کااله ــای مش ــابه
خارج ــی م ــی ش ــود.

الهوت ــی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ت ــک نرخ ــی و دو نرخ ــی
ب ــودن ارز ب ــه دس ــتاویزی ب ــرای ران ــت تبدی ــل ش ــده
اس ــت ،عن ــوان ک ــرد :چن ــد نرخ ــی ب ــودن ارز باع ــث
س ــوء اس ــتفاده ش ــده اس ــت بنابرای ــن بای ــد ی ــک ن ــرخ
ارز داش ــته باش ــیم ک ــه ب ــا رون ــد منطق ــی و منطب ــق ب ــر
تــورم افزایــش پیــدا کنــد ،بــا ایــن کار ســوء اســتفاده و
ران ــت دیگ ــر رخ نخواه ــد داد.
وی گف ــت :بازرگان ــان خواه ــان افزای ــش قیم ــت ارز
هســتند وایــن نــگاه تــا حــدودی درســت اســت چــرا
کـــه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز کاالهـــای تولیـــدی داخـــل
جای ــگاه واقع ــی خ ــود را پی ــدا م ــی کنن ــد ،ام ــا بای ــد
بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــیم کــه مــا کشــور
مصــرف کننــده هســتیم و بــا افزایــش نــرخ ارز شــاهد
تغییـــرات تمـــام الیـــه هـــای اقتصـــادی هســـتیم؛
بنابرایـــن بایـــد بـــا مدیریـــت علمـــی و اقتصـــادی
افزای ــش ن ــرخ ارز را رق ــم بزنی ــم.
• سخن آخر
بنابرای ــن ب ــا توج ــه ب ــه نظ ــرات نماین ــدگان مختل ــف
مجل ــس ش ــورای اس ــامی درب ــاره قیم ــت گ ــذاری
ن ــرخ ارز درکش ــور ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد افزای ــش ب ــدون
حســـاب وکتـــاب نـــرخ ارز موجـــب بـــی ثباتـــی در
بازاره ــای مختل ــف اقتص ــادی کش ــور م ــی ش ــود ب ــه
ط ــوری ک ــه ای ــن ب ــی ثبات ــی ب ــه ط ــور قط ــع درکاه ــش
ق ــدرت خری ــد م ــردم ای ــران موث ــر خواه ــد ب ــود وت ــداوم
ای ــن موض ــوع ب ــه ط ــور قط ــع ارزش پ ــول مل ــی را ب ــه
ط ــور محسوس ــی کاه ــش م ــی ده ــد ک ــه وق ــوع ای ــن
اتفــاق تبعــات جبــران ناپذیــری بــرای اقتصــاد کشــور
دارد.
در حقیقـــت اگـــر نگاهـــی بـــه ســـایر کشـــورهای
مختل ــف جه ــان داش ــته باش ــیم متوج ــه خواهی ــم
شــد کــه یکــی از مهــم تریــن ابزارهــای ســرمایهگذاری
در ی ــک کش ــور ثب ــات ن ــرخ ارز اس ــت ک ــه متاس ــفانه
ای ــران ط ــی چن ــد س ــال اخی ــر از ای ــن اب ــزار مح ــروم
ب ــوده اس ــت▪ .
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 /گفت و گو با صادق الحسینی /

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت
سرمایهگذاری بیمه ایران (سبا)

ثابت نگه داشتن نرخ ارز
اشتباه استراتژیک دولت

افزایش نرخ ارز هم یک انتخاب نیست
یک اجبار است و تحت هر شرایطی
خود را با نرخ تورم تعدیل میکند .شاید
بتوان شرایط اقتصادی امروز را به محیط
کثیف و عفونیای 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

ماههـــای پایانـــی ســـال  ۹۶بـــا تالطمـــی از نـــوع افزایـــش نـــرخ ارز روبـــرو بـــوده اســـت ،شـــاخصهای کـــه
سیاســتگذاری درب ــاره آن دارای اهمی ــت خاص ــی در ح ــوزه اقتص ــاد و ب ــه خص ــوص صنع ــت دارد .مواجه ــه
ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز از س ــوی صنای ــع مختل ــف بازخ ــورد مختلف ــی داش ــته اس ــت و ه ــر صنف ــی از دی ــد خ ــود آن را
ارزیابــی کــرده اســت .در گفتگــو بــا ســید محمدصــادق الحســینی ،مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره شــرکت
س ــرمایهگذاری بیم ــه ای ــران (س ــبا) ای ــن موض ــوع را بررس ــی ک ــرده و تاثی ــر ای ــن نوس ــانات را ب ــر س ــرمایه گ ــذاری
خارج ــی جوی ــا ش ــدهایم.

تاثیـــر نوســـانات نـــرخ ارز بـــر فعالیـــت اقتصـــادی
و ســـرمایه گـــذاری خارجـــی را چگونـــه ارزیابـــی
میکنی ــد؟ از دی ــدگاه ش ــما ای ــن تغیی ــرات چگون ــه
قاب ــل کنت ــرل اس ــت؟
ن ــرخ ارز یک ــی از مباح ــث کلی ــدی در ه ــر اقتص ــادی
اس ــت و سیاســتهایی ک ــه در رابط ــه ب ــا آن اتخ ــاذ
میشــود ،در عملکــرد آن اقتصــاد ،رشــد اقتصــادی،
تــورم ،اشــتغال رشــد و صنعــت داخلــی بســیار موثــر
اســت .بــر خــاف آنچــه تاکنــون در ایــران جــا افتــاده
اســـت و همـــه تصـــور میکننـــد هـــر چـــه نـــرخ ارز
خارج ــی پایینت ــر باش ــد ب ــه نف ــع اقتص ــاد اس ــت ،در
دنی ــا و س ــایر کش ــورها خ ــاف ای ــن عم ــل میکنن ــد
و همـــه کشـــورها تـــاش دارنـــد نـــرخ ارز خارجـــی
را افزای ــش ی ــا ارزش پ ــول مل ــی را کاه ــش دهن ــد ت ــا
ب ــه ص ــادرات ،صنع ــت داخل ــی و اش ــتغال کم ــک
کنن ــد.
در ایـــران ایـــن ذهنیـــت نادرســـت در بیـــن عـــوام
ش ــکل گرفت ــه اس ــت ک ــه مس ــئوالن ه ــم متاس ــفانه
درگیـــر آن شـــدند و اعتقـــاد دارنـــد کـــه نـــرخ ارز
خارج ــی بای ــد تثبی ــت ش ــود و ای ــن ثب ــات ب ــه نف ــع
اقتصـــاد اســـت در حالـــی کـــه وقتـــی نقدینگـــی در
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یش ــود،
ح ــال افزای ــش اس ــت و باع ــث ایج ــاد ت ــورم م 
چ ــه بخواهی ــم و چ ــه نخواهی ــم قیم ــت اس ــمی تم ــام
داراییهـــا بـــا نقدینگـــی تعدیـــل میشـــود.
آی ــا افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــا ت ــورم داخل ــی وج ــود در
ایـــران همـــراه بـــوده اســـت؟ از دیـــد اقتصـــادی
تغیی ــرات ای ــن دو ش ــاخص چگون ــه ب ــر یکدیگ ــر
تاثیرگـــذار اســـت؟
در  ۵ســـال گذشـــته متوســـط تـــورم در کشـــور ۱۲
یـــا  ۱۳درصـــد بـــوده اســـت کـــه اگـــر نـــرخ ارز طبـــق
ای ــن ت ــورم پی ــش میرف ــت بای ــد ح ــدود  ۷۰درص ــد
افزایـــش قیمـــت پیـــدا میکـــرد ،ولـــی ایـــن اتفـــاق
نیفتــاده اســت و ارز مــا  ۳۵درصــد افزایــش نداشــته
اس ــت .دول ــت اج ــازه همی ــن افزای ــش ن ــرخ ارز را ه ــم
نمیدهـــد و ســـعی کـــرده اســـت آن را ثابـــت نگـــه
دارد ت ــا ب ــه ق ــول خ ــود ب ــه ب ــازار ثب ــات ببخش ــد ک ــه
ای ــن بزرگتری ــن اش ــتباه اس ــتراتژیک کش ــور اس ــت،
صدمــه خیلــی زیــادی بــه صنعــت کشــور وارد کــرده
و کم ــر صنع ــت را شکس ــته اس ــت ب ــه ط ــوری ک ــه
ام ــروز صنع ــت نس ــاجی ،پوش ــاک ،چ ــرم و کف ــش
کـــه در  ۱۵ســـال گذشـــته فعـــال بـــوده انـــد ،از بیـــن

رفت ــه اس ــت.
وقت ــی ت ــورم در اقتص ــاد وج ــود دارد ،ام ــا قیم ــت ارز
ثاب ــت نگ ــه داده میش ــود واج ــازه رش ــد ب ــه آن داده
نمیشـــود ،ســـبب میشـــود کاالی تولیدکننـــده
ایرانـــی گـــران شـــود ،امـــا کاالی وارداتـــی بـــا همـــان
قیمـــت وارد شـــود لـــذا کاالوارداتـــی ارزان و کاالی
تولیـــد داخـــل گـــران میشـــود و ایـــن یعنـــی
ورشکس ــتگی تولیدکنن ــده و از بی ــن رفت ــن اش ــتغال
کـــه بـــرای اقتصـــاد بســـیار خطرنـــاک اســـت.
نـــرخ واقعـــی ارز چگونـــه محاســـبه میشـــود و
شــما نحــوه سیاســت گــذاری نــرخ ارز در کشــور را
چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟
نح ــوه محاس ــبه ن ــرخ ارز واقع ــی در اقتص ــاد کام ــا
بدیهـــی اســـت ،بـــه ایـــن صـــورت کـــه در ایـــن
محاســبه بــرای تعییــن قیمــت واقعــی ()Real Price
بایــد تــورم داخلــی را منهــای تــورم خارجــی کنیــم کــه
ب ــا ای ــن مکانی ــزم ن ــرخ ارز خ ــود را ن ــرخ ت ــورم داخل ــی
تعدیــل کــرده و نــرخ واقعــی بــه دســت خواهــد آمــد.
ام ــروز بدتری ــن ن ــوع سیاس ــت گ ــذاری در ح ــوزه ن ــرخ
ارز اس ــت ک ــه بای ــد توج ــه وی ــژهای ب ــه آن ش ــود .م ــا

بای ــد ن ــرخ ارز را ب ــه ن ــرخ واقع ــی آن برس ــانیم و خ ــود
دول ــت بای ــد ای ــن کار را انج ــام بده ــد .اگ ــر دول ــت
ای ــن کار را نکن ــد منط ــق و مکانی ــزم ب ــازار ای ــن کار را
خواه ــد ک ــرد ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه مکانی ــزم ب ــازار م ــا را
ب ــه س ــمتی خواه ــد ب ــرد ک ــه دالر ب ــه قیم ــت واقع ــی
خواهــد رســید و حبابــی کــه پــول ملــی مــا دارد ،کــم
خواهــد شــد و ارزش پولــی مــل کاهــش پیــدا خواهــد
کـــرد کـــه ایـــن پروســـه همـــراه بـــا التهـــاب خواهـــد
ب ــود ،ام ــا اگ ــر خ ــود دول ــت اق ــدام ب ــه افزای ــش ن ــرخ ارز
بکن ــد ،تاثی ــرات مثب ــت آن را در ی ــک س ــال آین ــده
در اقتص ــاد ،اش ــتغال ،رش ــد اقتص ــادی و صنع ــت
خواه ــد دی ــد.
چـــرا بســـیاری از تولیدکننـــدگان از افزایـــش نـــرخ
ارز نگ ــران هس ــتند و تاثی ــر ای ــن افزای ــش را منف ــی
بـــرآورد میکننـــد؟
تولیدکنندگانـــی کـــه ایـــن حـــرف را میزننـــد یـــا
تولیدکننـــده نیســـتند یـــا در خـــارج کشـــور مثـــا
چی ــن کارخان ــه اج ــاره کردهان ــد ک ــه بل ــه اینه ــا بای ــد
ناراحـــت باشـــند .امـــا مگـــر چنـــد درصـــد از ارزش
اف ــزوده تولی ــدات تولی ــد کنن ــده ایران ــی از خ ــارج وارد
میشـــود؟ نـــرخ واردات مـــا بـــه  ۱۷ ،GDPدرصـــد
اســت کــه در دنیــا نــرخ پایینــی اســت کــه حتــی اگــر
دو براب ــر ه ــم ش ــود تاثی ــر چندان ــی نخواه ــد داش ــت.
اگ ــر تولیدکنن ــده محصول ــی تولی ــد میکن ــد ک ــه ۵۰
درصـــد آن از نهادههـــای خارجـــی اســـت در ایـــن
ص ــورت بل ــه قیم ــت تم ــام ش ــده ب ــاال خواه ــد ب ــود،
امــا بــاز هــم بــه نفــع ماســت چــرا کــه همــان کاال اگــر
بخواهــد وارد کشــور شــود ،نســبت بــه تولیــد داخلــی
مـــا قیمـــت بیشـــتری خواهـــد داشـــت و ایـــن بـــاال
رفتــن قیمــت مانــع از ورود کاالهــای قاچــاق خواهــد
ش ــد.

اگ ــر کس ــی تولی ــد کنن ــده واقع ــی باش ــد میدان ــد ک ــه
نهادههای ــی ک ــه از خ ــارج وارد میش ــوند ،س ــهم ،۱۷
 ۲۰یــا  ۳۰درصــدی دارنــد کــه ایــن درصــد در قیمــت
تمــام شــده درصــد باالیــی نیســت ،از آن طــرف هــم
باع ــث میش ــود قیم ــت کاالی خارج ــی مش ــابه دو
برابــر شــود پــس در رقابــت بــا کاالی خارجــی ،کاالی
ایران ــی برن ــده میش ــود.
تم ــام نرخه ــای اس ــمی خ ــود را ب ــا ت ــورم و نقدینگ ــی
تعدیـــل میکننـــد ،افزایـــش نـــرخ ارز هـــم یـــک
انتخ ــاب نیس ــت ی ــک اجب ــار اس ــت و تح ــت ه ــر
ش ــرایطی خ ــود را ب ــا ن ــرخ ت ــورم تعدی ــل میکن ــد .م ــا
بای ــد جل ــوی نقدینگ ــی و ن ــرخ ت ــورم را بگیری ــم و اگ ــر
بـــرای ایـــن دو مشـــکل راهـــکاری نداشـــته باشـــیم
بـــرای نـــرخ ارزی هـــم راهـــی نخواهیـــم داشـــت.
ش ــاید بت ــوان ش ــرایط اقتص ــادی ام ــروز را ب ــه محی ــط
کثیــف و عفونـیای تشــبیه کــرد کــه تــورم و نقدینگــی
باع ــث آن ش ــده ان ــد ک ــه ب ــرای درم ــان آن بای ــد آنت ــی
بیوتیـــک مصـــرف کـــرد کـــه نـــرخ ارز همـــان آنتـــی
بیوتی ــک اس ــت ،ه ــر چن ــد ممک ــن اس ــت عوارض ــی
هــم داشــته باشــد ،امــا بــرای نجــات از مــرگ بایــد آن
را مص ــرف ک ــرد.
بـــه نظـــر شـــما افزایـــش نـــرخ ارز چـــه تاثیـــری بـــر
ســـرمایهگذاری خارجـــی دارد؟ آیـــا نوســـان بـــه
نفـــع ســـرمایه گـــذاران خارجـــی اســـت؟
مش ــکل س ــرمایه گذار یه ــای خارج ــی م ــا ن ــرخ ارز
نیس ــت بلک ــه ریس ــک ،امنی ــت و مس ــائل سیاس ــی
اســـت کـــه اگـــر روزی ایـــن ریســـکها حـــل شـــود،
افزایـــش نـــرخ ارز بـــه شـــدت باعـــث کمـــک بـــه
ســـرمایهگذاری خارجـــی خواهـــد شـــد .چـــون ایـــن
افزایـــش بـــه نفـــع طـــرف خارجـــی اســـت و قـــدرت
خریــد ســرمایه گــذار خارجــی افزایــش پیــدا میکنــد،

از طرفــی هــم بــرای صــادرات و صنعــت داخلــی کــه
بــا قاچــاق و واردات ارزان قیمــت در رقابــت اســت،
نکتـــه مثبتـــی اســـت .در مـــورد نهادههـــای برخـــی
کااله ــای اساس ــی ه ــم میت ــوان ب ــا ارائ ــه راه ــکار ار
ارزه ــای مبادلـ ـهای کم ــک گرف ــت.
سیاســـتهای مـــا بســـتههای سیاســـی هدفمنـــد
نیســت و بــر منبــع فشــار گروههــای مختلــف اســت،
ای ــن سیاس ـتگذاری مبتن ــی ب ــر فش ــار و چان ــه زن ــی
گروهه ــای دارای ق ــدرت و ص ــدا حرک ــت میکن ــد ب ــه
ط ــور مث ــال س ــاالنه  ۹میلی ــون مس ــافر و گردش ــگر از
ای ــران خ ــارج میش ــوند ک ــه ب ــا ارائ ــه سوبس ــید ارز ۷
هــزار تومانــی ۴ ،هــزار تومــان بــه آنهــا داده میشــود.
چ ــرا در ای ــن تنگن ــای اقتص ــادی ک ــه اگ ــر حب ــاب
قیمـــت را حتـــی هـــزار تومـــان در نظـــر بگیریـــم۱۵ ،
ه ــزار میلی ــارد توم ــان ک ــه مع ــادل چه ــار م ــاه یاران ــه
نق ــدی اس ــت ،ب ــه عن ــوان سوبیس ــید ب ــه گردش ــگران
پرداخ ــت کنی ــم؟
بـــه نظـــر شـــما آیـــا افزایـــش نـــرخ ارز در قـــراردا د
های ــی ک ــه تعدی ــل ندارن ــد باع ــث توق ــف آنه ــا
میشـــود؟
م ــن معتق ــدم هم ــه قرارداده ــای اس ــتاندارد تعدی ــل
دارن ــد مگ ــر اینک ــه خودش ــان هن ــگام انعق ــاد ق ــرارداد
آن را لحـــاظ نکـــرده باشـــند .تمـــام قراردادهـــای
دولتــی و تیــپ ســازمان برنامــه بودجــه تعدیــل دارنــد
کــه هــر ســه مــاه یکبــار اعــام میشــود ،امــا همانطــور
ک ــه اش ــاره ک ــردم مگ ــر اینک ــه کس ــی ب ــا تی ــپ دیگ ــری
قـــرارداد بســـته باشـــد کـــه در ایـــن صـــورت دولـــت
نبای ــد و نمیتوان ــد اش ــتباهات هم ــه را جب ــران کن ــد
همــه بایــد در زمــان انعقــاد قــرارداد دقــت کننــد چــرا
ک ــه در ص ــورت ب ــروز مش ــکل ،پرداخ ــت هزین ــه ی ــک
اش ــتباه از جی ــب هم ــه مل ــت خواه ــد ب ــود▪ .
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نوسانات
تاثیر
ِ
نرخ ارز
بر صنعت برق

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
دلی ــل نوس ــانات ش ــدید ن ــرخ ارز چیس ــت؟ آی ــا ن ــرخ
ارزی کـــه در حـــال حاضـــر بـــا آن روبـــهرو هســـتیم،
واقع ــی اس ــت ی ــا کاذب؟ آی ــا تاب ــع ش ــرایط اقتص ــاد
اســـت یـــا عوامـــل دیگـــری در آن موثـــر هســـتند؟
م ــا اگ ــر بخواهی ــم ب ــه پاس ــخ ای ــن س ــوال ه ــا برس ــیم
ک ــه آی ــا افزای ــش ن ــرخ ارز واقع ــی اس ــت یان ــه؟ بای ــد
ببینی ــم ک ــه ن ــرخ ارز چگون ــه تغیی ــر پی ــدا م ــی کن ــد.
ن ــرخ ارز نی ــز همچ ــون کااله ــای دیگ ــر تاب ــع عرض ــه و
تقاض ــا اس ــت اگ ــر ه ــر ک ــدام از ای ــن دو مقول ــه دچ ــار
تغیی ــرات و ی ــا دستخوش ــی ش ــوند ،قیم ــت ارز ه ــم
ب ــاال و پایی ــن ش ــوند.
• در مورد عرضه و تقاضای ارز بفرمایید.
در وضعی ــت کنون ــی ب ــرای تج ــارت اع ــم از خری ــد
کاال ،مـــواد و خدمـــات ،مســـافرت هـــای خارجـــی
و بازپرداخ ــت ه ــای واردات م ــا ب ــه ارز نی ــاز داری ــم.
ممکـــن اســـت برخـــی از مـــردم هـــم ســـرمایه خـــود
را بـــه ارز تبدیـــل کـــرده باشـــند تـــا از ایـــن راه ارزش
داراییهایش ــان حف ــظ ش ــود .ع ــده ای ه ــم در ب ــازار
ارز نقــش ســوداگری را بــازی مــی کننــد یعنــی ارز مــی
خرن ــد ،مدت ــی نگ ــه م ــی دارن ــد و ی ــا م ــی فروش ــند ت ــا
از ای ــن راه س ــودی ب ــه جی ــب بزنن ــد .ع ــده ای ه ــم
ایــن احتمــال را مطــرح مــی کننــد کــه ممکــن اســت
خــود دولــت بــازار ارز را دســت کاری کــرده باشــد کــه
بنــده ایــن احتمــال را هــم ممکــن مــی دانــم .قســمت
عم ــده درآم ــد و بودج ــه ریال ــی دول ــت وابس ــته ب ــه
ارز اس ــت یعن ــی دول ــت ب ــرای تامی ــن هزین ــه ه ــای
ج ــاری اع ــم از پرداخ ــت حق ــوق کارمن ــدان ،تامی ــن
هزینـــه هـــا و ...بایـــد ارزی کـــه از فـــروش نفـــت بـــه
دس ــت مـ ـیآورد را ب ــه ری ــال تبدی ــل کن ــد.

سهماندکصنایع
از بی ثباتی های نرخ ارز
 /گفتوگو با یحیی ال اسحاق؛ /

اقتصاددان و رییس سابق اتاق بازرگانی تهران

112
اسفند 96

افزایــش نــرخ ارز و آشــفتگی حاصــل از ایــن نوســانات
ناگهان ــی ،دوب ــاره اقتص ــاد ای ــران ،فع ــاالن صنعت ــی و
حت ــی م ــردم را ب ــه تکاپ ــو انداخت ــه اس ــت .از ی ــک س ــو
صنعتگ ــران ای ــن افزای ــش را ریش ــه ایج ــاد ی ــک بح ــران
صنعت ــی دیگ ــر در کش ــور م ــی دانن ــد ،مش ــابه هم ــان
بحران ــی ک ــه در ط ــول س ــال ه ــای  90و  91گریبانگی ــر
آنه ــا ش ــد و از س ــوی دیگ ــر م ــردم ب ــه ش ــدت نگ ــران
افزای ــش هزین ــه ه ــای روزم ــره خ ــود هم ــگام ب ــا افزای ــش
ن ــرخ ارز هس ــتند.
یحی ــی آل اس ــحاق ب ــا ات ــکا ب ــه پرون ــده قط ــور کاری

اش در پارلمــان بخــش خصوصــی معتقــد اســت ایــن
نوســـانات در کوتـــاه مـــدت کنتـــرل و قطـــع میشـــود
و ق ــرار نیس ــت ک ــه حداق ــل صنای ــع آس ــیب ج ــدی
و بلنـــد مدتـــی از ایـــن ناحیـــه متحمـــل شـــوند .امـــا
بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه بیشـــترین آســـیب از ایـــن
نوس ــانات متوج ــه قش ــر متوس ــط و ضعی ــف جامع ــه
خواه ــد ب ــود.
گفتگـــوی متفـــاوت مـــا بـــا یحیـــی آل اســـحاق در
خصــوص نوســانات نــرخ ارز و تاثیــرات احتمالــی آن
ب ــر پیک ــره اقتص ــاد را م ــی خوانی ــد:

• بـــه نظـــر شـــما مهمتریـــن دلیـــل یـــا دالیـــل
نوســانات نــرخ ارز در هفتــه هــای اخیــر چیســت؟
اهمیــت نــرخ ارز بــرای همــه مشــخص اســت نــرخ ارز
در هم ــه ج ــای دنی ــا ب ــر اقتص ــاد نق ــش مهم ــی دارد و
ای ــن نق ــش بناب ــر دالی ــل متع ــدد در کش ــور م ــا بیش ــتر
اســـت ،هرگونـــه عـــدم تعـــادل ،ثبـــات و تالطـــم در
ن ــرخ ارز ب ــر س ــایر حوزهه ــای اقتص ــادی کش ــور نق ــش
ج ــدی دارد و ممک ــن اس ــت حت ــی در ح ــوزه ه ــای
سیاســـی ،اجتماعـــی ،فرهنگـــی و ...هـــم اثرگـــذار
باش ــد .اکن ــون س ــواالت زی ــادی مط ــرح اس ــت ک ــه

• در صحبــت هایتــان گفتیــد کــه نــرخ ارز همچــون
دیگــر کاالهــا تابــع عرضــه و تقاضاســت آیــا تعــادل
عرض ــه و تقاض ــا ب ــه ه ــم خ ــورده ک ــه م ــا ش ــاهد
افزای ــش نوس ــان ش ــدید قیم ــت ارز بودی ــم؟
قس ــمت عم ــده عرض ــه را دول ــت انج ــام م ــی ده ــد،
مق ــداری ه ــم از طری ــق صادرکنن ــدگان ،گردش ــگران
و ی ــا کس ــانی ک ــه در خ ــارج از کش ــور پ ــول دارن ــد و
بــه داخــل مــی آورنــد ،تامیــن مــی شــود .اکنــون بایــد
دیـــد کـــه چـــه مشـــکلی پیـــش آمـــده کـــه عرضـــه و
تقاض ــا ب ــه ریخت ــه اس ــت .اخی ــرا ب ــه دالی ــل افزای ــش
قیمـــت نفـــت درآمـــد ارزی کشـــورمان بـــاال رفتـــه و
رئی ــس جمه ــور ه ــم باره ــا گفت ــه ک ــه ذخای ــر ارزی

م ــا ح ــدود  90میلی ــارد دالر اس ــت پ ــس م ــا در ای ــن
قســـمت عرضـــه مشـــکلی نداریـــم .بنابـــر آمارهـــا
وضعی ــت صادراتم ــان ه ــم تغیی ــر نک ــرده اس ــت در
حـــوزه تجـــارت هـــم ثبـــت ســـفارش هـــا مشـــخص
اســت و تغییــر نکــرده اســت .از طرفــی یکــی از مــوارد
تاثیرگ ــذار ب ــر ن ــرخ ارز قاچ ــاق کاالس ــت آی ــا قاچ ــاق
کاال در ایـــن مـــدت کوتـــاه افزایـــش داشـــته اســـت
بناب ــر گفت ــه خ ــود مقام ــات افزایش ــی در ای ــن ح ــوزه
رخ نـــداده و حتـــی کاهـــش هـــم داشـــتیم .ممکـــن
اس ــت ع ــده ای ه ــم بگوین ــد نزدی ــک عی ــد اس ــت و
م ــردم س ــفر م ــی رون ــد پ ــس ای ــن ه ــم ی ــک م ــی توان ــد
تقاض ــا را ب ــر ه ــم بزن ــد ک ــه بن ــده م ــی گوی ــم ای ــن م ــورد
ه ــم تاثی ــر چندان ــی ب ــر قیم ــت ارز ن ــدارد.
• قیمتــی کــه بــرای ارز در وضعیــت کنونــی متصــور
هســتید چــه مبلغــی اســت؟
بــه نظــرم نــرخ ارز بایــد چیــزی حــدود  4هزارتومــان تــا
 4100باش ــد متاس ــفانه ب ــه دالی ــل غی ــر اقتص ــادی م ــا
ش ــاهد ارز  4800تومان ــی ه ــم بودی ــم .ب ــه ط ــور قط ــع و
یقی ــن ای ــن نوس ــانات ادام ــه نخواه ــد داش ــت.
• در م ــورد احتم ــال دس ــت کاری دول ــت در ب ــازار
بفرمایی ــد .چ ــرا ک ــه برخ ــی اقتص ــاد دان ه ــا ای ــن
مس ــاله را مط ــرح م ــی کنن ــد.
رئیـــس جمهـــور و مقامـــات مســـئول در زمینـــه
اقتصـــاد گفتـــه انـــد کـــه دولـــت نقشـــی در آشـــفته
بــازار ارز نداشــته اســت از طرفــی هــم بعیــد مــی دانــم
دولــت نقشــی داشــته باشــد چــون درآمــد ارزی مــان
افزای ــش یافت ــه و کاه ــش در ای ــن زمین ــه نداری ــم .ذک ــر
ای ــن نکت ــه را ض ــروری م ــی دان ــم ک ــه م ــا در جنگ ــی
اقتصــادی بــه ســر مــی بریــم و دشــمنان مــا از ترامــپ
گرفتـــه تـــا دیگـــران از هـــر مســـئله ای علیـــه ایـــران
اس ــتفاده م ــی کنن ــد و نبای ــد ای ــن نکت ــه را فرام ــوش
کنی ــم.
• پ ــول های ــی ک ــه در دس ــت م ــردم و ب ــازار وج ــود
دارد و بعضـــا ممکـــن اســـت بـــرای حفـــظ ارزش
امـــوال خـــود بـــه ســـمت خریـــد ارز بیاینـــد را
چگونـــه ارزیابـــی مـــی کنیـــد؟
مـــردم چـــاره ای جـــز اینکـــه بـــه ســـمت خریـــد ارز
حرک ــت کنن ــد ب ــرای خ ــود نم ــی بینن ــد .و مدی ــران و
مســئوالن بایــد چــاره ای بــرای پــول هایــی کــه دســت
مـــردم اســـت بیندیشـــند .یعنـــی آنهـــا را در مســـیر
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درس ــت و دریاف ــت س ــود س ــرمایه گ ــذاری هدای ــت
کننـــد .بایـــد اداره تقاضـــای ارز را ســـامان دهـــی و
مدیری ــت کنن ــد ک ــه ظاه ــرا نتوانس ــته ان ــد .آنچ ــه در
میادین ــی همچ ــون س ــبزه می ــدان و صرافیه ــا و...
دیدی ــم ب ــازی اس ــکناس ب ــود .ممک ــن اس ــت عرض ــه
اس ــکناس ک ــم باش ــد و ان ــواع و اقس ــام دالالن ارزی
ه ــم داری ــم یک ــی میخ ــرد یک ــی م ــی فروش ــد و ...م ــن
ایـــن تـــب بـــازار را موقتـــی مـــی دانـــم و عـــده ای در
ای ــن می ــان ب ــا ب ــازی های ــی ک ــه در م ــی آورن ــد ممک ــن
اســـت ســـوپر میلیـــاردر شـــوند و از ایـــن فرصـــت
نهای ــت سواس ــتفاده را بکنن ــد .ب ــه م ــردم م ــی گوی ــم
ک ــه ب ــازی دالر بس ــیار پ ــر ریس ــک اس ــت و طبق ــات
پایی ــن اگ ــر ب ــه ای ــن ب ــازی ورود کنن ــد ریس ــک بزرگ ــی
ک ــرده ان ــد .بازیگ ــران اصل ــی ب ــازی را خ ــوب بلدن ــد و
ب ــه موق ــع از صحن ــه خ ــارج م ــی ش ــوند.
• پیشـــنهاد شـــما در ایـــن زمینـــه بـــه مـــردم
چیســـت ؟
بایــد رســانه هــا مــردم را هوشــیار کننــد کــه وارد بــازی
پ ــر ریس ــک دالر نش ــوند .رئی ــس کل بان ــک مرک ــزی
و دیگ ــر مس ــئوالن اقتص ــادی ب ــه ص ــورت ش ــفاف و
صری ــح ب ــا م ــردم س ــخن بگوین ــد .دول ــت بای ــد ب ــرای
پولهایـــی کـــه دســـت مـــردم اســـت برنامـــه ریـــزی
کنـــد و بـــرای پاییـــن نیامـــدن ارزش دارایـــی هـــای
م ــردم اقدام ــی داش ــته باش ــد .انچ ــه ع ــرض ک ــردن ب ــا
تدبی ــر ش ــدنی اس ــت.
• ب ــه نظ ــر ش ــما بیش ــترین ضرب ــه از نوس ــانات ارز
ب ــه ک ــدام بخ ــش ه ــا وارد م ــی ش ــود؟
بـــه نظـــرم بیشـــترین ضـــرر و ضربـــه متوجـــه اقشـــار
متوس ــطی اس ــت ک ــه دارای ــی ه ــای کوچ ــک خ ــود را
ب ــه س ــمت خری ــد ارز م ــی بردن ــد.
• صنایــع چطــور ؟ آیــا آنهــا هــم از نوســانات ارزی
ضــرر مــی کننــد ؟
عمــده فعالیــت صنایــع در زمینــه تامیــن مــواد اولیــه
و قطع ــات اس ــت ب ــه نظ ــرم در ظ ــرف یک ــی دو م ــاه
نوس ــانات ارز ضرب ــه آنچنان ــی ب ــه صنای ــع وارد نم ــی
ش ــود چ ــون آنه ــا از قب ــل م ــواد خ ــود را خری ــداری م ــی
کنن ــد .البت ــه ممک ــن اس ــت دس ــته ای از صنای ــع ب ــه
مــواد اولیــه نیــاز داشــته باشــند در ایــن صــورت آنــان
در همی ــن م ــدت کوت ــاه متحم ــل پرداخ ــت هزین ــه
بیش ــتری خواهن ــد ش ــد▪ .
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من رسیدن دالر به قیمت واقعی را موجب
افزایش صادرات و به قیمت واقعی شدن
هزینه ها می دانم .لذا ا گر اجازه بدهیم
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

تامینمنافعپایدار ملی
در گرو واقعی شدن نرخ ارز
 /گفتوگو با مرتضی عمادزاده؛ /

اقتصاددان و عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ایران
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تبع ــات افزای ــش ن ــرخ ارز از پنج ــره رس ــانه ه ــا آنق ــدر
ب ــزرگ و گاه ــی غیرقاب ــل جب ــران ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد
ک ــه ای ــن می ــزان آش ــفتگی ایج ــاد ش ــده در الی ــه ه ــای
میانـــی اقتصـــاد کشـــور ،آنقدرهـــا هـــم دور از ذهـــن و
غی ــر عقالن ــی نیس ــت .ام ــا ب ــا وج ــود تم ــام تالطم ــات
ایجـــاد شـــده ،اقتصاددانـــان دیدگاهـــی متفـــاوت
نس ــبت ب ــه ای ــن موض ــوع دارن ــد.
مرتضـــی عمـــادزاده عضـــو هیـــات علمـــی ســـازمان
مدیریــت صنعتــی و یکــی از اســاتید بــه نــام اقتصــاد
کالن کش ــور ب ــر ای ــن ب ــاور اس ــت ک ــه قیم ــت واقع ــی
دالر از آنچــه کــه امــروز در بــازار عنــوان مــی شــود باالتــر
اســت .وی معتقــد اســت حرکــت اقتصــاد بــه ســمت
واقع ــی ک ــردن قیم ــت ارز اگرچ ــه ممک ــن اس ــت ب ــه
ایج ــاد ب ــی ثبات ــی ه ــای کوت ــاه مدت ــی بیانجام ــد ام ــا
در بلن ــد م ــدت مناف ــع مل ــی کش ــور را تامی ــن ک ــرده و
اقتص ــاد را ب ــه نوع ــی ت ــوازن واقع ــی م ــی رس ــاند.
حاصـــل گفتگـــوی کوتـــاه مـــا را بـــا عمـــادزاده
میخو ا نیـــد :

• جن ــاب آق ــای عم ــادزاده لطف ــا بفرمایی ــد ک ــه ب ــه
نظ ــر ش ــما چ ــه عوامل ــی موج ــب نوس ــانات ن ــرخ
ارز در هفت ــه ه ــای اخی ــر ش ــده اس ــت؟
منابــع مالــی کشــورمان در مــورد ارز کــم اســت و بایــد
ب ــرای مناب ــع ک ــم و خواس ــته ه ــای بس ــیار فراوانم ــان
یـــک اســـتراتژی اصولـــی داشـــته باشـــیم .مشـــکل
قضیـــه ایـــن اســـت کـــه دولـــت هـــم منابـــع مالـــی
محــدود دارد و هــم مجبــور اســت از ایــن منابــع بــرای
تبدی ــل ب ــه ری ــال و تامی ــن هزین ــه های ــش اس ــتفاده
کن ــد.
علیرغــم اینکــه دولتــی هــا مدعــی هســتند کــه از ارز
بــرای ایجــاد نقدینگــی و پرداخــت هــای پایــان ســال
اس ــتفاده نک ــرده ان ــد ام ــا ظواه ــر قضی ــه ج ــز ای ــن را
نشــان مــی دهــد .یعنــی در واقــع دولــت بــرای اینکــه
بتوانــد در آخــر ســال یعنــی مــاه هــای بهمــن و اســفند
هزین ــه ه ــای خ ــود را تامی ــن کن ــد ناچ ــار ب ــه آم ــدن در
بـــازار و پرداخـــت دالر و تامیـــن ریـــال اســـت ،ایـــن
موض ــوع ن ــرخ ارز را ب ــاال م ــی ب ــرد.
مطل ــب مهمت ــر ای ــن اس ــت ک ــه ن ــرخ واقع ــی ارز هن ــوز

ه ــم ای ــن ارق ــام نیس ــت و ن ــرخ واقع ــی بس ــیار باالت ــر از
اینه ــا اس ــت .اگ ــر ده در س ــال گذش ــته تف ــاوت ن ــرخ
تـــورم داخـــل کشـــور و خـــارج را مقایســـه کنیـــم بـــه
ای ــن نتیج ــه م ــی رس ــیم ک ــه ن ــرخ دالر بای ــد بی ــش از
رقــم کنونــی باشــد ،امــا دولــت مالحظاتــی دارد و بــه
عل ــت مجموع ــه ان مالحظ ــات نم ــی توان ــد اج ــازه
بده ــد ک ــه ن ــرخ ارز از فرم ــول واقع ــی خ ــود تبعی ــت
کن ــد .
ب ــه همی ــن دلی ــل ی ــک راه وس ــط و میان ــه را دنب ــال
م ــی کن ــد .یعن ــی در حال ــی ک ــه از افزای ــش بی ــش از
ح ــد ن ــرخ ارز ممانع ــت م ــی کن ــد خیل ــی ه ــم ب ــدش
نم ــی آی ــد ک ــه ب ــرای تامی ــن مناب ــع خ ــود ن ــرخ ارز در
حوال ــی  4700ه ــزار توم ــان نگ ــه دارد ک ــه ب ــا عرض ــه
آن و کس ــب مناب ــع بتوان ــد  45روز آخ ــر س ــال را اداره
کــرده و بتوانــد پرداخــت هــای حجیمــی کــه در ایــن
زمــان پیــش روی خــود مــی بینــد انجــام داده و خــود
را ب ــه س ــال جدی ــد برس ــاند.
بـــا ورود بـــه ســـال جدیـــد دولـــت ایـــن فرصـــت را
خواهـــد داشـــت تـــا ببینـــد کـــه در حیطـــه قیمـــت
نف ــت چ ــه اتفاق ــی م ــی افت ــد و ب ــا وج ــود ای ــن قیم ــت
چ ــه کارهای ــی م ــی توان ــد انج ــام ده ــد .ل ــذا اینک ــه
گفتـــه مـــی شـــود دولـــت از منابـــع ارزی اســـتفاده
میکن ــد ت ــا ری ــال ب ــه دس ــت آورد ،ح ــرف درس ــتی
اســـت.
• ن ــرخ واقع ــی ارز از دی ــدگاه ش ــما و ب ــا توج ــه ب ــه
مولفهه ــای کل ــی اقتص ــاد چ ــه قیمت ــی اس ــت؟
ب ــه ط ــور دقی ــق نم ــی ت ــوان گف ــت چ ــرا ک ــه قیم ــت ارز
بای ــد ط ــی ی ــک فراین ــد مش ــخص محاس ــبه ش ــود.
یعن ــی بای ــد قیم ــت دالر در ده س ــال قب ــل ،تف ــاوت
ت ــورم و عوام ــل دیگ ــری را ه ــم در نظ ــر گرف ــت ت ــا ب ــه
قیم ــت واقع ــی رس ــید .البت ــه م ــن رس ــیدن دالر ب ــه
قیمـــت واقعـــی را موجـــب افزایـــش صـــادرات و بـــه
قیم ــت واقع ــی ش ــدن هزین ــه ه ــا م ــی دان ــم .ل ــذا اگ ــر
اج ــازه بدهی ــم مص ــارف درآمدهایم ــان نی ــز براس ــاس
ن ــرخ واقع ــی باش ــد ای ــن موض ــوع در بلن ــد م ــدت ب ــه
نف ــع کش ــور خواه ــد ب ــود ،البت ــه ممک ــن اس ــت ع ــدم
تع ــادل های ــی در کوت ــاه م ــدت ایج ــاد ش ــود و بای ــد
بتوانی ــم ب ــا آن کن ــار بیایی ــم▪.

در طـــول چنـــد هفتـــه اخیـــر ،هیاهـــوی رســـانه هـــا
ب ــرای افزای ــش ن ــرخ ارز و تبع ــات آن در حیط ــه ه ــای
مختلـــف آنقـــدر زیـــاد بـــود کـــه تصویـــر پیـــش روی
اقتصــاد کشــور از ایــن افزایــش ،تــا حــد قابــل توجهــی
س ــیاه و مبه ــم ب ــه نظ ــر م ــی رس ــید .ام ــا واقعی ــت ای ــن
اس ــت ک ــه ت ــا همی ــن چن ــد س ــال پی ــش مهمتری ــن
مانـــع در برابـــر گســـترش صـــادرات و دســـتیابی بـــه
توس ــعه پای ــدار در اقتص ــاد کش ــور واقع ــی نب ــودن ن ــرخ
ارز ب ــود.
در ح ــال حاض ــر بس ــیاری از اقتصاددان ــان کش ــور ب ــر
ای ــن باورن ــد ک ــه ن ــرخ کنون ــی ارز ب ــا قیم ــت واقع ــی آن
همچن ــان فاصل ــه دارد .ل ــذا دس ــتیابی ب ــه توس ــعه در
گــرو مدیریــت صحیــح اقتصــاد و البتــه واقعــی کــردن
ن ــرخ ارز اس ــت.
بهمـــن آرمـــان ،اقتصـــاددان و اســـتاد دانشـــگاه ،بـــر
ای ــن ب ــاور اس ــت ک ــه علیرغ ــم تاثی ــر منف ــی و کوت ــاه
م ــدت افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــر زندگ ــی اقش ــار ضعی ــف
جامع ــه بیش ــترین ب ــار ای ــن افزای ــش قیم ــت ب ــر دوش
واردکننـــدگان و از آن مهمتـــر بخـــش قاچـــاق قـــرار
میگیـــرد .وی افزایـــش نـــرخ ارز را مهمتریـــن مولفـــه
ب ــرای توس ــعه ص ــادرات برم ــی ش ــمرد و معتق ــد اس ــت
مــا بــرای دســتیابی بــه توســعه ناگزیــر بــه واقعــی کــردن
قیمـــت ارز هســـتیم.
در ادامه مشروح گفتگوی ما با آرمان را میخوانید؛
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برایتوسعه کشور
به واقعی کردن نرخ ارز
ناگزیریم
 /گفتوگو با بهمن آرمان؛ /
استاد دانشگاه و اقتصاددان

از دی ــدگاه ش ــما دلی ــل اصل ــی نوس ــانات ن ــرخ ارز
در وضعی ــت اخی ــر چیس ــت؟
در ابتـــدا ذکـــر ایـــن نکتـــه را ضـــروری مـــی دانـــم،
یکـــی از مســـائلی کـــه بـــه صـــورت نامناســـب از
س ــوی رس ــانههای گروه ــی مط ــرح م ــی ش ــود ،بی ــان
واکنشهـــا نســـبت بـــه نوســـانات نـــرخ ارز اســـت.
کش ــورمان دارای اقتص ــادی ب ــا رش ــد مح ــدود اس ــت
و هی ــچ رابط ــه ای ب ــا ش ــبکه مال ــی جهان ــی ن ــدارد.
همچنیـــن در اقتصـــاد ایـــران ،نســـبت ســـرمایه
گـــذاری هـــای مولـــد بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
بس ــیار پایی ــن اس ــت و در مقایس ــه ب ــا اقتصاده ــای
کشــورهای منطقــه شــرایط نامطلوبــی دارد ،بنابرایــن
در چنیـــن وضعیتـــی و بـــه ویـــژه بـــا افزایـــش تنـــش
هـــا در روابـــط خارجـــی و سیاســـت هـــای اشـــتباه
دولتهـــا مبنـــی بـــر ثابـــت نگـــه داشـــتن نـــرخ ارز،
طبیعت ــا ب ــا مش ــکالتی مواج ــه هس ــتیم .ن ــرخ ارز ب ــه
ش ــکل فن ــری در دس ــت دول ــت ه ــا ب ــوده ک ــه در ه ــر
ش ــرایطی س ــعی ک ــرده ان ــد آن را ثاب ــت نگ ــه دارن ــد،
چنانچ ــه م ــا اتفاق ــات اخی ــر در م ــورد افزای ــش ن ــرخ
ارز را در دولــت هــای نهــم و دهــم هــم شــاهد بودیــم.
آنچ ــه ک ــه در ب ــازار ای ــران م ــی بینی ــم ،ام ــری طبیع ــی
اســت و بــه هیــچ وجــه مایــه نگرانــی هــم نیســت .بــر
پای ــه مطالعات ــی ک ــه بعض ــا توس ــط نهاده ــای معتب ــر

بینالمللـــی و حتـــی اقتصـــاد دان هـــای داخلـــی
ه ــم انج ــام گرفت ــه اس ــت ،نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ن ــرخ
برابــری دالر در برابــر ریــال ایــران چیــزی بــاالی  6هــزار
توم ــان اس ــت .ای ــن موض ــوع ج ــای نگران ــی ن ــدارد و
ای ــن اتف ــاق دی ــر ی ــا زود بای ــد رخ بده ــد.
صحب ــت ه ــای مق ــام ه ــای رس ــمی کش ــور مبن ــی
ب ــر اینک ــه ن ــرخ ارز پایی ــن م ــی آی ــد ،صرف ــا مص ــرف
داخل ــی دارد و اقتص ــاد ای ــران ب ــه گون ــه ای نیس ــت
کــه بتوانــد نــرخ کمتــر از  6هــزار تومــان را در برابــر دالر
تحمـــل کنـــد .در وضعیـــت فعلـــی بـــا پاییـــن نگـــه
داش ــتن ن ــرخ ارز عم ــا تولی ــد ه ــر کاالی ــی در داخ ــل
غیراقتص ــادی و واردات ه ــر ن ــوع کاالی اقتص ــادی
اس ــت.
کشـــورهای خارجـــی ،محافـــل مافیایـــی واردات
و قاچاقچیـــان در داخـــل کشـــور از ایـــن اوضـــاع
سواســـتفاده مـــی کننـــد و دائمـــا اصـــرار دارنـــد کـــه
ن ــرخ ارز در براب ــری ب ــا ری ــال ب ــه ص ــورت مصنوع ــی
پاییـــن نگـــه داشـــته شـــود تـــا آنهـــا بتواننـــد واردات
هـــر کاالیـــی را توجیـــه پذیـــر کننـــد .ضمـــن اینکـــه
بخـــش بزرگـــی از واردات ایـــران غیـــر رســـمی و از
طری ــق قاچ ــاق ص ــورت م ــی گی ــرد .قاچ ــاق کاال در
نــرخ ارزی پاییــن امــکان پذیــر اســت و در نــرخ هــای
واقعـــی بـــرای ارز امـــکان پذیـــر نیســـت.

مـــردم ایـــران بایـــد بپذیرنـــد کـــه اقتصـــاد کشـــور
نیازمنـــد جراحـــی بـــزرگ اســـت و جراحـــی هـــم
بـــدون درد نیســـت .ضـــروری اســـت کـــه اقتصـــاد
ای ــران ب ــا ش ــبکه مال ــی جهان ــی ارتباط ــی مس ــتقیم
داشـــته باشـــد .ایـــن صحبـــت هایـــی هـــم کـــه در
م ــورد یکس ــان س ــازی ن ــرخ ارز م ــی ش ــود تبلیغات ــی
بیــش نیســت و اقتصــاد ایــران در شــرایط اقتصــادی
نیســت کــه بتوانــد سیســتم تــک نرخــی ارز را داشــته
باش ــد.
در صحب ــت هایت ــان ب ــه ض ــرورت واقع ــی ش ــدن
ن ــرخ ارز اش ــاره کردی ــد ای ــن موض ــوع چ ــه تاثی ــری
ب ــر اقتص ــاد کش ــور م ــی گ ــذارد؟
ب ــا واقع ــی ش ــدن ن ــرخ ارز طبیعت ــا در کوت ــاه م ــدت
بــه مــردم فشــار وارد مــی شــود امــا در بلنــد مــدت بــه
نف ــع کش ــور و م ــردم خواه ــد ب ــود .ب ــا ن ــرخ ارز پایی ــن
حت ــی ص ــادرات ف ــوالد و کااله ــای پتروش ــیمی ک ــه
دو قل ــم اصل ــی ص ــادرات ای ــران هس ــتند ،ب ــه صرف ــه
اقتصــادی نیســت ز یــرا در داخــل کشــور بــه صــورت
مرتـــب هزینـــه تولیـــد در حـــال افزایـــش و از طـــرف
دیگـــر نـــرخ ارز ثابـــت اســـت ،در چنیـــن شـــرایطی
نم ــی ت ــوان کاالی ــی را ص ــادر ک ــرد.
بایس ــتی م ــردم تحم ــل داش ــته باش ــند و دول ــت ه ــم
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مردم ایران باید بپذیرند که اقتصاد کشور
نیازمند جراحی بزرگ است و جراحی هم
بدون درد نیست .ضروری است که اقتصاد
ایرانباشبکهمالیجهانیارتباطیمستقیم
داشته باشد .این صحبتهایی هم که در
مورد یکسان سازی نرخ ارز میشود تبلیغاتی
بیش نیست و اقتصاد ایران در شرایط
اقتصادینیست کهبتواندسیستمتک
نرخی ارز را داشته باشد
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دســـت از سیاســـت هـــای اشـــتباه بـــردارد .رئیـــس
جمهـــور در مصاحبـــه اخیـــر خـــود اعـــام کـــرد کـــه
عربســـتان ســـعودی کـــه شـــش برابـــر ایـــران نفـــت
ص ــادر م ــی کن ــد ب ــه یکب ــاره قیم ــت ف ــرآورده ه ــای
نفتـــی را اصـــاح و تقریبـــا دو برابـــر کـــرده؛ همیـــن
اتفـــاق در امـــارات متحـــده عربـــی ،مصـــر و چنـــد
کشـــور دیگـــر هـــم افتـــاده اســـت ،شـــما در جهـــان
نمیتوانیــد هیــچ کشــوری را پیــدا کنیــد کــه قیمــت
یــک لیتــر بنزیــن در آن کمتــر از یــک لیتــر آب معدنــی
باش ــد ،ای ــران از نظ ــر پرداخ ــت یاران ــه ان ــرژی پ ــس از
قط ــر مق ــام دوم را دارد در عربس ــتان س ــعودی کمت ــر
از ای ــران یاران ــه ان ــرژی پرداخ ــت میش ــود و حت ــی در
ونزوئ ــا ه ــم ک ــه اقتص ــادی ورشکس ــته دارد ،یاران ــه
انـــرژی کمتـــر از ایـــران پرداخـــت میشـــود.
اق ــدام اخی ــر مجل ــس یعن ــی مخالف ــت ب ــا پیش ــنهاد
دول ــت مبن ــی ب ــر افزای ــش حامله ــای ان ــرژی کام ــا
اشـــتباه بـــود ،معنـــای ایـــن اقـــدام ایـــن اســـت کـــه
مـــا بیمـــاری را زیـــر چـــادر اکســـیژن نگـــه داریـــم و
مســلما بعــد از برداشــتن ایــن چــادر اکســیژن ،بیمــار

ج ــان میده ــد .متاس ــفانه سیاس ــت ه ــای اش ــتباه
اقتصـــادی موجـــب شـــده تـــا چنیـــن وضعیتـــی در
کشـــور بـــه وجـــود بیایـــد کـــه ســـرمایهگذاری مولـــد
انجــام نشــود ،بیــکاری بــه شــدت افزایــش یابــد و در
نتیجــه کشــور از نظــر مســائل امنیتــی و اجتماعــی بــه
وضعی ــت بحران ــی برس ــد.
بیشـــترین ضربـــه از ایـــن نوســـانات بـــه کـــدام
بخـــش هـــا وارد مـــی شـــود؟
ب ــه اعتق ــاد بن ــده بیش ــترین ضرب ــه از ب ــاال رفت ــن ن ــرخ
ارز بـــه قاچـــاق کاال و واردات وارد خواهـــد شـــد.
یعن ــی ب ــر خ ــاف آنچ ــه رس ــانه ه ــای گروه ــی اع ــام
م ــی کنن ــد ک ــه ضرب ــه اصل ــی ب ــه اقش ــار ضعی ــف
وارد م ــی ش ــود بن ــده م ــی گوی ــم ک ــه بیش ــترین ضرب ــه
ب ــه واردات و قاچ ــاق کاال وارد خواه ــد ش ــد  ،اقش ــار
آســیب پذیــر جامعــه بیــش از آنکــه از نوســان نــرخ ارز
صدمــه ببیننــد از نداشــتن کار ثابــت و درآمــد پایــدار
آس ــیب م ــی بینن ــد.
دالی ــل ش ــما ب ــرای ط ــرح ای ــن مس ــاله چیس ــت؟
چنانچ ــه م ــا ش ــاهد بودی ــم ک ــه نوس ــان ن ــرخ ارز روی
قیم ــت م ــواد م ــورد نی ــاز م ــردم اع ــم از خوراک ــی و...
تاثی ــر گذاش ــت..
منکـــر ایـــن نیســـتم کـــه ممکـــن اســـت در ابتـــدای
ام ــر اقش ــار آس ــیب پذی ــر همچ ــون س ــایر بخ ــش ه ــا
ممکـــن اســـت ،آســـیب ببیننـــد امـــا آنچـــه کـــه در
بلندم ــدت ب ــرای م ــا ب ــه دس ــت میآی ــد ،قطع ــا ب ــه
نفـــع اقتصـــاد کشـــور اســـت.
یعنی در بلند مدت چه اتفاقی رخ می دهد؟
واردات و قاچــاق بــا نــرخ بــاالی ارز ،دیگــر اقتصــادی

و امــکان پذیــر نخواهــد بــود و بســیاری از واحدهــای
تولیـــدی داخلـــی کـــه بـــه دلیـــل مصنوعـــی نگـــه
داش ــتن ن ــرخ ارز تعطی ــل ش ــده بودن ــد ،م ــی توانن ــد
ب ــه چرخ ــه تولی ــد بازگردن ــد .البت ــه ای ــن جمل ــه ب ــه
ایـــن معنـــا نیســـت کـــه همـــه واحدهـــای تولیـــدی
ب ــه چرخ ــه تولی ــد ب ــر م ــی گردن ــد  ،زی ــرا بس ــیاری از
واحدهـــای تولیـــدی تکنولـــوژی بـــه روز ندارنـــد و
کاالی ــی ک ــه تولی ــد م ــی کنن ــد دارای کیفی ــت الزم و
قیم ــت مناس ــبی نیس ــت .ب ــه ط ــور قط ــع م ــی گوی ــم
ک ــه واقع ــی ک ــردن ن ــرخ ارز میتوان ــد جرق ــه ای ب ــرای
اصالح ــات بنیادی ــن در اقتص ــاد ای ــران باش ــد .م ــا
مش ــابه ای ــن مس ــئله را در ش ــوروی س ــابق دی ــده ای ــم
ک ــه آن ــان ب ــرای تبلیغ ــات سیاس ــی آمدن ــد قیم ــت
واح ــد پولش ــان را باالت ــر از دالر تعیی ــن کردن ــد ،ام ــا
ام ــروز میبینی ــم ک ــه  ۶۰روب ــل روس ــیه در مقاب ــل ی ــک
دالر اس ــت ،ای ــن موض ــوع یعن ــی ب ــه قیم ــت واقع ــی
برگش ــته اس ــت.
پیشـــنهاد جنابعالـــی بـــه صنایـــع مختلـــف در
چنیـــن وضعیتـــی چیســـت؟
صنایعـــی کـــه مـــواد اولیـــه وارد میکننـــد ،ممکـــن
اس ــت از واقع ــی ش ــدن ن ــرخ ارز صدمات ــی ببینن ــد.
امــا ایــن امــر موجــب میشــود کــه مــواد اولیــه کــه قبــا
تولی ــد آنه ــا ب ــا ن ــرخ مصنوع ــی ارز ام ــکان پذی ــر نب ــود،
ام ــکان پذی ــر ش ــود ام ــا ب ــه ه ــر ح ــال ای ــن اصالحات ــی
کــه بنــده اشــاره کــردم ،فراینــد طوالنــی مدتــی اســت
و در ای ــن موض ــوع تردی ــدی وج ــود ن ــدارد ک ــه بای ــد
ن ــرخ ارز ب ــه قیم ــت واقع ــی خ ــود برگ ــردد▪ .

از دی ــدگاه ش ــما چ ــه دالیل ــی موج ــب نوس ــانات
ش ــدید ن ــرخ ارز در هفت ــه ه ــای اخی ــر ش ــد؟
نـــرخ ارز در هفتـــه هـــای گذشـــته بـــار دیگـــر رونـــد
افزایشــی بــه خــود گرفتــه اســت و هــر روز ،رکوردهــای
تـــازهای را ثبـــت کـــرد .اگـــر در وضعیـــت کنونـــی
م ــروری ب ــر نظری ــه ه ــای اقتص ــادی داش ــته باش ــیم
م ــی بین ــم ک ــه ن ــرخ ارز بای ــد پایی ــن م ــی آم ــد ام ــا در
روزهای ــی دیدی ــم ک ــه ت ــا باالت ــر از  4800توم ــان ه ــم
رفـــت و ایـــن موضـــوع بســـیار عجیـــب بـــود .تنهـــا
مســـاله کـــه مـــی توانـــم ذکـــر کنـــم ایـــن اســـت کـــه
دولـــت مـــی خواهـــد مقـــداری از کســـری بودجـــه و
ی ــا هزین ــه ه ــای ماهه ــای پایان ــی س ــال را ب ــا گ ــران ت ــر
فروختــن ارز تامیــن کنــد .عمــده ارز کشــور در دســت
دولــت اســت پــس او مــی توانــد در ایــن زمینــه نقــش
ایفـــا کنـــد یعنـــی بـــا کـــم وزیـــاد کـــردن عرضـــه بـــر
قیمـــت ارز تاثیـــر بگـــذارد.
ســـه نـــوع پـــول در اقتصـــاد وجـــود دارد کـــه شـــامل
درآمــد خالصــه ،درآمــد صــادرات و واردات و درآمــد
پولـــی اســـت .درآمـــد پولـــی ،همـــان پولـــی اســـت
ک ــه دول ــت ب ــا دسـ ـتکاری ب ــازار مال ــی ب ــه دس ــت
مـ ـیآورد و س ــعی در کس ــب درآم ــد پول ــی بیش ــتری
دارد .وج ــود ای ــن پ ــول در اقتص ــاد خطرن ــاک اس ــت
چراک ــه میتوان ــد باع ــث رش ــد ت ــورم در کش ــور ش ــود.
اینک ــه هماکن ــون قیم ــت ارز ب ــاال مــیرود ،میتوان ــد
دالی ــل متع ــددی داش ــته باش ــد.یکی اینک ــه دول ــت
میخواه ــد کس ــری بودج ــه را جب ــران کن ــد؛ بنابرای ــن
بــه جــای اینکــه پــول چــاپ کنــد ،موجبــات افزایــش
ن ــرخ ارز را فراه ــم م ــی آورد ت ــا بتوان ــد از مح ــل ف ــروش
ارزه ــای حاص ــل از ص ــادرات نف ــت ،کمب ــود مناب ــع
ریال ــی خ ــود را جب ــران کن ــد.
البت ــه بای ــد بپذیری ــم ک ــه ت ــورم حاص ــل از ای ــن روش
کمتـــر از چـــاپ پـــول بـــدون پشـــتوانه اســـت .هـــر
چن ــد مس ــئوالن دول ــت ب ــه ش ــدت نق ــش داش ــتن
در افزای ــش ن ــرخ ارز را تکذی ــب میکنن ــد .روحان ــی
موف ــق ش ــده ت ــورم را ب ــه زی ــر  ١٠درص ــد برس ــاند و آن
را تکرقمــی کنــد و احتمــاال تیــم اقتصــادی دولــت
میداننـــد ایـــن رشـــد بهـــای ارز علیرغـــم پرکـــردن
برخ ــی کس ــریها ،میتوان ــد ای ــن دس ــتاورد دول ــت
یعن ــی ت ــورم تکرقم ــی را دچ ــار مش ــکل کن ــد.
بــه نظــر شــما از کــدام بخــش هــا بیشــترین ضربــه
را از نوســانات ارز مــی خورنــد؟
مس ــلما پاس ــخ ای ــن س ــوال مص ــرف کنن ــده اس ــت.
وارد کنن ــده ه ــا س ــود م ــی برن ــد چ ــون کااله ــا را ب ــا
قیمـــت بیشـــتری بـــه مـــردم مـــی فروشـــند بنابرایـــن
بنــده و شــما و دیگرانــی کــه مصــرف کننــده هســتیم
بیشـــترین ضـــرر از بـــاال رفتـــن نـــرخ ارز را متحمـــل
خواهی ــم ش ــد.
پیشـــنهاد شـــما در ایـــن شـــرایط بـــه صنایـــع
چیســـت؟ از دیـــدگاه شـــما آنهـــا چگونـــه بایـــد
شـــرایط کنونـــی را مدیریـــت کننـــد؟
آن دســـته از صنایعـــی کـــه قصـــد خریـــد ماشـــین
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آالت ن ــو و ی ــا م ــواد اولی ــه را دارن ــد ،قطع ــا بای ــد هزین ــه
بیشــتری بپردازنــد .ایــن هزینــه در نهایــت بــه افزایــش
قیمــت تمــام شــده محصــوالت آنهــا منجــر میشــود
و دوبـــاره ایـــن مصـــرف کننـــده اســـت کـــه بایـــد
متحم ــل زی ــان ه ــای مضاع ــف ش ــود.
از طـــرف دیگـــر صنایـــع داخلـــی هـــم ممکـــن
اس ــت ق ــدرت رقاب ــت خ ــود را در بازاره ــا از دس ــت
بدهن ــد .ه ــر چن ــد از دی ــدگاه م ــن ب ــاز ه ــم صنای ــع
و تولیدکننـــدگان آســـیب کمتـــری را نســـبت بـــه
مصـــرف کننـــده نهایـــی متحمـــل مـــی شـــوند.
پیــش بینــی شــما از آینــده قیمــت ارز چیســت؟ آیــا
ای ــن وضعی ــت اس ــتمرار خواه ــد داش ــت ی ــا اینک ــه
قیم ــت ارز ب ــه زی ــر  4ه ــزار توم ــان برمیگ ــردد؟
در روزه ــای پایان ــی س ــال ممک ــن اس ــت اف ــرادی ک ــه
ســفرهای خــارج از کشــور مــی رونــد ارز بخواهنــد ایــن
موض ــع م ــی توان ــد ت ــا ح ــدی ارز را گرانت ــر کن ــد .فک ــر
م ــی کن ــم بع ــد از پای ــان تعطی ــات و اتم ــام س ــفرها
بــه دلیــل کاهــش تقاضــا بــرای خریــد ارز ،قیمــت آن
مج ــدد پایی ــن بیای ــد .دالری ک ــه اکن ــون م ــی خری ــم
بس ــیار گ ــران اس ــت چ ــرا ک ــه می ــزان ص ــادرات نف ــت
مـــا  150درصـــد افزایـــش یافتـــه و قاعدتـــا تـــورم هـــم
کمت ــر ش ــده اس ــت▪ .

علیرغ ــم تم ــام ف ــراز و نش ــیب ه ــای اقتص ــاد کش ــور
ب ــه وی ــژه در ط ــول ی ــک ده ــه اخی ــر هن ــوز ه ــم معی ــار
روشـــنی بـــرای قیمـــت ارز وجـــود نـــدارد .هنـــوز هـــم
مـــردم نمیداننـــد کـــه قیمـــت واقعـــی ارز بـــدون
دخالتهــای دســتوری دولــت چنــد تومــان محاســبه
مـــی شـــود .بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه اختـــاف
نظرهـــای بســـیاری در ایـــن مـــورد وجـــود دارد.
گروه ــی از تئوریس ــین ه ــای اقتص ــادی ب ــر ای ــن باورن ــد
ک ــه ارز علیرغ ــم افزای ــش کنون ــی اش هن ــوز ب ــه قیم ــت
واقع ــی خ ــود نرس ــیده و گ ــروه دیگ ــری از اقتصاددان ــان
ماننـــد دکتـــر مهـــدی تقـــوی معتقدنـــد کـــه قیمـــت
کنون ــی ارز ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش می ــزان ف ــروش نف ــت
کش ــور ،گرانت ــر از ح ــد واقع ــی آن اس ــت.
تقــوی بــر ایــن بــاور اســت کــه بیشــترین آســیب ناشــی
از افزای ــش ن ــرخ ارز متوج ــه مص ــرف کنن ــدگان نهای ــی
اس ــت .او قیم ــت کنون ــی ارز را گرانت ــر از ن ــرخ واقع ــی
آن م ــی دان ــد و معتق ــد اس ــت ک ــه اوای ــل س ــال آین ــده
دوب ــاره ب ــا کاه ــش ن ــرخ ارز مواج ــه خواهی ــم ب ــود.
حاص ــل گفتگ ــوی کوت ــاه م ــا ب ــا مه ــدی تق ــوی را در
ادام ــه م ــی خوانی ــد؛
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صنعـــت بـــرق بـــه دلیـــل تامیـــن انـــرژی بســـیاری از
بخشهـــای اقتصـــادی ،یکـــی از مهمتریـــن اجـــزای
پیکـــره اقتصـــاد هـــر کشـــور میباشـــد .از ایـــن رو
دغدغ ــه اصل ــی بس ــیاری از کش ــورها بهین ــه س ــازی
ایــن صنعــت ،افزایــش کارایــی و پیــش بینــی ظرفیــت
ه ــای الزم ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه تقاض ــای روز اف ــزون
ب ــوده اس ــت .ح ــال ای ــن صنع ــت موث ــر ب ــا نوس ــانات
نـــرخ ارزی کـــه اخیـــرا در اقتصـــاد کشـــور نمایـــان
شـــده اســـت دچـــار تغییـــر و تحوالتـــی میشـــود کـــه
در گفتگ ــو ب ــا «اردالن تنباکوچی ــان» رئی ــس کمیت ــه
مهندســـی بازرگانـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ایـــران و مدیرعامـــل شـــرکت آرمـــان پـــارس تابـــان بـــه
بررس ــی و تاثی ــر نوس ــانات ن ــرخ ارز در صنع ــت ب ــرق
پرداختهایـــم.

گره کور نرخ ارز در قراردادهای برقی؛

تعدیل هایی که هست
اما اجرایی نمی شود
 /گفتوگو با اردالن تنباکوچیان؛ /

رئیس کمیته مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران

افزای ــش ن ــرخ ارز چ ــه تبعات ــی در ح ــوزه صنع ــت
ب ــرق داش ــته و ش ــما ای ــن تاثیرپذی ــری را چگون ــه
ارزیابـــی میکنیـــد؟ بنگاههـــای اقتصـــادی بـــا
افزای ــش ن ــرخ ارز دچ ــار چ ــه آس ــیبهای ج ــدی
ش ــده ان ــد ی ــا خواهن ــد ش ــد؟
افزایـــش نـــرخ ارز از دیـــد پروژههـــای جـــاری و
مناقصههایـــی کـــه برنـــده آن مشـــخص گردیـــده و
در مرحل ــه انعق ــاد ق ــرارداد ق ــرار دارن ــد ،بس ــیار نگ ــران
کننـــده اســـت .کســـانی کـــه پروژههـــای جـــاری در
دســت اقــدام دارنــد بــا افزایــش نــرخ ارز ،قیمــت تمــام
ش ــده پ ــروژه ب ــرای آنه ــا افزای ــش یافت ــه و از آنجای ــی
کـــه بســـیاری از کارفرماهـــا نســـبت بـــه تعدیـــل
قیم ــت ق ــرارداد رغبت ــی نداش ــته و ی ــا انج ــام آن را در
مس ــیری بس ــیار دش ــوار ق ــرار میدهن ــد و ی ــا اساس ــا
بـــا گنجانـــدن بنـــدی بـــه عنـــوان عـــدم تعدیـــل در
ق ــرارداد مخالفن ــد ،عم ــا ض ــرر را متوج ــه پیمان ــکار،
شـــرکتهای تولیـــدی یـــا بازرگانـــی میکننـــد و
در نتیجـــه ایـــن شـــرکتها مجبـــور بـــه تحمـــل بـــار
س ــنگین افزای ــش قیم ــت ،احتم ــال ورشکس ــتگی
و  ...میگردنـــد .بـــه عنـــوان مثـــال در نظـــر بگیریـــد
پ ــروژهای در س ــال گذش ــته ب ــه ق ــرارداد رس ــیده و ی ــا
چن ــد م ــاه قب ــل ق ــراردادی منعق ــد گردی ــده اس ــت.
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ب ــا توج ــه ب ــه دیدگاههای ــی ک ــه معم ــوال توس ــط س ــایر
عزی ــزان س ــاخت داخ ــل ی ــا تولی ــدی بی ــان میگ ــردد
و معمــوال دیدگاههــای تامیــن کننــدگان و بازرگانــان
مغف ــول واق ــع میش ــود م ــن اج ــازه میخواه ــم از ای ــن
دی ــد ب ــه قضی ــه ن ــگاه کن ــم.
بــا توجــه بــه مــورد واردات کــه در ایــن نــوع قراردادهــا
وجـــود دارد و بـــه خاطـــر اینکـــه بیشـــتر پیمانـــکاران
قرارداده ــای تامی ــن کنن ــدگان را تفکی ــک نمیکنن ــد
(بــا وجــود اینکــه در آئیــن نامــه مربــوط بــه مناقصــات
ایـــن مـــورد پیـــش بینـــی شـــده و پیـــش پرداخـــت
نه ــا در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت،
ح ــدود  %۴۰ب ــرای آ 
ولـــی کارفرماهـــا بـــه هـــر دلیلـــی بـــه ایـــن موضـــوع
توجهـــی نکـــرده و آنهـــا را در قالـــب پیمانکارانـــی
میبینن ــد ک ــه ب ــرای ه ــر مرحل ــه از پیش ــرفت کار از
گرفتــن محــل ،تجهیــز کارگاه و  ...مبلغــی از کارفرمــا
دریافـــت میکننـــد ،ولـــی بـــرای تامیـــن کننـــدگاه
فقــط  %۲۵بــه عنــوان پیــش پرداخــت در نظــر گرفتــه
و مبلـــغ باقیمانـــده پـــس از حمـــل و بازرســـی و در
صـــورت تائیـــد و  ...قابـــل پرداخـــت میباشـــد).
پیــش پرداختــی پرداخــت گردیــده کــه معمــوال مبلــغ
ناچیــزی میباشــد و شــرکت تامیــن کننــده بایســتی
کاال ب ــر اس ــاس مبلغ ــی ک ــه قب ــا اع ــام ک ــرده و ب ــا در

نظــر گرفتــن برنامــه ریــزی انجــام شــده جهــت انجــام
پــروژه و گاهــی بــه علــت طوالنــی شــدن زمــان تائیــد
فن ــی م ــدارک ارس ــالی ،زمان ــی اق ــدام ب ــه پرداخ ــت
مبلـــغ اولیـــه بـــه شـــرکت خارجـــی میکنـــد کـــه ارز
افزای ــش یافت ــه اس ــت .ح ــال پ ــس از گذش ــت چن ــد
مـــاه و آمـــاده شـــدن کاال توســـط شـــرکت خارجـــی
و بـــه علـــت مشـــکالت بانکـــی و تحریمهـــا و نبـــود
اعتب ــار بانک ــی ،ش ــرکت تامی ــن کنن ــده مجب ــور ب ــه
پرداخ ــت  %۱۰۰مبل ــغ ق ــرارداد میباش ــد ت ــا جن ــس
حم ــل گ ــردد .مش ــخص اس ــت ک ــه افزای ــش ن ــرخ ارز
میتوان ــد چ ــه آس ــیب س ــنگینی ب ــه ای ــن ش ــرکتها
وارد کن ــد .ب ــه ای ــن مش ــکالت ،تغیی ــرات تعرفهه ــا
و قوانیـــن گمرکـــی و تحریمهـــای موجـــود ،حمـــل و
نق ــل کاال ،ع ــدم ثب ــات قوانی ــن و  ...را اضاف ــه کنی ــد
و بع ــد ع ــدم پرداخ ــت ب ــه موق ــع کارفرم ــا نی ــز در نظ ــر
بگیری ــد .آی ــا ای ــن پ ــروژه س ــودآور خواه ــد ب ــود؟
ب ــه نظ ــر ش ــما وزارت نی ــرو و بنگاهه ــای اقتص ــادی
بـــا چـــه روشهـــا و راهکارهایـــی میتواننـــد
تبع ــات منف ــی افزای ــش ن ــرخ ارز را کاه ــش داده و
آن را مدیریـــت کننـــد؟
ای ــراد بزرگ ــی ک ــه ب ــه مجموع ــه س ــندیکا از اول وارد
ب ــوده و بن ــده خ ــود چندی ــن ب ــار ب ــه آن اش ــاره ک ــردهام
ای ــن اس ــت ک ــه س ــندیکا فق ــط خ ــود را مح ــدود ب ــه
وزارت نی ــرو میدان ــد و ب ــا وزارت خانهه ــای دیگ ــر از
جملــه نفــت ارتباطــی برقــرار نمیکنــد .ایــن موضــوع
ســـبب میشـــود قســـمت دیگـــری مغفـــول واقـــع
گـــردد .هرچنـــد دوســـتان در ایـــن حـــوزه زحماتـــی
کش ــیده ان ــد و ب ــه موفقیتهای ــی نائ ــل گش ــته ان ــد
کــه نمیتــوان منکــر شــد ولــی هنــوز بــرای اثــر گــذاری
ب ــر قوانی ــن و مصوب ــات هی ــات دول ــت و مجل ــس راه
بس ــیار طوالن ــی وج ــود دارد.
بـــه ایـــن موضـــوع اختالفهـــای مابیـــن کمیتههـــا
و اعضـــا را نیـــز اضافـــه کنیـــد .متاســـفانه برخـــی
از دوســـتان بـــرای تامیـــن منافـــع شـــخصی خـــود

افزایش نرخ ارز از دید پروژههای جاری و مناقصههایی که برنده آن مشخص گردیده و در مرحله انعقاد قرارداد قرار دارند ،بسیار نگران کننده است.
کسانی که پروژههای جاری در دست اقدام دارند با افزایش نرخ ارز ،قیمت تمام شده پروژه برای آنها افزایش یافته است
حاضرن ــد س ــایر ش ــرکتها را قربان ــی کنن ــد و اص ــل
اولیــه تشــکیل ســندیکا کــه ارائــه دیــدگاه جمعــی بــه
ج ــای ف ــردی و پیگی ــری مناف ــع جمی ــع ش ــرکتها
میباشــد را بــا منافــع فــردی خــود پیونــد زدهانــد .ایــن
موضـــوع ســـبب میشـــود راهکارهایـــی کـــه بـــرای
تعدی ــل ن ــرخ ارز ارائ ــه میش ــود ب ــا مش ــکالتی هم ــراه
گ ــردد .م ــورد مرب ــوط ب ــه تغیی ــر تعرفهه ــای گمرک ــی
نی ــز از ای ــن دی ــدگاه قاب ــل بررس ــی اس ــت .متاس ــفانه
برخ ــی دوس ــتان ب ــرای مناف ــع خ ــود حاضرن ــد کلی ــه
شـــرکتهای بازرگانـــی را نادیـــده گرفتـــه و حقـــوق
آنه ــا را ضای ــع کنن ــد و حت ــی ح ــق اظه ــار نظ ــر نی ــز
ب ــرای آنه ــا قائ ــل نیس ــتند! ول ــی راه ــکاری ک ــه ب ــه
نظـــر میرســـد ایـــن اســـت کـــه تعدیـــل قـــرارداد بـــر
اســـاس تغییـــر در نـــرخ ارز ،قیمـــت فلـــزات و مـــس
و  ...و همچنیـــن تاخیـــر در پرداختهـــا توســـط
کارفرمـــا در قـــرارداد دیـــده شـــود و بنـــد مربـــوط بـــه
ع ــدم تعدی ــل ،ب ــا توج ــه ب ــه متغی ــر ب ــودن ش ــرایط در
ای ــران ،کال از قرارداده ــا ح ــذف ش ــود .ب ــرای تغیی ــر
قراردادهـــا اقداماتـــی نیـــز انجـــام گرفتـــه ،ولـــی اوال
مح ــدود ب ــه وزارت نی ــرو و برقه ــای منطق ـهای ب ــوده
و ثانی ــا حت ــی ای ــن ش ــرکتها نی ــز ای ــن قرارداده ــا را
عل ــی رغ ــم اب ــاغ آن اج ــرا نمیکنن ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور و نوس ــان
قیمـــت ارز شـــرایط حـــوزه صنعـــت بـــرق بـــه

خصــوص در حــوزه کســب و کار خــود بــرای ســال
آینـــده را چگونـــه پیـــش بینـــی میکنید؟پیـــش
بینـــی شـــما از وضعیـــت واردات در ســـال ۹۷
چیس ــت و ب ــا چ ــه تدابی ــری میت ــوان آس ــیبهای
احتمالـــی را بـــه حداقـــل رســـاند؟
ش ــرایط اقتص ــادی متاس ــفانه ط ــی س ــالهای اخی ــر
بســیار شــکننده و در جهــت نابــودی شــرکت هــا ،بــه
خص ــوص ش ــرکتهای بازرگان ــی و تامی ــن کنندهه ــا
ب ــوده اس ــت .یک ــی از مصوبات ــی ک ــه توس ــط برخ ــی از
حمایتهــای خــاص و ارتباطاتــی کــه وجــود داشــت
صـــورت گرفـــت مربـــوط بـــه حمایـــت از ســـاخت
داخـــل بـــدون در نظـــر گرفتـــن شـــرایط ســـاخت
داخ ــل ب ــود ک ــه منج ــر ب ــه نام ــه کمیت ــه بازرگان ــی ب ــه
ســـندیکا گردیـــد کـــه متاســـفانه واکنـــش مناســـبی
از س ــندیکا دی ــده نش ــد .در ای ــن نام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه
حمای ــت کمیت ــه بازرگان ــی از س ــاخت داخل ــی ک ــه
بـــه واقـــع اقتصـــادی و بـــه صرفـــه بـــوده و کیفیـــت
مناســبی را همــراه بــا قیمتهــای واقعــی و مناســب
در اختیــار مصــرف کننــده قــرار میدهــد ،از شــفاف
ش ــدن مصوب ــه و سوءاس ــتفاده ش ــرکتهایی ک ــه ب ــه
ص ــرف ادع ــای داش ــتن ی ــک س ــوله مج ــوز تولی ــدی
ب ــودن آن ص ــادر میش ــد و ن ــه تنه ــا تولی ــدی ص ــورت
نمیگیـــرد بلکـــه قیمتهـــای خـــود را بـــه خاطـــر در
دس ــت داش ــتن ب ــازار انحص ــاری و گاه ــی اجن ــاس
بــی کیفیــت چینــی کــه بــه اســم تولیــد داخــل ،ارائــه

میگ ــردد ،جلوگی ــری نماین ــد ،ول ــی ای ــن نی ــز ب ــا ب ــی
توجه ــی عم ــدی ی ــا س ــهوی برخ ــی مواج ــه گردی ــد.
مشـــکل دیگـــری کـــه وجـــود دارد ایـــن اســـت کـــه
انجـــام همـــه کارهـــا توســـط شـــرکتها میباشـــد.
ش ــرکتی تولی ــدی اس ــت ،ول ــی واردات را ه ــم انج ــام
میده ــد .تع ــداد ش ــرکتهایی ک ــه ب ــرای انج ــام کار
مشــابه تشــکیل شــده انــد متاســفانه در ایــران بســیار
ع ــدد باالی ــی اس ــت .ب ــه ط ــوری ک ــه ب ــرای انج ــام
یـــک کارمشـــخص ،چندیـــن شـــرکت وجـــود دارد
ک ــه ای ــن خ ــود توجی ــه اقتص ــادی ب ــه دنب ــال ن ــدارد.
ای ــن ش ــرایط ب ــرای هم ــه ش ــرکتهای بازرگان ــی ی ــک
تهدی ــد ج ــدی ب ــه ش ــمار میآی ــد و متاس ــفانه ه ــر روز
ش ــرایط س ــختتر میگ ــردد و ش ــرایط مناس ــبی ب ــه
چش ــم دی ــده نمیش ــود و ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم ثب ــات
قیمـــت ارز و صحبتهـــای انجـــام شـــده در مـــورد
تغییـــر تعرفههـــای گمرکـــی و  ...شـــرایط مناســـبی
ب ــرای س ــال بع ــد نی ــز متص ــور نیس ــت مگ ــر اینک ــه
بت ــوان مش ــکالت مرب ــوط ب ــه ای ــن ش ــرکتها را نی ــز
در قراردادهـــا و مصوبههـــای دولـــت و مجلـــس نیـــز
در نظ ــر گرف ــت .فرام ــوش نکنی ــم ک ــه ش ــرکتهای
کوچ ــک و بازرگان ــان س ــهم عم ــدهای در س ــندیکا و
کش ــور دارا ب ــوده و میتوانن ــد ب ــه پویای ــی ه ــر کش ــوری
کمـــک کننـــد و از بیـــن رفتـــن آنهـــا کمکـــی بـــرای
بقی ــه ش ــرکتها و تولیدکنن ــدگان نخواه ــد ک ــرد▪ .
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اگرچـــه اقتصـــاد ایـــران در دهههـــای اخیـــر بارهـــا
در معـــرض جهشهـــای ارزی قابلمالحظـــه قـــرار
گرفتــه ،امــا هنــوز سیاس ـتگذار بــه مکانیــزم مدونــی
بهمنظـــور مدیریـــت «پدیدآورنـــده جهـــش ارزی»
دســـت نیافتـــه اســـت .بررســـیها نشـــان میدهـــد
«آدرسده ــی غل ــط» و «س ــوءتفاهم» سیاسـ ـتگذار
در خصـــوص دو عامـــل «پدیدآورندههـــا» و
«تســـریعکنندهها»ی جهـــش ارزی علـــل اصلـــی
تجربهه ــای تل ــخ گذش ــته ب ــوده اس ــت .بررس ـیهای
«دنیــای اقتصــاد» از مقاطــع تاریخــی گذشــته نشــان
میدهـــد جهشهـــای ارزی در دو مرحلـــه پیاپـــی
رخ میدهـــد .در مرحلـــه اول« ،پدیدآورندههـــا»
زمین ــه بح ــران ارزی را فراه ــم میکنن ــد و در مرحل ــه
دوم «تس ــریعکنندهها» بهعن ــوان ی ــک جرق ــه ش ــتاب
جهـــش ارزی را افزایـــش میدهنـــد .مرحلـــه اول
بهگونـــهای اســـت کـــه سیاســـتگذار بـــه پشـــتوانه
دالره ــای نفت ــی ،ب ــا ی ــک مکانی ــزم ب ــرو نزا ،ب ــازار را
مدیریـــت میکنـــد .در نتیجـــه ایـــن اقـــدام «یـــک
شــکاف تدریجــی» بیــن نــرخ تــورم و رشــد نــرخ دالر در
ط ــول زم ــان ایج ــاد میش ــود .ای ــن ش ــکاف ت ــا جای ــی
ادام ــه پی ــدا میکن ــد ک ــه در نهای ــت در مرحل ــه دوم،
عوامل ــی مانن ــد «ش ــوکهای سیاس ــی»« ،ش ــوکهای
اعتب ــاری»« ،یوزان ــس ارزی» و «تحریمه ــا» بهعن ــوان
تس ــریعکنندهها ،ب ــازار ارز را وارد ف ــاز «جه ــش ارزی»
میکننـــد .بـــر ایـــن اســـاس سیاســـتگذار بایـــد بـــا
تفکی ــک ای ــن عوام ــل ،راه ــکاری مناس ــب ب ــرای ه ــر
مرحل ــه پی ــدا کن ــد.
بررسـ ـیها نش ــان میده ــد ک ــه اگرچ ــه در دههه ــای
اخی ــر باره ــا اقتص ــاد ای ــران در مع ــرض بح ــران ارزی
ق ــرار گرفت ــه ام ــا هن ــوز از ک ــج فهم ــی سیاسـ ـتگذار
درخصـــوص دو عامـــل «پدیدآورنـــده بحـــران» و
«کاتالیــزور بحــران» رنــج میبــرد .پدیدآورنــده بحــران
علــت ایجــاد بحــران امــا کاتالیــزور عاملــی اســت کــه
ســـرعت ورود بـــه بحـــران را دچـــار شـــتاب فزاینـــده
میکن ــد .از ده ــه پنج ــاه تاکن ــون ب ــه ط ــور تقریب ــی
در ه ــر ده ــه اقتص ــاد ای ــران در مع ــرض ی ــک بح ــران

ارزی ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ام ــر مس ــلم ای ــن اس ــت ک ــه
در بحرانه ــای اخی ــر «پدیدآورن ــده» بح ــران ش ــکاف
«رش ــد ش ــاخص قیمته ــا و ن ــرخ ارز» ب ــوده و در ه ــر
دوره عواملـــی ماننـــد تحریمهـــای اقتصـــادی تنهـــا
بهعن ــوان ی ــک «جرق ــه» س ــرعت بح ــران را افزای ــش
میدادهانـــد .در بحـــران منتهـــی بـــه ســـال ۱۳۵۷
اگــر چــه نــرخ ارز توقــف نســبی داشــت امــا شــاخص
قیمته ــا رش ــد قابلتوجه ــی را تجرب ــه ک ــرده ب ــود.
ایـــن رشـــد متناســـب از ســـوی سیاســـتگذاران
بهعن ــوان ی ــک دس ــتاورد ی ــاد میش ــد.
در بحرانهـــای بعـــدی نیـــز ایـــن رشـــد نامتناســـب
علـــت اصلـــی شـــروع بحـــران ارزی بـــوده اســـت.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه سیاســـتگذار همـــواره
کاتالیـــزور بحـــران را بهعنـــوان پدیدآورنـــده بحـــران
تلقـــی کـــرده و هیـــچگاه رشـــد متناســـب قیمـــت
در دو بـــازار ارز و کاال را دنبـــال نکـــرده اســـت.
«دنیایاقتصـــاد» در ایـــن گـــزارش «علـــت» و
«کاتالیـــزور» بحرانهـــای ارزی را مـــورد بررســـی
قـــرار داده اســـت .بررســـیها نشـــان میدهـــد کـــه
بحرانهـــای ارزی اتفـــاق افتـــاده در ایـــران یـــک
فرآین ــد دو مرحل ـهای ش ــامل «ش ــکلگیری تدریج ــی
شـــکاف شـــاخص قیمت-نـــرخ ارز» و «جهـــش
ارزی» را طـــی کردهانـــد؛ بهطور یکـــه مداخـــات
سیاســـتگذار باعـــث میشـــود تـــا در وهلـــه اول در
بلندم ــدت ی ــک ش ــکاف تدریج ــی بی ــن رش ــد ن ــرخ
ارز و شـــاخص قیمتهـــا ایجـــاد شـــود .در ادامـــه
فش ــار نیروه ــای ب ــازار در نقط ـهای از زم ــان ب ــر ذخای ــر
ارزی بانــک مرکــزی ســیطره پیــدا کــرده و نــرخ ارز وارد
فـــاز جهشـــی میشـــود .بهنظـــر میرســـد در مقطـــع
کنون ــی ،ب ــازار ارز درگی ــر تقاب ــل فش ــار نی ــروی ب ــازار-
سیاســـتگذار بـــوده کـــه نتیجـــه آن نوســـانهای
ارزی اســـت کـــه صحنـــه اقتصـــاد کالن را بـــا
نااطمینان ــی مواج ــه ک ــرده اس ــت .ب ــه همی ــن دلی ــل
در چنیــن مقطعــی کنتــرل نوســان ایــن بــازار از ســوی
سیاس ـتگذار اجتنابناپذی ــر اس ــت .ب ــرای کنت ــرل
نوســان ارزی فعلــی سیاس ـتگذار بــه طــور بالقــوه دو

مکانی ــزم «مدیری ــت درو نزا» و «مدیری ــت ب ــرو نزا» را
در پیـــش دارد .در مکانیـــزم بـــرو نزا سیاســـتگذار
ب ــه پش ــتوانه ذخای ــر ارزی خ ــود ب ــا ایج ــاد آث ــار روان ــی
در ب ــازار تنه ــا جه ــش ارزی را ب ــه تعوی ــق میان ــدازد.
امـــا طـــی مکانیـــزم درو نزا سیاســـتگذار میتوانـــد
بـــا جذابســـازی بازارهـــای مـــوازی از جملـــه
افزایـــش نـــرخ ســـود ســـپردهها یـــا اوراق مشـــارکت،
میتوان ــد انگی ــزه س ــوداگران را ب ــه ص ــورت هدفمن ــد
جهتده ــی کن ــد .س ــوداگران ارزی هفتهه ــا اس ــت
از نوســـانات بـــازار ســـودگیری میکننـــد .بهعـــاوه
بخـــش عمـــده ســـوداگران ،ریســـکگریز هســـتند.
ب ــه همی ــن دلی ــل بهنظ ــر میرس ــد اج ــرای ه ــر گون ــه
مکانیـــزم درو نزا از ســـوی سیاســـتگذار ،باعـــث
جهتدهــی بــه تصمیــم ســوداگران و متعاقبــا ســوق
نقدینگـــی بـــه ســـمت بازارهـــای مـــوازی خواهـــد
ش ــد .ب ــه تعبی ــری دیگ ــر در ص ــورت اج ــرای مکانی ــزم
درو نزا ،بهنظـــر میرســـد تنهـــا گـــروه ریســـکپذیر
بـــازار کـــه ســـهم اندکـــی از بـــازار دارنـــد ،سیاســـت
اعمالشـــده را جـــدی نخواهنـــد گرفـــت.
اپیزود اول
بررســـیها نشـــان میدهـــد بحرانهـــای ارزی در
ای ــران دو مرحل ــه متعاق ــب «ش ــکلگیری تدریج ــی
شـــکاف» و «جهـــش ارزی» را پشتســـر میگـــذارد؛
بهطور یک ــه ای ــن دو مرحل ــه پیاپ ــی در بحرانه ــای
ارزی قبل ــی تک ــرار ش ــده اس ــت .در ادام ــه دو اپی ــزود
از بحرانهـــای ارزی یادشـــده بـــا تمرکـــز بـــر ایـــن دو
مرحل ــه م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفتهان ــد .ابت ــدای س ــال
 ۱۳۸۴تـــا پایـــان ســـال  ۱۳۹۱یکـــی از اپیزودهـــای
تک ــراری یادش ــده را ب ــه تصوی ــر میکش ــد .میت ــوان
ایـــن دوره را بـــه دو مقطـــع «شـــکلگیری تدریجـــی
شـــکاف» و «نقطـــه فـــوران ارزی» بهمنظـــور زدودن
شـــکاف یادشـــده تقســـیم کـــرد .از ابتـــدای ســـال
 ۱۳۸۴ت ــا م ــرداد م ــاه  ۱۳۹۰ن ــرخ ارز رش ــد مالی ــم ام ــا
شـــاخص قیمتهـــا رشـــد قابلتوجهـــی را تجربـــه
کـــرد؛ بهطور یکـــه در ایـــن بـــازه زمانـــی نـــرخ دالر

تنه ــا  ۲۲درص ــد ام ــا ش ــاخص قیم ــت ح ــدود ۱۵۰
درصـــد رشـــد کـــرده بـــود .ایـــن شـــکاف تدریجـــی
قابلتوج ــه باع ــث میش ــود ت ــا عم ــا در نقطـ ـهای از
زمــان نیروهــای بــازار بــر دخالتهــای سیاس ـتگذار
تس ــلط پی ــدا کنن ــد و در پ ــی کن ــش متقاب ــل ب ــازار-
سیاســـتگذار مرحلـــه جهـــش ارزی شـــروع شـــود.
ای ــن جه ــش ارزی ت ــا جای ــی ادام ــه دارد ک ــه ش ــکاف
یادشــده بــه صفــر برســد و ارز فشــرده شــده بــه نقطــه
«ریلکسیشـــن» برســـد .بهعبـــارت دیگـــر بـــازار ارز
منتظـــر لغـــزش منابـــع ارزی بانـــک مرکـــزی اســـت؛
مادامـــی کـــه بـــه عللمختلـــف از جملـــه کاهـــش
قیمـــت نفـــت یـــا تحریمهـــای اقتصـــادی منابـــع
ارزی پاس ــخگوی نی ــروی فش ــرده ش ــده ارزی نب ــود،
همزمـــان بـــا فشـــار ســـوداگران ،ارز فـــوران میکنـــد
و بـــه حالـــت ریلکسیشـــن میرســـد .ایـــن غفلـــت
منابع ــی از ش ــهریور  ۱۳۹۰ش ــروع ش ــد و ب ــا مقاوم ــت
دول ــت کم ــی از س ــرعت آن کاس ــته ش ــد ت ــا اینک ــه
ت ــا پای ــان س ــال  ۱۳۹۱ب ــه تخلی ــه کام ــل رس ــید .در
اس ــفند م ــاه ای ــن س ــال قیم ــت دالر ب ــه ح ــدود ۳۷۰۰
تومـــان رســـید .در نقطـــه ریلکسیشـــن ،یعنـــی در
پای ــان س ــال  ۱۳۹۱دالر نس ــبت ب ــه فروردی ــن ۱۳۸۴
ح ــدود  ۳۰۰درص ــد افزای ــش یاف ــت .اف ــزون ب ــر ای ــن در
همی ــن ب ــازه ش ــاخص قیم ــت ح ــدود  ۲۹۳درص ــد
رشــد را تجربــه کــرده اســت .بــه ایــن معنــی کــه پایــان
ریلکسیشــن جایــی بــود کــه رشــد شــاخص قیمــت
و ن ــرخ ارز براب ــر ش ــد و ش ــکاف ب ــه ط ــور کام ــل از بی ــن
رفــت .پایــان ایــن دوره بــا آغــاز اپیــزود بعــدی مــوازی
اس ــت.

اپیزود دوم
بعـــد از اولیـــن ریلکسیشـــن ،یعنـــی در ابتـــدای
ســـال  ۱۳۹۲در نـــرخ دالر حـــدود  ۳۵۰۳تومـــان

ب ــود .در چه ــار و نی ــم س ــال بع ــد یعن ــی ت ــا مهرم ــاه
ســالجاری ،نــرخ دالر بــه رقــم  ۳۹۶۵تومــان رســیده
اســـت ،بـــه ایـــن معنـــی کـــه در طـــول ایـــن مـــدت
دالر ب ــا ی ــک س ــرعت مالی ــم تنه ــا  ۱۳درص ــد رش ــد
داش ــته اس ــت .در ط ــرف مقاب ــل ش ــاخص قیم ــت
در ای ــن م ــدت از ۶۷ب ــه  ۱۰۸واح ــد رس ــیده اس ــت.
بهعبـــارت دیگـــر در ایـــن مـــدت ایـــن شـــاخص
حـــدود  ۶۷درصـــد و بیـــش از پنجبرابـــر نـــرخ ارز
رشــد داشــته اســت .ایــن رشــد مالیــم همــان مرحلــه
ش ــکلگیری ش ــکاف تدریج ــی دو ش ــاخص اس ــت
ک ــه تش ــابه ای ــن دو اپی ــزود حاک ــی از آن اس ــت ک ــه
یـــک لغـــزش در ذخایـــر بانـــک مرکـــزی میتوانـــد
در یـــک زمـــان کوتـــاه فـــوران ارزی را رقـــم بزنـــد و
بحـــران گذشـــته را تکـــرار کنـــد .بهعبـــارت دیگـــر
دخالتهـــای فعلـــی بانـــک مرکـــزی وقـــوع فـــوران
ارزی را تنه ــا ب ــه تعوی ــق میان ــدازد .بع ــد از فروک ــش
ش ــدن بح ــران ارزی قبل ــی ت ــا دی م ــاه س ــالجاری
ش ــاخص قیم ــت ح ــدود  ۷۳درص ــد رش ــد داش ــته
ام ــا ن ــرخ دالر تنه ــا  ۲۴درص ــد رش ــد داش ــته اس ــت.
تشخیص خوب از بد
بهنظـــر میرســـد در پـــی نوســـانات اخیـــر ،در
مقطـــع کنونـــی بـــازار ارز ایـــران مرحلـــه فـــوران ارزی
را پشتســـر میگذارد.ایـــن در حالـــی اســـت کـــه
اگ ــر سیاسـ ـتگذار مرحل ــه ش ــکاف تدریج ــی را ب ــه
درســـتی مدیریـــت و از شـــکاف قابـــل توجـــه آن در
ط ــول زم ــان ممانع ــت میک ــرد ،ب ــازار ارز ب ــا احتم ــال
کمتـــری وارد مرحلـــه جهـــش ارزی میشـــد .بـــر
مبنـــای تجربههـــای پیشـــین ،سیاســـتگذار
بهمنظـــور مدیریـــت نوســـانات بـــازار دو مکانیـــزم
بالق ــوه را پی ــش روی خ ــود دارد .ای ــن دو مکانی ــزم را
میتــوان در یــک دســتهبندی بــه دو گــروه «مدیریــت
درو نزا» و «مدیری ــت ب ــرو نزا» تقس ــیم ک ــرد .منظ ــور

از مکانی ــزم ب ــرو نزا هم ــان روی ــه تک ــراری اس ــت ک ــه
طـــی آن سیاســـتگذار بـــه پشـــتوانه ذخایـــر ارزی
خ ــود بهعن ــوان عامل ــی خ ــارج از نیروه ــای درون ــی
بــازار ،بــازار را مدیریــت میکنــد .تجربــه ثابــت کــرده
ک ــه ای ــن مکانی ــزم بیش ــتر از اینک ــه نوس ــانات ب ــازار را
کنت ــرل کن ــد ب ــا ایج ــاد فش ــارهای روان ــی ب ــه ب ــازار،
مرحل ــه ف ــوران ارزی را ب ــه تعوی ــق خواه ــد انداخ ــت.
منظـــور از مدیریـــت درو نزا نیـــز ایـــن اســـت کـــه
سیاســـتگذار بـــا جهتدهـــی بـــه انگیزههـــای
ســـوداگران ارزی ،بـــا یـــک نیـــروی درو نزا بـــازار را
مدیریـــت کنـــد .وضعیـــت فعلـــی اقتصـــاد کالن
بهگونـــهای اســـت کـــه نقدینگـــی مـــازاد در بـــازار،
زمینــه را بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــرای ســوداگری
فراهـــم کـــرده اســـت .ســـوداگران هفتههـــا اســـت از
نوســـان نـــرخ ارز ســـودگیری میکننـــد .بهطور یکـــه
بهنظـــر میرســـد هـــر سیاســـت درو نزایـــی ازســـوی
سیاســـتگذار روی تصمیـــم بخـــش عمـــدهای از
ب ــازار تاثی ــر گ ــذار خواه ــد ب ــود .تجرب ــه ثاب ــت ک ــرده
کـــه تنهـــا درصـــد کمـــی از سیاســـتگذاران بـــه
ح ــدی ریسـ ـکپذیر هس ــتند ک ــه در مقاب ــل اولی ــن
کنـــش سیاســـتگذار واکنـــش نشـــان ندهنـــد .بـــه
تعبیـــری دیگـــر میتـــوان گفـــت اگـــر سیاســـتگذار
انگیزههـــای ســـوداگران را بـــه ســـمت بازارهـــای
مـــوازی ســـوق دهـــد ،بخـــش قابـــل توجهـــی از
ســـوداگران سیاســـت را جـــدی خواهنـــد گرفـــت.
منظـــور از سیاســـت درون زا ،تمرکـــز بـــر بازارهـــای
مـــوازی اســـت .بـــ ه طـــوری کـــه سیاســـت گـــذار
میتوانـــد بـــا جذابســـازی بازارهـــای مـــوازی از
جمل ــه افزای ــش ن ــرخ س ــود بانک ــی ی ــا انتش ــار اوراق
خزان ــه ،نقدینگ ــی را از س ــوداگری ارزی ب ــه س ــمت
ایـــن بازارهـــا ســـوق دهـــد▪ .
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پرونده اول

نوسانات
تاثیر
ِ
نرخ ارز
بر صنعت برق

تبعاتافزایش
و نوسانات نرخ ارز
صفهـــای طوالنـــی بـــرای خریـــد ارز در روز شـــنبه
گذش ــته عالمت ــی ب ــود ک ــه نش ــان مـ ـیداد ب ــازار دالر
در هفت ــه ج ــاری ب ــا نوس ــانهای قیمت ــی ش ــدیدی
هم ــراه خواه ــد ب ــود .در ای ــن می ــان فع ــاالن ب ــازار ارز
روز گذشــته نیــز روز شــلوغی را پشــت ســر گذاشــتند
ت ــا پ ــول داغ ــی ک ــه ای ــن روزه ــا در دس ــت م ــردم ق ــرار
گرفت ــه را ب ــه س ــمت خ ــود ج ــذب کنن ــد و دالر را در
اختی ــار آن ــان ق ــرار دهن ــد.
در ادبیـــات اقتصـــادی پـــول داغ بـــه پسانـــدازی
گفتـــه میشـــود کـــه آنقـــدر ســـوزان اســـت کـــه
نمیتوان ــد در دس ــت اف ــراد ق ــرار گی ــرد و بهت ــر اس ــت
در بـــازاری آرام گیـــرد.
پـــول داغ ایـــن روزهـــای مـــردم بـــه بـــازار ارز ســـرازیر
شـــده تـــا بـــا جـــا خـــوش کـــردن در ایـــن بـــازار و
تبدی ــل آن ب ــه دالر ،س ــرمایهگذاری مطمئن ــی ب ــرای
دارن ــدگان اس ــکناس دالر ش ــکل بگی ــرد .ش ــاید ب ــه
همی ــن خاط ــر اس ــت ک ــه ریی ــس کل بان ــک مرک ــزی
در اقدامـــی بـــرای مدیریـــت بـــازار روز گذشـــته بـــه
رییــس ســازمان امــور مالیاتــی نامــه نوشــت و اســامی
خریـــداران ارز را بـــه او اعـــام کـــرد و خواســـتار آن
ش ــد ت ــا از هم ــه ای ــن اف ــراد ب ــه ان ــدازه می ــزان ارزی ک ــه
خری ــداری کردهان ــد ،مالی ــات بگی ــرد .ح ــال س ــوال
اینجاس ــت ک ــه تبع ــات ای ــن افزای ــش چ ــه خواه ــد
بـــود؟ آیـــا هماننـــد بعضـــی از کشـــورها بـــا بحـــران
ارزی مواج ــه خواهی ــم ش ــد ی ــا خی ــر؟ ای ــن افزایشه ــا
صرفـــا نوســـاناتی ناشـــی از هیجانـــات بـــوده و در
روزه ــای آت ــی متوق ــف خواه ــد ش ــد؟ پ ــس از دول ــت
دوازدهـــم و از میانـــه شـــهریور مـــاه تاکنـــون قیمـــت
ارز ب ــا افزای ــش قاب ــل توجه ــی رو ب ــه رو ش ــده ک ــه ب ــه
عقیـــده برخـــی کارشناســـان اقتصـــادی اقتضـــای
وضعیـــت بـــازار آن را رقـــم زده و برخـــی دیگـــر از
کارشناســـان چنیـــن وضعیتـــی را نشـــانه بحـــران در
اقتص ــاد دانس ــته و ب ــه دول ــت توصی ــه میکنن ــد ک ــه
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه هدای ــت بخ ــش عم ــده ب ــازار ارز
بـــا دولـــت اســـت ،بـــرای جلوگیـــری از افزایـــش آن
اقدام ــات الزم را انج ــام ده ــد .نوس ــانات اخی ــر ن ــرخ
ارز دالی ــل متع ــددی داش ــته ک ــه از مهمتری ــن دالی ــل
میتــوان بــه کاهــش نــرخ ســود بانکــی توســط بانکــی
مرکـــزی اشـــاره کـــرد .کاهـــش عایـــدی ســـپردههای
بان ــک ،افزای ــش قیمته ــا در ب ــازار ارز را ب ــرای م ــردم
جذابت ــر ک ــرده اس ــت .همچنی ــن براس ــاس آخری ــن
آمــار منتشــر شــده حســاب جــاری کشــور بــا کســری
مواجـــه بـــوده و ایـــن بـــدان معناســـت کـــه میـــزان
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ص ــادرات غی ــر نفت ــی کمت ــر از می ــزان واردات ب ــوده
کــه عرضــه ارز در بــازار را بــا کاهــش مواجــه کــرده و بــه
عامل ــی در جه ــت افزای ــش قیم ــت ارز تبدی ــل ش ــده
اس ــت .در ای ــن می ــان تقاض ــای س ــوداگرانه قیم ــت
ارز نیــز بســیار موثــر بــوده و انگیــزه کســب ســود از ایــن
نوســانات مــردم را بــه ورود بــه ایــن بــازار تشــویق کــرده
و ب ــا افزای ــش تقاض ــا ب ــرای ارز ای ــن ن ــرخ همچن ــان
رونــد صعــودی خــود را حفــظ کــرده اســت .از طرفــی
چـــون اقتصـــاد ایـــران وابســـتگی باالیـــی بـــه نفـــت
دارد لـــذا ورود ارز ناشـــی از صـــادرات آن ،نقـــش
باالی ــی در تعیی ــن قیم ــت ارز در ب ــازار داخل ــی دارد
و دول ــت میتوان ــد ب ــا کاه ــش و افزای ــش عرض ــه ارز
خــود بــر قیمتهــا اثــر بگــذارد .بنابرایــن انگیزههــای
سیاس ــی و سیاس ــتگذار یهای دول ــت و مقام ــات
پول ــی نی ــز از مهمتری ــن دالی ــل افزای ــش قیم ــت ارز در
ماهه ــای گذش ــته ب ــوده اس ــت.
بــه عقیــده برخــی از کارشناســان اقتصــادی افزایــش
نـــرخ ارز از طریـــق افزایـــش صـــادرات باعـــث رونـــق
گرفت ــن تولی ــدات داخ ــل میش ــود .ب ــا ای ــن افزای ــش،
صادرکننـــده بابـــت صادراتـــش ریـــال بیشـــتری
دریافـــت میکنـــد و در نتیجـــه انگیـــزه خواهـــد
داش ــت ت ــا ب ــا تولی ــد باالت ــر س ــود بیش ــتری ب ــه دس ــت
آورد .از طرفـــی ایـــن افزایـــش هزینـــه قاچـــاق کاال را
بـــرای قاچاقچیـــان افزایـــش میدهـــد زیـــرا در ایـــن
حال ــت بای ــد ری ــال بیش ــتری باب ــت وارد ک ــردن ه ــر
دالر کاال پرداخــت کننــد و درنتیجــه بــرای کشــوری
هماننـــد ایـــران کـــه بالـــغ بـــر  ١٢میلیـــارد دالر ارزش
کاالهـــای قاچـــاق شـــده آن اســـت ،امـــری مثبـــت
قلم ــداد میش ــود .البت ــه بعض ــی کارشناس ــان ای ــن
ادعــا را رد کــرده و معتقدنــد کــه بــرای کاهــش میــزان
کاالی قاچ ــاق راهه ــای بهت ــری پی ــش روی دول ــت
ب ــوده و ن ــرخ ارز اص ــا راهح ــل بهین ـهای نیس ــت زی ــرا
در ای ــن حال ــت احتم ــال افزای ــش قاچ ــاق کااله ــای
صادرات ــی نی ــز بیش ــتر میش ــود.
در مقابـــل برخـــی اقتصاددانـــان بیـــان میکنندکـــه
افزای ــش ص ــادرات نیازمن ــد افزای ــش کیفی ــت کااله ــا
و رقابتپذیـــری بیـــن بنگاههـــا اســـت نـــه افزایـــش
ن ــرخ ارز و چ ــون تولیدکنن ــدگان م ــا ای ــن ویژگیه ــا
را ندارن ــد ل ــذا نبای ــد انتظ ــار باالی ــی ب ــرای افزای ــش
صـــادرات داشـــته باشـــیم .همانگونـــه کـــه نبایـــد
انتظ ــار کاه ــش واردات را ب ــه عل ــت افزای ــش ن ــرخ ارز
داش ــته باش ــیم زی ــرا بخ ــش اعظم ــی از واردات م ــا
کااله ــای واس ــطهای و س ــرمایهای اس ــت.

از طرف ــی تولی ــدات داخ ــل نس ــبت ب ــه ای ــن کااله ــا
از کش ــش قیمت ــی پایین ــی برخ ــوردار هس ــتند یعن ــی
اینک ــه ب ــا افزای ــش قیم ــت می ــزان تقاض ــا ب ــرای ای ــن
دســـت کاالهـــا افزایـــش نمییابـــد در نتیجـــه بـــا
افزای ــش ن ــرخ ارز قیم ــت تولی ــدات داخل ــی افزای ــش
یافت ــه و ل ــذا نتیجـ ـهای ج ــز افزای ــش ت ــورم داخل ــی را
ب ــه هم ــراه نخواه ــد داش ــت.
افزایــش تــورم باعــث افزایــش ناطمینانــی در اقتصــاد
ش ــده و خ ــود تبع ــات بدت ــری را نی ــز ب ــه دنب ــال دارد.
ام ــا بهراس ــتی افزای ــش ن ــرخ ارز و بهدنب ــال آن افزای ــش
تقاضــای ســفته بــازی در ایــن بــازار صرفــا در تبعــات
گفتـــه شـــده بـــاال خالصـــه میشـــود یـــا اینکـــه آثـــار
دیگ ــری نی ــز ب ــه هم ــراه خواه ــد داش ــت؟

تجربه تایلند
در س ــال  ١٩٩٧اقتص ــاد تایلن ــد اقتص ــادی حباب ــی
بـــود ،اقتصـــادی کـــه از پـــول داغ تامیـــن میشـــد.
پـــول داغ بدیـــن معنـــا کـــه وجـــوه ســـرمایهگذاری
در جهـــت کســـب ســـود کوتاهمـــدت تحـــت تاثیـــر
نوس ــانات ن ــرخ به ــره و ارز ق ــرار گرفت ــه و ب ــا انتق ــال
وج ــوه بی ــن بازاره ــا ،ب ــه ایج ــاد نوس ــانات و بیثبات ــی
در بازاره ــا دام مـ ـیزد .در آن س ــال ب ــازار ارز تایلن ــد
ب ــه عل ــت مجموع ــه از عوام ــل دچ ــار بح ــران ش ــدید
شـــد بهطـــوری کـــه ارزش پـــول تایلنـــد بهشـــدت
کاه ــش یاف ــت .ای ــن قضی ــه باع ــث کاه ــش ارزش
پولـــی ســـایر کشـــورهای منطقـــه شـــد و طـــی ایـــن
فرآینـــد روپیـــه اندونـــزی  ۷٥درصـــد ،رینگیـــت
مالـــزی و پـــزو فیلیپیـــن  ۴٠درصـــد و وون کـــره نیـــز
اف ــت ارزش داش ــتند .بع ــد از ای ــن اتفاق ــات ب ــود ک ــه
ب ــا کمکه ــای مال ــی و وامه ــای پرداخ ــت ش ــده از
ســوی صنــدوق بینالمللــی پــول ایــن کشــور مجبــور
بـــه برخـــی اصالحـــات و پیگیـــری سیاســـتهایی
پیش ــنهادی از س ــوی ای ــن نه ــاد بینالملل ــی ش ــد.
در قالـــب ایـــن پیشـــنهادها دولـــت تایلنـــد بایـــد

می ــزان مخ ــارج دول ــت را کاه ــش و نرخه ــای به ــره
کوتاهمـــدت را افزایـــش مـــیداد .از طرفـــی دولـــت
تایلنــد بایــد سیاســت تعدیــل نــرخ ارز در طــول زمــان
را بــه اجــرا در م ـیآورد .یعنــی اینکــه در هرســال نــرخ
ارز تعییــن شــده بــرای ایــن کشــور بــر حســب شــرایط
اقتص ــادی تعدی ــل میش ــد .در واق ــع نظ ــام ن ــرخ ارز
ثاب ــت میخک ــوب ش ــده ب ــه نظ ــام ن ــرخ ارزی ش ــناور
مدیریــت شــده تبدیــل شــد کــه از دوم جــوالی ســال
 ١٩٩٧اجـــرا شـــد .بحـــران ارزی تایلنـــد میتوانـــد
داللتهـــای مهمـــی بـــرای سیاســـتمداران و
سیاســتگذاران ارزی در داخــل کشــور داشــته باشــد.
اولیــن نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بحــران ارزی ســال
 ۱۹۹۷ممک ــن اس ــت ب ــار دیگ ــر رخ ده ــد .ب ــه همی ــن
دلی ــل دولته ــا و بانکه ــای مرک ــزی بای ــد مراق ــب
روندهای ــی ک ــه ممک ــن اس ــت زمین ــه را ب ــرای تک ــرار
ای ــن ن ــوع بحرانه ــا فراه ــم کنن ــد ،باش ــند .دومی ــن
نکت ــه اینک ــه افزای ــش نوس ــانات در بازاره ــا ب ــه وی ــژه
بـــازار ارز و بهـــره بانکـــی میتوانـــد در کوتاهمـــدت
اقتصـــاد را بـــه ورطـــه ورشکســـتکی بکشـــاند .زیـــرا
ای ــن نوس ــانات و افزایشه ــای یکب ــاره هزینهه ــای
س ــنگینی را ب ــر اقتص ــاد تحمی ــل میکن ــد .بنابرای ــن
بهتری ــن روش ب ــرای مقابل ــه ب ــا ای ــن نوس ــانات تغیی ــر
و تعدی ــل تدریج ــی ن ــرخ ارز هم ــراه ب ــا تغیی ــر ش ــرایط
اقتصـــادی اســـت .زیـــرا هـــر نـــرخ ارزی بـــرای یـــک
ش ــرایط خ ــاص اقتص ــادی بهین ــه اس ــت در نتیج ــه
نـــرخ ارز امســـال لزومـــا نـــرخ ارز بهینـــه ســـال دیگـــر
نیســـت و همـــواره بایـــد متناســـب بـــا وضعیـــت
اقتص ــاد کش ــور تعدی ــل ش ــود .ای ــن مطال ــب ب ــرای
نـــرخ بهـــره بانکـــی نیـــز صـــادق اســـت .در واقـــع
نـــرخ بهـــره تعادلـــی از میـــزان عرضـــه و تقاضـــای
وج ــوه ب ــه دس ــت میآی ــد .ل ــذا ن ــرخ بهین ــه نرخ ــی
اس ــت ک ــه حاص ــل از تع ــادل ب ــازار باش ــد ن ــه نرخ ــی
ک ــه توس ــط دول ــت تعیی ــن ش ــود .چ ــون ن ــرخ به ــره
تعادل ــی چی ــزی نیس ــت ک ــه از ات ــاق هی ــات دول ــت
خـــارج شـــود .بلکـــه نرخـــی اســـت کـــه ناشـــی از
انگی ــزه پساندازکنن ــدگان و س ــرمایهگذاران اس ــت.
بنابرایــن دولــت نمیتوانــد در بلندمــدت متغیرهــای
اصلـــی کالن را از حالـــت تعـــادل خـــود دور نگـــه
دارد زیـــرا در ایـــن حالـــت منابـــع بـــه صـــورت غیـــر
بهینـــه تخصیـــص داده میشـــوند وگرنـــه بـــا تغییـــر
ن ــرخ به ــره بانک ــی توس ــط دول ــت ،مناب ــع ب ــه س ــمت
دیگ ــر بازاره ــا ازجمل ــه ارز ک ــه تقاض ــای س ــفته ب ــازی
نی ــز در آن ب ــاال اس ــت ،روان ــه میش ــود و ای ــن یعن ــی
تخصی ــص غیربهین ــه مناب ــع .در صورت ــی ک ــه ای ــن
منابـــع میتوانســـت بـــا تخصیـــص بهینهتـــر بـــه
تولی ــد کم ــک کن ــد .نوس ــانات اخی ــر ب ــازار ارز نش ــان
داد کـــه حتـــی کوچکتریـــن تفـــاوت در بازدهـــی
داراییهـــا ،منابـــع را بـــه ســـمت باالتریـــن بازدهـــی
س ــوق میده ــد و درنتیج ــه داش ــتن برنام ــه و راه ــکار
مناس ــب ب ــرای ج ــذب س ــپردهها درجه ــت افزای ــش
تـــوان تولیـــدی میتوانـــد ،نیـــروی محرکـــه رشـــد
اقتص ــادی کش ــور باش ــد.
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جذب سپردههای خرد
بـــرای جـــذب منابـــع خـــرد و منابـــع افـــرادی کـــه
اطالع ــات کاف ــی از ب ــازار نداش ــته و نمیدانن ــد ک ــه
ن ــرخ بازده ــی س ــرمایهگذار یهای مختل ــف چگون ــه
اس ــت در بیش ــتر کش ــورها ،یک ــی از ابزارهای ــی ک ــه
ایـــن فرصـــت را دراختیـــار ســـرمایهگذاران قـــرار
میدهـــد ،صنـــدوق ســـرمایهگذاری اســـت.
صنـــدوق ســـرمایهگذاری یکـــی از فرصتهـــای
مطلـــوب ســـرمایهگذاری در گزینههـــای مختلـــف
ســرمایهگذاری مثــل بــازار ســرمایه اســت ،خصوصــا
بــرای افــرادی کــه قصــد ســرمایهگذاری غیرمســتقیم
در بـــورس را دارنـــد و خودشـــان ســـرمایه ،وقـــت یـــا
اطالع ــات کاف ــی را ب ــرای انج ــام ای ــن کار ندارن ــد.
ب ــا ای ــن کار ف ــرد س ــرمایهگذار ام ــکان دس ــتیابی ب ــه
بازدهیهایـــی باالتـــر از ســـود بانکـــی را بـــه دســـت
خواهـــد آورد .بهطـــور خالصـــه یـــک صنـــدوق
ســـرمایهگذاری مجموعـــهای از ســـهام ،اوراق
مشـــارکت و ســـایر اوراق بهـــادار اســـت .در واقـــع
میتـــوان آن را بـــه صـــورت شـــرکتی در نظـــر گرفـــت
کـــه در آن افـــراد مختلـــف پولهـــای خـــود را روی
هـــم میگذارنـــد و در ســـبدی از اوراق بهـــادار
ســـرمایهگذاری میکننـــد .در حـــال حاضرتعـــداد
صندو قهـــای ســـرمایهگذاری در ایـــران بـــه بیـــش
از ١٨٠صنـــدوق ســـرمایهگذاری رســـیده اســـت .از
مهمتریـــن مزیتهـــای ایـــن صنـــدوق میتـــوان بـــه
مدیریـــت حرفـــهای داراییهـــا ،کاهـــش ریســـک
ســـرمایهگذاری ،نظـــارت و شـــفافیت اطالعـــات،
نقـــد شـــوندگی بـــاال و صرفهجویـــی نســـبت بـــه
مقی ــاس ن ــام ب ــرد .صن ــدوق س ــرمایهگذاری اب ــزاری
بـــرای ســـرمایهگذاران خـــرد اســـت تـــا بتواننـــد از
تواناییهـــا و مهارتهـــای افـــراد حرفـــهای بـــرای
ســـرمایهگذاری و نظـــارت بـــر داراییهایشـــان
اســـتفاده کننـــد .چـــرا کـــه ایـــن صندو قهـــا دارای
تحلیلگ ــران و مدی ــران س ــرمایهگذاری هس ــتند ک ــه

پیوس ــته ت ــاش میکنن ــد ت ــا ب ــا یافت ــن گزینهه ــای
مناس ــب و خری ــد و ف ــروش ب ــه موق ــع آنه ــا ،عملک ــرد
ممتـــازی بـــرای ســـرمایهگذاران خـــود فراهـــم
کننـــد .از طرفـــی بخشـــی از ایـــن داراییهـــا شـــامل
داراییه ــای ب ــا درآم ــد ثاب ــت همچ ــون س ــپردههای
بانکـــی و اوراق مشـــارکت میشـــود کـــه ریســـک
س ــرمایهگذاری را ب ــه ش ــکل قاب ــل توجه ــی کاه ــش
میدهـــد .همچنیـــن ســـرمایهگذاری در صنـــدوق
ای ــن ام ــکان را ب ــه ف ــرد میده ــد ک ــه خیل ــی زود پ ــول
خ ــود را نق ــد کن ــد.
بهطـــوری کـــه فـــرد بـــرای فـــروش واحدهـــای
ســـرمایهگذاری خـــود بـــا هیـــچ مشـــکلی مواجـــه
نمیش ــود .ای ــن کار توس ــط ضام ــن نق ــد ش ــوندگی
صنـــدوق انجـــام میشـــود و فـــرد هـــر زمـــان کـــه
تصمی ــم ب ــه نق ــد ک ــردن دارای ــی خ ــود بگی ــرد ضام ــن
نق ــد ش ــوندگی صن ــدوق ای ــن وظیف ــه را ب ــه عه ــده
میگیــرد .از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه صندو قهــای
ســـرمایهگذاری از گـــردآوری ســـرمایههای خـــرد
تشـــکیل میشـــوند ،بنابرایـــن امـــکان اســـتفاده از
مزای ــای ی ــک مجموع ــه س ــرمایهگذاری ب ــزرگ ب ــرای
دارنـــدگان آن فراهـــم میشـــود.
در ایــن میــان یــک فــرد شــاید بــا یــک میلیــون تومــان
توانایـــی ســـرمایهگذاری در گزینههـــای متنوعـــی را
نداشــته باشــد .امــا بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ســرمایه
در صنـــدوق ســـرمایهگذاری ،ایـــن امـــکان بـــرای او
فراه ــم میش ــود.
ضمن ــا ب ــه دلی ــل حج ــم ب ــاالی س ــرمایه صندو قه ــا
هزینـــه هایـــی از قبیـــل تحلیـــل ،بررســـی،
ارزشگـــذاری ،خریـــد و فـــروش و ســـایر هزینههـــا
در بیـــن ســـرمایهگذاران سرشـــکن میشـــود و بـــرای
س ــرمایهگذار صرفهجوی ــی زی ــادی خواه ــد داش ــت.
*برگرفته از روزنامه اعتماد
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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

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

حفظ قراردادهای برق
از گزند صعود نرخ ارز
افزایـــش نـــرخ ارز ایـــن رو زهـــا داغتریـــن موضـــوع
اقتصــادی اســت کــه در حوزههــای مختلــف تبعــات
خــود را داشــته اســت و گاهــی فعــاالن اقتصــادی را بــا
ش ــوک مواج ــه ک ــرده اس ــت چ ــرا ک ــه فعالی ــت آنه ــا
ب ــه ط ــور مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم ب ــا ن ــرخ ارز س ــروکار
دارد .ب ــدون تردی ــد بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق
نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نبـــوده و از نوســـانات
ن ــرخ ارز تاثی ــر پذیرفت ــه اس ــت .س ــعی کردی ــم در ای ــن
میزگــرد کــه بــا حضــور نمایندگانــی از تولیدکننــدگان،
صادرکننـــدگان ،پیمانـــکاران و واردکننـــدگان برگـــزار
شـــد ،اثـــرات افزایـــش نـــرخ ارز بـــر صنعـــت بـــرق را
ک ــه خ ــارج از کنت ــرل بنگاهه ــای اقتص ــادی اس ــت،
بررســی کــرده و راهکارهــای مواجهــه بــا آن را پیگیــری
کنی ــم.
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• ستبران:
ب ــرای ش ــروع بح ــث ای ــن س ــوال را مط ــرح میکنی ــم
ک ــه افزای ــش ن ــرخ ارز و نوس ــانات آن در کوت ــاه م ــدت
و میــان مــدت چــه تاثیــری بــر کســب و کار صنعــت
ب ــرق داش ــته و خواه ــد داش ــت؟
• نصراله رهنما:
اقتصـــاد کالن و کســـب و کار وقتـــی توســـعه پیـــدا
میکنـــد و ســـامت حداقلـــی را دارد کـــه بتوانـــد در
شـــرایطی پیـــش بینـــی شـــده قـــرار بگیـــرد ،فعـــاالن
اقتصـــادی در هـــر حـــوزهای کـــه ذیربـــط و ذی نفـــع
هس ــتنند بای ــد ی ــک پی ــش بین ــی ب ــرای ب ــازه زمان ــی
مشـــخص داشـــته باشـــند و بتواننـــد براســـاس آن
فعالیتهـــای خـــود را تنظیـــم کننـــد ،در ایـــن
موقعیــت اســت کــه کشــور میتوانــد رشــد اقتصــادی
داشــته باشــد .در واقــع ســازندگان ،تولیــد کننــدگان،
صنعتگ ــران و ارائ ــه دهن ــدگان خدم ــات بای ــد ه ــم
پ ــای ه ــم ب ــه رش ــد و بالندگ ــی کش ــور کم ــک کنن ــد و
ه ــر ک ــدام نق ــش خ ــود را ایف ــا کنن ــد.
ســرمایه ،تولیــد و تولیدکننــده بایــد بتواننــد در قالــب
یـــک محاســـبه کاری و اقتصـــادی ریســـکها را

شناس ــایی و کنت ــرل کنن ــد در غی ــر اینص ــورت بای ــد
آن را شـــانس ،التـــاری ،اتفـــاق و بخـــت آزمایـــی
ن امگ ــذاری ک ــرد ک ــه نتیج ــه آن مش ــخص و محت ــوم
اســـت .تاثیـــر افزایـــش نـــرخ ارز فقـــط بـــه صنعـــت
بـــرق مربـــوط نیســـت و خیلـــی عامتـــر اســـت.
صنع ــت ب ــرق فق ــط بخش ــی از فعالی ــت ی ــا حرک ــت
اقتص ــادی اس ــت گرچ ــه ی ــک فعالی ــت زیرس ــاختی
اســت و تمامــی صنایــع دیگــر از صنعــت بــرق تاثیــر
میپذیرنـــد.

ضرورت پیش بینی مکانیزم
برای مقابله با نوسانات ارز
در تم ــام دنی ــا ب ــرای مقابل ــه ب ــا ای ــن مس ــئله ن ــه تنه ــا
در نـــگاه بـــه تولیدکننـــده بلکـــه در نـــگاه کالنتـــر و
بـــرای پویـــا نگـــه داشـــتن اقتصـــاد ،مکانیزمهایـــی
پیشبینــی شــده اســت کــه یکــی از ایــن مکانیزمهــا
ه ــج ارز ی ــا پ ــول مل ــی اس ــت« .ه ــج» ب ــه ای ــن معن ــی
اســـت کـــه بتواننـــد از پـــول ملـــی شـــان در مقابـــل
ارزه ــای معتب ــر جهان ــی حفاظ ــت کنن ــد .متاس ــفانه
در ای ــران چنی ــن سیس ــتمی وج ــود ن ــدارد و ری ــال در

مهدی مسائلی ،عضو کمیته سازندگان پست های فشار قوی
مدیر عامل شرکت پردیسان فناوران نیرو
واقـــع هـــم منتـــزع از ســـایر ارزهاســـت و وابســـتگی
مشــخصی بــه ســایر ارزهــا نــدارد و نــه بانــک مرکــزی
کـــه نهـــاد سیاســـگذار پولـــی کشـــور اســـت چنیـــن
مکانیزم ــی تعری ــف نک ــرده اس ــت ل ــذا وقت ــی چنی ــن
مســـائلی پیـــش میآیـــد بـــه کل سیســـتم اقتصـــاد
کش ــور آس ــیب میزن ــد.
در صنع ــت ب ــرق ب ــه ط ــور ع ــام وزارت نی ــرو مش ــتری
کاال و خدمـــات ماســـت و قراردادهـــا مشـــخصا
براســـاس ضوابـــط و قوانیـــن بـــه صـــورت ریالـــی
منعقـــد میشـــوند لـــذا وقتـــی تغییراتـــی بـــه وجـــود
میآی ــد تولیدکنن ــده کاال و خدم ــات از مس ــیر قاب ــل
کنت ــرل و پی ــش بین ــی ش ــده خ ــود خ ــارج ش ــده و در
اج ــرای تعه ــدات خ ــود وا میمان ــد .در ای ــن ش ــرایط
ش ــاید بت ــوان آس ــیب و زی ــان ی ــک ی ــا دو ق ــرارداد را
متحمــل شــد ،امــا ایــن در ادامــه باعــث تضعیــف و
در نهایــت ورشکســتگی امــر تولیــد کاال و خدمــات
خواه ــد ش ــد.
اخیـــرا دولـــت و وزارت نیـــرو در قراردادهـــای خـــود
بـــرای اینکـــه ریســـکهای حاصـــل از تغییـــرات ارز
را کاه ــش ده ــد ،البت ــه ن ــه ب ــرای اینک ــه س ــازندگان
را حف ــظ کن ــد بلک ــه ب ــرای اینک ــه بتوان ــد پروژهه ــای
خـــود را از توقـــف و بالتکلیفـــی نجـــات دهـــد،
فرمولهـــای تعدیـــل پیـــش بینـــی کـــرده اســـت.
دو ی ــا س ــه ن ــوع تعدی ــل و پی ــش بین ــی وج ــود دارد،
تعدیـــل اول شـــامل ســـازندگانی میشـــود کـــه در
مقاب ــل تغیی ــرات قوانی ــن و مق ــررات ج ــاری کش ــور
دچـــار تحمیـــل مالـــی شـــدند کـــه ایـــن امـــر نیـــز در
عم ــل و مکانیس ــم اجرای ــی ح ــرف دیگ ــری اس ــت
چـــرا کـــه ممکـــن اســـت بـــا دســـت اندازهـــا و
تفســـیرهای مختلـــف مواجـــه شـــود .در واقـــع
قانونگ ــذار نی ــت داش ــته قرارداده ــا را ب ــه س ــرانجام
برســـاند ،امـــا خریـــدار نـــگاه جامعـــی نـــدارد و بـــه
دنب ــال مناف ــع لحظ ـهای و ش ــخصی ح ــوزه فعالی ــت
خ ــود اس ــت ک ــه ای ــن تف ــاوت دی ــدگاه کار را س ــخت
ک ــرده اس ــت .موض ــوع دوم ،ن ــرخ نهادهه ــای اولی ــه
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اس ــت ک ــه تح ــت تاثی ــر ق ــرار میگی ــرد ک ــه ب ــا ای ــن
م ــورد نی ــز ممک ــن اس ــت ب ــا تفس ــیر و تعل ــل برخ ــورد
ش ــود ل ــذا فرم ــول تعدی ــل اساس ــا جوابگ ــو نیس ــت و
کارک ــرد خ ــود را از دس ــت میده ــد و می ــزان کم ــی از
خســـارت را جبـــران میکنـــد.

دالر در یـــک مـــاه  ۳۰درصـــد تغییـــر داشـــته اســـت
مگـــر حاشـــیه ســـود کار چـــه انـــدازه اســـت کـــه ۷۰
درصــد قیمــت تمــام شــده بخواهــد  ۳۰درصــد تغییــر
داش ــته باش ــد؟! اگ ــر ف ــرض کنی ــم ک ــه ای ــن تغیی ــر در
آینــده جبــران خواهــد شــد بایــد بدانیــم کــه اول بایــد
ای ــن خس ــارت را نق ــدا از جی ــب پرداخ ــت کنی ــم و
بع ــدا ب ــه ط ــور نس ــیه پیگی ــری کنی ــم ک ــه ای ــن ه ــم
جوابگ ــو نخواه ــد ب ــود.

در ایـــن تعدیلهـــا تنهـــا چیـــزی کـــه پیـــش بینـــی
نشـــده ،ارز اســـت کـــه البتـــه عنـــوان میگوینـــد ارز
پیــش بینــی شــده و مابــه التفــاوت آن در نظــر گرفتــه
نشــده اســت در حالــی کــه هــر دوی ایــن مــوارد روی
قیم ــت نهای ــی محص ــول تاثی ــر گ ــذار اس ــت .م ــا در
بخشــی از مــواد اولیــه انتقــال خــود کفــا هســتیم ،ولــی
بســیاری از مــواد اولیــه مســتقیما از خــارج خریــداری
میش ــود در واق ــع ای ــن خودکفای ــی ب ــه معن ــای ای ــن
نیســت کــه کل مــواد در داخــل تولیــد شــود بلکــه بــه
معن ــی وج ــود دان ــش و قابلی ــت آن در داخ ــل اس ــت
لـــذا ایـــن بخـــش از مـــواد مســـتقیما تحـــت تاثیـــر
قیم ــت ارز و دالر اس ــت و م ــا نمیتوانی ــم ای ــن م ــورد
را در تعدیله ــا ببینی ــم ل ــذا ب ــا ای ــن تغیی ــرات معل ــوم
نیس ــت ت ــا دوس ــال دیگ ــر چ ــه حجم ــی از تغیی ــرات
رخ ده ــد و آس ــیب رس ــان باش ــد.
خیل ــی از م ــواد اولی ــه م ــا در داخ ــل تامی ــن میش ــود،
امــا وابســتگی مســتقیمی بــه قیمــت ارز دارد .شــاید
از ف ــوالد مبارک ــه خری ــد میکنی ــم ،ام ــا ب ــه دو دلی ــل
ای ــن خری ــد از ارز تاثی ــر میگی ــرد اول اینک ــه بخش ــی
از م ــواد اولی ــه و نه ــاده آنه ــا تح ــت تاثی ــر ارز اس ــت
و دوم اینکـــه قیمـــت فـــروش داخلـــی بـــا قیمـــت
صادراتـــی تنظیـــم میشـــود کـــه ایـــن قیمـــت بـــا
بازارهـــای جهانـــی باالنـــس میشـــود لـــذا قیمـــت
داخلـــی هـــم افزایـــش پیـــدا میکنـــد.
در صنعـــت ســـاخت دکل نزدیـــک بـــه  ۷۰درصـــد
قیمــت تمــام شــده ،قیمــت مــواد اولیــه اســت وقتــی

باید مراقب دستاوردهای  ۳۵ساله
صنعت برق باشیم

جای خالی پیش بینی ارز
در تعدیل قراردادها

وقتـــی ایـــن وضعیـــت ادامـــه پیـــدا میکنـــد،
ش ــرکتهای توانمن ــد و تولیدکنن ــده ی ــک ب ــه ی ــک
ضعی ــف و ضعیفت ــر ش ــده و از گردون ــه کار خ ــارج
میشـــوند در واقـــع قابلیتهـــای کشـــور کاهـــش
پی ــدا میکن ــد .ش ــرکتهایی ه ــم ک ــه باق ــی ماندن ــد
در حال ــت بی ــم و اس ــترس ب ــه س ــر میبرن ــد بنابرای ــن
وقتـــی کشـــور میخواهـــد از یـــک پیـــچ خطرنـــاک
عب ــور کن ــد و دوب ــاره س ــازندگی و بالندگ ــی داش ــته
باشـــد ،ســـازنده قابـــل و مناســـبی نـــدارد و فقـــط
چن ــد ش ــرکت ضعی ــف در ح ــال احتض ــار دارد ک ــه
تاثیـــرات جـــدی بـــر روی صنعـــت میگـــذارد.
قب ــل از ده ــه  ،۶۰صنع ــت انتق ــال ب ــرق وابس ــتگی
ص ــد درص ــدی ب ــه س ــازندگان و مجری ــان خارج ــی
داشـــت و امـــروز ایـــن دســـتاورد بزرگـــی اســـت کـــه
در صنع ــت ب ــزرگ و زیرس ــاختی ب ــرق ن ــه تنه ــا ب ــه
خودکفایـــی  ۱۰۰درصـــدی رســـیدیم بلکـــه ایـــن
شـــرکتها امـــروز در موقیعـــت صادرکننـــده کاال و
خدم ــات ب ــه کش ــورهای اط ــراف هس ــتند و اعتب ــار
خوب ــی ه ــم در ای ــن ح ــوزه دارن ــد .حواس ــمان باش ــد
کـــه دســـتاورد و تـــاش  ۳۵ســـاله خیلـــی راحـــت
میتوانـــد از دســـت بـــرود و ضربههـــای لحظـــهای
دســـتاوردها را از بیـــن ببـــرد.
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پرونده اول

نوسانات
تاثیر
ِ
نرخ ارز
بر صنعت برق

پرونده اول

نصر اله رهنما :این موضوع دستاورد بزرگی
است که در صنعت بزرگ و زیرساختی برق نه
تنها به خودکفایی ۱۰۰درصدی رسیدیم بلکه
این شرکتها امروز در موقیعت صادرکننده
کاال و خدمات به کشورهای اطراف هستند و
اعتبار خوبی هم در این حوزه دارند

• ستبران:
بســـیاری از شـــرکتهای ســـندیکا درگیـــر
قرارداده ــای متوقف ــی هس ــتند ک ــه حاص ــل افزای ــش
ناگهانـــی نـــرخ ارز در ســـالهای  ۹۰و  ۹۱اســـت،
امــروز و بعــد از جهــش تــازهای کــه در وضعیــت نــرخ
ارز رخ داده اســـت ،شـــرایط پیمانـــکاران را چگونـــه
ارزیابـــی میکنیـــد؟

حل مشکالت صنعت برق
در هاله ابهام
• مهدی مسائلی:
متاس ــفانه در  ۱۰س ــال گذش ــته کس ــب و کار تبدی ــل
ب ــه قم ــار ش ــده اس ــت و م ــا وارد ی ــک فضای ــی ش ــده
ای ــم ک ــه ای ــن قم ــار تبدی ــل ب ــه ریس ــک ش ــده اس ــت
در حال ــی ک ــه مفه ــوم ریس ــک بای ــد تع ــرف درس ــتی
داش ــته باش ــد .عم ــر صنع ــت ب ــرق در کش ــور م ــا ۱۱۲
ســال اســت کــه در مقایســه بــا قانــون اساســی کــه ۱۰۰
س ــاله اس ــت ،س ــابقه بیش ــتری دارد .ل ــذا صنعت ــی
فعــال و تعییــن کننــده اســت بــوده اســت ،امــا امــروز
علیرغ ــم اعتق ــاد ب ــه خصوص ــی س ــازی و اص ــل ،۴۴
وضعی ــت مناس ــبی ن ــدارد.

مرگ بخش خصوصی
نزدیک است
بحرانه ــای مال ــی همیش ــه در دنی ــا ب ــوده و درم ــان
ه ــم ش ــده اس ــت ،ام ــا متاس ــفانه س ــال  ۹۱اتفاق ــی در
ای ــران افت ــاد و ارز از مرج ــع ب ــه ارز مبادلــهای تبدی ــل
شــد و مــا ارز را از  ۱۲۲۶بــه  ۲۵۰۰رســاندیم و در بهمــن
همی ــن س ــال ارز  ۴۲۰۰را تجرب ــه کردی ــم .ح ــال س ــوال
ایـــن اســـت کـــه چـــرا امـــروز و در ســـال  ۹۶دوبـــاره
بای ــد تجرب ــه س ــاا  ۹۱تک ــرار ش ــود؟ آی ــا در س ــالهای
قب ــل توانس ــتیم ب ــرای ای ــن مش ــکل درمان ــی داش ــته
باشـــیم و دارویـــی تجویـــز کنیـــم؟ واقعیـــت امـــروز
نش ــان دهن ــده آن اس ــت ک ــه وزات نی ــرو از ش ــرایط و
تجربی ــات گذش ــته درس نگرفت ــه اس ــت و ب ــه تاری ــخ
اعتق ــادی ن ــدارد.
در صنعـــت بـــرق سیســـتم مناقصـــه محـــور اســـت
نـــه مزایـــده محـــور و متاســـفانه در آییـــن نامـــه و
قان ــون مناقص ــات ب ــه هی ــچ وج ــه تالطم ــات ارزی
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مهدی مسائلی :در صنعت برقسیستم
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

پیـــش بینـــی نشـــده اســـت و ریســـکی شـــناخته
نش ــده اس ــت ک ــه بت ــوان ب ــرای آن پوشش ــی در نظ ــر
گرف ــت .دول ــت و وزارت نی ــرو در قرارداده ــا ن ــه تنه ــا
ب ــه فک ــر بخ ــش خصوص ــی نیس ــت ب ــه فک ــر خ ــود
ه ــم نیس ــت وگرن ــه درمان ــی ب ــرای صنع ــت کس ــب
و کار در نظـــر میگرفـــت .در صنعـــت بـــرق آن هـــم
ب ــه عن ــوان ی ــک صنع ــت زیرس ــاختی ک ــه عم ــرش از
قانــون بیشــتر اســت ،فقــط و فقــط بایــد تعدیلهــای
قـــراردادی تعریـــف شـــود کـــه ایـــن تعدیلهـــا بایـــد
در متـــن قراردادهـــا قیـــد شـــود در غیـــر اینصـــورت
بخـــش خصوصـــی در آینـــده نـــه چنـــدان دور بـــه
دســـت همیـــن دولتـــی کـــه معتقـــد اســـت بایـــد
خصوصیس ــازی انج ــام دهی ــم ،ناب ــود خواه ــد ش ــد
چــرا کــه پیــش بینــی الزم بــرای حمایــت از قراردادهــا
انج ــام نش ــده اس ــت .در ب ــازاری ک ــه تالط ــم ۳۰ ،۲۰
درص ــدی دالر وج ــود دارد چط ــور انتظ ــار داری ــم ک ــه
صنع ــت ب ــرق ب ــه حرک ــت خ ــود ادام ــه ده ــد؟!

فسخ قرارداد و ضبط ضمانت؛
حاصل قراردادهای متوقف
• نصر اله رهنما:
وقت ــی ق ــراردادی متوق ــف میش ــود و تامی ــن کنن ــده
نمیتوان ــد تعه ــدات خ ــود را اجرای ــی کن ــد ،کارفرم ــا
مجب ــور ب ــه فس ــخ ق ــرارداد و ضب ــط ضمان ــت نام ــه
میشــود کــه ایــن بــه تامیــن کننــده و تولیدکننــدهای
کـــه در آن دخیـــل نبـــوده و کنترلـــی بـــر آن نداشـــته
اســـت ،نیـــز آســـیب میزنـــد و باعـــث میشـــود
کارفرمـــا بـــا چنـــد برابـــر قیمـــت قـــرارداد لحظـــهای
منعقـــد کنـــد کـــه در نهایـــت هـــم پیمانـــکار ،هـــم
س ــازنده و ه ــم خ ــود کارفرم ــا زی ــان خواهن ــد دی ــد.
• ستبران:
بخـــش واردکننـــدگان و گـــروه مهندســـان بازرگانـــی
ک ــه تامی ــن کنن ــده کااله ــای واردات ــی هس ــتند قطع ــا
ار افزای ــش ی ــا کاه ــش ن ــرخ ارز مس ــتقیمترین آس ــیب
را میبینن ــد ،لطف ــا ه ــم در ای ــن ب ــاره توضیح ــی ارائ ــه
دهیـــد و هـــم اینکـــه نحـــوه تســـری ایـــن آســـیب از
واردکنن ــدگان ب ــه س ــایر بخشه ــای صنع ــت ب ــرق را
تش ــریح کنی ــد؟

تغییرات نرخ ارز خارج
از حیطه قدرت بخش خصوصی است
• موسی احمدیان:
اول اینک ــه بح ــث تغیی ــرات ن ــرخ ارز و گ ــران ش ــدن
آن ،خ ــارج از حیط ــه ق ــدرت ماس ــت و نمیت ــوان ب ــه
آن وارد ش ــد ،ام ــا در مس ــئله تاثی ــر ای ــن نوس ــانات ب ــر
صنع ــت ب ــرق بای ــد اذع ــان کن ــم ک ــه تاثی ــری منف ــی
داش ــته و قطع ــا نوع ــی بیم ــاری ایج ــاد ک ــرده اس ــت،
امـــا بررســـی دقیـــق آن نیازمنـــد کار کارشناســـی و
تحلی ــل اقتص ــادی از س ــوی اقتصاددان ــان اس ــت و
نتیج ــه نهای ــی را ای ــن اف ــراد بای ــد مش ــخص کنن ــد
ک ــه در ای ــن اواخ ــر ک ــه ن ــرخ ارز ب ــاال رفت ــه اس ــت هن ــوز
تحلی ــل دقیق ــی ارائ ــه نش ــده اس ــت.
در بررس ــی ای ــن موض ــوع آن چی ــزی ک ــه از ت ــوان م ــا
و س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ب ــر میآی ــد ای ــن اس ــت
کـــه بایـــد روشهـــای مقابلـــه بـــا ایـــن تغییـــرات و
نوســانات را شناســایی کــرده و راهــکار ارائــه دهیــم.
در ه ــر دورهای ک ــه ای ــن نوس ــانات اتف ــاق میافت ــد
راه ح ــل درس ــتی مط ــرح نمیش ــود ل ــذا تع ــدادی از
ش ــرکتها از گردون ــه فعالی ــت خ ــارج میش ــوند .در
ح ــوزه اتوماس ــیون ،بخ ــش قاب ــل توجه ــی مهندس ــی
بس ــیاری از قرارداده ــا را تش ــکیل میدهن ــد و بیش ــتر
فعالیته ــا در ح ــوزه مهندس ــی اس ــت و م ــواد اولی ــه
تعیینکنن ــده نیس ــتند ،ل ــذا ش ــاید وضعی ــت ای ــن
ش ــرکتها بهت ــر از س ــایر حوزهه ــای صنع ــت ب ــرق
باش ــد .ش ــاید در ح ــوزه انتق ــال و م ــواد واردات ــی تاثی ــر
نوســـانات نـــرخ ارز بیشـــتر باشـــد ،امـــا در نهایـــت
هــدف همــه بایــد ارائــه راهــکار باشــد و تــاش کنیــم
بحـــران را هماننـــد گذشـــته و بـــدون درمـــان رهـــا
نک ــرده و فرام ــوش نکنی ــم.
ســازمان برنامــه و بودجــه در چنــد ســال گذشــته هــر
ســه مــاه یکبــار روی یــک فهرســت بهــا نــرخ تعدیــل
ارائـــه مـــیداد کـــه تـــا حـــدی خســـارت را جبـــران
میکـــرد کـــه ایـــن مـــورد نیـــز حـــذف شـــده اســـت
لـــذا دولـــت و مجلـــس بایـــد مفهمـــوم قراردادهـــای
ارزی ریال ــی را ج ــا بیندازن ــد ت ــا قرارداده ــا ذات ــا ارزی
ریال ــی باش ــد ت ــا در ص ــورت تغیی ــرات بتوانی ــم ای ــن
قراردادهـــا را تبدیـــل کنیـــم .در همـــه ایـــن مـــوارد
بای ــد بان ــک تصمی ــم گیرن ــده باش ــند ن ــه اینک ــه ف ــان

موسی احمدیان :ما با دولتی مردد طرف
هستیم که هنوز نمیداند آیا خصوصی سازی
باید انجام شود یا همه شرکتها دولتی
بمانند.ماپشتمجموعههایدولتیاسم
شرکت گذاشته ایم و این درد بزرگی است
که در بحران ارز و اقتصاد ،راه حل و راهکار
نداشتهباشیم

محمد زمانی فر :شرایط نگران کننده است،
وقتی کاال و خدمات با قیمتهای آنچنانی
در اختیارمان قرار بگیرد چطور میتوانیم در
بازار رقابت کنیم .ما باید سرپا باشیم ،وقتی
سرپا نیستیم امکان صادرات و رقابت در
بازرهای خارجی وجود ندارد

شــخص تصمیــم گی ــری کن ــد .البت ــه گاه ــی اوق ــات
بحرانهایـــی در دنیـــا رخ میدهـــد کـــه خـــارج از
اراده و کنتـــرل ماســـت مثـــا بـــاال رفتـــن قیمـــت
جهانــی مــس لــذا بایــد روشهایــی بــرای مواجهــه بــا
ای ــن تغیی ــرات ناگهان ــی را تعری ــف کنی ــم و دول ــت و
مجلــس بایــد بــه ایــن نتیجــه برســند کــه پروژههایــی
ک ــه بخ ــش خصوص ــی ب ــه عه ــده دارن ــد ،متعل ــق ب ــه
 ۸۰میلی ــون نف ــر اس ــت و ماهی ــت پیمان ــکار ،مش ــاور
و کارفرم ــا فرق ــی ن ــدارد و هم ــه از آن پ ــروژه اس ــتفاده
میکننـــد.

بحرانهای فراموش شده
و درسهای پاس نشده!
یکـــی از بزرگتریـــن مشـــکالت مـــا ایـــن اســـت کـــه
بعـــد از هـــر بحـــران راه حلـــی ارائـــه نمیدهیـــم و آن
را ب ــه م ــرور فرام ــوش میکنی ــم و ای ــن باع ــث ع ــادی
شـــدن ایـــن نـــوع مســـائل در جامعـــه میشـــود اگـــر
بح ــران ارزی ک ــه در س ــال  ۹۱اتف ــاق افت ــاد را بررس ــی
و راهـــکار ارائـــه میشـــد امـــروز بـــا ایـــن شـــرایط
مواجـــه نبودیـــم .در کشـــورهای دیگـــر هـــم شـــاید
نتوانن ــد بحران ــی را  ۱۰۰درص ــد ح ــل کنن ــد ،ام ــا ب ــا
ارائ ــه راه ــکار  ۷۵درص ــد مش ــکل را ح ــل میکنن ــد
و وقتـــی همـــان مشـــکل دوبـــاره تکـــرار شـــد ،بـــرای
ح ــل  ۲۵درص ــد باقیمان ــده ان ــرژی و زم ــان ص ــرف
میکنن ــد ن ــه اینک ــه دوب ــاره از اول ش ــروع کنن ــد و ی ــا
کال آن را کنـــار بگذارنـــد .در ســـال  ۶۱شـــرکتهای
ژاپنـــی روی خطـــوط انتقـــال مـــا کار میکردنـــد،
ام ــروز خودم ــان دان ــش فن ــی داری ــم ،ام ــا اگ ــر همی ــن
رون ــد ادام ــه داش ــته باش ــد در  ۲۰س ــال آین ــده همی ــن
تم ــام دان ــش فن ــی و کارآفرین ــان ح ــذف میش ــوند
و بـــه جـــای ژاپنیهـــا ایـــن بـــار ســـریالنکا ،چیـــن و
بنــگالدش بــه ســراغمان میآینــد کــه ایــن امــر اصــا
خوشـــایند نیســـت.
• ستبران:
همـــه حوزههـــای بـــرق از نوســـانات نـــرخ ارز
دســـتخوش تغییراتـــی شـــده انـــد ،وضعیـــت
شـــرکتهای صادرکننـــده و صادرکننـــدگان
صنعـــت بـــرق در ایـــن شـــرایط چگونـــه اســـت؟
ش ــما از رهگ ــذر ای ــن تغیی ــر ب ــا چ ــه مش ــکالتی روب ــرو

شـــدهاید؟ بـــه نظـــر میرســـد ایـــن حـــوزه کمتریـــن
آس ــیب را داش ــته باش ــد و ی ــا حت ــی نفع ــی ه ــم ب ــرده
باشـــد؟
• محمد زمانی فر:
نبایـــد بـــه ایـــن موضـــوع یـــک طرفـــه نـــگاه کـــرد،
وقت ــی تولیدکنن ــدگان در ای ــن ش ــرایط ب ــرای زندگ ــی
و نجـــات خـــود دســـت و پنجـــه نـــرم میکننـــد،
صادرکننـــدگان هـــم آینـــدهای بـــرای خـــود متصـــور
نیســـتند .تولیدکننـــدگان بایـــد فعالیـــت خوبـــی
داشــته باشــند کــه مــا هــم بتوانیــم صــادرات خوبــی
داشـــته باشـــیم .شـــرایط نگـــران کننـــده اســـت،
وقت ــی کاال و خدم ــات ب ــا قیمته ــای آنچنان ــی در
اختیارمـــان قـــرار بگیـــرد چطـــور میتوانیـــم در بـــازار
رقاب ــت کنی ــم .م ــا بای ــد س ــرپا باش ــیم ،وقت ــی س ــرپا
نیســـتیم امـــکان صـــادرات و رقابـــت در بازارهـــای
خارج ــی وج ــود ن ــدارد .وقت ــی س ــرپا مان ــدن مش ــکل
اســت بــه ســادگی نمیتــوان رقابــت کــرد ،مشــکالت
خیلــی بیشــتر از ایــن حرفهاســت و قطعــا تاثیــر خــود
را میگـــذارد .لـــذا دولـــت بایـــد از صادرکننـــدگان
از طریـــق دیپلماســـی اقتصـــادی و در نظـــر گرفتـــن
مش ــوق ه ــای مس ــتمر صادرات ــی حمای ــت کن ــد.
• ستبران:
تعدیـــل قراردادهـــا در قالـــب قراردادهـــای تیـــپ
قاب ــل پیگی ــری خواه ــد ب ــود و ش ــما سالهاس ــت ک ــه
درگیـــر چانـــه زنـــی در ایـــن حـــوزه هســـتید ،چطـــور
میتـــوان در شـــرایطی کـــه کارفرمایـــان نمیپذیرنـــد
موضـــوع تعدیـــل قراردادهـــا را جـــا انداخـــت؟

تعدیل در قراردادها الزام است
نه انتخاب
• مهدی مسائلی:
در بررس ــی ای ــن م ــوارد بای ــد زنجی ــرهای ب ــه موض ــوع
نــگاه کــرد یعنــی نمیتــوان فقــط شــرایط یــک طــرف
را بررســـی کـــرد .واژه صـــادرات و واردات دو واژه در
ظاهـــر متضـــاد ،ولـــی الزم و ملـــزوم یـــک اقتصـــاد
هســتند و بــدون هــم کارکــردی ندارنــد و نمیتواننــد
فعالیــت کننــد .حجــم صــادرات مــا  ۳۵صــدم دالر
ارزش دارد در حالـــی کـــه هـــر کیلـــو واردات ۱/۴۷
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ص ــدم دالر اس ــت ،م ــا  ۴۸میلی ــارد کیل ــو در  ۵ماه ــه
نخس ــت س ــال  ۹۶کاال ص ــادر کردی ــم در مقاب ــل ۱۳
میلی ــارد کیل ــو وارد کردی ــم.
مـــا در قراردادهـــا بـــا بحـــث تورمهـــای داخلـــی
(ک ــه در دول ــت ده ــم ه ــم ب ــه اوج خ ــود رس ــید و ۵۰
درص ــد ب ــود) و تورمه ــای بی ــن الملل ــی (مث ــا تغیی ــر
نــرخ جهانــی مــس) روبــرو هســتیم .بــا توجــه بــه ایــن
تورمه ــا آی ــا وزارت نی ــرو آیی ــن نام هه ــای خ ــود را ب ــا
مقتضی ــات زم ــان ب ــه روز ک ــرده اس ــت؟ در بح ــث
قرارداده ــا س ــرمان را مانن ــد کب ــک زی ــر ب ــرف ک ــرده
ای ــم و بس ــیاری از قرارداده ــا باب ــت ارز متوق ــف ش ــده
اس ــت .تعدی ــل در قرارداده ــا ی ــک ال ــزام ب ــوده و ب ــه
معن ــای پوش ــش دادن ریس ــک هاس ــت .در حال ــی
کـــه در قراردادهـــای فاینانـــس تضمینهـــای بانـــک
مرک ــزی اعم ــال میش ــود ب ــرای قرارداده ــای داخل ــی
چنیـــن تضمینـــی وجـــود نـــدارد .آیـــا ایـــن تفـــاوت
قائ ــل ش ــدن بی ــن س ــرمایه گ ــذار داخل ــی و خارج ــی
نیســـت؟ آیـــا ایـــن برخـــورد آپارتایـــد اقتصـــادی
نیس ــت؟
بانکهـــا بـــازار پولـــی را مدیریـــت میکننـــد و
ریســـکها را میشناســـند پـــس بایـــد بـــرای همـــه
قرارداده ــا نگ ــرش ض ــد خط ــا پی ــش بین ــی ش ــود ت ــا
در ص ــورت ب ــروز ه ــر گون ــه مش ــکل حت ــی از س ــوی
خریـــدار و مشـــتری در ســـیف ســـایت ()safe site
ق ــرار بگیرن ــد ک ــه ای ــن روش در ش ــرکت تویوت ــا ژاپ ــن
پیشبینـــی شـــده اســـت.
وزارت نی ــرو در س ــطح توزی ــع و انتق ــال انتظ ــار کار ب ــا
موج ــودات بال ــغ را دارد ،ام ــا محی ــط نابالغ ــی را ک ــه
ایـــن شـــرکتها در آن فعالیـــت میکننـــد ،در نظـــر
نمیگیـــرد محیطـــی اثرپذیـــری آن از رخدادهـــای
بینالملل ــی و ع ــدم وف ــاق داخل ــی دائ ــم در تالط ــم
اســـت پـــس بایـــد بیشـــتر مراقـــب قراردادهـــا بـــود و
ب ــرای ای ــن مراقب ــت ،قرارداده ــای تی ــپ ی ــک ال ــزام
اس ــت ن ــه انتخ ــاب و حتم ــا بای ــد اجرای ــی ش ــود.
طبــق اصــل بیســت و دوم قانــون اساســی جمهــوری
اســـامی ایـــران حیثیـــت ،جـــان ،مـــال ،حقـــوق،
مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون اســت
مگــر در مــواردی کــه قانــون تجویــز کنــد .آیــا حیثیــت
و مــال بخــش خصوصــی از تعــرض در امــان اســت؟
تعرض ــی باالت ــر از ای ــن ک ــه م ــا ام ــروز وارد ق ــراردادی
ش ــویم ک ــه قیم ــت آن ب ــرای ف ــردا اعتب ــاری ن ــدارد؟
112
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طبـــق اصـــل چهلـــم قانـــون اساســـی جمهـــوری
اســـامی ایـــران نیـــز هیچکـــس نمیتوانـــد اعمـــال
ح ــق خوی ــش را وس ــیله اض ــرار ب ــه غی ــر ی ــا تج ــاوز ب ــه
مناف ــع عموم ــی ق ــرار ده ــد .پ ــس چ ــرا دس ــتگاههای
اجرای ــی ای ــن قان ــون را اج ــرا نمیکنن ــد؟
اصـــا فـــرض کنیـــم بخـــش خصوصـــی وجـــود
خارجـــی نـــدارد ،دولـــت دلـــش بـــرای خـــودش
هـــم نمیســـوزد کـــه هـــر ســـال پروژههایـــی را کـــه
ب ــا ب ــی تدبی ــری در موق ــع عق ــد ق ــرارداد ،ش ــروع ب ــه
کار کـــرده اســـت نیمـــه تمـــام رهـــا میکنـــد؟ البتـــه
صرف ــا وج ــود ق ــرارداد تی ــپ کارس ــاز نیس ــت بلک ــه
کارای ــی و اثربخش ــی در وج ــود و اج ــرای آن اس ــت و
ه ــر دو بای ــد رعای ــت ش ــود .ش ــکل ق ــرارداد ،محت ــوا
و ضمائ ــم ق ــرارداد تی ــپ نی ــز مه ــم اس ــت .در ای ــن
موض ــوع بای ــد تعدی ــل ب ــه هن ــگام ن ــرخ ارز و براس ــاس
ش ــاخصهای واقع ــی داش ــته باش ــیم در غی ــر ای ــن
ص ــورت س ــرابی بی ــش نیس ــت .مت ــن ق ــرارداد تی ــپ
وج ــود دارد و ضمائ ــم آن مه ــم اس ــت ،لطف ــا طن ــاب
پوس ــیده دس ــت م ــا ندهی ــد.
• ستبران:
س ــندیکا فهرس ــت بهای ــی از اق ــام اس ــتخراج ک ــرده
بـــود ،امـــا مشـــکل ایـــن بـــود کـــه اعضـــا حاضـــر بـــه
قیم ــت گ ــذاری نش ــدند و فهرس ــت به ــای قیم ــت
گ ــذاری ش ــدهای مص ــوب نش ــد؟

توپ فهارس بهای سازمان برنامه بودجه
در زمین بخش خصوصی
• مهدی مسائلی:
م ــا در صنع ــت ب ــرق فه ــارس به ــا نداری ــم ،فهرس ــت
بهـــای بـــدون قیمـــت بـــا کمـــک ســـندیکا ،بـــرق
تهـــران و مشـــاوران بـــرای حوزههـــای انتقـــال ،فـــوق
توزی ــع و پس ــت نهای ــی و ب ــدون قیم ــت اب ــاغ ش ــد
ت ــا مش ــکالت و نواق ــص احتمال ــی آن بررس ــی ش ــود،
در ســال  ۹۵دوره ســه ســاله ایــن فهرســت بهــا تمــام
شـــد و اقـــام قیمـــت دار نشـــدند ،چـــون مکانیـــزم
درســـتی وجـــود نداشـــت و بســـیاری از کاالهـــا
نمایندگ ــی رس ــمی نداش ــتند ،بح ــث منش ــا بودج ــه
پروژههـــا نیـــز از دیگـــر مشـــکالت بـــود.
ام ــروز ه ــم ک ــه فه ــارس به ــا قیم ــت دار نمیش ــود،
تعلـــل قانونگـــذار اســـت ،خـــود ســـازمان برنامـــه
بودج ــه برنام ـهای ب ــرای آن ن ــدارد و ت ــوپ را در زمی ــن
بخـــش خصوصـــی میانـــدازد و میگویـــد شـــما
برنامـــهای نداریـــد در حالـــی کـــه مـــا چندیـــن بـــار
اع ــام آمادگ ــی ک ــرده ای ــم ک ــه فهرس ــت به ــا ب ــرای
م ــا مه ــم اس ــت .اقدام ــات ق ــرارداد تی ــپ در ح ــوزه
انتقــال متوقــف اســت و در حــوزه توزیــع وجــود دارد.
• ستبران:
موض ــوع قرارداده ــای تی ــپ از ط ــرف هیئ ــت مدی ــره
ب ــه چ ــه نتایج ــی رس ــیده اس ــت؟
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بدون باور واحد
به شکست میخوریم
• نصراله رهنما:
تـــا وقتـــی مـــا بـــه ایـــن مســـائل نـــگاه واقـــع بینانـــه و
جامع ــی نداش ــته باش ــم و براس ــاس مص ــداق و کوت ــه
نگران ــه مش ــکالت را دنب ــال کنی ــم ،هی ــچ مش ــکلی
ح ــل نخواه ــد ش ــد در واق ــع بای ــد ای ــن جه ــان بین ــی
و ب ــاور در هم ــه م ــا ش ــکل بگی ــرد ک ــه نبای ــد ب ــرای
قراردادهـــا و فهـــارس بهـــا مصداقـــی حرکـــت کـــرد،
بلکـــه هـــدف بایـــد بهبـــود وضعیـــت کســـب و کار
صنعـــت بـــرق باشـــد کـــه در ایـــن صـــورت همـــه
ذینفع ــان به ــره خواهن ــد ب ــرد.
هم ــه فع ــاالن صنع ــت ب ــرق اع ــم از تولیدکنن ــدگان،
صادرکننـــدگان ،ســـازندگان و پیمانـــکاران نقشـــی
ب ــه عه ــده گرفت ــه ان ــد ت ــا در عم ــران و آب ــادی کش ــور
س ــهیم باش ــند ل ــذا ای ــن ب ــارو بای ــد نهادین ــه ش ــود ک ــه
همــه مــا بایــد در کنــار هــم باشــیم نــه در تضــاد باهــم
و تــا وقتــی ایــن درک حاصــل نشــود ،حــل مشــکالت
مس ــیر نخواه ــد ش ــد.
باره ــا ش ــنید ام ک ــه برخ ــی ش ــرکتها منفع ــل ب ــودن
و تحــرک نداشــتن خــود را بــه نهادهــای نظارتــی ربــط
داده انــد در حالــی کــه اگــر کســی درســت کار کنــد،
نبایــد از نظــارت بیــم داشــته باشــد چــرا کــه فعالیــت
ناظ ــران ب ــرای نظ ــارت ب ــر حس ــن انج ــام کار اس ــت
و نگران ــی ن ــدارد ،کس ــی ک ــه نمیخواه ــد کار کن ــد
دنبــال بهانــه جویــی اســت و درک وســیعی از عمــق
مطل ــب نداش ــته اس ــت .تاری ــخ ب ــرای درس گرفت ــن
از گذشـــته اســـت و اگـــر از آن درس نگیریـــم ،ایـــن
بح ــران دورهای تک ــرار میش ــود و هی ــچ برداش ــت و
راه حل ــی ب ــرای آن نداری ــم .تم ــام دلس ــوزی م ــا ب ــرای
کش ــورمان اس ــت و در ای ــن نمای ــش فق ــط حض ــور و
نقــش آفرینــی دو یــا چنــد بازیگــر کافــی نیســت بلکــه
مجموع ــه بای ــد درس ــت کارگردان ــی ش ــده باش ــد.

طرف بخش خصوصی دولتی
مردد است
• موسی احمدیان:
در برخـــورد بـــا مســـائل بایـــد بـــه روشهایـــی کـــه
کش ــورهای پیش ــرفته ب ــا آن رفت ــار ک ــرده ان ــد ،ن ــگاه
کنی ــم .در کش ــور م ــا درب ــاره برخ ــورد ب ــا مس ــائل ب ــی
توجهـــی و بـــی انگیزگـــی شـــده اســـت بـــه طـــوری
ک ــه بع ــد از مدت ــی ای ــن ب ــی توجه ــی اث ــر فرسایش ــی
خواه ــد داش ــت .م ــن معتق ــدم م ــا ب ــا دولت ــی م ــردد
ط ــرف هس ــتیم ک ــه هن ــوز نمیدان ــد آی ــا خصوص ــی
س ــازی بای ــد انج ــام ش ــود ی ــا هم ــه ش ــرکتها دولت ــی
بمانـــد .مـــا پشـــت مجموعههـــای دولتـــی اســـم
ش ــرکت گذاش ــته ای ــم و ای ــن درد بزرگ ــی اس ــت ک ــه
در بح ــران ارز و اقتص ــاد ،راه ح ــل و راه ــکار نداش ــته
باش ــیم .دول ــت بای ــد ی ــک ترم ــز دس ــتی را بکش ــد و
چن ــد ماه ــی دول ــت را متوق ــف کن ــد و فق ــط درب ــاره

راه ح ــل مش ــکالت تفک ــر کن ــد و بدان ــد ک ــه مفاهی ــم
اقتصـــادی از کجـــا آمـــده اســـت و ریشـــه آنهـــا
کجاســـت بـــا کشـــف جمشـــید بســـماهلل و امثـــال
اینه ــا نمیت ــوان مش ــکالت را از س ــر راه برداش ــت.
مش ــکل م ــا از تردی ــد دول ــت اس ــت ک ــه هی ــچ راه ــکار
و نقش ــه راه ــی نداش ــته و ن ــدارد.
بــا توجــه بــه محصــوالت و کاالهــا بــه خوبــی نمایــان
اســـت کـــه کیفیـــت کار مـــا بـــدون هیـــچ تعارفـــی
نس ــبت ب ــه  ۱۰س ــال قب ــل پایی ــن آم ــده اس ــت و تنه ــا
عــده معــدودی کــه بــا عشــق و انگیــزه کار میکننــد،
موف ــق عم ــل ک ــرده ان ــد و مابق ــی هم ــه ب ــه م ــرور کن ــار
رفت ــه ان ــد و کار تعطی ــل ش ــده اس ــت.

باید با سیاست برد برد
جلو برویم
• محمد زمانی فر:
ت ــا زمان ــی ک ــه حاکمی ــت خ ــود را در مقاب ــل بخ ــش
خصوص ــی ببین ــد ،م ــا راه ب ــه جای ــی نخواهی ــم ب ــرد
ت ــا زمان ــی ک ــه ای ــن احس ــاس ایج ــاد نش ــود ک ــه م ــا
بای ــد ب ــرد ب ــرد و ب ــرای م ــردم کارکنی ــم ،مش ــکلی ح ــل
نخواهـــد شـــد .حتـــی ظرفیتهایـــی هـــم کـــه بـــا
عش ــق و عالق ــه فعالی ــت میکردن ــد ب ــه م ــرور انگی ــزه
خ ــود را از دس ــت میدهن ــد و در ای ــن ش ــرایط س ــرپا
مان ــدن دش ــوار اس ــت.

آینده مبهم
قراردادهای بدون تعدیل
• مهدی مسائلی:
در جمــع بنــدی ایــن میزگــرد بــه چنــد نکتــه محــوری
اش ــاره میکن ــم ،اول اینک ــه م ــا نیازمن ــد رنس ــانس در
نگ ــرش حاکمی ــت ب ــه بخ ــش خصوص ــی هس ــتیم،
ب ــه ط ــوری ک ــه تغیی ــر زاوی ــه کارس ــاز نیس ــت و ای ــن
نگــرش بایــد کامــا دگرکــون شــود .نــرخ ارز بــه وســیله
بانـــک مرکـــزی مشـــخص میشـــود و بـــه نوعـــی بـــه
سیاســـتهای کالن مربـــوط اســـت پـــس بخـــش
خصوصــی و بــه خصــوص صنعــت بــرق در اقتصــاد
خ ــرد در ح ــال فعالی ــت هس ــتند و نبای ــد در قب ــال
تغیی ــرات در اقتص ــاد کالن ،پاس ــخگو باش ــند.
نکتـــه دوم ایـــن اســـت کـــه وجـــود تعدیلهـــای
درس ــت و کارا در قرارداده ــا ،حک ــم اکس ــیژن را دارد
و اگ ــر اکس ــیژن ب ــه آن نرس ــد ،زن ــده نخواه ــد مان ــد.
وزات نی ــرو و ش ــرکتهای وابس ــته بای ــد اکس ــیژن را
ب ــه قرارداده ــای خ ــود بدمن ــد در غی ــر ای ــن ص ــورت
بیشـــتر قراردادهـــا متوقـــف خواهـــد شـــد .تعدیـــل
ن ــرخ ارز بای ــد ب ــه عن ــوان ال ــزام در قرارداده ــا توس ــط
شـــرکتهای دولتـــی لحـــاظ شـــود صـــرف نظـــر از
اینک ــه منش ــا بودج ــه آن ق ــرار داد چیس ــت .ب ــدون
تعدیـــل ،آینـــده قراردادهـــا مبهـــم اســـت و معلـــوم
نیســت در آینــده چنــد درصــد از بخــش خصوصــی
زن ــده بمان ــد▪ .

پرونده اول

نوسانات
تاثیر
ِ
نرخ ارز
بر صنعت برق

بررسی تاثیر نرخ ارز بر صنعت

تک نرخی یا چند نرخی،
مساله این است
داس ــتان ن ــرخ ارز و ب ــاال و پایی ــن ش ــدنش حکایت ــی
اســت کــه انــگار تمامــی نــدارد ،همیشــه در اقتصــاد
ایـــران بـــوده هرچنـــد دربرخـــی دوره هـــا ســـعی
شـــده کـــه کنتـــرل شـــود امـــا درنهایـــت راه خـــود را
ب ــاز ک ــرده و بازه ــم هم ــان حواش ــی همیش ــگی را ب ــه
دنب ــال داش ــته اس ــت ؛برهمی ــن اس ــاس ه ــم هس ــت
کـــه اقتصاددانـــان بســـیاری همـــواره بـــر ضـــرورت
نس ــازی ن ــرخ ارز تاکی ــد ک ــرده ان ــد ،راه حل ــی
یکسا 
ک ــه دول ــت ه ــا عموم ــا ب ــه خاط ــر تبع ــات اولی ــه ای
کـــه بخشـــی از آن نارضایتـــی جامعـــه اســـت از آن
اجتنـــاب مـــی کنند.وایـــن درحالـــی اســـت کـــه
بـــازار ارز نقـــش تعیینکننـــدهای در ایجـــاد ثبـــات
اقتصـــادی در زمینـــه تولیـــد و صـــادرات دارد.
در گذش ــته اقتص ــاد ای ــران ارز تکنرخ ــی را تجرب ــه
کـــرده اســـت .پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی و
پ ــس از تجرب ــه چالشه ــای ف ــراوان ،در س ــال ۱۳۷۲
دولــت بــه ســمت یکسانســازی نــرخ ارز ســوق داده
شــد و ایــن اقــدام منجــر بــه افزایــش ۲۰برابــری قیمــت
ارز شـــد .امـــا ایـــن اقـــدام عمـــر کوتاهـــی داشـــت و

عواملــی همچــون بحــران بدهیهــای خارجــی مانــع
از ادام ــه نظ ــام ارز تکنرخ ــی در آن س ــالها ش ــد.
بنابــر آثــار و شــواهدی کــه در اقتصــاد ایــران بــه وجــود
آمـــده اســـت نظـــام چندنرخـــی ارز آســـیبهایی
را ب ــه چرخ ــه اقتص ــادی وارد میکن ــد ک ــه از جمل ــه
آن میت ــوان ب ــه ایج ــاد ران ــت ب ــرای دالالن ،فس ــاد و
انحرافـــات در اقتصـــاد اشـــاره کـــرد از همیـــن روی
ه ــم ب ــرای ممانع ــت از وق ــوع چنی ــن آس ــیبهایی،
دولـــت و بانـــک مرکـــزی همـــواره درصـــدد کاهـــش
فاصل ــه نرخه ــای مختل ــف ارز ب ــا یکدیگ ــر بودهان ــد
امـــا همـــواره بـــه دلیـــل نبـــود شـــرایط الزم بـــرای
یکسانســـازی نـــرخ ارز در اقتصـــاد ایـــران ،فاصلـــه
می ــان نرخه ــای آزاد و دولت ــی کاه ــش نیافت ــه اس ــت
و گاه ت ــورم و تحری ــم ه ــای اقتص ــادی ب ــه آن دام ــن
زده و موجب ــات افزای ــش و ع ــدم ت ــوازن در ن ــرخ ارز را
دام ــن زده اس ــت.
برهمیـــن اســـاس هـــم بـــود کـــه فضـــای هیجانـــی
معامــات و تغییــرات ســریع قیمــت ،ورود تقاضــای
فن ــی ب ــه ب ــازار ،افزای ــش نقدینگ ــی در ب ــازار ،افزای ــش

 /پری شاکرین /

تحـــرکات معاملهگـــران ،جوســـازی پیرامـــون نبـــود
کنتــرل بانــک مرکــزی بــر رونــد قیمــت ،کاهــش فــروش
ارز از س ــوی صرافیه ــا و تش ــکیل صفه ــای خری ــد
مقاب ــل آنه ــا و ب ــه روای ــت برخ ــی برنام ــه دول ــت ب ــرای
تامیــن کســری بودجــه در اواخــر دی و بهمــن باعــث
ش ــد دول ــت روحان ــی ک ــه س ــعی ک ــرده ب ــود قیم ــت
دالر را ثابــت نــگاه دارد تســلیم شــرایط موجــود شــد و
قیم ــت ارز افزای ــش پی ــدا کن ــد.
برهمیــن مبنــا دونگاهــی کــه تحلیــل هــای متفاوتــی
دربـــاره افزایـــش نـــرخ ارز داشـــتند قـــوت گرفـــت ؛
دوبــاور کــه یکــی افزایــش را عامــل ضربــه بــه صنعــت
م ــی دان ــد و نگاه ــی ک ــه آن را باع ــث رش ــد و رون ــق
صنع ــت عن ــوان م ــی کن ــد .
پوی ــا جب ــل عامل ــی اقتص ــاددان معتق ــد اس ــت ک ــه:
ً
« وقتـــی کـــه نـــرخ ارز افزایـــش پیـــدا میکنـــد کامـــا
ملمـــوس اســـت کـــه قیمـــت کاالهـــای وارداتـــی
افزایـــش پیـــدا خواهـــد کرد.بـــا افزایـــش قیمـــت
کاالهـــای وارداتـــی ،تقاضـــا بـــرای آن کاالهـــا کمتـــر
میش ــود در مقاب ــل ب ــرای افزای ــش تولی ــد کااله ــای
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مش ــابه داخل ــی ،فض ــای مناس ــبی ایج ــاد میش ــود.
بــه ایــن ترتیــب در بررســی تاثیــر مثبــت افزایــش نــرخ
ارز تنهـــا بحـــث بـــر روی رشـــد صـــادرات نیســـت
چراک ــه از ای ــن ناحی ــه ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز ،کااله ــای
مشـــابه داخلـــی هـــم بـــا رشـــد مواجـــه میشـــوند و
ً
طبع ــا ای ــن ام ــر ب ــه نف ــع بخ ــش تولی ــد ه ــم هس ــت.
اگـــر بـــه آمـــار گذشـــته رجـــوع کنیـــم میبینیـــم کـــه
وقت ــی ش ــوک ارزی رخ داد واردات کش ــور ب ــه ش ــکل
محسوســـی کاهـــش پیـــدا کـــرد و نیازهـــا بـــا تولیـــد
داخلـــی پوشـــش داده شـــد.
از طـــرف دیگـــر اگـــر نـــرخ ارز افزایـــش پیـــدا کنـــد از
آنجایـــی کـــه واردات گـــران میشـــود و بـــا توجـــه
بـــه اینکـــه بخشـــی از کاالهـــا بـــه واســـطه قاچـــاق
وارد کشـــور میشـــوند ،دیگـــر نســـبت بـــه گذشـــته
مقرو نبهصرفـــه نخواهـــد بـــود .بنابرایـــن شـــاهد
محـــدود شـــدن حجـــم قاچـــاق خواهیـــم بـــود .در
ریشـ ـهیابی دالی ــل قاچ ــاق یک ــی از عوام ــل اصل ــی
ک ــه باع ــث ورود غیرقانون ــی کاال ب ــه کش ــور میش ــود،
ایـــن اســـت کـــه نـــرخ ارز در اقتصادمـــان واقعـــی
نیســت .متاســفانه دیــدگاه دولــت در اقتصــاد ایــران
هم ــواره ب ــر ای ــن اس ــاس ب ــوده ک ــه ارزش پ ــول مل ــی را
بــه هــر قیمتــی حفــظ کنــد در حالــی کــه قــدرت پــول
ملیم ــان را در بس ــیاری از مواق ــع ب ــه ط ــور تصنع ــی
تقوی ــت کردهای ــم ک ــه ب ــه زی ــان اقتص ــاد اس ــت.
ب ــه اعتق ــاد ای ــن اقتص ــاد دان در حال ــی ک ــه افزای ــش
ن ــرخ ارز ب ــه نف ــع اقتص ــاد اس ــت و ی ــک امتی ــاز ب ــرای
دولـــت محســـوب میشـــود .بـــه نظـــر میرســـد
مســـووالن دولتـــی مکانیســـم اثرگـــذاری نـــرخ ارز را
بـــر تولیـــد ،اشـــتغال و رفـــاه درک نمیکننـــد و تنهـــا
تاثیرگـــذاری افزایـــش نـــرخ ارز را در لحظـــه بررســـی
میکنن ــد و نگ ــران میش ــوند .در حال ــی ک ــه اگ ــر ب ــه
مناف ــع افزای ــش ن ــرخ ارز در بلندم ــدت توج ــه کنن ــد
متوجــه خواهنــد شــد چــه مزایایــی بــرای اقتصادمــان
بــه دنبــال دارد .بــه طــور مثــال ،اثــر مفیــد افزایــش نــرخ
ارز ب ــر ص ــادرات و تولی ــد ب ــا ی ــک تاخی ــر زمان ــی خ ــود
ً
را نش ــان میده ــد .مث ــا در برخ ــی از صنای ــع ش ــش
م ــاه ت ــا دو س ــال ط ــول میکش ــد ت ــا اث ــرات خ ــود را
نمای ــان کن ــد.
جب ــل عامل ــی توضی ــح م ــی ده ــد ک ــه  «:از آنج ــا ک ــه

اثـــرات مفیـــد افزایـــش نـــرخ ارز در بلندمـــدت رخ
میده ــد ،فرآین ــد موج ــود ب ــه خوب ــی درک نمیش ــود
و متاس ــفانه ش ــاهدیم ک ــه دولتم ــردان ب ــدون توج ــه
و بررس ــی جوان ــب ام ــر ،واکن ــش نش ــان میدهن ــد و
تنهــا چیــزی کــه میبیننــد ایــن اســت کــه بــه واســطه
افزای ــش ن ــرخ ارز ق ــدرت خری ــد م ــردم کاه ــش پی ــدا
میکن ــد و باع ــث نارضایت ــی عموم ــی میش ــود .در
حال ــی ک ــه دول ــت بای ــد مناف ــع بلندم ــدت اث ــرات
افزایـــش نـــرخ ارز را در نظـــر بگیـــرد و اســـیر مســـائل
عوامگرایان ــه نش ــود .ج ــای تاس ــف دارد ک ــه همیش ــه
دول ــت ب ــه اث ــرات کوتاهم ــدت توج ــه میکن ــد و ب ــه
همیـــن خاطـــر همیشـــه مخالـــف افزایـــش نـــرخ ارز
اس ــت».
ای ــن اقتص ــاد دان ه ــم چنی ــن ب ــا انتق ــاد از دول ــت
یازده ــم و دوازده ــم گفت ــه اس ــت  «:در دول ــت آق ــای
روحان ــی ه ــم ب ــا ای ــن وضعی ــت غیرمعق ــول مواج ــه
هســـتیم .نمیدانـــم چـــرا از تجربیـــات دیگـــران
اس ــتفاده نمیش ــود .چ ــرا ب ــه کش ــورهایی ک ــه ام ــروز
ب ــه عن ــوان در ح ــال توس ــعه ش ــناخته میش ــوند ب ــه
عن ــوان ی ــک تجرب ــه موف ــق ن ــگاه نمیش ــود ت ــا ای ــن
فرآینـــد راههـــای خطـــا را از پیـــش روی مـــا حـــذف
کنــد .کشــورهایی کــه در چنــد ســال اخیــر پیشــرفت
کردهان ــد ب ــه عن ــوان مث ــال در جن ــوب ش ــرق آس ــیا و
چی ــن از اب ــزار ن ــرخ ارز اس ــتفاده کردن ــد ت ــا ب ــه اینج ــا
رســیدند .یعنــی نهتنهــا بــه دنبــال حفــظ ارزش پــول
ملــی خــود نبودنــد بلکــه پــول ملــی خــود را تضعیــف
ه ــم کردن ــد .ای ــن اقدام ــات را انج ــام دادن ــد ب ــه ای ــن
دلیــل کــه بتواننــد تولیــد و صــادرات خــود را تقویــت
ً
کـــرده و توســـعه پیـــدا کننـــد .اصـــوال در دنیـــا هـــم
وقت ــی بح ــث جن ــگ ارزی میش ــود ،یعن ــی اق ــدام
ب ــرای تضعی ــف م ــداوم پ ــول مل ــی کش ــورها ص ــورت
میگیـــرد بـــرای ایـــن اســـت کـــه بتواننـــد صـــادرات
خـــود را افزایـــش دهنـــد .امـــا متاســـفانه مـــا چنیـــن
وضعیت ــی را در ای ــران نداری ــم و دول ــت مان ــع ج ــدی
ب ــر س ــر افزای ــش ن ــرخ ارز اس ــت».
بـــه بـــاور جبـــل عاملـــی بایـــد از نـــرخ ارز بـــرای
اثرگ ــذاری ب ــر ن ــرخ رش ــد اقتص ــادی ،ایج ــاد اش ــتغال
و ایجـــاد رفـــاه در بلندمـــدت اســـتفاده کنیـــم.
همچنیــن مــا بایــد نــرخ ارز را بــرای کنتــرل نــرخ تــورم
و ایجـــاد قـــدرت خریـــد رهـــا کنیـــم و اگـــر اینگونـــه
بشـــود ،یعنـــی سیاســـت ارزی مـــا متوجـــه ایجـــاد
تولی ــد و ص ــادرات بیش ــتر ش ــود آنوق ــت اس ــت ک ــه
میتوانی ــم مدع ــی ش ــویم اس ــتفاده درس ــتی از اب ــزار
ارزی کردهایـــم .ابـــزار ارزی بـــه درد کاهـــش تـــورم
نخ ــورده و مفی ــد نب ــوده اس ــت .ت ــاش م ــا در دو س ــه
دهـــه بعـــد از انقـــاب بـــرای اســـتفاده از ابـــزار ارزی
بـــه منظـــور ایجـــاد ثبـــات قیمتـــی بـــه واقـــع مفیـــد
نب ــوده اس ــت ک ــه اگ ــر مفی ــد ب ــود ت ــورم بلندم ــدت م ــا
دورقم ــی نمیش ــد .پ ــس اگ ــر ب ــه درد نمیخ ــورد بای ــد
ب ــرای یکب ــار ه ــم ک ــه ش ــده اجماع ــی ایج ــاد ش ــود
ک ــه دیگ ــر از اب ــزار ارزی ب ــرای کاه ــش ت ــورم اس ــتفاده
نش ــود و بان ــک مرک ــزی بتوان ــد از آن ب ــرای اقتص ــادی

ک ــردن تولی ــد در صنای ــع مختل ــف اس ــتفاده کن ــد.
در شـــرایط فعلـــی بـــا تضعیـــف پـــول ملـــی مـــا
میتوانیـــم تولیـــد بســـیاری از کاالهـــا را در داخـــل
کش ــور اقتص ــادی کنی ــم .و در نتیج ــه آنچ ــه ت ــا ب ــه
حـــال جلـــو رفتهایـــم ،بـــه جایـــی رســـیدهایم کـــه
تولی ــد بیش ــتر کااله ــا در داخ ــل کش ــور معن ــی پی ــدا
نمیکنـــد و فقـــط از طریـــق واردات و نیـــز قاچـــاق
وضعی ــت ب ــازار م ــا ب ــه ای ــن س ــمت رفت ــه اس ــت ک ــه
مـــردم مـــا بیشـــتر از کاالهـــای خارجـــی اســـتفاده
میکننـــد .مـــن فکـــر میکنـــم کـــه مـــا میتوانیـــم از
ای ــن اب ــزار اس ــتفاده کنی ــم و تولی ــد مل ــی خ ــود را ب ــا
به ــره ب ــردن از اب ــزار و سیاس ــت ارزی تقوی ــت کنی ــم.
ایــن امــا یــک نــگاه اســت در حالــی کــه نــگاه دیگــری
نیـــز بـــه ایـــن مســـئله وجـــود دارد کـــه مـــی گویـــد:
افزایـــش نـــرخ ارز بـــه صـــورت مســـتقیم هزینههـــای
تولیـــد را افزایـــش مـــی دهـــد.از مـــواد اولیـــه گرفتـــه
ت ــا كااله ــای واس ــطه ای هم ــه ب ــه ن ــرخ ارز وابس ــته
هس ــتند .وقت ــی ن ــرخ ارز افزای ــش م ــی یاب ــد ،هزین ـهی
تم ــام ش ــده تولی ــد نی ــز افزای ــش م ــی یابد.کااله ــای
وارداتــی از جملــه مــواد اولیــه ،کاالهــای ســرمایهای و
کاالهــای واســطهای همگــی وابســته بــه ارز هســتند،
در نتیجــه هزینـهی تولیــد بــاال رفتــه و قیمــت کاالهــا
افزایـــش مییابـــد.
براســـاس ایـــن نـــگاه ،صنایـــع مختلـــف کشـــور از
حداق ــل  10ت ــا  70درص ــد ب ــه م ــواد اولیــهی خارج ــی
وابس ــتگی دارن ــد و از ای ــن منظ ــر افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــه
معنـــای افزایـــش ســـطح عمومـــی قیمتهاســـت.
كارشناســـان و مدیـــران واحدهـــای صنعتـــی
معتقدنـــد واحدهـــای صنعتـــی نبایـــد چندبـــاره و
از چنـــد ناحیـــه مـــورد فشـــار هزینـــهای قـــرار گیرنـــد
چ ــرا ك ــه ط ــرح تح ــول اقتص ــادی ب ــه ان ــدازه كاف ــی
بـــه افزایـــش هزینههـــا و بهـــای تمـــام شـــده كاالی
تولیـــدی منجـــر شـــده اســـت.حتی تمهیداتـــی
چـــون تخفیـــف مالیاتـــی ،تعرفههـــای مناســـب و
اس ــتمهال بدهیه ــا ب ــرای بخ ــش صنع ــت و تولی ــد
ه ــم ب ــه اج ــرا گذاش ــته نش ــده،لذا ای ــن اتف ــاق س ــبب
خواه ــد ش ــد ك ــه فش ــار مضاع ــف ب ــه تولی ــد كش ــور
وارد شـــود.
افزایش نرخ ارز و صنعت برق
ام ــا افزای ــش ن ــرخ ارز چ ــه تاثی ــری در صنع ــت ب ــرق
خواهــد داشــت؟ بــا توجــه بــه دونــگاه موجــود دربــاره
افزای ــش ن ــرخ ارز ام ــا براس ــاس پژوهش ــی ک ــه س ــال
گذش ــته از س ــوی عل ــی اصغ ــر اس ــماعیل نی ــا و آزاده
ش ــاه گل ــدی ص ــورت گرفت ــه مش ــخص ش ــده اس ــت
کـــه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز ترتیـــب موجـــود در انگیـــزه
هـــای ســـرمایه گـــذاری حفـــظ شـــده و بـــا کاهـــش
ن ــرخ ارز انگی ــزه ه ــای س ــرمایه گ ــذاری در اح ــداث
نی ــروگاه ه ــای س ــیکل ترکیب ــی و بخ ــاری نس ــبت ب ــه
نی ــروگاه ه ــای گازی افزای ــش م ــی یاب ــد.
براس ــاس یافت ــه ه ــای ای ــن پژوه ــش ب ــا افزای ــش ن ــرخ
ارز ،هزینـــه هـــای ثابـــت نیـــروگاه هـــا افزایـــش مـــی

پرونده اول

یاب ــد ام ــا هزین ــه ه ــای متغی ــر آن ه ــا ب ــا تغیی ــر ج ــدی
مواج ــه نم ــی ش ــود.پس انتظ ــار م ــی رود ک ــه ای ــن ام ــر
در کوت ــاه م ــدت در ی ــک ب ــازار ب ــا خاصی ــت جه ــش
قیم ــت ،نتیج ــه محسوس ــی ب ــر قیم ــت ه ــای ب ــازار
بـــرق نداشـــته باشـــد.اما در بلنـــد مـــدت احـــداث
برخــی از نیــروگاه هــای جدیــد یــا جایگزینــی برخــی از
نیــروگاه هــای فعلــی کــه قبــل از افزایــش نــرخ ارز ســود
آور بودن ــد ،دیگ ــر س ــودآور نخواه ــد ب ــود و در نتیج ــه
افزایــش قیمــت هــا در بــازار بــه گونــه ای خواهــد بــود
کــه تعــادل بــازار بــه وضعیــت قبلــی خــود بــاز گــردد.
ام ــا در ب ــازاری ک ــه نه ــاد تنظی ــم مق ــررات بالفاصل ــه
پ ــس از افزای ــش هزین ــه ه ــای تولی ــد ی ــا به ــره ب ــرداری
،ترکی ــب ن ــرخ س ــقف ان ــرژی و ن ــرخ پای ــه آمادگ ــی را
تعدیــل مــی کنــد ،موضــوع اندکــی متفــاوت خواهــد
بـــود .بـــه عبـــارت دیگـــر باافزایـــش نـــرخ ارز ،نهـــاد
تنظی ــم مق ــررات ن ــرخ آمادگ ــی را براس ــاس ن ــرخ ه ــای
ارز جدیــد تعدیــل خواهــد کرد.ایــن امــر بدیــن معنــی
اس ــت ک ــه ب ــا افزای ــش ی ــا کاه ــش ن ــرخ ارز ،ن ــرخ پای ــه
آمادگــی بــه عنــوان بخشــی مهــم و تعییــن کننــده در
قیم ــت ب ــرق باافزای ــش ی ــا کاه ــش روب ــرو م ــی ش ــود.
ل ــذا انتظ ــار برای ــن اس ــت ک ــه ب ــا افزای ــش ی ــا کاه ــش
ن ــرخ ارز قیم ــت ب ــرق درب ــازار نی ــز افزای ــش ی ــا کاه ــش
یاب ــد.
ه ــم چنی ــن افزای ــش ن ــرخ ارز دواثرکل ــی ب ــر درامده ــا
و هزین ــه ه ــای نی ــروگاه ه ــا خواه ــد داش ــت .ازی ــک
ط ــرف هزین ــه ه ــای اح ــداث و به ــره ب ــرداری نی ــروگاه
هــا را اافزایــش خواهــد داد و از ســوی دیگــر بــا افزایــش
نــرخ پایــه آمادگــی ،درآمدهــای نیــروگاه هــا را افزایــش
مـــی دهـــد .بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه کلیـــه نیـــروگاه
هـــا نـــرخ آمادگـــی یکســـانی بـــه ازای هـــر کیلـــووات
ظرفی ــت آم ــاده دریاف ــت م ــی کنن ــد.
طبیعت ــا افزای ــش درام ــد آمادگ ــی آن ه ــا نی ــز در ط ــول
ی ــک س ــال یکس ــان خواه ــد ب ــود ،ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه
ای ــن ک ــه هزین ــه ه ــای ثاب ــت اح ــداث نی ــروگاه ه ــای
س ــیکل ترکیب ــی بی ــش از نی ــروگاه ه ــای گازی اس ــت
.ب ــا افزای ــش یکس ــان در ن ــرخ ارز ،هزین ــه ه ــای ثاب ــت
نی ــروگاه ه ــای س ــیکل ترکیب ــی ب ــه ص ــورت مطل ــق ب ــا
افزایــش بیشــتری روبــرو خواهــد بود.بــه عبــارت بهتــر
بـــا افزایـــش یـــا کاهـــش نـــرخ ارز ،درآمدهـــای کلیـــه
نی ــروگاه ه ــا ب ــه می ــزان یکس ــانی افزای ــش ی ــا کاه ــش
یافتـــه ولـــی هزینـــه هـــای نیـــروگاه هـــای ســـیکل
ترکیبــی در مقایســه بــا نیــروگاه هــای گازی بــا افزایــش
ی ــا کاه ــش بیش ــتری روب ــرو خواه ــد ش ــد.لذا انتظ ــار
م ــی رود ک ــه باافزای ــش ی ــا کاه ــش ن ــرخ ارز بازده ــی
س ــرمایه گ ــذاری در نی ــروگاه ه ــای گازی در مقایس ــه
ب ــا س ــایر نی ــروگاه ه ــا افزای ــش ی ــا کاه ــش یاب ــد.
ه ــم چنی ــن ای ــن پژوه ــش اع ــام م ــی کن ــد ک ــه ب ــا
تغییرنــرخ ارز ،نــرخ بازدهــی داخلــی ســرمایه گــذاری
در نی ــروگاه ه ــای گازی در س ــطح  6درص ــد ثاب ــت
باق ــی خواه ــد ماند.ای ــن ام ــر ب ــه خاط ــر اعم ــال کار
وی ــژه نه ــاد تنظی ــم مق ــررات در ب ــازار اس ــت ک ــه ب ــا

هــر تغییــر در نــرخ ارز ،نــرخ پایــه آمادگــی را بــه نحــوی
اصــاح مــی کنــد کــه نــرخ بازدهــی داخلــی نیــروگاه
ه ــای گازی در س ــطح  6درص ــد باق ــی بمان ــد.
امـــا از ســـوی دیگـــر نـــرخ بازدهـــی داخلـــی ســـرمایه
گـــذاری درســـایر نیـــروگاه هـــا بـــا تغییـــر مواجـــه
خواه ــد ش ــد.به عب ــارت دیگ ــر ب ــا افزایش(کاه ــش)
ن ــرخ ارز،ن ــرخ بازده ــی داخل ــی س ــرمایه گ ــذاری در
نی ــروگاه ه ــای گازی در مقایس ــه ب ــا س ــایر نی ــروگاه ه ــا
افزایش(کاهـــش) خواهـــد یافـــت.
راهکار حل مسئله نرخ ارز چیست ؟
هم ــان ط ــور ک ــه پی ــش از ای ــن ذک ــر ش ــد ب ــه نظ ــر م ــی
رســـد یکسانســـازی نـــرخ ارز راه کاری باشـــد کـــه
مــی توانــد معضــل نــرخ ارز را بــرای همیشــه در کشــور
حــل کند.راهــکاری کــه دارای مزایــای فراوانــی بــرای
اقتص ــاد اس ــت .مث ــا یک ــی از مزیته ــای مه ــم آن
جلوگیــری از وقــوع رانــت و فســادهای مالی در ســطح
اقتص ــاد اس ــت .همچنی ــن یکسانس ــازی ن ــرخ ارز
از وقـــوع نوســـانات در اقتصـــاد جلوگیـــری میکنـــد
کـــه بـــه همیـــن دلیـــل منجـــر بـــه ورود ارز و ســـرمایه
خارجــی بــه کشــور میشــود ،زیــرا عــدم افزایــش نــرخ
ارز ب ــا توج ــه ب ــه ت ــورم باع ــث میش ــود س ــرمایهگذار
خارج ــی ب ــا اطمین ــان بیش ــتری وارد اقتص ــاد ش ــود و
ب ــا تبدی ــل پ ــول خ ــود ب ــه ری ــال ای ــن اطمین ــان را دارد
ک ــه ب ــا افزای ــش ن ــرخ دالر س ــرمایه خ ــود را از دس ــت
نمیده ــد .ای ــن اتف ــاق در س ــالهای  ۱۳۸۱و ۱۳۸۲
افت ــاد و بس ــیاری از س ــرمایهگذاران خارج ــی س ــرمایه
خــود را وارد ایــران کردنــد .بــه همیــن دلیــل بســیاری
از تاجـــران و صنعتگـــران خواســـتار حـــذف رانـــت
ارزی و ارز دونرخ ــی هس ــتند.
امـــا نکتـــه مهـــم ایـــن اســـت کـــه بـــرای اجـــرای
سیاســـت یکسانســـازی نـــرخ ارز نیـــاز اســـت کـــه
بســـترها و پیششـــرطهایی در اقتصـــاد کشـــور
فراهـــم شـــود .یکـــی از شـــرایط الزم بـــرای اجـــرای
سیاس ــت یکسانس ــازی ن ــرخ ارز ،ثب ــات اقتص ــادی
و عــدم کســری بودجــه دولــت اســت .همچنیــن نیــاز
اس ــت ک ــه آزادس ــازی مناب ــع ارزی کش ــور ص ــورت
پذیـــرد و سیاســـتهای پولـــی و مالـــی بـــا یکدیگـــر
منطبـــق باشـــد .یکـــی دیگـــر از پیششـــرطهای
کلیـــدی در اجـــرای یکسانســـازی نـــرخ ارز ،ثبـــات

ب ــازار اس ــت ک ــه در واق ــع بان ــک مرک ــزی مل ــزم اس ــت
از ایج ــاد ش ــوک در ب ــازار جلوگی ــری کن ــد .همچنی ــن
وج ــود مناب ــع کاف ــی ارزی در کش ــور و ایج ــاد رواب ــط
کارگـــزاری بـــا بانکهـــای خارجـــی از شـــرایط الزم
بـــرای یکسانســـازی نـــرخ ارز محســـوب میشـــود.
یک ــی دیگ ــر از موضوع ــات کلی ــدی در ای ــن فرآین ــد
تعییـــن یـــک نـــرخ واقعـــی ارز بـــا توجـــه بـــه منافـــع
ذینفعـــان ارز اســـت .بســـیاری معتقدنـــد نرخـــی
ک ــه ب ــازار تعیی ــن میکن ــد بهتری ــن ن ــرخ اس ــت زی ــرا از
انتظـــارات مـــردم نشـــات میگیـــرد.
ضم ــن ای ــن ک ــه نبای ــد فرام ــوش ش ــود ک ــه در فرآین ــد
اجـــرای یکسانســـازی نـــرخ ارز ،دولـــت مجبـــور
اســـت اختـــاف موجـــود میـــان نـــرخ ارز آزاد و نـــرخ
ارائهشـــده در مرکـــز مبـــادالت را بـــه صورتـــی مالیـــم
در یــک شــیب منطقــی قــرار دهــد کــه از بــروز شــوک
در اقتصـــاد جلوگیـــری کنـــد .همچنیـــن یکـــی از
موضوعات ــی ک ــه دول ــت در ای ــن فرآین ــد بای ــد در نظ ــر
داش ــته باش ــد ،ای ــن اس ــت ک ــه افزای ــش ن ــرخ ت ــورم
یکـــی از تبعـــات غیرقابـــل پیشـــگیری تکنرخـــی
کــردن ارز خواهــد بــود پــس بایــد دولــت بــا ابزارهــای
سیاســتی خــود نــرخ تــورم را کنتــرل کــرده و از افزایــش
آن جلوگی ــری کن ــد.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه اصالحــات اقتصــادی نیــاز
بـــه تدبیـــر و جســـارت سیاســـتگذار دارد .دولـــت
هرچن ــد ک ــه ممک ــن اس ــت ب ــا ای ــن اق ــدام در اف ــکار
عموم ــی ب ــد جل ــوه کن ــد ی ــا م ــورد انتق ــاد ق ــرار بگی ــرد
امــا در دراز مــدت خیــری بــه مــردم و جامعــه خواهــد
رس ــید ک ــه از ثم ــره آن تم ــام کش ــور به ــره من ــد م ــی
ش ــود.
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نوســـان نـــرخ ارز ،یکـــی از چالـــش هـــای نظـــام
سیاســـتگذاری کشـــور بـــوده اســـت .البتـــه ایـــن
رونــد تنهــا مختــص بــه ایــران نیســت و کشــورهای
زی ــادی نی ــز ب ــا ای ــن معض ــل دس ــت و پنج ــه ن ــرم
کردن ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال بح ــران ارزی آمری ــکای
التیـــن در دهـــه  ،1970آســـیای شـــرقی در ســـال
 ،1997روســـیه در ســـال هـــای  1998و ،2014
برزیـــل در ســـال  1999و بحـــران لیـــر ترکیـــه در
حوالـــی ســـال  2000نمونـــه هایـــی از ایـــن جریـــان
هســـتند.
ارزش اس ــمی دالر در کش ــور م ــا از س ــال  1357ت ــا
کن ــون از س ــطح هش ــت توم ــان ب ــه ح ــدود چه ــار
ه ــزار و  500توم ــان رس ــیده اس ــت .یعن ــی بی ــش از
 560براب ــر ش ــده اس ــت .البت ــه ب ــا توج ــه ب ــه تورم ــی
کـــه در کشـــور بـــوده و منجـــر بـــه کاهـــش قـــدرت
خریــد پــول داخلــی شــده ،افزایــش نــرخ ارز در ایــن
ب ــازه زمان ــی طبیع ــی ب ــوده اس ــت.
بررس ــی ه ــا نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ط ــی  39س ــال
گذش ــته ش ــاخص به ــای مص ــرف کنن ــده بان ــک
مرک ــزی بی ــش از  816براب ــر ش ــده اس ــت .بنابرای ــن
ای ــن آم ــار نش ــان میده ــد ،عم ــا یک ــی از دالی ــل
بــروز شــوک هــای ارزی ،عــدم کنتــرل نــرخ تــورم در
ای ــران ب ــوده اس ــت .معم ــوال ش ــوک ه ــای ارزی ک ــه
در اقتصادهای ــی مث ــل ای ــران ب ــا نظ ــام ه ــای ارزی

مدیری ــت ش ــده و وج ــود عوامل ــی مث ــل نف ــت رخ
مــی دهــد ،در سیاســت هــای پولــی و مالــی قبلــی
دول ــت ریش ــه دارد.
بایـــد توجـــه کـــرد کـــه سیاســـت نـــرخ ارز ثابـــت و
کس ــری بودج ــه مزم ــن در ص ــورت ع ــدم اص ــاح
سیاس ــت ه ــای مال ــی منج ــر ب ــه رش ــد زی ــاد حج ــم
پ ــول ب ــرای تامی ــن مال ــی کس ــری بودج ــه خواه ــد
شــد .رشــد حجــم پــول نیــز منجــر بــه تــورم خواهــد
شــد کــه بــا ثابــت نگــه داشــتن نــرخ ارز در تناقــض
اس ــت .ب ــه همی ــن دلی ــل گفت ــه م ــی ش ــود ادام ــه
چنی ــن سیاس ــت های ــی منج ــر ب ــه ب ــروز حم ــات
س ــوداگرانه و در نتیج ــه تالطم ــات ارزی خواه ــد
ش ــد.
در نیم ــه دوم س ــال ج ــاری نی ــز ب ــار دیگ ــر اقتص ــاد
ایــران بــا نوســان قیمتــی روبــرو شــد .البتــه شــدت
ای ــن نوس ــان نس ــبت ب ــه س ــال ه ــای  ،1391ک ــم
دامن ــه ت ــر ب ــود .ام ــا همی ــن نوس ــان نی ــز بس ــیاری از
توج ــه ه ــا را ب ــه خ ــود جل ــب ک ــرد و باع ــث ب ــروز
التهـــاب در بـــازار شـــد .مهمتریـــن واکنـــش نیـــز
از ســـوی بانـــک مرکـــزی صـــورت گرفتـــه کـــه بـــا
بس ــته سیاس ــتی س ــه مح ــوری فع ــا توانس ــته رون ــد
انتظ ــارات را تغیی ــر ده ــد.
*برگرفته از ماهنامه تجارت فردا
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نرخ ارز؛ عبارتی چالش برانگیز
در بستراقتصاد
نــرخ ارز؛ عبارتــی کــه ایــن رو زهــا بــا احــوال و امــوال همــه ســروکار دارد ،عبارتــی مبهــم کــه هنــوز واقعــی و غیرواقعــی بــودن آن
ب ــر کس ــی روش ــن نیس ــت و ق ــدرت پی ــش بین ــی را از فع ــاالن اقتص ــادی و مدی ــران س ــلب ک ــرده اس ــت .نوس ــانات ن ــرخ ارز در
ماهه ــای پایان ــی س ــال تالطم ــی در بس ــتر اقتص ــادی کش ــور ب ــه پ ــا ک ــرده و کس ــی ب ــرای مقابل ــه ب ــا آن سیاس ــتی معی ــن ن ــدارد.
فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق نی ــز ب ــی تردی ــد از ای ــن ت ــب و ت ــاب افزای ــش ن ــرخ ارز تاثی ــر پذیرفتهان ــد و ب ــه دنب ــال
ت ــاش ب ــرای بق ــای کس ــب و کار خ ــود هس ــتند و آرام آرام مس ــیر را ط ــی میکنن ــد ت ــا ش ــاید بتوانن ــد ب ــا کمتری ــن آس ــیب ای ــن
تنگ ــه اقتص ــادی را ط ــی کنن ــد.

افزایش نرخ ارز مساوی است
با قراردادهای متوقف

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

س ــتبران :افزای ــش ن ــرخ ارز چ ــه
تبعات ــی در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
داشــته و شــما ایــن تاثیــر پذیــری
را چگون ــه ارزیاب ــی م ــی کنی ــد؟
بـــه طـــور خیلـــی خالصـــه میتـــوان گفـــت افزایـــش
ن ــرخ ارز انبوه ــی از قرارداده ــای متوق ــف را در چن ــد
س ــال گذش ــته روی دس ــت صنع ــت ب ــرق گذاش ــت
و بـــا افزایـــش اخیـــر بایـــد منتظـــر دوره جدیـــدی از
قراردادهـــای متوقـــف در صنعـــت بـــرق باشـــیم.
سالهاســت کــه در صنعــت بــرق اعــام خودکفایــی
میکنی ــم ول ــی آی ــا خودکفای ــی ب ــه معن ــی آنس ــت ک ــه
ً
هیچگونــه خریــد خارجــی نداریــم ،کــه یقینــا پاســخ
منفــی اســت .فراتــر از آن آیــا در حــال حاضــر کشــوری
وج ــود دارد ک ــه ب ــدون ارتب ــاط و تعام ــل و تج ــارت ب ــا
س ــایر کش ــورها (هرچن ــد مح ــدود) ام ــکان حی ــات
داش ــته باش ــد؟
س ــتبران :بن ــگاه اقتص ــادی ش ــما ب ــا افزای ــش ن ــرخ
ارز دچـــار چـــه آســـیب هـــای جـــدی شـــده یـــا
خواهـــد شـــد؟
متاســفانه آســیب ها آنقدر گســترده و وســیع هســتند
کــه بســیاری از کارآفرینــان فعالیــت اقتصــادی خــود
را تعطیــل کردهانــد و ســایر فعــاالن اقتصــادی حتــی
بـــه فکـــر تعطیـــل کـــردن فعالیـــت خـــود هســـتند.
بدیه ــی اس ــت ک ــه بن ــگاه اقتص ــادی م ــا نی ــز دچ ــار
خســـران شـــده و متاســـفانه دوره جدیـــد آســـیب
ً
هـــا شـــروع شـــده اســـت .ایـــن آســـیب خصوصـــا
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ب ــرای پیمان ــکاران ش ــدیدتر از س ــایرین اس ــت .زی ــرا
پیمانـــکاران از یـــک طـــرف بـــا کارفرمایانـــی طـــرف
هس ــتند ک ــه علیرغ ــم مش ــهود ب ــودن افزای ــش ن ــرخ ارز
و اذعــان بــه آن از ســوی مســئوالن عالــی رتبــه کشــور،
اعتنایـــی بـــه خواســـته پیمانـــکاران بـــرای جبـــران
خس ــارات تحمیل ــی ندارن ــد و نداش ــتن تعدی ــل ارز
در ق ــرارداد و ع ــدم پی ــش بین ــی می ــزان افزای ــش ن ــرخ
ً
ارز را تمام ــا متوج ــه پیمان ــکار م ــی دانن ــد .حت ــی در
مــواردی کــه تعدیــل ارز در قــرارداد پیــش بینــی شــده
ً
اس ــت ،صرف ــا افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــه ن ــرخ ارز مبادل ــه
ای را م ــد نظ ــر دارن ــد (در صورتیک ــه افزای ــش نس ــبی
ن ــرخ ارز در ب ــازار آزاد حداق ــل  %10بیش ــتر از افزای ــش
نس ــبی ن ــرخ ارز مبادل ــه ای اس ــت) و اگ ــر پیمان ــکار
خــوش شانســی موفــق بــه اخــذ تأییــد کارفرمــا حتــی
بــا همــان نــرخ ارز مبادلــه ای گــردد ،زمــان پرداخــت
مـــا بـــه التفـــاوت ،در انتهـــای قـــرارداد اســـت و نـــه
در حیـــن اجـــرای کار کـــه پیمانـــکار را مجبـــور بـــه
دریاف ــت وام از بانکه ــا آن ه ــم ب ــا ن ــرخ س ــود تم ــام
ش ــده ب ــاالی  %25م ــی کن ــد.
از ط ــرف دیگ ــر پیمان ــکار ب ــا س ــازندگان و ی ــا تامی ــن
کنندگانـــی مواجـــه اســـت کـــه بـــه حـــق ،تاثیـــرات
افزایـــش نـــرخ ارز را در قیمـــت پیشـــنهادی اعمـــال
و قیم ــت تجدی ــد نظ ــر ش ــده را ب ــه پیمان ــکار اع ــام
مـــی دارد و در صـــورت عـــدم قبـــول پیمانـــکار،
ّ
ســفارش و یــا تحویــل کاال معلــق مــی گــردد .بدیهــی
اســـت کـــه در هـــر کـــدام از شـــرایط مذکـــور ایـــن
ضمانتنام ــه پیمان ــکار اس ــت ک ــه ن ــزد کارفرمای ــان
در معــرض خطــر ضبــط و ...قــرار مــی گیــرد ،اتفاقــی

کـــه متاســـفانه رخ داد و علیرغـــم پیگیـــری هـــای
ســندیکای صنعــت بــرق از مقامــات ارشــد دولــت،
تاکن ــون نتیج ــه ای حاص ــل نگردی ــده و پیمان ــکاران
آس ــیب دی ــده در راهروه ــای ق ــوه قضائی ــه در رف ــت و
آم ــد هس ــتند.
ســـتبران :بـــه نظـــر شـــما وزارت نیـــرو و بنـــگاه
ه ــای اقتص ــادی ب ــا چ ــه روش ــها و راهکارهای ــی
میتواننـــد تبعـــات منفـــی افزایـــش نـــرخ ارز را
کاهـــش داده و آن را مدیریـــت کننـــد؟
 -1وزارت نی ــرو بای ــد ب ــه کلی ــه ش ــرکتهای تابع ــه و
ً
توانی ــر ف ــورا دس ــتور ده ــد ک ــه در کلی ــه قرارداده ــای
منعق ــد ش ــده در س ــالهای  95و 96تعدی ــل ن ــرخ ارز،
(ب ــر مبن ــای واقع ــی)  ،تعدی ــل به ــاء فل ــزات و جب ــران
اث ــرات ناش ــی از افزای ــش دس ــتمزدها منظ ــور گ ــردد و
حت ــی در قراردادهای ــی ک ــه ای ــن م ــوارد منظ ــور نش ــده
باش ــد اعم ــال آنه ــا الزم االج ــرا باش ــد.
 -2راهـــکار دیگـــر آنســـت کـــه در زمـــان مناقصـــه
پیمان ــکار موظ ــف باش ــد قیم ــت پیش ــنهادی را در
دو بخ ــش ری ــال و ارز ارائ ــه کن ــد ،در ای ــن ص ــورت
تعدیـــل ارز در قـــرارداد وجـــود نخواهـــد داشـــت و
ً
صرفــا تعدیــل نــرخ فلــزات و اثــرات ناشــی از افزایــش
دســـتمزدها بایســـتی در قـــرارداد منظـــور گردنـــد.
 -3همچنی ــن وزارت نی ــرو و فع ــاالن اقتص ــادی (در
قالــب ســندیکاها و انجمــن هــای صنفــی) بایســتی
بـــا برگـــزاری نشســـت هـــای کارشناســـی و دقیـــق،
فرمــت قراردادهــای غیــر عادالنــه را تغییــر و آنهــا را بــا
در نظ ــر گرفت ــن ریس ــکها و تعه ــدات مت ــوازن تنظی ــم
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کننـــد و پـــس از آن اســـتفاده از آنهـــا بـــرای کلیـــه
ش ــرکت ه ــای تابع ــه وزارت نی ــرو الزام ــی م ــی گ ــردد و
عــدم اجــرای آن متوجــه دســتگاه کارفرمایــی مربوطــه
مـــی باشـــد .البتـــه در خصـــوص متعـــادل ســـازی
شــرایط عمومــی پیمــان هــا ( )EPC,PC,EPبایســتی
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی نیـــز مشـــارکت
مســتقیم داشــته باشــد .بــه هــر حــال همانطــور کــه در
عق ــد ق ــرارداد ب ــا ش ــرکتهای خارج ــی ،کارفرمای ــان
دولتـــی (ایرانـــی) از قراردادهـــای ناعادالنـــه حاضـــر
اســـتفاده نمیکننـــد ،در قراردادهـــای داخلـــی نیـــز
بایس ــتی ش ــرایط متعادل ــی برق ــرار ش ــود.
س ــتبران :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور
و نوس ــان قیم ــت ارز ،ش ــرایط ح ــوزه صنع ــت ب ــه
خص ــوص ح ــوزه کس ــب و کار خ ــود را ب ــرای س ــال
آین ــده چگون ــه پی ــش بین ــی میکنی ــد؟
متاســـفانه و علیرغـــم میـــل باطنـــی بایســـتی
اع ــام گ ــردد ک ــه ش ــرایط خوب ــی پی ــش رو نداری ــم.
مجموع ـهای از عوامــل ایــن پیــش بینــی از قــرار ذیــل
مـــی باشـــند:
ً
 -1قرارداده ــای ناعادالن ــه و ش ــرایط کام ــا یکطرف ــه
ب ــه نف ــع کارفرمای ــان در قرارداده ــا
 -2توجـــه نداشـــتن بســـیاری از کارفرمایـــان بـــه
تبع ــات ناش ــی از افزای ــش قیمتهای ــی ک ــه خ ــارج
از کنت ــرل و پی ــش بین ــی پیمان ــکاران و س ــازندگان
اســـت (ارز یـــا فلـــز ،دســـتمزد و امثالهـــم
 -3شــرایط عمومــی پیمــان هــا (از نــوع اول تــا ســوم)
ک ــه م ــورد اس ــتفاده کارفرمای ــان ق ــرار م ــی گی ــرد ،ب ــرای
زمان ــی تنظی ــم ش ــده اس ــت ک ــه کارفرمای ــان مش ــکل
مالـــی ندارنـــد و حســـن نیـــت در روابـــط کارفرمـــا و
مشــاور و پیمانــکار مــوج میزنــد ،لــذا هیــچ صــورت
حس ــاب و ی ــا ص ــورت وضعیت ــی ب ــه خاط ــر کمب ــود
مناب ــع مال ــی کارفرم ــا ب ــا ای ــرادات جزئ ــی برگش ــت
نم ــی خ ــورد و متوق ــف نم ــی ش ــود و پیمان ــکار نی ــز
آنقـــدر منابـــع مالـــی از خـــودش دارد کـــه اجـــازه
وقفـــه در کار بـــه خاطـــر دیرکـــرد در پرداخـــت هـــا را
نمیدهـــد.
 -4مثلـــث کارفرمـــا ،مشـــاور ،پیمانـــکار بایســـتی
در راس ــتای انج ــام پ ــروژه ش ــکل گیرن ــد ،متاس ــفانه
در حـــال حاضـــر بـــار اصلـــی اجـــرای کار و تحمـــل
خس ــارات و ش ــنیدن نامالیم ــات و ضب ــط تضامی ــن
 ...بـــر دوش پیمانـــکار اســـت (بـــا توجـــه بـــه مـــوارد
ف ــوق).
از آنجائیکـــه امیـــدی بـــه حـــل موضوعـــات فـــوق
حداق ــل در چن ــد س ــال آین ــده محتم ــل نم ــی باش ــد
ل ــذا پی ــش بین ــی ن ــه تنه ــا س ــال آین ــده بلک ــه س ــال
بع ــد از آن نی ــز ب ــه هی ــچ روی مثب ــت نیس ــت▪ .

نهادهای قانونگذار ،آثار زیانبار
تغییر نرخ ارز را جبران کنند

ســـتبران :افزایـــش نـــرخ ارز
چ ــه تبعات ــی در ح ــوزه صنع ــت
ب ــرق داش ــته و ش ــما ای ــن تاثی ــر
پذیـــری را چگونـــه ارزیابـــی مـــی کنیـــد؟
افزای ــش ن ــرخ ارز ( ی ــا در واق ــع نزدی ــک ش ــدن ن ــرخ ارز
بــه نــرخ واقعــی) در کوتــاه مــدت اثــرات منفــی خــود را
خواهــد داشــت بــه ایــن دلیــل کــه تعهــدات جــاری و
معتبــر در حالــی کــه مبلــغ ثابتــی دارنــد ،قیمــت تمــام
شــده بیشــتری خواهنــد داشــت کــه موجــب ضــرر و
زیــان مــی گــردد ولــی در بلنــد مــدت تولیدکننــدگان
واقع ــی از آن س ــود خواهن ــد ب ــرد و ق ــدرت رقابتش ــان
در مقابــل کاالی وارداتــی افزایــش مــی یابــد
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه کارفرم ــای اصل ــی در پروژهه ــای
بـــزرگ برقـــی بـــه نوعـــی دولـــت مـــی باشـــد ،مـــی
توانن ــد ب ــا تمهیدات ــی و ب ــا واق ــع بین ــی ،تاثی ــر تف ــاوت
نـــرخ ارز را در بخـــش وارداتـــی و مـــواد خـــام تولیـــد
داخل ــی قیم ــت تم ــام ش ــده ب ــرای تولیدکنن ــدگان و
پیمانــکاران لحــاظ کــرده و اثــرات منفــی آن را بــرای
فع ــاالن اقتص ــادی خنث ــی کنن ــد.
س ــتبران :بن ــگاه اقتص ــادی ش ــما ب ــا افزای ــش ن ــرخ
ارز دچـــار چـــه آســـیب هـــای جـــدی شـــده یـــا
خواهـــد شـــد؟
شــرکت مــا بــه خاطــر اجــرای تعهــدات و قراردادهــای
جـــاری خـــود حتمـــا از ایـــن شـــرایط متضـــرر مـــی
گـــردد زیـــرا تغییـــر و افزایـــش نـــرخ ارز فقـــط بخـــش
واردات ــی را متأث ــر نم ــی نمای ــد ت ــا ب ــا افزای ــش عم ــق
س ــاخت داخ ــل مدیری ــت ش ــود و م ــواد اولی ــه تولی ــد
داخلـــی کـــه اغلـــب دســـت شـــرکتهای دولتـــی
میباشـــد ،بمراتـــب ســـریعتر از کاالی وارداتـــی
افزایـــش قیمـــت مییابنـــد .البتـــه در کوتـــاه مـــدت
امیدواری ــم کارفرمای ــان عزی ــز ب ــا واق ــع بین ــی بخش ــی
از ضـــرر و زیـــان ناشـــی از تاثیـــر افزایـــش نـــرخ ارز را
جب ــران کنن ــد و در بلن ــد م ــدت ب ــا افزای ــش ق ــدرت
رقابـــت و بدســـت آوردن ســـهم بازارهـــای بیشـــتر،
ایــن ضــرر و زیــان جبــران شــود و در صــورت اهتمــام
و تصمی ــم کارفرمای ــان ب ــرای برخ ــورد واق ــع بینان ــه ب ــا
موضــوع و جبــران بخشــی از اثــرات افزایــش نــرخ ارز،
آســـیبهای پیـــش رو قابـــل تحمـــل خواهـــد بـــود.
س ــتبران :ب ــه نظ ــر ش ــما وزارت نی ــرو و بنگاهه ــای
اقتص ــادی ب ــا چ ــه روش ه ــا و راهکارهای ــی م ــی
توانن ــد تبع ــات منف ــی افزای ــش ن ــرخ ارز را کاه ــش
داده و آن ــرا مدیری ــت کنن ــد؟
در ص ــورت وج ــود اراده در وزارت نی ــرو ،وج ــود ب ــاور
در دســتگاههای نظارتــی کــه بنگاههــای اقتصــادی

ولی اهلل بیات؛
مدیر عامل شرکت پارس سوییچ
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از دارائ ــی ه ــای کش ــورمان م ــی باش ــند و حف ــظ آنه ــا
وظیفـــه ای ملـــی و بـــدون برنامـــه ریـــزی و پیـــش
بین ــی چگونگ ــی جب ــران آث ــار س ــوء افزای ــش ن ــرخ ارز
و ی ــا نزدی ــک ش ــدن ن ــرخ ارز ب ــه ن ــرخ واقع ــی ،اقدام ــی
اس ــت ک ــه م ــی توان ــد اقتص ــاد و واحده ــای تولی ــدی
را تهدی ــد نماین ــد و از بی ــن رفت ــن و حت ــی تضعی ــف
آنهـــا ،آب در آســـیاب بدخواهـــان نظـــام ریختـــن
اس ــت.
در چنیـــن شـــرایطی پیـــدا کـــردن راه حـــل بـــرای
خنث ــی ک ــردن تبع ــات منف ــی افزای ــش ن ــرخ ارز ،م ــی
توان ــد بس ــیار س ــاده باش ــد بعن ــوان مث ــال م ــی ت ــوان
دســتوری صــادر و تاکیــد نمــود کــه از مبلــغ قــرارداد،
ســهم هزینــه هــای پرســنلی( حقــوق و بیمــه) و ســود
احتمالـــی کســـر و بقیـــه مبلـــغ قـــرارداد بـــا نـــرخ روز
پیشــنهاد قیمــت قــرارداد بــه ارز تبدیــل و باقیمانــده
حج ــم پ ــروژه ب ــه ن ــرخ روز اج ــرای ق ــرارداد و تهی ــه ارز
ً
مج ــددا ب ــه ری ــال تبدی ــل ش ــده و س ــهم هزین ــه ه ــای
پرس ــنلی و س ــود ب ــه آن اضاف ــه ش ــده و بعن ــوان مبل ــغ
جدی ــد ق ــرارداد تواف ــق گ ــردد .بدی ــن ترتی ــب هی ــچ
فرصــت فســاد و بحــث و نگرانــی بــرای هیــچ طــرف
باقـــی نمـــی مانـــد و واحدهـــای تولیـــدی و فعـــاالن
اقتصـــادی نیـــز بعنـــوان ســـرمایه هـــای ملـــی ،در
عرص ــه فعالی ــت باق ــی خواهن ــد ب ــود.
س ــتبران :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور
و نوس ــان قیم ــت ارز ،ش ــرایط ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
بـــه خصـــوص حـــوزه کســـب و کار خـــود را بـــرای
س ــال آین ــده چگون ــه پی ــش بین ــی م ــی کنی ــد؟
همچنانک ــه توضی ــح داده ش ــد در س ــال آت ــی ب ــرای
اجـــرای قراردادهایـــی کـــه در دســـت اقـــدام داریـــم
و مبالـــغ ثابتـــی دارنـــد ،دچـــار مشـــکل و چالـــش
خواهی ــم ب ــود .در حال ــی ک ــه کارفرم ــای دولت ــی م ــی
ً
توانـــد بـــا واقـــع بینـــی و طبـــق عرفـــی کـــه معمـــوال
در قراردادهـــا پیـــش بینـــی مـــی کننـــد (البتـــه در
ً
قرارداده ــای دولت ــی بعض ــا بدلی ــل ی ــک طرف ــه ب ــودن
ق ــرارداد ،فرص ــت تعدی ــل پی ــش بین ــی نم ــی ش ــود)،
ب ــا ب ــکار ب ــردن تدبی ــر و ط ــرح موض ــوع در نهاده ــای
قانـــون گـــذاری و نظارتـــی ،مـــی تـــوان آثـــار زیانبـــار
تغیی ــر ن ــرخ ارز را حت ــی در ص ــورت ع ــدم وج ــود بن ــد
تعدیــل در قــرارداد جبــران کــرد در غیــر ایــن صــورت
طبیعـــی اســـت کـــه چالـــش الزم را بـــا کارفرماهـــا
داشـــته باشـــیم ولـــی در بلنـــد مـــدت و بـــه شـــرط
عب ــور از ای ــن بره ــه حس ــاس ،ب ــه آین ــده فعالیتم ــان
امیدوارتریـــم▪ .
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دولت با اتخاذ سیاست های مناسب
نرخ ارز را به حالت متعادل برگرداند
س ــتبران :افزای ــش ن ــرخ ارز چ ــه تبعات ــی در ح ــوزه
صنع ــت ب ــرق داش ــته و ش ــما ای ــن تاثیرپذی ــری را
چگون ــه ارزیاب ــی م ــی کنی ــد؟
یکـــی از تبعـــات افزایـــش نـــرخ ارز رکـــود اقتصـــادی
اس ــت ،ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه بخش ــی از م ــواد اولی ــه
مـــورد نیـــاز بنـــگاه هـــای تولیـــدی از خـــارج کشـــور
تامی ــن م ــی ش ــود ،فعالی ــت بن ــگاه ه ــای تولی ــدی ب ــه
ســه دلیــل عمــده بــا چالــش مواجــه خواهــد شــد ،اوال
هزین ــه ه ــای مال ــی آن ه ــا ب ــه ص ــورت غی ــر متع ــارف
بــاال مــی رود ،ثانیــا بــا رکــود اقتصــادی ایجــاد شــده،
بــازار محصــوالت از شــرایط عــادی خــارج مــی شــود،
ثالثــا :تاثیــر ســوء در ســرمایه گــذاری داخلــی داشــته
و افزایـــش ریســـک در ســـرمایه گـــذاری خارجـــی را
در پـــی خواهـــد داشـــت .لـــذا در صـــورت ادامـــه
رون ــد افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــه ش ــکل نامتع ــارف و ع ــدم
کنتـــرل بـــازار توســـط مراجـــع ذی صـــاح صنعـــت
ب ــرق از رش ــد و توس ــعه م ــورد انتظ ــار فاصل ــه گرفت ــه
و ع ــوارض بع ــدی آن ش ــامل وابس ــتگی ب ــه خ ــارج،
افزای ــش گران ــی و بی ــکاری ،گریب ــان گی ــر اقتص ــاد و
جامع ــه خواه ــد ش ــد.
ســـتبران :بنـــگاه اقتصـــادی شـــما بـــا افزایـــش
ن ــرخ ارز دچ ــار چ ــه آس ــیب ه ــای ج ــدی ش ــده ی ــا
خواهـــد شـــد؟
بـــه طـــور کلـــی صنعـــت ترانسفورماتورســـازی و بـــه
وی ــژه ش ــرکت ای ــران ترانس ــفو ری ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز
ب ــا چال ــش ه ــای زی ــر روبهروس ــت:

نوسان نرخ ارز قدرت پیش بینی را از
مدیران سلب کرده است
س ــتبران :افزای ــش ن ــرخ ارز چ ــه
تبعات ــی در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
داشــته و شــما ایــن تأثیــر پذیــری
را چگون ــه ارزیاب ــی میکنی ــد؟
ب ــا توج ــه ب ــه تأمی ــن بخ ــش عم ــدهای از م ــواد اولی ــه
تولیـــدات ایـــران از خـــارج کشـــور ،بعضـــا قیمـــت
تم ــام ش ــده محص ــوالت و تولی ــدات ایران ــی متاث ــر از
قیم ــت ارز و چرخ ــش قیم ــت دالر در ب ــازار اس ــت.
از ای ــن رو تبع ــات گران ــی ن ــرخ ارز منج ــر ب ــه افزای ــش
قیمــت تولیــدات میگــردد ،تولیداتــی کــه مســتقیما
ً
قیم ــت م ــواد اولی ــه و بعض ــا قیم ــت تم ــام ش ــده آن
متاثــر از نــرخ ارز اســت .نرخــی کــه در صــورت گرانــی
یــا هرگونــه افزایــش آن تأثیــر قابــل توجهــی در تولیــدات
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داوود جعفری؛
مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو ری
 -1بخشــی از مــواد اولیــه و تجهیــزات مــورد اســتفاده
در تولی ــد ترانس ــفورماتور واردات ــی اس ــت ل ــذا افزای ــش
نـــرخ ارز تاثیـــر مســـتقیم روی افزایـــش خریـــد مـــواد،
هزین ــه ه ــا و نهایت ــا قیم ــت تم ــام ش ــده محص ــوالت
دارد .از طـــرف دیگـــر بـــا افزایـــش غیـــر متعـــارف
هزینههـــا ،توجیـــه اقتصـــادی تولیـــد زیـــر ســـوال
مـــیرود.
 -2بــا رکــود اقتصــادی ایجــاد شــده طــی چنــد ســال
اخی ــر و تش ــدید آن ب ــا جه ــش ن ــرخ ارز ،ط ــرح ه ــای
توســعه ای در کشــور نیــز دچــار رکــود شــده و علیرغــم
نی ــاز ب ــازار ،ب ــا کاه ــش تقاض ــا روب ــرو ب ــوده ای ــم.
ســـتبران :بـــه نظـــر شـــما وزارت نیـــرو و بنـــگاه
ه ــای اقتص ــادی ب ــا چ ــه روش ه ــا و راه کارهای ــی
میتواننـــد تبعـــات منفـــی افزایـــش نـــرخ ارز را
کاهـــش داده و آن را مدیریـــت کننـــد؟
 -1ضـــروری اســـت دولـــت در اولیـــن فرصـــت بـــا
اتخـــاذ سیاســـت هـــای مناســـب نـــرخ ارز را بـــه
حالـــت متعـــادل برگردانـــده و تثبیـــت کنـــد.
 -2انتظـــار مـــی رود دولـــت هرچـــه ســـریعتر
سیاســـتهای تشـــویقی خـــود را در حـــوزه تولیـــد
بـــه خصـــوص صنعـــت بـــرق کـــه یـــک صنعـــت
اســـتراتژیک مـــی باشـــد ،تقویـــت و اجـــرا نمایـــد تـــا
جلـــوی آســـیب هـــای بیشـــتر بـــه صنعـــت گرفتـــه
شـــود.
 -3در خصـــوص بخشـــودگی هـــای مالیاتـــی
و کاهـــش ســـود تســـهیالت بانکـــی بنـــگاه هـــای

تولیـــدی بایـــد هـــر چـــه ســـریعتر اقـــدام مناســـبی
انجـــام شـــود.
 -4وزارت نی ــرو ،ش ــرکت ه ــا و پیمان ــکاران وابس ــته
بای ــد در خص ــوص بازپرداخ ــت بده ــی ه ــای خ ــود
ب ــه تولی ــد کنن ــدگان ح ــوزه صنع ــت ب ــرق س ــرعت
عم ــل داش ــته باش ــند.
 -5بن ــگاه ه ــای تولی ــدی نی ــز م ــی بایس ــت از تم ــام
تـــوان و ظرفیـــت خـــود و وزارت نیـــرو بـــرای بهـــره
جســـتن از فرصـــت صـــادرات اســـتفاده کننـــد.
س ــتبران :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور
و نوس ــان قیم ــت ارز ،ش ــرایط ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
بـــه خصـــوص حـــوزه کســـب و کار خـــود را بـــرای
س ــال آین ــده چگون ــه ارزیاب ــی م ــی کنی ــد؟
آن چــه مســلم اســت بــا جهــش اخیــر نــرخ ارز ،ســال
آینـــده بـــرای حـــوزه صنعـــت بـــرق و بـــه خصـــوص
صنع ــت ترانسفورماتورس ــازی س ــال دش ــواری از نظ ــر
اقتص ــادی پی ــش بین ــی م ــی ش ــود ام ــا از آن ج ــا ک ــه
 95درصـــد صـــادرات خدمـــات فنـــی مهندســـی
کش ــور در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق اتف ــاق م ــی افت ــد ،م ــا
مصم ــم هس ــتیم ب ــا به ــره گی ــری از اص ــول اقتص ــاد
مقاومت ــی ضم ــن اس ــتفاده از ظرفی ــت ه ــای موج ــود
تـــاش خـــود را در بازاریابـــی سفارشـــات خـــاص و
همچنی ــن سفارش ــات صادرات ــی دو چن ــدان نم ــوده
و در ح ــد ام ــکان ب ــه ای ــن صنع ــت رون ــق بخش ــیم و
انتظ ــار داری ــم ک ــه دول ــت و وزارت نی ــرو نی ــز م ــا را در
ای ــن مس ــیر ی ــاری کنن ــد▪ .

صابر شریفی؛
مدیریت بازاریابی و فروش شرکت مهندسی الکترونیرو تابان کنترل

و قیم ــت تم ــام ش ــده محص ــوالت خواه ــد داش ــت.
تولیداتـــی کـــه تـــا پیـــش از ایـــن بـــه بهانـــه برجـــام و
گس ــترش دامن ــه ارتباط ــات ب ــا س ــایر کش ــورها بیش ــتر
منتظ ــر ارزان ــی ن ــرخ ارز و کاه ــش قیم ــت تم ــام ش ــده
محص ــوالت ب ــود ت ــا ش ــاید در ای ــن بی ــن ب ــا افزای ــش
مق ــرون ب ــه صرف ــه ب ــودن تولی ــدات ک ــه ن ــه فق ــط در
داخ ــل کش ــور ک ــه بیش ــتر در فضاه ــای بینالملل ــی
نی ــز ب ــه ت ــوان رقابت ــی خ ــود بیفزای ــد.
افزای ــش ن ــرخ ارز در ای ــران مش ــابه شمش ــمیر دولب ــه
اســـت کـــه هـــم میتوانـــد در افزایـــش صـــادرات و
ده ــای صادرات ــی کش ــور و باالخ ــص ص ــادرات
درآم 
غی ــر نفت ــی مؤث ــر واق ــع ش ــود و ه ــم در واردات م ــواد
اولیــه کــه بخــش عمــده تولیــدات را شــامل میشــود

اث ــر منف ــی و تورم ــی ایج ــاد کن ــد و در نهای ــت ب ــا ت ــورم
حاصلــه منجــر بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده کاالی
تولیــد شــده و گرانــی شــود .در ایــن صنعــت ،افزایــش
ن ــرخ ارز ه ــم میتوان ــد ب ــه ض ــرر تولی ــد کنن ــده باش ــد
و ه ــم ب ــه نف ــع صادرکنن ــده .ب ــه عبارت ــی ب ــا توج ــه
بـــه واردات بخشـــی از مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز ایـــن
صنعــت ،افزایــش نــرخ ارز تأثیــرات منفــی خــودش را
خواهــد داشــت از ســوی دیگــر چــه بســا ایــن افزایــش
نـــرخ ارز تبعـــات مثبتـــی در صـــادرات و باالخـــص
ص ــادرات غیرنفت ــی داش ــته باش ــد .اینک ــه عن ــوان
میش ــود افزای ــش ن ــرخ ارز ورشکس ــتگی در اقتص ــاد
را در پـــی خواهـــد داشـــت شـــاید حـــرف درســـتی
باش ــد چ ــرا ک ــه از نظ ــر م ــن وقت ــی ق ــدرت ارزش پ ــول

مل ــی در براب ــر ارزه ــای خارج ــی ب ــه ش ــدت کاه ــش
یاب ــد ،بای ــد گف ــت :اقتص ــاد کالن کش ــور ب ــا چالش ــی
ج ــدی روب ــه رو میش ــود.
بایـــد یـــادآور شـــد کـــه در حـــال حاضـــر مشـــکل
اقتص ــاد ای ــران ب ــا چن ــد نرخ ــه ب ــودن ارز و نوس ــانات
آن اســـت چـــرا کـــه ایـــن نوســـانات نـــرخ ارز نـــه بـــه
نف ــع تولی ــد کنن ــده اس ــت و ن ــه ب ــه نف ــع صادرکنن ــده
و از ســـوی دیگـــر ایـــن نوســـانات نـــرخ ارز قـــدرت
پیـــش بینـــی را از مدیـــران ســـلب میکنـــد و ایـــن
آف ــت مدیری ــت اس ــت چ ــرا ک ــه مدی ــر ی ــک واح ــد
تولی ــدی ی ــا صادرات ــی ق ــدرت پی ــش بین ــی از آین ــده
نـــدارد و نمیدانـــد کـــه اکنـــون بـــه صـــاح اســـت
ای ــن م ــواد اولی ــه را بخ ــرد ی ــا خی ــر و اگ ــر تمایل ــی ب ــرای
خریـــد دارد ایـــن خریـــد چنـــد ماهـــه یـــا بـــرای چـــه
مدت ــی باش ــد ی ــا چ ــه بس ــا در قرارداده ــای صادرات ــی
قــدرت تشــخیص و پیــش بینــی از آینــده صــادرات
کااله ــای خ ــودش نی ــز نداش ــته باش ــد ک ــه ق ــرارداد
دو ماه ــه و س ــه ماه ــه عق ــد کن ــد ی ــا بلن ــد م ــدت،
بنابرای ــن ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن مه ــم ک ــه ق ــدرت پی ــش
بینــی از مدیــر مجموعــه تولیــدی در زمینــه تولیــد تــا
صــادرات کاال ســلب خواهــد شــد مــا از نوســان نــرخ
ارز ب ــا عن ــوان آف ــت مدیری ــت ی ــاد میکنی ــم.
ایــن درحالــی اســت کــه اگــر افزایــش نــرخ ارز برنامــه
ریــزی شــده باشــد بــه عبارتــی دولــت هــر ســاله یــا هــر
چنــد ســال یکبــار درصــد خاصــی را بــرای افزایــش یــا
کاهــش در نظــر بگیــرد و اعمــال کنــد ایــن نمیتوانــد
مدیریــت مجموعــه را متضــرر کنــد چــرا کــه هــر گونــه
افزایـــش قیمتـــی در خصـــوص نـــرخ ارز بـــا برنامـــه
ریـــزی قبلـــی پیـــش مـــیرود و مدیـــران واحدهـــای
تولی ــدی ت ــا صادرات ــی ق ــدرت پیشبین ــی از می ــزان
خری ــد ت ــا تولی ــدات و ص ــادرات را دارن ــد.
ســـتبران :بنـــگاه اقتصـــادی شـــما بـــا افزایـــش
ن ــرخ ارز دچ ــار چ ــه آس ــیبهای ج ــدی ش ــده ی ــا
خواهـــد شـــد؟
بدیه ــی اس ــت ک ــه افزای ــش ن ــرخ ارز باع ــث ایج ــاد
ت ــورم خواه ــد ش ــد و ش ــکی نیس ــت ک ــه اگ ــر ارز ب ــا
افزای ــش قیم ــت مواج ــه ش ــود ت ــورم نی ــز ب ــه جامع ــه
تحمی ــل خواه ــد ش ــد از س ــوی دیگ ــر ای ــن افزای ــش
ن ــرخ ارز ه ــم ب ــار اقتص ــادی خواه ــد داش ــت و ه ــم
بـــار روانـــی ،چـــرا کـــه شـــما در بـــازار کاالهایـــی را
ً
میبینی ــد ک ــه اص ــا ارتب ــاط مس ــتقیمی ب ــا افزای ــش
ن ــرخ ارز ن ــدارد ام ــا از آنجای ــی ک ــه م ــواد اولی ــه ای ــن
نت ــر
کاال واردات ــی اس ــت ه ــر چ ــه ای ــن م ــواد اولی ــه گرا 
باشـــد قیمـــت تمـــام شـــده محصـــول نیـــز باالتـــر
خواهـــد رفـــت کـــه در ایـــن صـــورت اگـــر اقتصـــاد
کشـــور بـــا رونـــق همـــراه باشـــد شـــما میتوانیـــد بـــه
نس ــبت افزای ــش قیم ــت م ــواد اولی ــه ،قیم ــت ف ــروش
ً
را نی ــز افزای ــش دهی ــد ام ــا بعض ــا ش ــرایط کش ــور ب ــا
رونـــق اقتصـــادی همـــراه نیســـت و مواقعـــی هـــم
هســت کــه کشــور بــا رکــود دســت بــه گریبــان اســت

و نمیتوانیـــد قیمـــت فـــروش محصـــول یـــا کاال
را متناســـب بـــا افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده کاال،
افزایــش دهیــد؛ بــه عبارتــی بــازار کشــش آن را نــدارد؛
بنابرای ــن در ای ــن ش ــرایط ،قیم ــت ف ــروش پایینت ــر از
قیم ــت تم ــام ش ــده خواه ــد ب ــود و واح ــد صنعت ــی
وارد منطقـــه ضـــرر و زیـــان میشـــود.
ب ــه عبارت ــی م ــواد اولی ــه گ ــران تهی ــه ش ــده و قیم ــت
تم ــام ش ــده کاال افزای ــش داش ــته اس ــت ،ام ــا ب ــرای
ف ــروش نمیتوانی ــد ای ــن افزای ــش قیم ــت را اعم ــال
کنی ــد بنابرای ــن ب ــازار مناس ــبی وج ــود ن ــدارد .از ای ــن
رو عن ــوان میکنی ــم ک ــه عرض ــه و تقاض ــای خوب ــی
وجــود نــدارد و ایــن کاالی تولیــد شــده نمیتوانــد بــه
ف ــروش برس ــد ی ــا بای ــد ب ــه قیم ــت پایینت ــر از تولی ــد
فروخت ــه ش ــود ک ــه وارد منطق ــه ض ــرر و زی ــان میش ــود
کــه در ایــن صــورت واحــد تولیــدی پــس از مدتــی بــا
ضـــرر و ورشکســـتگی مالـــی مواجـــه میشـــود و کار
بــه تعطیلــی بنــگاه تولیــدی خواهــد رســید؛ بنابرایــن
ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز دو ن ــوع ت ــورم در جامع ــه حاک ــم
خواه ــد ش ــد ک ــه یک ــی؛ ت ــورم ناش ــی از گران ــی خری ــد
مــواد اولیــه اســت و دیگــری تــورم ناشــی از بــار روانــی
ای ــن موض ــوع اس ــت ک ــه چ ــه بس ــا تم ــام اف ــرادی ک ــه
مســـتقیم نیـــز بـــا ایـــن افزایـــش قیمـــت در ارتبـــاط
نیســـتند تحـــت تأثیـــر ایـــن بـــار روانـــی در جامعـــه
ق ــرار میگیرن ــد و ب ــا ای ــن مکانی ــزم ک ــه افزای ــش ن ــرخ
ارز ب ــر روی تمام ــی ارکان اقتص ــادی و اجتماع ــی در
جامع ــه تأثی ــرات خ ــود را ب ــر ج ــای میگ ــذارد روب ــه رو
میشـــوند.
س ــتبران :ب ــه نظ ــر ش ــما وزارت نی ــرو و بنگاهه ــای
اقتصـــادی بـــا چـــه روشهـــا و راهکارهایـــی
میتواننـــد تبعـــات منفـــی افزایـــش نـــرخ ارز زا
کاهـــش داده و آن را مدیریـــت کننـــد؟
مســئله نــرخ ارز ریشـهای و عمیقتــر از ایــن بحثهــا
اس ــت .عوامل ــی ک ــه باع ــث افزای ــش ن ــرخ ارز ش ــدند
چن ــد م ــورد اس ــت .اول؛ کمب ــود مناب ــع ارزی بان ــک
مرکـــزی و فشـــار مضاعـــف بـــر روی منابـــع ارزی
اس ــت .م ــا ح ــدود  ۵۰میلی ــارد دالر ص ــادرات نف ــت
خ ــام در س ــال داری ــم .از ای ــن رق ــم  ۱۴و نی ــم درص ــد
آن باب ــت تجهی ــز و نوس ــازی و اکتش ــاف ب ــه ش ــرکت
مل ــی نف ــت اختص ــاص مییاب ــد .یعن ــی ب ــه عبارت ــی
از  ۵۰میلی ــارد دالر درآم ــد نفت ــی ح ــدود  ۴۲میلی ــارد
دالر آن بـــه خزانـــه واریـــز میشـــود و بانـــک مرکـــزی
میتوان ــد روی آن مان ــور ده ــد .درح ــال حاض ــر ت ــراز
تج ــاری غی ــر نفت ــی ای ــران بی ــش از  ۷میلی ــارد دالر
کســـری دارد .هفـــت میلیـــارد دالر بـــرای پوشـــش
واردات نی ــاز ب ــه دالر داری ــم .ت ــراز تج ــاری غی ــر نفت ــی
یعنـــی صـــادرات غیـــر نفتـــی منهـــای واردات ،در
واقــع  ۷میلیــارد دالر واردات بیــش از صــادرات غیــر
نفت ــی اس ــت پ ــس ای ــن مق ــدار نی ــاز ب ــه دالر داری ــم.
ایــران حــدود  ۹میلیــون گردشــگر بــه خــارج از کشــور
میفرســـتد .دومیلیـــون از ایـــن رقـــم زائـــر هســـتند،

ح ــدود هف ــت میلی ــون گردش ــگران دیگ ــر .اگ ــر ه ــر
کـــدام حداقـــل  ۱۰۰۰دالر از کشـــور خـــارج کننـــد،
ایرانی ــان هف ــت میلی ــارد دالر ب ــرای س ــفر ب ــه خ ــارج
کش ــور ب ــا خ ــود میبرن ــد .در همی ــن ح ــال ع ــددی
بی ــن  ۱۲ت ــا  ۲۰میلی ــارد دالر ه ــم قاچ ــاق کاال داری ــم
یعنـــی ایـــن مقـــدار دالر از اقتصـــاد ایـــران خـــارج
میش ــود .ای ــن س ــه ع ــدد ،یعن ــی چی ــزی مابی ــن ۲۵
تـــا  ۳۵میلیـــارد دالر ســـاالنه دالر از اقتصـــاد ایـــران
خـــارج میشـــود .حـــال آن کـــه دالر وارد شـــده بـــه
اقتص ــاد ای ــران ح ــدود  ۴۲میلی ــارد دالر ب ــوده اس ــت،
ای ــن  ۴۲میلی ــارد دالر ه ــم اینگون ــه نیس ــت ک ــه ب ــه
ص ــورت پ ــول ب ــه اقتص ــاد وارد ش ــود بلک ــه گاه ــی ب ــه
ص ــورت کاال وارد اقتص ــاد ای ــران میش ــود .در واق ــع
ایــن اعــداد نشــان میدهــد کــه فشــار بــر منابــع ارزی
بان ــک مرک ــزی بس ــیار باالس ــت.
دومی ــن مس ــئله افزای ــش نقدینگ ــی در کش ــور اس ــت.
نقدینگـــی در ایـــران اکنـــون بیـــش از  ۱۴۰۰هـــزار
میلیـــارد تومـــان اســـت ،از ایـــن رقـــم بیـــش از ۱۳۰۰
ه ــزار میلی ــارد توم ــان س ــپرده بانک ــی اس ــت ،یعن ــی
مـــردم در بانـــک ســـپرده گـــذاری کـــرده انـــد .ایـــن
خـــودش یـــک بمـــب اســـت .هـــر لحظـــه ممکـــن
اســـت وارد یکـــی از بازارهـــای ســـوداگری شـــود و
وضعی ــت را ب ــر ه ــم بزن ــد .از ط ــرف دیگ ــر ن ــرخ س ــود
ه ــم کاه ــش یافت ــه و ب ــه  ۱۰درص ــد روزش ــمار رس ــیده
اس ــت .در واق ــع ای ــن نقدینگ ــی در بانکه ــا منتظ ــر
بـــوده اســـت کـــه بـــه یکـــی از بازارهـــای ســـوداگری
س ــرایت کن ــد.
شـــنیده میشـــود کـــه برخـــی نهادهـــا در برخـــی
حوزهه ــا ک ــه ح ــاال کاری ب ــه ن ــام آنه ــا ندار ی ــم ،وارد
بـــازار ارز شـــدند و دســـت بـــه خریـــد بیرویـــه دالر
زدهان ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ی ــک دالل ــی ب ــزرگ ه ــم در
ح ــوزه دالر ش ــکل گرف ــت ک ــه در افزای ــش ن ــرخ موث ــر
ب ــود.
بـــه ایـــن ترتیـــب ســـه عامـــل فشـــار بـــر منابـــع ارزی
بانــک مرکــزی ،افزایــش نقدینگــی و ورود آن بــه یکــی
از بازارهـــای ســـوداگری ،داللـــی بـــزرگ در بـــازار ارز؛
باع ــث ش ــد ک ــه ن ــرخ دالر ظ ــرف س ــه م ــاه از ۳۷۰۰
توم ــان ب ــه رق ــم  ۵ه ــزار توم ــان برس ــد .یعن ــی ح ــدود
 ۳۵درص ــد افزای ــش یاب ــد.
انتش ــار گواه ــی س ــپرده ب ــا ن ــرخ  ۲۰درص ــد ب ــرای ای ــن
اس ــت ک ــه اج ــازه نده ــد نقدینگ ــی از نظ ــام بانک ــی
بـــه بـــازار ســـوداگری ارز ســـرریز شـــود .اقدامـــات
پلیس ــی ه ــم ب ــرای مب ــارزه ب ــا دالل ــی در ب ــازار ارز ب ــود.
نامـــه رییـــس کل بانـــک مرکـــزی بـــه ســـازمان امـــور
مالیاتـــی بـــرای وضـــع مالیـــات بـــر خریـــد و فـــروش
دالر ب ــرای مب ــارزه ب ــا داللیه ــای کالن اف ــراد و برخ ــی
نهادهـــا در بـــازار بـــود.
ای ــن اقدام ــات بان ــک مرک ــزی کوت ــاه م ــدت اس ــت،
افزای ــش ن ــرخ س ــود گواه ــی س ــپرده میتوان ــد تم ــام
برنامـــه دولـــت بـــرای کاهـــش نـــرخ ســـود را بـــه هـــم
بزنــد .دولــت بــه ســختی توانســت نــرخ ســود را بــه ۱۰
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درص ــد روز ش ــمار و  ۱۵درص ــد کوت ــاه م ــدت تبدی ــل
کن ــد .ب ــا اق ــدام ت ــازه بان ــک مرک ــزی ب ــه نظ ــر میرس ــد
نظـــم کاهـــش نـــرخ ســـود بـــه هـــم خواهـــد خـــورد و
دوبــاره نظــام بانکــی روی افزایــش نــرخ ســود م ـیرود.
راهکاره ــای کنون ــی دول ــت بان ــک مرک ــزی ،صرف ــا
نوعـــی ســـرکوب قیمـــت ارز اســـت کـــه راهـــکاری
اصول ــی نیس ــت .اقدام ــات بان ــک مرک ــزی حرک ــت
انتح ــاری ب ــرای س ــرکوب قیم ــت ارز اس ــت .دول ــت
ب ــه ج ــای اقدام ــات اخی ــر بای ــد از هم ــان اول ت ــاش
میک ــرد کس ــری ت ــراز تج ــاری ایج ــاد نش ــود .ب ــه ای ــن
ص ــورت ک ــه مان ــع از واردات ب ــی روی ــه ب ــه اقتص ــاد
میش ــد ،ب ــرای توس ــعه ص ــادرات غی ــر نفت ــی ت ــاش
بیشـــتری میکـــرد ،تـــا نهایتـــا کســـری تـــراز تجـــاری
حـــذف و تبدیـــل بـــه مـــازاد تـــراز تجـــاری میشـــد.
مـــازاد تـــراز تجـــاری یعنـــی بـــا افزایـــش صـــادرات
نس ــبت ب ــه واردات ،ب ــه ج ــای خ ــروج دالر از کش ــور
دالر بیشـــتری بـــه کشـــور وارد شـــود .در گام بعـــدی
دولـــت بایـــد بـــا قاچـــاق کاال مبـــارزه بیشـــتری
میکـــرد ،تـــا اجـــازه خـــروج ارز از اقتصـــاد ایـــران را
نده ــد .س ــومین کار ای ــن ب ــود ک ــه ب ــرای خ ــروج ارز از
کانـــال مســـافران هـــم تدبیـــری میاندیشـــید.
همچنیـــن دولـــت بـــرای نقدینگـــی ســـرگردان هـــم
بای ــد برنامـ ـهای را در پی ــش میگرف ــت .هم ــه ج ــای
دنی ــا نقدینگ ــی ب ــاال مولفـ ـهای مثب ــت ب ــه حس ــاب
میآیـــد کـــه بـــه ســـمت تولیـــد هدایـــت میشـــود.
ام ــا در ای ــران اینگون ــه نیس ــت ،نقدینگ ــی س ــرگردان
ب ــه س ــمت تولی ــد هدای ــت نمیش ــود و ه ــر لحظ ــه
ممکـــن اســـت همچـــون یـــک بمـــب عمـــل کنـــد
و بـــه ســـمت بازارهـــای ســـوداگری ســـرریز گـــردد.
اینکاره ــا ب ــه موق ــع انج ــام نش ــد ت ــا ب ــه س ــرعت و در
ع ــرض س ــه م ــاه ن ــرخ دالر  ۳۵درص ــد افزای ــش یاب ــد.
ای ــن تبع ــات بس ــیار ب ــدی در آین ــده خواه ــد داش ــت
و ب ــه ط ــوری ک ــه متناس ــب ب ــا آن ت ــورم و فق ــر افزای ــش
یافت ــه و ق ــدرت خری ــد کاه ــش مییاب ــد.
اتفاق ــات اخی ــر م ــا را دوب ــاره ب ــه س ــر ج ــای اولم ــان
بـــر میگردانـــد ،یعنـــی ســـال  .۹۱آن زمـــان دالر
ح ــدود  ۲۰۰درص ــد افزای ــش یاف ــت االن  ۳۵درص ــد.
مـــا االن شـــاهد همـــان اتفاقـــات ،نشـــانهها و بهـــم
ریختگیهـــا در اقتصـــاد کشـــور هســـتیم ،امـــا بـــا
شـــدت کمتـــر.
س ــتبران :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور
و نوس ــان قیم ــت ارز ،ش ــرایط ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
بـــه خصـــوص حـــوزه کســـب و کار خـــود را بـــرای
س ــال آین ــده چگون ــه پی ــش بین ــی میکنی ــد؟
اقتصـــاد در اعمـــاق رکـــود در حـــال غـــرق شـــدن
اس ــت و فع ــاالن تولی ــدی کش ــور بخ ــش عظیم ــی از
بـــازار را از دســـت دادهانـــد ،اگـــر ایـــن افزایشهـــای
پلکان ــی در ب ــازار ارز ادام ـهدار ش ــود میتوان ــد رک ــود را
نی ــز عمیقت ــر کن ــد .چ ــرا ک ــه بخش ــی از م ــواد اولی ــه
مــورد نیــاز فعــاالن تولیــدی از خــارج از کشــور تامیــن
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میشـــود کـــه بـــا بـــاال رفتـــن نـــرخ ارز بایـــد انتظـــار
ای ــن را داش ــته باش ــیم ک ــه ت ــوان مال ــی فع ــاالن ب ــازار
بـــرای ادامـــه فعالیتهـــای تولیـــدی شـــان صرفـــه
اقتص ــادی نداش ــته باش ــد .همی ــن باع ــث میش ــود
رک ــود در ب ــازار عمیقت ــر ش ــده و از رش ــد اقتص ــادی
م ــورد انتظ ــار دول ــت دورت ــر ش ــویم.
ام ــا ب ــا وج ــود اظه ــارات ض ــد و نقی ــض ریی ــس کل
بان ــک مرک ــزی در ای ــن خص ــوص ،فع ــاالن ب ــازار ارز
رش ــد قیمته ــا را ناش ــی از نب ــود برنام ــه مش ــخص
از س ــوی بان ــک مرک ــزی درب ــاره یکسانس ــازی ن ــرخ
ارز میدانن ــد .ب ــه عقی ــده بن ــده ،بهت ــر اس ــت دول ــت
هرچ ــه س ــریعتر نظ ــام ارزی کش ــور را تکنرخ ــی کن ــد
تــا جلــوی فســاد و رانــت ناشــی از نظــام چنــد نرخــی
گرفت ــه ش ــود.
بایــد گفــت در چنیــن شــرایطی کــه بــازار دســتخوش
تغییــرات نوســانی میشــود ،بــرگ برنــده تنهــا دســت
کســانی اســت کــه بــه داللــی در بــازار دامــن میزننــد
و جلـــوی فعالیـــت درســـت در بـــازار را میگیرنـــد،
نمونـــه بـــارز آن را میتـــوان در صرافیهایـــی دیـــد
ک ــه دالر را ب ــا ن ــرخ پایی ــن از فروش ــندگان میخرن ــد،
امـــا وقتـــی زمـــان فـــروش میرســـد ،در را بـــه ســـوی
خریـــداران میبندنـــد و از فـــروش ارز در بـــازار
خ ــودداری میکنن ــد؛ واض ــح اس ــت چنی ــن اقدام ــی
تقاضـــا را در بـــازار تشـــدید میکنـــد و منجـــر بـــه آن
میشـــود کـــه نرخهـــا بـــه صـــورت جهشـــی رشـــد
کنن ــد .چنی ــن اقدام ــی تنه ــا ب ــه س ــود دالالن اس ــت
و جی ــب آن ــان را پ ــر میکن ــد.
گزارشهای ــی ک ــه از ب ــازار میرس ــد حاک ــی از ش ــدت
گرفتــن بــازار ســیاه اســت .صرافیهــا ادعــا میکننــد
ک ــه موج ــودی ن ــر خ ارزهایش ــان تم ــام ش ــده و دول ــت
ب ــه آن ــان ن ــرخ ارز نمیده ــد ،در مقاب ــل م ــردم ادع ــا
میکننـــد کـــه صرافیهـــا دروغ میگوینـــد و تنهـــا
بــرای بــه جیــب زدن ســود بــازار از خریــد و فــروش در
ب ــازار امتن ــاع میکنن ــد .از طرف ــی برخ ــی صرافه ــا
و فعـــاالن بـــازار ارز معتقدنـــد در شـــرایط حســـاس
همیشـــه بانـــک مرکـــزی بـــا ورود و تزریـــق ارز مانـــع
ثبـــت رکوردهـــای بـــاال میشـــده ،ولـــی ایـــن بـــار
بانــک مرکــزی خــود را کنــار کشــیده و باعــث افزایــش
قیمــت شــده اســت؛ بنابرایــن نبــود نظــارت در بــازار
ش ــرایط را س ــختتر ک ــرده اس ــت و معل ــوم نیس ــت
ای ــن آش ــفتگیها ق ــرار اس ــت ب ــه کج ــا خت ــم ش ــود.
ب ــه ه ــر ح ــال بای ــد گف ــت متول ــی اصل ــی ای ــن ش ــرایط
آش ــفته بازاره ــا سیاســتهای دول ــت اس ــت و بهت ــر
آن اســت کــه دولــت بــه دنبــال راه چــارهای بــرای ایــن
افزایشهـــا باشـــد؛ در غیـــر ایـــن صـــورت بـــه زودی
شــاهد ورود نــرخ ارز بــه کانــال پنــج هــزار تومانــی نیــز
خواهی ــم ش ــد.
شـــرایط اقتصـــادی ایـــران بـــه گونـــهای اســـت کـــه
افزای ــش ن ــرخ ارز اجتنابناپذی ــر اس ــت ام ــا ممک ــن
اســـت دولـــت بـــرای جلوگیـــری از افزایـــش نرخهـــا
اق ــدام ب ــه س ــرکوب قیمته ــا کن ــد .ب ــرای مث ــال در

س ــال گذش ــته دول ــت س ــعی داش ــت ب ــا س ــرکوب
نرخهـــا ،از افزایـــش نـــرخ ارز جلوگیـــری کنـــد ،امـــا
اکن ــون دول ــت دیگ ــر حت ــی ت ــوان س ــرکوب نرخه ــا را
نی ــز ن ــدارد.
شـــرایط اکنـــون بـــازار ارز کشـــور یـــک نـــوع توفیـــق
اجب ــاری ب ــرای دول ــت اس ــت ت ــا بتوان ــد ب ــا توج ــه ب ــه
ایـــن شـــرایط بـــه کســـب درآمـــد بپـــردازد و بخشـــی
از کســـری بودجـــه اش را پوشـــش دهـــد ،بنابرایـــن
مدیری ــت دول ــت ب ــرای کنت ــرل ن ــرخ ارز ره ــا ش ــده
و دول ــت کنترل ــی ب ــر ن ــرخ ارز ن ــدارد .ب ــه ط ــور کل ــی
شـــرایط اقتصـــادی کشـــور بـــه گونـــهای اســـت کـــه
ایج ــاب میکن ــد ن ــرخ ارز افزایش ــی ش ــود و از طرف ــی
دیگـــر دولـــت میتوانـــد بـــه کســـب درآمـــد از ایـــن
طری ــق بپ ــردازد؛ بنابرای ــن دول ــت نی ــز تمایل ــی ن ــدارد
ک ــه ب ــه کاه ــش نرخه ــا در ب ــازار کم ــک کن ــد.
شـــرایط اقتصـــاد ایـــران بـــه گونـــهای اســـت کـــه در
ط ــول چن ــد س ــال گذش ــته سیاس ـتهای نادرس ــت
روی ه ــم انباش ــته ش ــده و منج ــر ب ــه بیثبات ــی ن ــرخ
ارز ش ــده اس ــت .از طرف ــی ن ــرخ ارز نب ــض اقتص ــاد
ایـــران را نیـــز نشـــان میدهـــد.در حـــال حاضـــر بـــا
توجــه بــه رکــودی کــه بــر اقتصــاد کشــور حاکــم اســت
و هزینهه ــای افزایش ــی دول ــت ،نی ــاز ب ــه واردات روز
بـــه روز بیشـــتر شـــده و تقاضـــا بـــرای ارز همچنـــان
افزای ــش مییاب ــد ،ام ــا عرضـ ـهای ب ــرای آن ص ــورت
نمیگیـــرد.
در رابطـــه بـــا تغییـــرات لحظـــهای در نـــرخ ارز بایـــد
بی ــان ک ــرد ک ــه هی ــچ س ــقفی ب ــرای ن ــرخ ارز وج ــود
ن ــدارد و کس ــی نی ــز ق ــادر ب ــه ای ــن نخواه ــد ب ــود ک ــه
قیمـــت ارز را در آینـــده پیشبینـــی کنـــد .تنهـــا
پیشبینـــیای کـــه میتـــوان در ایـــن خصـــوص
داش ــت ای ــن اس ــت ک ــه نرخه ــا کاه ــش نخواهن ــد
یافــت .در خصــوص تاثیرگــذاری افزایــش نــرخ ارز بــر
ن ــرخ ت ــورم نی ــز بای ــد گف ــت دولتم ــردان م ــا ب ــه ج ــای
آنک ــه اق ــدام ب ــه کنت ــرل ن ــرخ ت ــورم کنن ــد ،تنه ــا ب ــه
س ــرکوب آن بس ــنده میکنن ــد و ب ــا ای ــن س ــرکوب ب ــه
رک ــود در اقتص ــاد نی ــز دام ــن زدهان ــد.
در ایـــن شـــرایط بنگاههـــای تولیـــدی مـــا امـــکان
تولیـــد ندارنـــد و هزینههـــای مالـــی آنهـــا بســـیار
بـــاال رفتـــه اســـت؛ بنابرایـــن دولـــت بـــه دلیـــل بـــه
کارگیـــری سیاســـت نادرســـت ســـرکوب قیمتهـــا
بـــه زیاندهـــی فعـــاالن تولیـــدی دامـــن زده اســـت.
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایطی ک ــه ب ــر اقتص ــاد کش ــور حاک ــم
اس ــت دول ــت دیگ ــر ق ــادر نخواه ــد ب ــود زم ــام ام ــور را
در دســت گیــرد و حتــی سیاســت تزریــق نــرخ ارز بــه
ب ــازار نی ــز نمیتوان ــد التهاب ــات ب ــازار را بهب ــود ده ــد
بنابرای ــن نتیج ــه آن اس ــت ک ــه وضعی ــت بحران ــی
همچن ــان ادام ــه خواه ــد داش ــت و ضرب ــه اصل ــی در
ای ــن خص ــوص ب ــه م ــردم وارد میش ــود .ب ــا توج ــه ب ــه
مس ــائل مذک ــور اینجان ــب اف ــق مناس ــبی را در س ــال
آین ــده ب ــرای صنع ــت ب ــرق پی ــش بین ــی نمیکن ــم▪ .

تزریق نقدینگی به بدنه
زنجیره تأمین برق عالج رکود است
حامد گرشاسبی؛
مدیر عامل شرکت رهشاد الکتریک
س ــتبران :افزای ــش ن ــرخ ارز چ ــه
تبعاتـــی در حـــوزه صنعـــت بـــرق
داشــته و شــما ایــن تأثیــر پذیــری
را چگون ــه ارزیاب ــی م ــی کنی ــد؟
نوس ــانات غی ــر قاب ــل پی ــش بین ــی
نـــرخ ارز (شـــوک هـــای مثبـــت و منفـــی) هیچـــگاه
در اقتص ــاد کالن ،اث ــر معن ــی داری ب ــر «رش ــد تولی ــد»
نگذاشـــته انـــد و نمـــی گذارنـــد ولیکـــن زمانیکـــه
نوس ــان ن ــرخ ارز ب ــه سیاس ــت ه ــای تغیی ــر مخ ــارج
دول ــت و نقدینگ ــی ب ــر تولی ــد م ــی انجام ــد ،تولی ــد
صنایـــع از جملـــه صنعـــت بـــرق متأثـــر گردیـــده و
روش ــهای راهب ــردی انقباض ــی ب ــه خ ــود م ــی گی ــرد.
ارائـــه دهنـــدگان خدمـــات و تولیدکننـــدگان ،بـــا
دق ــت و وس ــواس بیش ــتری ب ــه فعالی ــت پرداخت ــه و
از ارائ ــه محص ــول و خدم ــت ب ــا رون ــد گذش ــته دچ ــار
تشـــکیک میشـــوند.
ســـتبران :بنـــگاه اقتصـــادی شـــما بـــا افزایـــش
ن ــرخ ارز دچ ــار چ ــه آس ــیب ه ــای ج ــدی ش ــده ی ــا
خواهـــد شـــد؟
رک ــود ب ــه ط ــور مش ــخص ب ــارزه ای ــن ای ــام اس ــت در
حالیک ــه هم ــواره در روزه ــای پایان ــی س ــال ب ــه عل ــل
مختل ــف ،از جمل ــه تأمی ــن کاال و خدم ــات قب ــل از
ت ــورم س ــال آت ــی ،گ ــردش کار و رون ــق ب ــه ب ــازار حاک ــم
مــی گردیــد ،امســال نوســانات نــرخ ارز ،ایــن موضــوع
را تغیی ــر داده اس ــت.
س ــتبران :ب ــه نظ ــر ش ــما وزارت نی ــرو و بنگاهه ــای
اقتصـــادی بـــا چـــه روشـــها و راهکارهایـــی
میتواننـــد تبعـــات منفـــی افزایـــش نـــرخ ارز زا
کاهـــش داده و آن را مدیریـــت کننـــد؟
واقعــی شــدن نــرخ ارز همــواره بــه نفــع تولیــد و بنــگاه
ه ــای اقتص ــادی اس ــت منته ــی مدیری ــت کس ــب و
کار در ای ــن کارزار م ــی بایس ــت مان ــع از ایج ــاد ران ــت
گـــردد .نقـــش وزارت نیـــرو در فضـــای کســـب و کار
صنع ــت ب ــرق ب ــا تزری ــق پ ــول در راس ــتای کاه ــش
مطالبــات گذشــته کــه بــا نــرخ ارز  %25کمتــر از نــرخ
ارز ام ــروز ایج ــاد ش ــده اس ــت ،الزم االج ــرا اس ــت.
س ــتبران :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور
و نوس ــان قیم ــت ارز ،ش ــرایط ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
بـــه خصـــوص حـــوزه کســـب و کار خـــود را بـــرای
س ــال آین ــده چگون ــه پی ــش بین ــی م ــی کنی ــد؟
تغییـــر در فضـــای کســـب و کار امـــری ضـــروری و
واج ــب اس ــت .رون ــد رک ــود موج ــود در فض ــا ،آین ــده
مناســـبی بـــرای صنعـــت و تولیـــد نیســـت و مـــی
بایس ــت نقدینگ ــی را ب ــه عن ــوان ع ــاج ای ــن رک ــود ب ــه
بدن ــه زنجی ــره تأمی ــن ب ــرق تزری ــق ک ــرد▪ .

ضرورت پیش بینی تعدیل
افزایش نرخ ارز یعنی مواجهه
صنعتگران با خسارت و بحران مالی نوسانات ارز در قراردادها
مهندس محمد فیروزثانی؛
رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه های نوین افرا

محمد اکبری؛
مدیر عامل شرکت پویش گستر صنعت

س ــتبران :افزای ــش ن ــرخ ارز چ ــه
تبعات ــی در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
داش ــته و ش ــما ای ــن تأثیرپذی ــری
را چگون ــه ارزیاب ــی م ــی کنی ــد؟

س ــتبران :افزای ــش ن ــرخ ارز چ ــه
تبعاتـــی در حـــوزه صنعـــت بـــرق
داشــته و شــما ایــن تأثیــر پذیــری
را چگون ــه ارزیاب ــی م ــی کنی ــد؟
بدیهـــی اســـت افزایـــش نـــرخ ارز
باعــث تبعاتــی جبــران ناپذیــر بــرای اقتصــاد تمامــی
صنایــع از جملــه صنعــت بــرق خواهــد داشــت زیــرا
هـــم باعـــث بالتکلیفـــی و تأخیـــر در انجـــام پـــروژه
ً
ه ــا م ــی گ ــردد ه ــم باع ــث افزای ــش قیمته ــا و نهایت ــا
قیم ــت تم ــام ش ــده پ ــروژه و تحمی ــل هزین ــه ه ــای
مظاع ــف ب ــه دول ــت و م ــردم خواه ــد ش ــد و همی ــن
امــر باعــث کاهــش قــدرت خریــد مــردم خواهــد شــد
ً
زیــرا درآمــد آنهــا ثابــت اســت و نهایتــا باعــث فاصلــه
طبقات ــی در جامع ــه خواه ــد ش ــد.

س ــتبران :بن ــگاه اقتص ــادی ش ــما ب ــا افزای ــش ن ــرخ
ارز دچـــار چـــه آســـیب هـــای جـــدی شـــده یـــا
خواهـــد شـــد؟
افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــه معن ــای نی ــاز ب ــه افزای ــش س ــرمایه
در گ ــردش و بدهکارت ــر ش ــدن ش ــرکت ب ــه سیس ــتم
بانک ــی اس ــت .پرداخت-ه ــای بس ــیار دیرهن ــگام
کارفرمایـــان از ســـوی دیگـــر موجـــب افزایـــش ایـــن
حجـــم بدهـــی بـــه سیســـتم بانکـــی مـــی گـــردد ،در
نهایـــت شـــرکت هـــای تولیـــدی هـــر ســـال بیشـــتر
تضعی ــف ش ــده و نم ــی توانن ــد حت ــی ط ــرح ه ــای
کوچـــک توســـعه ای را اجـــرا کننـــد.

ســـتبران :بنـــگاه اقتصـــادی شـــما بـــا افزایـــش
ن ــرخ ارز دچ ــار چ ــه آس ــیب ه ــای ج ــدی ش ــده ی ــا
خواهـــد شـــد؟
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه بخش ــی از فعالی ــت ای ــن ش ــرکت
تأمیـــن قطعـــات و تجهیـــزات صنایـــع نیروگاهـــی و
تعمی ــرات اساس ــی واح ــد ه ــای نیروگاه ــی از مناب ــع
خارجـــی اســـت و ریالـــی بـــودن قراردادهـــا و عـــدم
تعدی ــل ن ــرخ ارز در اکث ــر قرارداده ــای دولت ــی و غی ــر
دولت ــی باع ــث افزای ــش هزین ــه ه ــای ای ــن ش ــرکت
و ضعی ــف ش ــدن فض ــای کس ــب و کار و چ ــه بس ــا
باع ــث توق ــف فعالی ــت خواه ــد ش ــد.

ب ــا توج ــه ب ــه غیب ــت تعدی ــل در قرارداده ــا ،افزای ــش
ن ــرخ ارز منج ــر ب ــه خس ــارت تولیدکنن ــده م ــی گ ــردد.
اغلـــب قراردادهـــای ایـــن شـــرکت بـــر اســـاس ارز
ح ــدود  34000ت ــا  37000ریال ــی اس ــت ول ــی خری ــد
مـــواد اولیـــه امـــروز بـــا بهـــای حـــدود  50000ریـــال
صــورت مــی گیــرد .بــا توجــه بــه پهنــه پاییــن درصــد
س ــود ش ــرکت ه ــا در زم ــان حاض ــر ،آنچ ــه ب ــر ج ــای
م ــی مان ــد ،خس ــارت ب ــرای تولیدکنن ــده اس ــت.

ســـتبران :بـــه نظـــر شـــما وزارت نیـــرو و بنـــگاه
ه ــای اقتص ــادی ب ــا چ ــه روش ــها و راهکارهای ــی
میتواننـــد تبعـــات منفـــی افزایـــش نـــرخ ارز را
کاهـــش داده و آن را مدیریـــت کننـــد؟
تنه ــا راه ع ــاج ،پرداخ ــت ب ــه هن ــگام توس ــط وزارت
نی ــرو و بازگردان ــدن تعدی ــل ب ــه قرارداده ــای منعق ــده
اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه آنک ــه مدیری ــت به ــای ارز ب ــه
عوام ــل متع ــدد خ ــارج از اختی ــار تولیدکنن ــدگان و
وزارت نی ــرو مرب ــوط اس ــت ،ل ــذا از طری ــق ف ــوق بای ــد
تأثی ــرات منف ــی ای ــن تغیی ــرات مدیری ــت ش ــود.
س ــتبران :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور
و نوس ــان قیم ــت ارز ،ش ــرایط ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
بـــه خصـــوص حـــوزه کســـب و کار خـــود را بـــرای
س ــال آین ــده چگون ــه پی ــش بین ــی م ــی کنی ــد؟
بـــا توجـــه بـــه آنکـــه هـــر ســـاله بنیـــه شـــرکت هـــای
تولیـــدی در ایـــن حـــوزه بـــه دالیـــل فـــوق بیشـــتر
تضعی ــف م ــی ش ــود ،در صورت ــی ک ــه سیاس ــت ه ــا
ب ــه همی ــن روال ادام ــه یاب ــد ،س ــال آین ــده نی ــز س ــال
بح ــران ه ــای مال ــی بیش ــتر ب ــرای ای ــن ش ــرکت ه ــا و
عــدم امــکان توســعه و یــا صــادرات خواهــد بــود لــذا
آین ــده روش ــنی را پی ــش بین ــی نم ــی کنی ــم▪ .
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نرخ ارز
بر صنعت برق

س ــتبران :ب ــه نظ ــر ش ــما وزارت نی ــرو و بن ــگاه ه ــای
اقتصـــادی بـــا چـــه روشـــها و راهکارهایـــی مـــی
توانن ــد تبع ــات منف ــی افزای ــش ن ــرخ ارز زا کاه ــش
داده و آن را مدیریـــت کننـــد؟
بـــه اعتقـــاد مـــا وزارت نیـــرو مـــی توانـــد بـــا پیـــش
بین ــی تعدی ــل نوس ــانات ارز در قرارداده ــا و ب ــا ن ــگاه
مثب ــت ب ــه موض ــوع از تحمی ــل خس ــارتهای بیش ــتر
بـــه بنگاههـــای اقتصـــادی بخصـــوص شـــرکتهای
خصوصـــی جلوگیـــری کنـــد.
س ــتبران :ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور
و نوس ــان قیم ــت ارز ،ش ــرایط ح ــوزه صنع ــت ب ــرق
بـــه خصـــوص حـــوزه کســـب و کار خـــود را بـــرای
س ــال آین ــده چگون ــه پی ــش بین ــی م ــی کنی ــد؟
متأســـفانه بـــا شـــرایط پیـــش آمـــده پیـــش بینـــی
فعالی ــت ح ــوزه کس ــب و کار در س ــال آین ــده قاب ــل
پیــش بینــی نیســت بــرای نمونــه ایــن شــرکت بیــش
از یکســال اســت نســبت بــه احــداث کارگاه جهــت
تعمیـــرات و ســـاخت تجهیـــزات نیروگاهـــی مهیـــا
نمــوده اســت ولــی بدلیــل نگرانــی از شــرکت کســب
و کار  ،مش ــکالت نقدینگ ــی و ع ــدم وص ــول بموق ــع
مطالبـــات از کارفرمایـــان حـــوزه صنعـــت بـــرق و
نگرانــی از آینــده تــوان تصمیــم گیــری جهــت خریــد
ماشـــین آالت و فعالیـــت کارگاه را از ایـــن شـــرکت
گرفت ــه اس ــت▪.
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از س ــال  1279هج ــری خورش ــیدی در عص ــر قاج ــار
کـــه یـــك موتـــور بـــرق بـــا تـــوان  12اســـب بخـــار وارد
کشــور شــد تــا حــرم رضــوی در مشــهد را روشــن کــرده
و نخس ــتین کاربس ــت ب ــرق در ای ــران باش ــد 4 ،س ــال
زم ــان نی ــاز ب ــود ت ــا نخس ــتین مج ــوز تاس ــیس ی ــك
كارخان ــه تولی ــد ب ــرق در پایتخ ــت ب ــه «حاجحس ــین
آقـــا امینالضـــرب» داده شـــود.
حـــاج امینالضـــرب در ســـال  1283هــــجری
خورشـــیدی بـــا مجـــوز مظفرالدیـــن شـــاه قاجـــار و
تنه ــا چن ــد روز پ ــس از امض ــای فرم ــان مش ــروطیت،
كارخانـــه بـــرق خـــود را بنیـــان گذاشـــت تـــا ایـــن
کار نخســـتین تولیـــد صنعتـــی و تجـــاری نیـــروی
الکتریســـیته در کشـــور شـــود و تاریخچـــه صنعـــت
آب و بـــرق کشـــور را از همینجـــا آغـــاز کنـــد.
از ای ــن زم ــان ب ــه بع ــد چن ــد خیاب ــان عم ــده ته ــران
دارای ب ــرق ش ــدند .نخس ــتین دس ــتگاه تولی ــد ب ــرق
کشـــور از روســـیه خریـــداری و بـــه کشـــور وارد شـــد
و جـــای چـــراغ گاز را گرفـــت ،کاربـــردی اصلـــی
ی ــا در واق ــع تنه ــا کارب ــرد نی ــروی الکتریک ــی تولی ــد
شـــده توســـط ایـــن کارخانـــه همـــان روشـــن کـــردن
چ ــراغ و روش ــنایی در چن ــد س ــاعت آغازی ــن پ ــس
از تاریک ــی در دکانه ــا ب ــازار و اط ــراف دارالخالف ــه،
فضـــای درونـــی کاخ گلســـتان و انـــدک شـــماری از
خیابانهـــای پایتخـــت بـــود.
پـــس از مدتـــی کـــه خریـــد بـــرق در شـــهر گســـترش
یافـــت ،شـــهرداری تهـــران مســـئولیت تهیـــه،
نصب،تعمیـــر و نگهـــداری تأسیســـات مربـــوط بـــه
روش ــنایی معاب ــر را برعه ــده گرف ــت و ب ــه ای ــن دلی ــل
واحـــدی در شـــهرداری بـــه نـــام «اداره روشـــنایی”
ایجـــاد شـــد.
از نخســتین ســالهای دهــه  ۱۳۰۰بــه بعــد  ،بــا آ گاهــی
بخــش خصوصــی از مزایــای بــرق و عالقهمنــد شــدن
بـــه آن ،رفتـــه رفتـــه در شـــهرهای بـــزرگ و کوچـــک
ایـــران ،تاسیســـاتی بـــرای تولیـــد ،توزیـــع و فـــروش
ب ــرق ایج ــاد ش ــد ک ــه بیش ــتر درمقیاس ــهای کوچ ــک،
مح ــدود و ب ــه ط ــور کل ــی منف ــک از یكدیگ ــر بودن ــد،
البت ــه نی ــازی ه ــم ب ــه هماهنگ ــی در ش ــرایط آن روز

احس ــاس نمیش ــد .ظه ــور برخ ــی از كارخانهه ــای
صنعتــی دارای تجهیــزات بــرق اختصاصــی كــه داد
و ســتدهایی نیــز بــا موسســات بــرق شــهری داشــتند
در همیـــن دوران آغـــاز شـــد.تا ایـــن تاریـــخ تقریبـــا
تمــام مولدهــای تولیــد بــرق بــا زغــال و یــا بــه صــورت
دیزلـــی کار میکردنـــد و روش دیگـــری بـــرای تولیـــد
یش ــد.
ای ــن ان ــرژی ب ــه کار ب ــرده نم 
در ســال  1315بــا تصویــب اساســنامه مؤسســه بــرق
شـــهرداری تهـــران  ،اداره روشـــنایی شـــهرداری بـــه
ای ــن مؤسس ــه تبدی ــل ش ــد و ب ــه عن ــوان ی ــك مؤسس ــه
مســتقل زیــر نظــر شــهرداری بــه انجــام وظایــف خــود
پرداخ ــت.
ب ــا گذران ــدن ف ــراز و نش ــیب ه ــای بس ــیار  ،س ــرانجام
در روزه ــای پایان ــی ش ــهریورماه  ۱۳۱۶ی ــک نی ــروگاه
بخـــار ،ســـاخت کارخانـــه اشـــکودای کشـــور
چکســـلواکی بـــا چهـــار توربیـــن بخـــار بـــا براینـــد
قـــدرت  ۶۴۰0کیلـــو وات در محـــل کنونـــی شـــركت
بـــرق منطقـــه ای تهـــران نصـــب شـــد و بـــه بهـــره
بـــرداری رســـید کـــه از تـــوان ،نیروگاهـــی بـــزرگ بـــه
شـــمار میآمـــد.
ب ــا وج ــود آن ک ــه در ته ــران ب ــه عل ــت گس ــتره ش ــهر و
موقعی ــت سیاس ــی و اجتماع ــی آن ،س ــرمایهگذاری
دولت ــی در کار برقرس ــانی پی ــش از هم ــه ش ــهرهای
دیگ ــر آغ ــاز ش ــده ب ــود ،لیک ــن بخ ــش خصوص ــی نی ــز
در امــور برقرســانی در تهــران فعالیــت قابــل توجهــی
داش ــت ب ــه نح ــوی ک ــه در س ــال  ۱۳۴۱ک ــه س ــازمان
ب ــرق ای ــران تع ــداد بنی ــان گذاش ــته ش ــد 32 ،ش ــرکت
خصوصـــی در بخشـــیهای گوناگـــون شـــهر تهـــران
فعالی ــت داش ــتند.
از ســـال  1327تـــا  1334نخســـتین برنامـــه هفـــت
ســاله عمرانــی کشــور بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد
ک ــه در آن س ــهمی ه ــم ب ــرای توس ــعه صنع ــت ب ــرق و
ب ــا ه ــدف تامی ــن مص ــارف خانگ ــی ش ــهرها و فراه ــم
ک ــردن رف ــاه اجتماع ــی در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــود .در
ب ــازه زمان ــی اج ــرای ای ــن برنام ــه ،س ــازمان برنام ــه و
بودجـــه شـــماری مولدهـــای دیزلـــی  ۱۰۰ ،۵۰و ۱۵۰
کیلـــو واتـــی را خریـــداری کـــرد و بـــا بهـــره  ۳درصـــد
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بـــه شـــهردار یها و شـــركتهای بـــرق خصوصـــی
واگ ــذار ک ــرد ک ــه در پای ــان برنام ــه اول ،جم ــع ق ــدرت
نامـــی نصـــب شـــده در كشـــور بـــه  ۴۰مـــگاوات و
میــزان انــرژی تولیــدی ســاالنه بــه حــدود  ۲۰۰میلیــون
كیلــو وات ســاعت رســید در حالــی کــه در ایــن دوره
نیـــز همچنـــان بخـــش بـــزرگ نیـــروی الکتریکـــی از
هم ــان مناب ــع پیش ــین تامی ــن میش ــد.
برنامـــه هفـــت ســـاله دوم عمرانـــی کشـــور از ســـال
 1334تـــا  1341اجـــرا شـــد و بازهـــم ســـهمی بـــرای
صنعـــت بـــرق در ایـــن برنامـــه بـــا هـــدف افزایـــش
تولیـــد ،کاهـــش هزینههـــا و پاییـــن آوردن عمومـــی
ن ــرخ عرض ــه درنظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــود.
درای ــن برنام ــه بناب ــر توصی ــه کارشناس ــان خارج ــی
و داخلـــی ،بـــرای توســـعه تاسیســـات بـــرق چهـــار
ح ــوزه فعالی ــت خوزس ــتان ،ته ــران ،ش ــهرهای ب ــزرگ
و ش ــهرهای کوچ ــک تعری ــف ش ــد ت ــا مدیری ــت ای ــن
صنع ــت هدفمندت ــر ش ــود.
بدی ــن ترتی ــب م ــی ت ــوان گف ــت ک ــه اندیش ــه فرات ــر
رفت ــن از مح ــدوده ش ــهرها در کار توس ــعه صنع ــت
بـــرق ،در برنامـــه دوم شـــکل گرفـــت و آغـــاز بـــه کار
نیروگاههـــای برقآبـــی مهـــم کشـــور شـــامل ســـد
دز (بـــا تـــوان اولیـــه  ۱۳۰مـــگاوات ) ،ســـد کـــرج
( ۹۱مـــگاوات) ،ســـد ســـفیدرود ( ۳۵مـــگاوات) و
همچنی ــن نی ــروگاه حرارت ــی طرش ــت (ب ــه ق ــدرت ۵۰
مگاوات)ازدس ــتاوردهای ای ــن دوره اس ــت ک ــه تن ــوع
ش ــیوههای تولی ــد نی ــروی الکتریک ــی را نی ــز موج ــب
ش ــد.
در برنام ــه س ــوم عمران ــی کش ــور ک ــه  ۵س ــال و نی ــم
ب ــه درازا کش ــید ،توس ــعه صنع ــت ب ــرق ب ــه طورکل ــی
س ــه بخ ــش را در ب ــر میگرف ــت :تامی ــن ب ــرق مراک ــز
عم ــده مص ــرف ش ــامل ش ــهرهای ته ــران ،اصفه ــان،
ش ــیراز ،مش ــهد ،تبری ــز ،رش ــت ،هم ــدان و س ــاری،
تامیـــن بـــرق  ۱۷شـــهر متوســـط کشـــور و همچنیـــن
برقرس ــانی ب ــه ش ــهرهای کوچ ــک .ام ــا ی ــک مس ــاله
دیگ ــر نی ــز وج ــود داش ــت و آن اینک ــه ت ــا س ــال 1341
بــرای مدیریــت بــرق كشــور ،ســازمان یگانـهای وجــود
نداشـــت و تصمیمـــات كالن بـــه میانجـــی وزارت
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كش ــور و س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ب ــه ش ــهردار یها و
مؤسســات خصوصــی یــا دولتــی مســئول برقرســانی
در شهرســـتانها ابـــاغ و نظـــارت میشـــد.
ب ــا افزای ــش تقاض ــا و خ ــارج ش ــدن تولی ــد و مص ــرف
بــرق از وضعیــت محــدود منطقـهای ،بــه ویــژه ایجــاد
نیروگاههـــای آبـــی در برنامـــه ســـوم عمرانـــی كشـــور
ك ــه از س ــال  1341ب ــه بع ــد ،صنع ــت ب ــرق اهمی ــت
بیشـــتری یافـــت و ایجـــاد ســـازمان مســـتقلی بـــرای
توســعه ایــن صنعــت ناگریــر شــد .بــه همیــن منظــور
ی مــاه  1341ســازمان بــرق ایــران تأســیس شــد.
در د 
در ادام ــه فك ــر ایج ــاد وزارتخان ـهای ب ــرای تأمی ــن آب
و بـــرق موردنیـــاز كشـــور بـــه مرحلـــه عمـــل رســـید و
برهمی ــن اس ــاس در  22اس ــفند « 1342وزارت آب و
ب ــرق» تأس ــیس ش ــد.
ب ــه م ــوازات توس ــعه صنع ــت ب ــرق بخ ــش خص ــوص
نیــز ایــن صنعــت نیــز گســترش پیــدا کــرد و در تیرمــاه
 1344قان ــون توس ــعة مؤسس ــات ب ــرق غیردولت ــی ب ــه
تصویـــب مجلســـین شـــورای ملـــی و ســـنارســـید.
همی ــن ط ــور براس ــاس م ــاده  2قان ــون س ــازمان ب ــرق
ایـــران در ســـال  1344بـــه وزارت آب و بـــرق اجـــازه
داده شـــد تـــا كشـــور را از نظـــر تأمیـــن برق،بـــدون
ال ــزام ب ــه پی ــروی از تقس ــیمات كش ــوری ب ــه مناطق ــی
تقس ــیم و ب ــه تدری ــج نس ــبت ب ــه تأس ــیس ش ــركتهای
ب ــرق منطق ـهای اق ــدام كن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ق ــدرت
مدیری ــت بیش ــتری ب ــرای هدای ــت ش ــبکه تولی ــد و
توزی ــع ب ــه ص ــورت سراس ــری ایج ــاد ش ــد.
در آذر م ــاه س ــال  44اساس ــنامه ش ــرکتهای ب ــرق
منطق ـهای تدویــن شــد و  ۱۰شــرکت بــرق منطقــه ای
( عــاوه برســازمان آب و بــرق خوزســتان کــه از ســال
 ۱۳۳۹ایجــاد شــده بــود ) ازجملــه شــرکتهای بــرق
منطقــه ای تهــران ،اصفهــان ،خراســان ،آذربایجــان،
ف ــارس ،مازن ــدران ،گی ــان ،جن ــوب ش ــرقی ای ــران،
كرمانش ــاهان و هم ــدان و كردس ــتان بنی ــان گذاش ــته
شـــد .حـــوزه هـــای جغرافیایـــی شـــركتهای
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بـــرق منطقـــهای بـــا گذشـــت زمـــان دســـتخوش
دگرگونیهایـــی شـــد كـــه شـــمار کنونـــی آنهـــا را بـــه
 ۱۶شـــرکت رســـاند و در مجمـــوع تمامـــی كشـــور را
پوش ــش م ــی دهن ــد.
در همیـــن دوران بـــه منظـــور اســـتفاده بهینـــه از
مناب ــع ،ام ــکان بیش ــتر ب ــرای داد و س ــتد ان ــرژی ب ــرق
می ــان مناط ــق و آس ــان س ــازی کار تولی ــد و انتق ــال
بــرق در ابعــاد کالن ،شــرکت تولیــد و انتقــال نیــروی
ب ــرق ای ــران (توانی ــر) از س ــال  ۱۳۴۸آغ ــاز ب ــه کار ک ــرد
ک ــه پ ــس از انق ــاب و ازس ــال  ۱۳۷۵ت ــا كن ــون ،ای ــن
ش ــركت فعالیته ــا و ماموریته ــای معاون ــت ام ــور
ب ــرق وزارت نی ــرو را نی ــز برعه ــده داش ــته و اهداف ــی
همچـــون تهیـــه و تدویـــن و پیشـــنهاد راهبـــرد و
سیاس ـتهای کالن بــرق کشــور و نظــارت ،کنتــرل،
هدای ــت و ایج ــاد هماهنگ ــی در ش ــبکه سراس ــری را
ب ــر عه ــده دارد.
پـــس از برنامـــه ســـوم ،نوبـــت بـــه برنامـــه چهـــارم
عمرانـــی رســـید کـــه تـــا پایـــان ســـال  ۱۳۵۱ادامـــه
داش ــت و نگ ــرش ب ــه صنع ــت ب ــرق ب ــه عن ــوان ی ــک
صنعـــت زیربنایـــی و بـــا دیـــد کالن در ایـــن دوره
شـــکل گرفـــت .احـــداث خطـــوط انتقـــال نیـــروی
سراس ــری و تاس ــیس نیروگاهه ــای نس ــبتا ب ــزرگ آب ــی
وحرارت ــی در جری ــان ای ــن برنام ــه توس ــعه پایهگ ــذاری
شــد و مجمــوع تــوان نامــی بــرق تولیــدی در کشــور از
ه ــزار و  ۵۹۹م ــگاوات ب ــه 3ه ــزار و  ۳۵۴م ــگاوات (
ب ــا رش ــد متوس ــط س ــاالنه  ۱۶درص ــد) وتولی ــد ان ــرژی
بــرق از  4هــزار و  ۱۳۳میلیــون کیلــووات ســاعت بــه
 9هــزار و  ۵۵۳میلیــون كیلــووات ســاعت ( بــا رشــد
متوســـط ســـاالنه  ۱۸/۲درصـــد ) رســـید و تعـــداد
مش ــتركان ب ــرق در بخشه ــای گوناگ ــون ب ــه نزدی ــک
ی ــک میلی ــون هفتص ــد ه ــزار انش ــعاب رس ــید.
رون ــد توس ــعه صنع ــت ب ــرق کش ــور در برنام ــه پنج ــم
توســعه (کــه از ســال  1352آغــاز شــد و بــا اوج گرفتــن
خیـــزش انقـــاب ایـــران در ســـال  56خورشـــیدی

ناتمـــام مانـــد) بـــه شـــکل گســـتردهتر و بـــا تنـــوع
بیشــتری ادامــه پیــدا کــرد .رشــد نجومــی درآمدهــای
نفتـــی کشـــور و بلندپـــروازی حکومـــت پهلـــوی در
توســـعه انســـانی و رشـــد دادن پرشـــتاب صنایـــع
ســنگین و بنگاههــای کالن اقتصــادی نیــاز فزاینــده
ب ــه ان ــرژی ب ــه وی ــژه نی ــروی ب ــرق و مناب ــع بیش ــتر آب
را ناگزی ــر میک ــرد .ب ــر پای ــه ای ــن برنام ــه ت ــا س ــال 56
نزدی ــک ب ــه  30درص ــد ان ــرژی ب ــرق کش ــور را بخ ــض
خصوص ــی تامی ــن میک ــرد ،همچنی ــن نزدی ــک ب ــه
ی ــک س ــوم کل ب ــرق تولی ــدی از نیروگاهه ــای برقآب ــی
و مان ــده آن از نیروگاهه ــای حرارت ــی تامی ــن میش ــد.
هرچنـــد تـــا ایـــن دوره بهرهبـــرداری از نیروگاههـــای
گازی م ــورد توج ــه نب ــود و ب ــه کارگی ــری انرژ یه ــای
تجدیدپذیــر نیــز از مــرز کارهــای پژوهشــی فراتــر نرفتــه
ب ــود ،ام ــا تولی ــد ب ــرق از نی ــروی اتم ــی در دس ــتور کار
ق ــرار گرف ــت و اقدامات ــی در ای ــن راس ــتا انج ــام ش ــد
کــه بــه دلیــل رخــدادن انقــاب بــه مرحلــه عملیاتــی
نرســـید ،افـــزون بـــر ایـــن احـــداث شـــمار بســـیاری
نیـــروگاه برقآبـــی هـــم در دســـتور کار بـــود کـــه بـــه
عل ــت ناتم ــام مان ــدن س ــدهای در دس ــت س ــاخت
ب ــه نتیج ــه نرس ــید.
در طـــول واپســـین برنامـــه عمرانـــی کشـــور پیـــش از
انق ــاب و در پای ــان بهم ــن  1353ب ــا مح ــول ك ــردن
گ كـــردن فعالیـــت
برنامهریـــزی جامـــع و هماهنـــ 
ان ــرژی در س ــطح كش ــور ب ــه وزارت آب و ب ــرق ای ــن
ت نی ــرو تغیی ــر ن ــام یاف ــت و در همی ــن
وزارت ب ــه وزار 
ســال و ســال پــس از آن دگرگونیهــای در اساســنامه
شــركت توانیــر ایجــاد شــد تــا بــا اهــداف بزرگتــری کــه
تعری ــف ش ــده ب ــود همخوان ــی داش ــته باش ــد.
پـــس از پیـــروزی انقـــاب و بـــا شـــرایط جدیـــدی
ك ــه در صنع ــت ب ــرق از نظ ــر كیف ــی و کم ــی ایج ــاد
ش ــده ب ــود ،بازنگ ــری در خ ــط مشـ ـیهای صنع ــت
بـــرق و هماهنـــگ ســـاختن آنهـــا بـــا هدفهـــای
انقــاب ضــرورت پیــدا کــرد .تاکیــد بــر خودکفایــی،
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ســـرمایهگذاری درکارخانههـــای تولیـــد کننـــده
تجهیـــزات مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق ،پرهیـــز از
بکارگیــری مشــاوران و پیمانــکاران خارجــی و توجــه
بـــه بهرهگیـــری از تواناییهـــای داخلـــی ،صنعـــت
بــرق را در راســتای تــازهای قــرارداد کــه البتــه بــا توجــه
وضعی ــت حاک ــم ب ــر کش ــور در آن دوره منطق ــی ب ــه
نظـــر میرســـید.
فراهــم كــردن امــكان اســتفاده گســترده از انــرژی بــرق
ب ــرای تمام ــی اقش ــار م ــردم و در تمام ــی نق ــاط کش ــور
از جمل ــه اه ــداف مه ــم وزارت نی ــرو پ ــس از انق ــاب
بـــود کـــه بیشـــتر در غالـــب طرحهـــای جهـــادی
س ــازندگی در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت  .برقرس ــانی
ب ــه روس ــتاها ک ــه ت ــا پای ــان س ــال ۱۳۵۷در نزدی ــک
بـــه  4هـــزار و دویســـت روســـتای نزدیـــک شـــهرها
تحقـــق یافتـــه بـــود بـــه صـــورت یکـــی ازمحورهـــای
اساســی فعالیتهــای صنعــت بــرق درآمــد بــه طــوری
ك ــه درط ــی دوران جن ــگ تحمیل ــی و ب ــا وج ــود هم ــه
دشــواریها ،ســاالنه بــه صــورت میانگیــن بــه بیــش از
ه ــزار و  800روس ــتا برقرس ــانی ش ــد و در پای ــان س ــال
 ۱۳۶۷تع ــداد روس ــتاهای برق ــدار كش ــور ب ــه  22ه ــزار
و  500روس ــتا رس ــید.
هرچنـــد آمـــار دقیقـــی از شـــاخصهای اساســـی
صنعــت بــرق از پیــروزی انقــاب تــا پایــان جنــگ بــه
ص ــورت عموم ــی در دس ــترس نیس ــت ،ام ــا ب ــا توج ــه
ب ــه اینک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد نمیرس ــد رش ــد چندان ــی
در ایــن بخــش اتف ــاق افتــاده باش ــد ،میتــوان گف ــت
کــه تنهــا بــه دلیــل رشــد اقتصــادی منفــی و تعطیلــی
یـــا کاهـــش ظرفیـــت تولیـــد بنگاههـــای اقتصـــادی
بـــود اســـت کـــه مصـــرف بـــرق در بخـــش صنعتـــی
پایی ــن آم ــد و فرص ــت را ب ــرای مص ــرف آن در بخ ــش
روســـتایی و مناطـــق دور افتـــاده کـــرد کـــه البتـــه
موجـــب شـــد تـــا در ســـالهای بعـــد شـــاهد رشـــد
فزاین ــده س ــهم بخ ــش خانگ ــی نس ــبت ب ــه بخ ــش
صنعــت از مصــرف بــرق باشــیم کــه در کنــار الگــوی
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ب ــد مص ــرف میتوان ــد یک ــی از چالشه ــای اساس ــی
در کش ــور باش ــد.
بـــا پایـــان گرفتـــن جنـــگ تحمیلـــی ،ابتـــدا ترمیـــم
خســـارتها و ویرانیهـــای دوران جنـــگ در
کانـــون توجـــه مدیـــران و مســـئوالن صنعـــت بـــرق
ق ــرار گرف ــت .بررسـ ـیها نش ــان دهن ــده آن ب ــود ک ــه
از ت ــوان نص ــب ش ــده موج ــود در کش ــور ،مع ــادل 2
ه ــزار و  200م ــگاوات آن در اث ــر آس ــیبهای جن ــگ
از مــدار خــارج اســت .بــا افــزودن تاسیســات آســیب
دی ــده انتق ــال نی ــرو و دیگ ــر تجهی ــزات ای ــن صنع ــت
روش ــن میش ــود ک ــه بازس ــازی ویرانهه ــای بازمان ــده
از جن ــگ چ ــه کوش ــش و ت ــاش بزرگ ــی نی ــاز داش ــت
ک ــه این ــکار ب ــدون وقف ــه پ ــس از جن ــگ آغ ــاز ش ــد و
ت ــا پای ــان س ــال  ۱۳۷۰تم ــام واحده ــا و تاسیس ــات
آس ــیب دی ــده دوب ــاره در م ــدار قرارگرفتن ــد ک ــه البت ــه
توجــه بــه ایــن مــدت چنــد ســاله خــود گویــای میــزان
س ــکون صنع ــت آب و ب ــرق ک ــه زیربن ــای توس ــعه ب ــه
ش ــمار مـ ـیرود ،اس ــت.
یکـــی دیگـــر از دگرگونیهـــای رخ داده در صنعـــت
آب و ب ــرق پ ــس از پی ــروزی انق ــاب ،خ ــروج کام ــل
بخ ــش خصوص ــی از ای ــن صنع ــت اس ــت ک ــه ت ــا
س ــالها بع ــد ،یعن ــی ت ــا س ــال  1384کوچکتری ــن
اثـــری از آن دیـــده نمیشـــود .ســـهم انـــرژی بـــرق
آب ــی نی ــز کمت ــر ار  15درص ــد اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه
گذشـــته کاهـــش نشـــان میدهـــد و ایـــن میتوانـــد
امتی ــاز خوب ــی باش ــد ب ــه ای ــن ش ــرط ک ــه سدس ــازی
کاه ــش یافت ــه و راهه ــای بهت ــری ب ــرای ذخی ــره اب
پیــدا کــرد و همچنیــن نیروگاههــای حرارتــی را بهینــه
س ــازی ک ــرد .ک ــه البت ــه ای ــن م ــورد نی ــز در س ــی س ــال
گذشـــته بـــه طـــور میانگیـــن نزدیـــک بـــه  6درصـــد
افزای ــش داش ــته اس ــت .البت ــه از س ــال  1371ای ــران
ص ــادرات ب ــرق را نی ــز آغ ــاز ک ــرده اس ــت.
پـــس از جنـــگ تحمیلـــی برنامههـــا اول و دوم
توس ــعه کش ــور ب ــه اج ــرا گذاش ــته ش ــد ک ــه صنع ــت
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آب و ب ــرق نی ــز در آن س ــهمی داش ــت و ت ــا کن ــون ب ــه
ص ــورت پیوس ــته گس ــترش داش ــته اس ــت ،برخ ــی
کارشناســـان بـــر ایـــن باورنـــد کـــه صنعـــت بـــرق
توانســـته اســـت بـــا موفقیـــت بحرانهـــای دوران
جنـــگ و پـــس از جنـــگ را پشـــت ســـر بگـــذارد و
از لحـــاظ بیـــن المللـــی نیـــز در جایگاهـــی در خـــور
قـــرار گیـــرد .بـــه طـــوری کـــه بـــر اســـاس آمارهـــای
ســـازمان ملـــل متحـــد  ،در ســـال۱۹۹۵میالدی
(۱۳۷۴شمســـی) ایـــران ازنظرابعـــاد صنعـــت بـــرق
در میـــان کشـــورهای خاورمیانـــه و غـــرب آســـیا در
جای ــگاه نخس ــت قرارگرفت ــه و درس ــطح جهان ــی نی ــز
ب ــه جای ــگاه بیس ــت و یک ــم دس ــت یافت ــه اس ــت ام ــا
بای ــد گف ــت ک ــه آمارهای ــی از ای ــن دس ــت هرچن ــد
درســـت هســـتند امـــا تمـــام حقیقـــت را اشـــکار
نمیکنن ــد ،بنابرای ــن بای ــد ای ــن جای ــگاه را ب ــا توج ــه
میـــزان جمعیـــت ،ســـهم هـــر یـــک از بخشهـــای
صنعــت ،کشــاورزی ،خدمــات و خانگــی ،تناســب
ایـــن رشـــد بـــا منحنـــی رشـــد نرمـــال ،بهـــرهوری و
بســـیاری شـــاخصهای دیگـــر ســـنجید.
آنچ ــه امیدبخ ــش اس ــت بخ ــش واگ ــذری آرام ای ــن
صنع ــت ب ــه بخ ــش خصوص ــی در چن ــد س ــال اخی ــر
ب ــوده ک ــه ت ــا کن ــون ب ــه  50درص ــد رس ــیده اس ــت و
ش ــتاب دادن ب ــه آن میتوان ــد باع ــث به ــره ور ش ــدن
هرچ ــه بیش ــتر تولی ــد ،توزی ــع و مص ــرف ب ــرق ش ــود،
همچنیـــن بنـــا بـــه دالیـــل گوناگـــون بخـــش اعظـــم
انـــرژی بـــرق از نیروگاههـــای گازی تامیـــن میشـــود
ک ــه امتی ــاز مناس ــبی اس ــت ام ــا نکت ــه قاب ــل توج ــه
دیگ ــر انرژ یه ــای ن ــو هس ــتند ک ــه هرچن ــد در بخ ــش
ب ــرق هس ــتهای اقدامات ــی انج ــام گرفت ــه ام ــا هن ــوز راه
بس ــیاری و پیم ــوده ش ــود و انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر
نی ــز ت ــا کن ــون بخ ــش قاب ــل توجه ــی از س ــبد ان ــرژی
کش ــور را پ ــر نمیکن ــد ک ــه نی ــاز ب ــه توج ــه بیش ــتری
دارد▪ .
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جبرانعقبماندگیهای
تاریخی با اصالح
ساختار صنعتبرق
 /گفتوگو با هوشنگ فالحتیان؛ /

مشاور وزیر نیرو

صنعــت بــرق بــه عنــوان صنعــت زیربنایــی نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی و رفــاه جوامــع دارد و بایــد
بــرای گســترش فناور یهــای نویــن در ایــن عرصــه بیــش از پیــش در کشــور تــاش کــرد کــه خوشــبختانه
س ــاخت نیروگاهه ــای جدی ــد و خدم ــات و نگه ــداری واحده ــای قدیم ــی ب ــا دق ــت و برنام ــه ری ــزی در
دس ــتور کار دول ــت یازده ــم و دوازده ــم ق ــرار داش ــته اس ــت و توج ــه چندوجه ــی ب ــه صنع ــت ب ــرق ای ــران،
کش ــور را در مس ــیر رش ــد و ش ــکوفایی در ای ــن بخ ــش ق ــرار داده اس ــت .بی ــش از  90درص ــد فن ــاوری م ــورد
نی ــاز بخ ــش ب ــرق کش ــور در داخ ــل تولی ــد م ــی ش ــود ک ــه ای ــن ام ــر س ــبب ش ــده ت ــا ای ــران از ای ــن نظ ــر در
می ــان هف ــت کش ــور برت ــر جه ــان ق ــرار گی ــرد .ب ــا ای ــن هم ــه ،ای ــران ب ــه دلی ــل وس ــعت ز ی ــاد ،توز ی ــع خ ــاص
جمعی ــت ،رویاروی ــی ب ــا مس ــاله خشکس ــالی ،اهمی ــت مقول ــه توس ــعه پای ــدار و همچنی ــن اس ــتهال ک
س ــرمایه و تجهی ــزات ،هم ــواره ب ــه س ــرمایه گ ــذاری بیش ــتر در صنع ــت آب و ب ــرق نیازمن ــد اس ــت .ب ــرای
بررس ــی توس ــعه صنع ــت ب ــرق و چالشه ــای پی ــش روی ای ــن صنع ــت ب ــا «هوش ــنگ فالحتی ــان» ک ــه
معاونــت بــرق و انــرژی وزرات نیــرو در دولــت یازدهــم را بــه عهــده داشــتند و در دولــت دوازدهــم مشــاور
وزی ــر نی ــرو هس ــتند ،ب ــه گفتگ ــو نشس ــتهایم.
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س ــاختار صنع ــت ب ــرق در  4ده ــه گذش ــته چ ــه
تغییراتـــی کـــرده اســـت؟ ایـــن تغییـــرات بیشـــتر
ش ــامل چ ــه حوزههای ــی از صنع ــت ب ــرق ش ــده
اســـت؟
س ــاختار صنع ــت ب ــرق نس ــبت ب ــه س ــالهای اول
انقــاب و در طــول  ۴دهــه گذشــته تغییــرات زیــادی
داش ــته اس ــت .در آن دوران تم ــام نیروگاهه ــا دولت ــی
بودنـــد و توزیـــع بـــرق بـــر عهـــده شـــرکتهای بـــرق
منطقـ ـهای ب ــود .ب ــه ط ــور کل ش ــاکله صنع ــت ب ــرق
از نظـــر ســـاختاری عبـــارت بـــود از شـــرکت توانیـــر
و شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای و ســـازمان آب و
بـــرق خوزســـتان .افزایـــش ظرفیـــت نیروگاههـــا از
 ۷۵۰۰م ــگاوات ت ــا م ــرز  ۷۹ه ــزار م ــگاوات و تع ــداد
مش ــترکین ب ــرق ت ــا ح ــدود  ۳۴از دیگ ــر تح ــوالت در
ای ــن ح ــوزه ب ــوده اس ــت.
بــا توجــه بــه تغییــرات کمــی کــه در زیرســاختهای
صنعـــت بـــرق در  ۴دهـــه گذشـــته ایجـــاد شـــده
اســـت ،ضرورتهایـــی ایجـــاب میکـــرده کـــه
ســـاختار صنعـــت بـــرق هـــم تغییـــر یابـــد در ایـــن
راس ــتا بخش ــی از ش ــبکههای انتق ــال ک ــه در اختی ــار
ش ــرکت توانی ــر ب ــود ،در ی ــک مرحل ــه ب ــه ش ــرکتهای
بــرق منطقـهای منتقــل شــد و در فــرازی دیگــر بخــش
توزی ــع از ش ــرکتهای ب ــرق منطقـ ـهای منت ــزع ش ــد.
در مرحلـــهای دیگـــر و در اجـــرای قانـــون اصـــل ۴۴
نیروگاههای ــی ک ــه در اختی ــار ش ــرکت توانی ــر بودن ــد
بــا مصوبــات هیئــت وزیــران بــه ویــژه در دولتهــای

نهـــم و دهـــم بـــه صـــورت رد دیـــون بـــه بانـــک هـــا،
بنیادهـــا و نهادهـــای غیردولتـــی واگـــذار شـــد و
بخشـــی هـــم از طریـــق مزایـــده عمومـــی بـــه بخـــش
خصوص ــی واگ ــذار ش ــد ب ــه ط ــوری ک ــه ام ــروز بی ــش
از  ۵۰درصــد تولیــد توســط بخــش خصوصــی انجــام
میش ــود .ب ــه ع ــاوه ب ــا تغیی ــر اساس ــنامه س ــازمان
توس ــعه ب ــرق ای ــران ش ــرکتهای م ــادر تخصص ــی
تولی ــد ب ــرق حرارت ــی مس ــتقل از توانی ــر ایج ــاد گردی ــد
و بـــا ادغـــام شـــرکتهای ســـابا و ســـانا و ایجـــاد
س ــازمان س ــاتبا ،بخ ــش ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر و
به ــره وری ان ــرژی نی ــز از توانی ــر منت ــزع ش ــده اس ــت.
شــرکتهای توزیــع بــرق هــم کــه شــامل  ۳۹شــرکت
بودنـــد ابتـــدا در نقـــش پیمانـــکار شـــرکتهای
بـــرق منطقـــهای ایفـــای نقـــش میکردنـــد و پـــس از
تصوی ــب قان ــون اس ــتقالل ش ــرکتهای توزی ــع ب ــرق،
عم ــا تاسیس ــات زی ــر ب ــار توزی ــع ب ــه ص ــورت اج ــاره
بـــه شـــرط تملیـــک در اختیـــار شـــرکتهای توزیـــع
ق ــرار گرف ــت ک ــه اخی ــرا آن تاسیس ــات اقال ــه ش ــده و
ش ــرکتهای توزی ــع ب ــه گون ـهای عم ــل میکنن ــد ک ــه
هــم ماهیــت غیردولتــی دارنــد و هــم اینکــه بــه نوعــی
مال ــک تاسیس ــات زی ــر ب ــار توزی ــع نیس ــتند.
ب ــا توج ــه ب ــه پی ــش بینیهای ــی ک ــه وزارت نی ــرو ب ــا
هماهنگـــی دولـــت انجـــام داده و در کمیســـیون
تلفیـــق تصویـــب شـــده اســـت چنانچـــه در قانـــون
بودج ــه س ــال  ۹۷تصوی ــب ش ــود ۴۹ ،درص ــد س ــهام
شـــرکتهای توزیـــع متعلـــق بـــه شـــرکت توانیـــر
خواه ــد ش ــد و  ۵۱درص ــد دیگ ــر ب ــا افزای ــش س ــرمایه
ب ــه متقاضی ــان غیردولت ــی واگ ــذار خواه ــد گردی ــد.
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت تعرفـــه بـــرق در تغییـــر
س ــاختار ای ــن صنع ــت ،آی ــا ای ــن تعرف ــه هم ــگام
ب ــا ت ــورم و تغیی ــر س ــاختارهای ب ــرق رش ــد داش ــته
اس ــت ی ــا خی ــر؟ صنع ــت ب ــرق از ح ــوزه تعرف ــه ه ــا
چـــه آســـیبهایی دیـــده اســـت؟
ب ــا ف ــراز و فروده ــای اقتص ــادی و تغیی ــر قاب ــل توج ــه
ن ــرخ ارز در  ۴ده ــه گذش ــته ،ن ــرخ ف ــروش ب ــرق ه ــم
بایـــد متناســـب بـــا آن تغییـــر پیـــدا میکـــرد امـــا بـــا
توج ــه ب ــه دی ــدگاه متف ــاوت دولته ــای مختل ــف
و مجلـــس شـــورای اســـامی در مـــورد قیمـــت
حامله ــای ان ــرژی و آب ،ش ــرایط ب ــه گون ـهای پی ــش
رفتـــه کـــه همـــواره بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده بـــرق
و قیمـــت فـــروش تکلیفـــی فاصلـــه وجـــود داشـــته
اســـت.
قبـــل از اینکـــه قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق
کش ــور در مجل ــس تصوی ــب ش ــود ،ب ــرای تعیی ــن م ــا
بـــه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده و تکلیفـــی بـــرق
متول ــی خاص ــی نب ــود ام ــا در ح ــال حاض ــر دول ــت
مکلــف اســت قیمــت تمــام شــده و فــروش تکلیفــی
ب ــرق را احص ــا ک ــرده و ماب ــه التف ــاوت آن را در ب ــازه
زمانــی  ۳ماهــه در قالــب بودجــه مصــوب بــه بخــش
ب ــرق وزارت نی ــرو پرداخ ــت کن ــد .ب ــر همی ــن اس ــاس

ســـازمان حسابرســـی کل کشـــور در حـــال حاضـــر
بـــدون احتســـاب مابـــه التفـــاوت ســـال ،۱۳۹۵
بی ــش از  ۲۵ه ــزار میلی ــارد توم ــان مطالب ــات بخ ــش
ب ــرق را از دول ــت تادی ــه نم ــوده اس ــت و ب ــا احتس ــاب
مابهالتف ــاوت قیم ــت تم ــام ش ــده و تکلیف ــی س ــال
 ،۹۵ش ــرکت توانی ــر بی ــش از  ۳۰ه ــزار میلی ــارد توم ــان
از دول ــت طل ــب دارد ک ــه طب ــق قان ــون بای ــد از ط ــرف
دولــت در وجــه صنعــت بــرق کشــور پرداخــت شــود.
صنعـــت بـــرق در ســـالهای اخیـــر بـــا چـــه
چالشهایـــی رو بـــه رو بـــوده اســـت؟
یک ــی از دغدغهه ــای صنع ــت ب ــرق در س ــالهای
اخی ــر ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت در قال ــب مصوب ــات
قانون ــی نتوانس ــته مابهالتف ــاوت قیم ــت تم ــام ش ــده
و تکلیفـــی را پرداخـــت کنـــد کـــه ایـــن امـــر باعـــث
بدهــکاری شــرکتهای تابــع وابســته وزارت نیــرو بــه
تولیدکنن ــدگان ب ــرق ،بانکه ــا و پیمان ــکاران ش ــده
اس ــت .گاه ــی ای ــن س ــوال مط ــرح میش ــود ک ــه چ ــرا
قبـــل از خصوصـــی ســـازی خبـــری از بدهیهـــای
صنع ــت ب ــرق نب ــوده اس ــت؟ عل ــت ای ــن اس ــت ک ــه
در آن ادوار نیروگاههـــا و زیرســـاختهای کشـــور
تمامـــا توســـط منابـــع دولتـــی احـــداث میشـــد
بـــه ایـــن معنـــی کـــه دولـــت تمامـــی هزینههـــای
ســـاخت نیروگاههـــا را تامیـــن میکـــرد و اقســـاط
بانـــک را هـــم پرداخـــت میکـــرد و خـــود نیروگاههـــا
فقـــط هزینههـــای نگهـــداری و تعمیـــر را پرداخـــت
میکردنـــد.
در ط ــول س ــالهای گذش ــته ب ــه دلی ــل افزای ــش ن ــرخ
ی در صنعـــت
ارز و تـــورم هزینههـــای ســـرمایهگذار 
ب ــرق ب ــا افزای ــش قاب ــل توجه ــی مواج ــه ش ــده اس ــت.
اگــر روزی نیروگاهــی بــا ارز  ۷تومــان ســاخته میشــد
امـــروز بـــا ارز  ۴۷۰۰تومـــان ســـاخته میشـــود کـــه
طبیعت ــا اگ ــر هم ــگام ب ــا تغیی ــرات ن ــرخ ارز ،قیم ــت
ب ــرق اص ــاح نش ــود ،دچ ــار چال ــش خواهی ــم ش ــد.
براس ــاس بررسـ ـیهای انج ــام ش ــده قیم ــت ثاب ــت
بـــرق بـــه نســـبت اوایـــل انقـــاب نـــه تنهـــا افزایـــش
نداش ــته بلک ــه کاه ــش ه ــم پی ــدا ک ــرده اس ــت ب ــه
ای ــن معن ــی ک ــه م ــردم در آن روزه ــا ،ب ــرق را گرانت ــر از
ام ــروز ب ــه قیم ــت ثاب ــت میخریدن ــد.
در برهـهای تصمیــم بــر تثبیــت قیمــت حاملهــای
انـــرژی گرفتـــه شـــده بـــود ،ایـــن سیاســـت چـــه
تاثیــری برصنعــت بــرق داشــته اســت و وزارت نیــرو
در ای ــن ب ــاره چ ــه اقدامات ــی انج ــام داده اس ــت؟
یک ــی از موضوعات ــی ک ــه ب ــا ای ــن موض ــوع ب ــی ارتب ــاط
نیســـت ،ثبیـــت قیمـــت حاملهـــای انـــرژی در
س ــال  ۱۳۸۲ت ــا  ۱۳۸۹ب ــود یعن ــی در هم ــان س ــالها
هـــر ســـال قیمـــت بـــرق بایـــد حداقـــل ۱۰درصـــد
افزایـــشمییافـــت در حالـــی کـــه حتـــی بـــا وجـــود
ت ــورم ح ــدود  ۴۰درص ــدی قیم ــت ب ــرق ثاب ــت ب ــود
لـــذا مـــا یـــک عقـــب ماندگـــی تاریخـــی در بحـــث

تعرفههـــای بـــرق داریـــم .ریشـــه عـــدم تـــوازن بیـــن
منابـــع و مصـــارف صنعـــت بـــرق در حـــال حاضـــر
ب ــه ای ــن موض ــوع برمیگ ــردد ک ــه در چن ــد س ــال اخی ــر
قیم ــت ب ــرق متناس ــب ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز و ت ــورم،
افزایش ــی نداش ــت .اگ ــر در آن دوران تعرفهه ــا را ب ــاال
میبردیـــم امـــروز هیـــچ مشـــکلی نداشـــتیم .وزارت
نی ــرو ک ــه عض ــوی از دول ــت و مج ــری سیاس ـتهای
دولـــت اســـت در ایـــن مســـئله مقصـــر نیســـت .در
واق ــع س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی س ــابق بای ــد
ردیــف مربــوط بــه مابــه التفــاوت قیمــت تمــام شــده
و فـــروش تکلیفـــی بـــرق را پیـــش بینـــی میکـــرد.
البت ــه وزارت نی ــرو در تدوی ــن بودج ــه ای ــن ردی ــف را
پی ــش بین ــی میک ــرده ام ــا از س ــوی س ــازمان ح ــذف
میشـــده اســـت .حتـــی بعـــد از تصویـــب قانـــون
حمایـــت از صنعـــت بـــرق کشـــور ،بایـــد ردیـــف
خاص ــی ب ــرای ای ــن موض ــوع در نظ ــر گرفت ــه میش ــد
کـــه اقدامـــی صـــورت نگرفتـــه اســـت ،چـــرا کـــه
ایـــن ردیـــف چندیـــن هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت
و معمـــوال بـــه دلیـــل کمبـــود اعتبـــارات مقاومـــت
زیـــادی بـــرای تثبیـــت آن صـــورت میگیـــرد .اگـــر
چ ــه دول ــت ب ــا روشه ــای مختل ــف مانن ــد اس ــناد
خزان ــه اس ــامی ،اوراق تس ــویه خزان ــه اس ــامی و ...
س ــعی ک ــرده کمکهای ــی ب ــه وزارت نی ــرو بکن ــد ت ــا
بتوان ــد بخش ــی از مطالب ــات خ ــود ب ــه پیمان ــکاران و
تولیدکننـــدگان بـــرق را پرداخـــت کنـــد.

نگاه ویژه

صنعت برق
از دیروز تا فردا

ت یازدهـــم و بـــه
وضعیـــت صنعـــت بـــرق در دولـــ 
خصـــوص دولـــت دوازدهـــم را کـــه چندماهـــی از
آغـــاز آن میگـــذرد ،چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟
ل  ۹۲تـــا  96بـــا تالشهـــای دولـــت یازدهـــم
از ســـا 
حجـــم اقتصـــاد بـــرق دو برابـــر شـــده اســـت یعنـــی
حج ــم اقتص ــاد ب ــرق در  ۴س ــال گذش ــته ب ــه می ــزان
 ۴۰ســـال گذشـــته بزرگتـــر شـــده اســـت و ســـعی
شـــده بخـــش قابـــل توجهـــی از عقـــب ماندگیهـــا
جب ــران ش ــود .در ش ــروع کار دول ــت یازده ــم در س ــال
 ۹۲بدهیه ــای م ــا ح ــدود  ۲۲ه ــزار میلی ــارد توم ــان
ب ــود ،ام ــا ب ــا تالشه ــای ص ــورت گرفت ــه ای ــن بده ــی
افزایـــش نیافتـــه و در عیـــن حـــال بیـــش از  ۹هـــزار
میلیـــارد تومـــان از بدهیهـــای بانکـــی وزارت نیـــرو
باب ــت نیروگاهه ــای واگ ــذار ش ــده ب ــه دول ــت منتق ــل
ش ــده اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش قیم ــت ارز در زمین ــه اح ــداث
تاسیســـات بـــرق مشـــاهده میکنیـــم کـــه در ســـال
 ۸۸ک ــه ن ــرخ ارز  ۱۲۳۶توم ــان ب ــود ی ــک نی ــروگاه ه ــزار
مگاواتـــی بـــا  ۶۰۰میلیـــارد تومـــان ســـاخته میشـــد
امــروز ســاخت نیروگاهــی بــا همــان ظرفیــت مشــابه،
بـــا مبلغـــی بیـــش از  ۲۵۰۰میلیـــارد تومـــان ســـاخته
میشـــود .ایـــن رقـــم نشـــان میدهـــد کـــه هزینـــه
ســـاخت نیروگاههـــا تقریبـــا  ۴برابـــر شـــده اســـت،
ام ــا آی ــا ب ــه تناس ــب افرای ــش آن ،قیم ــت تعرفهه ــای
ب ــرق ه ــم افزای ــش داش ــته اس ــت؟! دول ــت یازده ــم
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علیرغـــم اینکـــه سیاســـت کنتـــرل تـــورم را دنبـــال
میکـــرد ،حساســـیت زیـــادی هـــم روی افزایـــش
قیمـــت حاملهـــای انـــرژی داشـــت بـــا ایـــن حـــال
همراه ــی بس ــیار خوب ــی ب ــا صنع ــت ب ــرق ص ــورت
گرفتــه و قیمــت بــرق تــا حــدود قابــل توجهــی افزایــش
پی ــدا ک ــرده اس ــت بع ــاوه افزای ــش س ــرمایه گ ــذاری
زیرس ــاختهای صنع ــت ب ــرق ،قیم ــت ب ــرق را ه ــم
افزای ــش داده اس ــت ب ــه ط ــوری ک ــه قیم ــت ب ــرق از
 ۴2تومــان در ســال  ۹۱بــه  ۷۰تومــان در ســال جــاری
رس ــیده اس ــت.
س ــال  ۱۳۹۵س ــال ب ــی نظی ــری از نظ ــر تامی ــن مناب ــع
ب ــرق در تاری ــخ صنع ــت ب ــرق کش ــور اس ــت .در ای ــن
س ــال بی ــش از  ۲۵ه ــزار و  ۷۰۰میلی ــارد توم ــان ب ــرای
صنع ــت ب ــرق کش ــور تامی ــن مناب ــع ش ــده اس ــت ک ــه
ایـــن منابـــع از طریـــق فـــروش انـــرژی بـــرق ،فـــروش
انشــعاب بــرق ،اوراق تســویه ،اســناد خزانــه اســامی
و  ...تامی ــن ش ــده اس ــت .اگ ــر بخ ــش پیمان ــکاری،
تولیدکننـــدگان تجهیـــزات برقـــی و شـــرکتهای
ب ــرق نقدینگ ــی داش ــته باش ــند پس ــت ب ــرق بزنن ــد،
خ ــط ب ــرق اح ــداث کنن ــد ،تابل ــوی ب ــرق و تران ــس
بفروشـــند ،احســـاس رضایـــت کـــرده و میگوینـــد
بـــازار بـــد نیســـت ،امـــا اگـــر مدیریـــت مصـــرف و
تقاض ــا داش ــته باش ــیم نی ــازی ب ــه اح ــداث پس ــت
و خ ــط جدی ــد ب ــرق نیس ــت و وقت ــی چنی ــن نی ــازی
نباش ــد ،پیمان ــکاران از وضعی ــت راض ــی نیس ــتند.
بـــا بررســـی شـــاخصهای عملکـــرد فنـــی شـــبکه
در طـــول  ۵ســـال گذشـــته مشـــاهده میکنیـــم کـــه
ای ــن ش ــاخصها رو ب ــه بهب ــود اس ــت ب ــه ط ــوری ک ــه
تلف ــات ب ــرق در س ــال  15/3 ،۹۲درص ــد ب ــوده ک ــه
ام ــروز ب ــه  10/67درص ــد کاه ــش پی ــدا ک ــرده اس ــت.
همچنیـــن خاموشـــیهای بـــه ازای هـــر مشـــترک در
ط ــول ش ــبانه روز از  ۳/06دقیق ــه ب ــه  2/68دقیق ــه
بـــه ازای هـــر مشـــترک در شـــبانه روز کاهـــش یافتـــه
اس ــت .ب ــازه زمان ــی ک ــه ش ــبکه ب ــرق سراس ــری کش ــور
در محـــدوده غیرمجـــاز فرکانســـی بـــوده اســـت بـــه
شــدت نســبت بــه ســالهای گذشــته کاهــش پیــدا

کـــرده اســـت .آمادگـــی نیروگاههـــا در ســـال جـــاری
در ط ــول تاری ــخ صنع ــت رک ــورد زده و ب ــه  ۹۹درص ــد
رســیده اســت .بنابرایــن توســعه در حــد نیــاز تقریبــا
انجـــام گرفتـــه و در عیـــن حـــال شـــرکتهای تابـــع
وزارت نی ــرو بده ــی قاب ــل توجه ــی ب ــه پیمان ــکاران
و س ــازندگان تجهی ــزات ب ــرق ندارن ــد ،ای ــن بخ ــش
بایســـتی مشـــابه کشـــورهای پیشـــرفته صنعتـــی
نســـبت بـــه صـــادرات کاال و خدمـــات فنـــی و
مهندس ــی اق ــدام نمای ــد.
بـــه نظـــر شـــما بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق
بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه اســـت و شـــما چـــه
راهـــکاری بـــرای ایجـــاد رونـــق در ایـــن بخـــش
پیشـــنهاد میکنیـــد؟
آنچ ــه بخ ــش پیمان ــکاری و س ــازندگان تجهی ــزات
نه ــا
را در رن ــج و مضیق ــه ق ــرار داده ای ــن اس ــت ک ــه آ 
اقتصـــاد خـــود را بـــه اعـــام نیـــاز تجهیـــزات بـــرق و
برگـــزاری مزایـــده متکـــی کردهانـــد در حالـــی کـــه
ای ــن مس ــئله مط ــرح اس ــت ک ــه اگ ــر روزی م ــا هم ــه
نیروگاههـــای مـــورد نیـــاز خـــود را احـــداث کردیـــم و
بـــه مدیریـــت مصـــرف رو آوردیـــم ،کارخانههـــای
م ــا بای ــد چ ــه کنن ــد؟ قطع ــا راه ح ــل ای ــن اس ــت ک ــه
م ــا بای ــد کااله ــای ص ــادرات مح ــور تولی ــد کنی ــم ت ــا
بتوانیــم محصــوالت خــود را در بازارهــای منطق ـهای
و جهانـــی عرضـــه کنیـــم .کارخانههایـــی هـــم کـــه
در صنعـــت بـــرق کار میکننـــد نبایـــد همـــه تخـــم
مرغه ــای خ ــود را در س ــبد صنع ــت ب ــرق بگذارن ــد.
یکـــی از سیاســـتهایی کـــه جنـــاب آقـــای دکتـــر
اردکانیـــان وزیـــر محتـــرم نیـــرو پیگیـــری میکننـــد،
مدیری ــت ط ــرف تقاضاس ــت .در دول ــت دوازده ــم
یکـــی از برنامههـــای وزارت نیـــرو مبتنـــی بـــر ایـــن
اســت کــه مــا طــرف تقاضــا را مدیریــت کنیــم .اکثــر
ســرمایه گذار یهــای مــا بــرای دو مــاه از ســال یعنــی
ماهه ــای تی ــر و م ــرداد اس ــت ک ــه پی ــک ب ــار افزای ــش
پی ــدا میکن ــد ک ــه اگ ــر ای ــن م ــورد ه ــم مدیری ــت ش ــود
نیـــاز زیـــادی بـــه نیروگاههـــا ،خطـــوط و پســـتهای

آمادگی نیروگاهها در سال جاری در
طول تاریخ صنعت برق رکورد زده و به
 ۹۹درصد رسیده است .بنابراین توسعه
در حد نیاز تقریبا انجام گرفته و در عین
حال شرکتهای تابع وزارت نیرو بدهی
قابل توجهی به پیمانکارانو سازندگان
تجهیزاتبرقندارند
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جدی ــد نداری ــم.
نیـــاز بـــه زیرســـاختهای جدیـــد بـــرای صـــادرات
بـــرق هـــم انـــدک اســـت مثـــا بـــا همیـــن خطـــوط
انتق ــال فعل ــی میتوانی ــم ی ــک و نی ــم براب ــر وضعی ــت
فعل ــی ب ــرق ص ــادر کنی ــم ،در س ــاماندهی اقتص ــاد
ب ــرق موفقیته ــای ب ــی نظی ــری در ط ــول س ــالهای
گذشـــته حاصـــل شـــده اســـت .در دولتهـــای
یازدهـــم و دوازدهـــم عـــاوه بـــر افزایـــش حجـــم
اقتصـــاد بـــرق ،اســـتفاده از ســـرمایه گذار یهـــا و
فاینانسه ــای خارج ــی نی ــز ب ــه نح ــو قاب ــل توجه ــی
افزای ــش یافت ــه اس ــت حت ــی م ــا در اقتص ــاد ب ــرق در
ط ــول  ۵س ــال گذش ــته ب ــا مدیری ــت و تدبی ــر ۹ ،ه ــزار
مـــگاوات نیـــروگاه جدیـــد را بـــه همـــراه خطـــوط و
پســتهای ب ــرق جدی ــد وارد ش ــبکه سراس ــری ب ــرق
کش ــور کردی ــم.
ایجـــاد شـــرکتهای مـــادر تخصصـــی یکـــی از
مراح ــل تجدی ــد س ــاختار در صنع ــت ب ــرق ب ــوده
اســت ،دولــت دوازدهــم بــرای ایجــاد شــرکتهای
مـــادر تخصصـــی و جـــدا کـــردن توزیـــع و انتقـــال
چـــه سیاســـتی در پیـــش گرفتـــه و تا کنـــون چـــه
اقداماتـــی انجـــام داده اســـت؟
ب ــا توج ــه ب ــه حجی ــم ب ــودن س ــاختار ش ــرکت توانی ــر،
در طـــول دولـــت یازدهـــم تـــاش شـــد بخشـــی از
تصدیه ــای ای ــن ش ــرکت کاه ــش یاب ــد ل ــذا بخ ــش
انرژ یهـــای تجدیـــد پذیـــر از فعالیتهـــای ایـــن
شـــرکت منتـــزع گردیـــد و بـــا تصویـــب اساســـنامه
مربوط ــه در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،س ــازمانهای
س ــابا و س ــانا ک ــه زیرمجموع ــه توانی ــر بودن ــد تح ــت
عن ــوان س ــازمان انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر و به ــرهوری
انــرژی (ســاتبا) مســتقل شــدند و در حــال حاضــر در
ســطح معاونــت وزیــر مســئولیت توســعه انرژ یهــای
تجدیدپذی ــر و به ــره وری ان ــرژی را ب ــر عه ــده دارن ــد
ک ــه ب ــا موفقی ــت ب ــی نظی ــری در ح ــال انج ــام وظیف ــه
اس ــت ب ــه ط ــوری ک ــه م ــا ق ــادر نیس ــتیم پاس ــخگوی
مراجع ــات س ــرمایه گ ــذاران باش ــیم .ای ــن در حال ــی

اس ــت ک ــه در ط ــول  ۳۶س ــال گذش ــته تالشه ــای
زیـــادی بـــرای توســـعه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر
صـــورت گرفتـــه بـــود ،امـــا موفقیـــت چندانـــی
نداشـــت.
در اوایـــل دولـــت یازدهـــم کل نیروگاههـــای
تجدیدپذی ــر م ــا  ۲۰۰م ــگاوات ب ــود در ط ــول  4س ــال
گذشـــته حجـــم ایـــن نیروگاههـــا را بیـــش از ۲۰۰
مـــگاوات توســـعه دادیـــم .در واقـــع آنچـــه در طـــول
 ۳6س ــال گذش ــته ص ــورت گرفت ــه در ای ــن  ۴س ــال
انج ــام ش ــد .ضم ــن اینک ــه در ح ــال حاض ــر حج ــم
قاب ــل توجه ــی از نیروگاهه ــای تجدی ــد پذی ــر توس ــط
ســـرمایه گـــذاران بخـــش خصوصـــی داخلـــی و
خارج ــی در ح ــال اح ــداث اس ــت و م ــا نس ــبت ب ــه
گذشـــته در حـــوزه تجدیدپذیرهـــا موفقیتهـــای
زیـــادی داشـــتیم .در ســـالهای اخیـــر  30ریـــال و
در حـــال حاضـــر  ۵۰ریـــال بـــه ازای هـــر کیلـــووات
س ــاعت ع ــوارض مص ــرف ب ــرای توس ــعه انرژ یه ــای
تجدیدپذیـــر و بـــرق روســـتایی اخـــذ میشـــد ،امـــا
اگ ــر در قال ــب بودج ــه  ۹۷مق ــرر گردی ــده اس ــت۸ ،
درص ــد از هزین ــه ب ــرق مصرف ــی ب ــرای توس ــعه ش ــبکه
روس ــتایی و انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر دریاف ــت ش ــود.
در زمینــه نیروگاههــای حرارتــی مبــادرت بــه تاســیس
ش ــرکت م ــادر تخصص ــی تولی ــد ب ــرق حرارت ــی ش ــد
کـــه اتفـــاق خوبـــی اســـت و تصدیهـــای شـــرکت
توانیـــر در تولیـــد بـــرق را کاهـــش داده اســـت .در
حـــال حاضـــر نیـــز همـــه اینهـــا در یـــک شـــرکت
جداگانـــهای تمشـــیت میشـــود .افزایـــش قـــدرت
مذاکــرات خارجــی ،مدیریــت پروژههــای نیروگاهــی
و اس ــتقالل ای ــن بخ ــش توفی ــق بزرگ ــی ب ــوده اس ــت
ب ــه ط ــوری ک ــه اگ ــر در عملک ــرد ش ــرکتهای م ــادر
تخصصـــی تولیـــد بـــرق حرارتـــی ارزیابـــی صـــورت
پذیـــرد ،قطعـــا ایـــن موضـــوع اثبـــات میشـــود کـــه
تبدی ــل اساس ــنامه س ــازمان توس ــعه صنع ــت ب ــرق
ایـــران بـــه شـــرکت مـــادر تخصصـــی تولیـــد بـــرق
حرارتـــی اقـــدام درســـتی بـــوده و بـــه توانیـــر کمـــک
ک ــرده اس ــت ب ــه ص ــورت چابکت ــر حرک ــت کن ــد و
بــه بخــش انتقــال و توزیــع رســیدگی بیشــتری داشــته
باش ــد.
در مســـائل دیگـــر از جملـــه خصوصـــی ســـازی،
سیاســتهای نظ ــام مبتن ــی ب ــر کاه ــش تصدیه ــا
و کوچـــک شـــدن دولـــت اســـت .مـــا بایســـتی بـــا
دول ــت و مجل ــس همراه ــی کنی ــم ت ــا تصدیه ــای
دولت ــی را کاه ــش داده و حج ــم دول ــت را ک ــم کنی ــم
و کارهای ــی را ک ــه م ــردم توانای ــی دارن ــد مس ــئولیت
بـــه عهـــده بگیرنـــد ،بـــه آنهـــا واگـــذار کنیـــم .اگـــر
ایـــن امـــور تبعاتـــی بـــرای اقتصـــاد صنعـــت بـــرق و
آب کش ــور دارد ،بای ــد آنه ــا را ح ــل کنی ــم ن ــه اینک ــه
ب ــا مقاوم ــت جل ــوی واگذار یه ــا را بگیری ــم .طب ــق
قانــون تولیــد و توزیــع بــرق بایــد بــه بخــش غیردولتــی
واگـــذار شـــود و صرفـــا شـــبکههای انتقـــال کشـــور
ب ــه عن ــوان ش ــاه رگه ــای حیات ــی صنع ــت ب ــرق در

اختی ــار دول ــت بمان ــد.
بخـــش خصوصـــی در حـــوزه توزیـــع بـــا نوعـــی
چالــش رو بــه رو اســت بــه طــوری کــه شــرکتهای
توزی ــع جای ــگاه واقع ــی خ ــود را نمیدانن ــد ،نظ ــر
ش ــما در ای ــن ب ــاره چیس ــت؟
وقتـــی طـــرح حمایـــت از صنعـــت بـــرق از ســـوی
نماین ــدگان مط ــرح ش ــد چن ــد موض ــوع در آن قان ــون
م ــورد تاکی ــد ق ــرار گرف ــت اول اینک ــه ماب ــه التف ــاوت
قیمـــت تمـــام شـــده و فـــروش تکلیفـــی بـــرق بایـــد
توســـط دولـــت پرداخـــت شـــود کـــه اگـــر پرداخـــت
ش ــود ش ــرکت توزی ــع کام ــا میتوان ــد ب ــه عن ــوان ی ــک
بنـــگاه اقتصـــادی فعالیـــت خـــود را انجـــام دهـــد.
بررســـی اینکـــه شـــرکتهای توزیـــع بایـــد در چـــه
ســـاختار و چـــه ریلـــی قـــرار بگیـــرد ،ســـالها زمـــان
ب ــرده اس ــت .وزارت نی ــرو تاکی ــد داش ــته و دارد ک ــه
ماهی ــت ش ــرکتهای توزی ــع بای ــد غیردولت ــی بمان ــد
همانط ــور ک ــه قان ــون اس ــتقالل ش ــرکتهای توزی ــع
هـــم تاکیـــد بـــر غیردولتـــی بـــودن ایـــن شـــرکتها
داشـــته اســـت بـــه همیـــن دلیـــل طرحـــی از ســـوی
وزات نی ــرو تهی ــه و تقدی ــم دول ــت و س ــپس مجل ــس
ش ــد ک ــه اگ ــر در صح ــن علن ــی مجل ــس رای بی ــاورد
س ــاختار ش ــرکتهای توزی ــع ب ــرای دراز م ــدت س ــر و
ســـامان پیـــدا میکننـــد.
انتقــال بدهیهــای شــرکتهای توزیــع بــه دولــت یــا
پرداخــت مابــه التفــاوت قیمــت تمــام شــده و فــروش
تفکیکــی بحــث دیگــری اســت .مــا در حالــی از ایــن
بخ ــش ب ــه دول ــت بده ــکار هس ــتیم ک ــه در مقاب ــل
بی ــش از  ۳۰ه ــزار میلی ــارد از دول ــت طل ــب داری ــم؛
بنابرایـــن اقتصـــاد بـــرق اقتصـــاد باالنســـی اســـت
و بخشهـــای تولیـــد ،توزیـــع و انتقـــال بـــه خوبـــی
فعالیـــت میکننـــد .ســـاختار صنعـــت بـــرق از
حالــت متمرکــز خــارج شــده و بخــش قابــل توجهــی
از تولی ــد ب ــه بخ ــش غیردولت ــی واگ ــذار ش ــده اس ــت.
براســاس قانــون مــا بایــد بخــش دیگــری از نیروگاههــا
را ه ــم در اختی ــار س ــازمان خصوص ــی س ــازی ق ــرار
میدادی ــم ک ــه ای ــن کار ه ــم ص ــورت گرفت ــه و بی ــش
از  ۱۱هـــزار مـــگاوات در اختیـــار ایـــن ســـازمان قـــرار
داده شـــده اســـت .در مـــورد بخـــش توزیـــع قانـــون
در مجل ــس تصوی ــب ش ــده اس ــت ک ــه در ص ــورت
تایی ــد ش ــورای نگهب ــان ،س ــاختار توزی ــع نی ــز اص ــاح
خواه ــد ش ــد.
آیـــا کاهـــش بودجـــه عمرانـــی وزارت نیـــرو در
بودجــه  97باعــث ایجــاد مشــکل و نگرانــی بــرای
بخـــش خصوصـــی خواهـــد شـــد و ایـــن بخـــش
را تهدی ــد خواه ــد ک ــرد؟ پی ــش بین ــی ش ــما ب ــرای
وضعیـــت صنعـــت بـــرق در ســـال  ۹۷چیســـت؟
علیرغـــم آنکـــه بخـــش آب وزارت نیـــرو متکـــی بـــه
بودج ــه دولت ــی اس ــت بخ ــش ب ــرق ای ــن وزارتخان ــه
از دول ــت بودج ــه قاب ــل توجه ــی نمیگرفت ــه و عم ــده

بودجــه عمرانــی آن از محــل منابــع حاصــل از فــروش
انشـــعاب و انـــرژی تامیـــن میشـــود لـــذا رکـــودی
از بابـــت کاهـــش بودجـــه عمرانـــی دولـــت متوجـــه
بخ ــش خصوص ــی نخواه ــد ش ــد .دول ــت اگ ــر تعرف ــه
ف ــروش ب ــرق را اص ــاح کن ــد عم ــده مش ــکالت ای ــن
صنع ــت ح ــل خواه ــد ش ــد.
توس ــعه زیرس ــاختهای ب ــرق در س ــال آین ــده من ــوط
بــه میــزان فــروش انشــعاب ،قیمت آن و بهایی اســت
ک ــه از م ــردم باب ــت مص ــرف ب ــرق دریاف ــت خواهی ــم
کـــرد .بنابریـــن هـــر چـــه بتوانیـــم تعرفههـــای بـــرق را
اص ــاح کنی ــم زمین ــه ب ــرای ایج ــاد زیرس ــاختهای
صنعــت بــرق ،بهینــه ســازی و برکنــاری شــبکههای
فرس ــوده بیش ــتر فراه ــم خواه ــد ش ــد .خوش ــبختانه
در طـــول ماههـــای اخیـــر حرکتهـــای خوبـــی
صــورت گرفتــه اســت کــه اگــر تــا پایــان ســال جــاری
ای ــن فعالیته ــا ب ــه نتیج ــه برس ــد در س ــال آین ــده
وضعیـــت بهتـــری نســـبت بـــه ســـال  ۹۶خواهیـــم
داشـــت .در همـــه دنیـــا اینگونـــه اســـت کـــه هیـــچ
کس ــی نی ــروگاه و خط ــوط ب ــرق را نق ــدی نمیس ــازد
و هم ــه فاینان ــس میکنن ــد .در داخ ــل ای ــران ،چ ــون
پیمانــکاران بــه تنهایــی قــادر بــه تامیــن منابــع مالــی
پروژههـــا نیســـتند و پشـــتوانه مالـــی قـــوی ندارنـــد،
دچ ــار چال ــش هس ــتیم ک ــه ب ــرای رف ــع ای ــن چال ــش
بای ــد ب ــه دنب ــال تامی ــن مناب ــع باش ــیم .پی ــش بین ــی
م ــا از فض ــای کس ــب و کار س ــال  ۹۷روش ــن اس ــت
ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه در س ــال آت ــی وضعی ــت مش ــابه
س ــال  ۹۶و حت ــی بهت ــر از آن خواه ــد ب ــود .توصی ــه
ام ب ــه پیمان ــکاران و س ــازندگان تجهی ــزات داخل ــی
ای ــن اس ــت ک ــه مش ــارکت ش ــرکتهای خارج ــی را
جــذب کننــد و بتواننــد فضــای کســب و کار را بهبود
بخش ــند البت ــه دول ــت ،وزارت نی ــرو ،وزارت اقتص ــاد
و ســـازمان ســـرمایهگذاری خارجـــی بایـــد در ایـــن
مس ــیر تس ــهیل گ ــر باش ــند .تضامی ــن الزم ه ــم ب ــرای
س ــرمایه گذار یه ــا وج ــود دارد چ ــرا ک ــه در برگ ــزاری
مناقصهه ــای دولت ــی طرفی ــن تعهدات ــی را پذیرفت ــه
ان ــد ک ــه نمیتوانن ــد از آن ع ــدول کنن ــد ۳۱۲ .پس ــت
فـــوق توزیـــع بـــرق بـــا  ۸۰پســـت انتقـــال در نوبـــت
هس ــتند ک ــه ب ــرق منطق ـهای ته ــران ب ــه نمایندگ ــی از
ش ــرکت ب ــرق منطقــهای کش ــور مس ــئولیت ای ــن کار
را ب ــه عه ــده گرفت ــه اس ــت ک ــه تاکن ــون  ۲مناقص ــه
برگـــزار شـــده و شـــرکتهای ایرانـــی و خارجـــی
باه ــم برن ــده ش ــدند .ب ــرآورد م ــا نش ــان میده ــد ک ــه
ب ــا توج ــه ب ــه قابلی ــت داخل ــی ،بی ــش از  ۷۰درص ــد
تجهیـــزات ایـــن پروژههـــا در داخـــل کشـــور تامیـــن
ش ــود و ب ــرق ته ــران ای ــن مس ــئله را پیگی ــری میکن ــد
کــه امیدواریــم قبــل از پایــان ســال ۶۷ ،پســت توزیــع
تعیی ــن تکلی ــف ش ــوند و ای ــن ام ــر ب ــه هی ــچ وج ــه
تهدیـــدی بـــرای بخـــش خصوصـــی نیســـت بلکـــه
فضـــای جدیـــدی بـــرای همـــکاری شـــرکتهای
ایران ــی و خارج ــی ب ــاز میکن ــد▪ .
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مسئوالن وبهارستان نشین ها از موانع ومشکالت صنایع برقی در سال  1397می گویند:

حل چالش های متعدد،
چشم انداز صنعت برق کشور

بــه جــرات مــی تــوان بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کــرد کــه
صنع ــت ب ــرق کش ــور زیرس ــاخت بس ــیاری از صنای ــع
موج ــود اس ــت ب ــه ط ــوری ک ــه ب ــدون تحق ــق اه ــداف
ترســـیم شـــده ایـــن صنعـــت در ســـند چشـــمانداز
و برنامـــه ششـــم توســـعه دســـت یابـــی بـــه رشـــد 8
درص ــدی اقتص ــاد کش ــور ،ایج ــاد  950ه ــزار اش ــتغال
بهص ــورت س ــاالنه و کاه ــش بی ــکاری چن ــدان قاب ــل
حص ــول نخواه ــد ب ــود.
در واقـــع براســـاس گزارشهـــای شـــرکت مدیریـــت
ش ــبکه ب ــرق ای ــران در تابس ــتان س ــال ج ــاری می ــزان
اوج مصــرف بــرق بــه رکــورد بــی ســابقه  55هــزار و 400
م ــگاوات رس ــید ک ــه نس ــبت ب ــه پی ــک س ــال گذش ــته
ح ــدود  7درص ــد رش ــد را نش ــان م ــی ده ــد.
از طــرف دیگــر از ســال  1396تــا زمــان پیــک تابســتان
س ــال آین ــده برنام ــه ری ــزی ش ــده اس ــت ک ــه حداق ــل 3
ت ــا  3500م ــگاوات نی ــروگاه جدی ــد وارد م ــدار ش ــود ک ــه
تاکنــون نیــز  1904مــگاوات وارد مــدار شــده اســت.
بـــر اســـاس پیـــش بینیهـــای موجـــود در برنامـــه
شش ــم توس ــعه ت ــا پای ــان ای ــن برنام ــه ،می ــزان راندم ــان
نیروگاههـــای کل کشـــور بایـــد بـــه  42درصـــد برســـد
ک ــه ب ــه گفت ــه کارشناس ــان صنع ــت ب ــرق تحق ــق ای ــن
موض ــوع نیازمن ــد هزینهه ــای بس ــیار باالی ــی اس ــت.
محاس ــبات انج ــام ش ــده نش ــان م ــی ده ــد افزای ــش
ه ــر ی ــک درص ــد متوس ــط راندم ــان نیروگاه ــی کش ــور
نزدی ــک ب ــه  2ه ــزار میلی ــارد توم ــان هزین ــه در ب ــر دارد
و ب ــر همی ــن اس ــاس صنع ــت ب ــرق کش ــور تنه ــا ب ــرای
افزایــش متوســط راندمــان نیروگاهــی کشــور (براســاس
اه ــداف برنام ــه شش ــم توس ــعه) میبایس ــت چی ــزی
نزدی ــک ب ــه  7ه ــزار میلی ــارد توم ــان هزین ــه کن ــد ک ــه
براســـاس ارقـــام موجـــود از میـــزان بودجـــه و درآمـــد و
هزین ــه صنع ــت ب ــرق در بخشه ــای مختل ــف دیگ ــر
بای ــد گف ــت دسترس ــی ب ــه ای ــن ع ــدد نیازمن ــد ع ــزم
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ج ــدی دول ــت ب ــرای کم ــک ب ــه ای ــن صنع ــت اس ــت.
وج ــود 34میلی ــون مش ــترک ب ــرق در کش ــور نش ــان از
ای ــن واقعی ــت دارد ک ــه صنع ــت ب ــرق صنعت ــی ب ــزرگ
ب ــا تع ــداد متقاضی ــان قاب ــل توج ــه اس ــت ک ــه ب ــرای
برط ــرف ک ــردن نیازه ــای خ ــود نیازمن ــد برنام ــه ری ــزی
جامع ــی اس ــت.
از ســـوی دیگرصنعـــت بـــرق بـــا بدهـــی  32هـــزار
میلی ــارد تومان ــی روب ــرو اس ــت وبای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه
مهـــم اشـــاره کـــرد کـــه اگـــر تصمیمـــات راهبـــردی و
مهمـــی بـــرای پرداخـــت ایـــن میـــزان بدهـــی گرفتـــه
نش ــود صنع ــت ب ــرق کش ــور ب ــا ورشکس ــتگی کام ــل
روبـــرو خواهـــد شـــد.
البت ــه نبای ــد از ذک ــر ای ــن نکت ــه مه ــم غاف ــل ش ــویم ک ــه
در واگ ــذاری نی ــروگاه ه ــا ب ــه بخ ــش خصوص ــی ک ــه
در س ــالهای گذش ــته انج ــام ش ــد ،ن ــه تنه ــا منابع ــی
از مح ــل واگ ــذاری ه ــا در اختی ــار صنع ــت ب ــرق ق ــرار
نگرف ــت ،بلک ــه بده ــی ه ــای آن نی ــروگاه ه ــا نی ــز ب ــرای
ش ــرکت ب ــرق حرارت ــی باق ــی مان ــد.
نکتــه اساســی در واگــذاری نیــروگاه هــا ایــن اســت کــه
بده ــی های ــی ک ــه باب ــت ای ــن نی ــروگاه ه ــا ب ــه سیس ــتم
بانکـــی وجـــود دارد تســـویه شـــود و منابـــع حاصـــل
از ایـــن واگـــذاری هـــا نیـــز بـــر اســـاس مـــاده  2قانـــون
حمای ــت از صنع ــت ب ــرق ب ــرای تکمی ــل ط ــرح ه ــای
نیم ــه تم ــام هزین ــه ش ــود.
درحقیق ــت ط ــی واگ ــذاری ه ــای گذش ــته ،بس ــیاری
از نی ــروگاه ه ــا باب ــت رد دی ــون دول ــت واگ ــذار ش ــد و
مبلغ ــی عای ــد صنع ــت ب ــرق نش ــد.
بــه منظــور بررســی چشــم انــداز صنعــت بــرق کشــور در
ســال آینــده بــا مســئوالن ونماینــدگان مجلــس گفتگــو
کـــرده ایـــم تـــا نظـــر آنهـــا را دربـــاره ارائـــه راهکارهـــای
مشــکل گشــا در بخــش هــای مختلــف صنایــع برقــی
کش ــور جوی ــا ش ــویم.

پرداخت بدهی  10هزار میلیارد تومانی
محس ــن ط ــرز طل ــب مدیرعام ــل
شـــرکت مـــادر تخصصـــی بـــرق
حرارت ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن
شـــرکت بـــه دولـــت حـــدود 15
هـــزار میلیـــارد تومـــان بدهـــکار
اس ــت گف ــت :از می ــزان بده ــی ذک ــر ش ــده ح ــدود۱۰
هــزار میلیــارد تومــان آن پرداخــت شــده و مابقــی نیــز
ب ــه زودی پرداخ ــت میش ــود و ای ــن در حال ــی اس ــت
کـــه میـــزان بدهـــی ایـــن شـــرکت در حـــوزه خریـــد
تضمین ــی ب ــرق ح ــدود  ۲ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــرآورد
میشـــود.
وی س ــرمایه م ــورد نی ــاز ب ــرای اح ــداث ی ــک نی ــروگاه
ســـیکل ترکیبـــی را  ۲۵۰تـــا  ۲۶۰میلیـــون یـــورو
عن ــوان ک ــرد و اف ــزود :از آنجای ــی ک ــه به ــره ب ــرداری
از نیروگاهه ــای ب ــرق آب ــی همانن ــد گذش ــته نیس ــت
نگران ــی های ــی در زمین ــه جایگزین ــی می ــزان تولی ــد
ب ــرق پی ــش بین ــی ش ــد ت ــا ب ــه ای ــن ترتی ــب  2تا3ه ــزار
م ــگاوات در پی ــک مص ــرف ،تولی ــد ب ــرق جایگزی ــن
داش ــته باش ــیم.
خرید تضمینی برق تولیدی
تجدیدپذیر و نیروگاه ها
علـــی اصغـــر یوســـف نـــژاد کـــه
ســـخنگوی کمیســـیون تلفیـــق
مجل ــس ش ــورای اس ــامی اس ــت
بـــا اشـــاره بـــه آخریـــن مصوبـــات
کمیس ــیون تلفی ــق بودج ــه س ــال
 97گفت:عــوارض موضــوع مــاده  5قانــون حمایــت
از صنعــت بــرق کشــور مصــوب  94/8/10بــه میــزان
 8درص ــد مبل ــغ مصرف ــی در س ــقف  12ه ــزار و 800
میلیـــارد ریـــال تعییـــن میشـــود تـــا پـــس از مبادلـــه
موافقتنامـــه بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور و
تخصیـــص آن توســـط ایـــن ســـازمان بـــرای مـــوارد

مطروحـــه در قوانیـــن فـــوق بـــا اولویـــت روســـتاها،
محــات دامــداری و خریــد تضمینــی بــرق حاصــل
از تبدی ــل پس ــماندها ب ــه ان ــرژی ،ص ــرف ش ــود.
ای ــن نماین ــده م ــردم در مجل ــس ده ــم ب ــه الحاقی ــه
تبص ــره ( )6اش ــاره ک ــرد و گف ــت :ب ــا ه ــدف ترغی ــب
ســـرمایهگذاری بخـــش خصوصـــی در ایجـــاد
تأسیســـات تبدیـــل پســـماند عـــادی بـــه انـــرژی
(شـــامل زبالـــه ســـوزی ،گاز یســـوزی و پیرولیـــز)
دولـــت مکلـــف بـــه تأمیـــن ســـوخت کمکـــی گاز
م ــورد نی ــاز ب ــا قیم ــت نیروگاهه ــای حرارت ــی در ای ــن
تأسیســـات بـــه منظـــور جبـــران ارزش حرارتـــی تـــا
متوســـط آن در اســـتانهای کشـــور اســـت.
ســـخنگوی کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه ســـال 97
در مجلـــس شـــورای اســـامی بیـــان داشـــت :بـــرق
تولی ــدی نیروگاهه ــا مش ــمول خری ــد تضمین ــی ب ــرق
تجدیدپذی ــر خواه ــد ب ــود و آییننام ــه اجرای ــی ای ــن
بنـــد ظـــرف مـــدت دو مـــاه از ابـــاغ ایـــن قانـــون بـــا
پیشـــنهاد مشـــترک وزارت کشـــور ،ســـازمان برنامـــه
و بودجـــه کشـــور ،وزارت نیـــرو و وزارت نفـــت بـــه
تصویـــب هیئـــت وزیـــران خواهـــد رســـید.
راندمان پایین نیروگاه ها،
ضعف صنعت برق
عل ــی بختی ــار عض ــو کمیس ــیون
ان ــرژی مجل ــس ش ــورای اس ــامی
ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه وزی ــر نی ــرو از
خودکفایــی  90درصــدی در تولیــد
خبـــر داده اســـت ،اظهارکـــرد :در
صنعـــت بـــرق کارهـــای بـــزرگ بـــه لحـــاظ افزایـــش
ظرفی ــت نیروگاه ــی و توس ــعه خط ــوط انتق ــال ب ــرق
ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
وی ادامــه داد :امــروز در زمینــه تجهیــزات و ســاخت
نیــروگاه هــا توســط شــرکت هــای گــروه مپنــا کارهــای
بزرگ ــی انج ــام ش ــده اس ــت ،ش ــرکت ه ــای س ــاخت
قطعــات نیروگاهــی ســاخت انــواع و اقســام قطعــات
صنع ــت ب ــرق را انج ــام داده اندام ــا در کن ــار تم ــام
ایــن اقدامــات همچنــان ضعــف هایــی در صنعــت
ب ــرق وج ــود دارد.
نماینـــده مـــردم گلپایـــگان و خوانســـار در مجلـــس
دهــم شــورای اســامی بــا اشــاره بــه یکــی از مهمتریــن
ضعـــف هـــای صنعـــت بـــرق ،بیـــان داشـــت:
پایی ــن ب ــودن راندم ــان نی ــروگاه ه ــای برق ــی کش ــور از
مهمتریــن ضعــف هــای مــا در ایــن صنعــت اســت،
در شـــرایطی کـــه متوســـط راندمـــان نیـــروگاه هـــای
برقـــی کشـــورهای توســـعه یافتـــه بـــاالی  50درصـــد
اس ــت در کش ــور م ــا ای ــن نی ــروگاه ه ــا ب ــا راندم ــان 37
درص ــد کار م ــی کن ــد.
وی تاکی ــد ک ــرد :در بس ــیاری از کش ــورهای توس ــعه
یافت ــه اج ــازه ایج ــاد نی ــرگاه ه ــای برق ــی ب ــا راندم ــان
کمتــر از  60درصــد داده نمــی شــود ،بــه نظــر در ایــران
نی ــز بای ــد چنی ــن نگاه ــی داش ــت.
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه میــزان شــدت
انــرژی در کشــور مــا بــاال اســت ،توضیــح داد :بخــش

زیــادی انــرژی در بخــش عرضــه آن تلــف مــی شــود،
براس ــاس گ ــزارش ه ــای ارس ــال ش ــده تلف ــات ان ــرژی
در ح ــوزه ش ــبکه انتق ــال و توزی ــع ص ــورت میگی ــرد
واز ســـوی دیگـــر نیـــز شـــاهد تلفـــات انـــرژی در
واحده ــای مس ــکونی ،تج ــاری ،صنعت ــی ،صنای ــع
ب ــزرگ و کوچ ــک هس ــتیم.
بختیـــار بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد بـــه صنعـــت بـــرق
نـــگاه فـــرا ملـــی داشـــت ،اظهارکـــرد :بـــرای افزایـــش
تولیـــد و تجـــارت صنعـــت بـــرق بایـــد گام هـــای
بزرگت ــری برداش ــت و ب ــه س ــمت تولی ــد ان ــرژی ه ــای
تجدیدپذیـــر حرکـــت کنیـــم.
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا
اشــاره بــه اینکــه در قانــون برنامــه ششــم توســعه بــرای
تولیـــد انـــرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر هدفگـــذاری
شـــده اســـت ،گفـــت :اهـــداف خوبـــی در قانونـــی
برنام ــه دی ــده ش ــده ک ــه ت ــا کن ــون ب ــه اج ــرا در نیام ــده
اســـت ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بـــا اجـــرای ایـــن
اهــداف مــی تــوان در حــوزه انــرژی هــای تجدیدپذیــر
پیش ــرفت ه ــای چش ــمگیری داش ــت.

سرمایه گذاری وبرنامه ریزی،
موانع اصلی تولید برق
هدایـــت اهلل خادمـــی عضـــو
دیگ ــر کمیس ــیون ان ــرژی مجل ــس
ش ــورای اس ــامی در ب ــا اش ــاره ب ــه
اینک ــه وزارت نی ــرو از خودکفای ــی
 90درص ــدی در تولی ــد ب ــرق خب ــر
داده اســـت ،بیـــان داشـــت :گزارشـــهایی کـــه از
س ــوی وزارت نی ــرو مبن ــی ب ــر خودکفای ــی ب ــرق ارائ ــه
میشـــود ،صحـــت دارد.
وی ادامــه داد :خودکفایــی در تولیــد بــرق بــه معنــی
تامی ــن و س ــاخت نی ــروگاه ه ــای ب ــرق -آب ــی و گازی
اس ــت؛ از آنجای ــی ک ــه ای ــن اقدام ــات در تخص ــص
وزارت نیـــرو اســـت و منابـــع قابـــل توجهـــی داریـــم،
بنابرای ــن در ای ــن زمین ــه ب ــه توفیقات ــی دس ــت پی ــدا
ک ــرده ای ــم.
نماین ــده م ــردم ای ــذه و باغمل ــک در مجل ــس ده ــم
ش ــورای اس ــامی ب ــه ضع ــف ه ــای وزارت نی ــرو در
زمینــه تقویــت تــوان تولیــد بــرق اشــاره کــرد و گفــت:
طب ــق قان ــون برنام ــه توس ــعه کل کش ــور دول ــت بای ــد
س ــاالنه  5ه ــزار م ــگاوات ب ــرق تولی ــد کن ــد ام ــا تنه ــا
در ســـال  89بـــه ایـــن ســـقف در پیـــدا کردیـــم و در
س ــال ه ــای دیگ ــر ت ــوان تولی ــد  5ه ــزار م ــگاوات ب ــرق
نداش ــت.
وی اف ــزود :ع ــدم س ــرمایه گ ــذاری و برنام ــه ری ــزی در
زمینــه تولیــد بــرق عامــل اصلــی ناتوانــی دولــت بــرای
رســیدن بــه حکــم قانــون برنامــه توســعه اســت.
خادمــی ،بــا انتقــاد از عملکــرد وزارت نیــرو در زمینــه
تامی ــن س ــاالنه  5ه ــزار م ــگاوات ب ــرق ،تاکی ــد ک ــرد:
اگ ــر دول ــت ب ــه فک ــر جب ــران کمبوده ــای تولی ــد ب ــرق
نباش ــد و ب ــا همی ــن وضعی ــت فعل ــی ادام ــه دهی ــم،
ظــرف  10ســال یــا کمتــر از آن دوبــاره بــه وضعیــت 15

س ــال گذش ــته کش ــور ب ــر م ــی گ ــردد و مج ــدد ه ــر روز
ته ــران و شهرس ــتان ه ــا خاموش ــی خواهن ــد داش ــت.

نگاه ویژه

صنعت برق
از دیروز تا فردا

دولت یک ریال هم به صنعت برق نداد
حس ــین امی ــری خامکان ــی دیگ ــر
عض ــو کمیس ــیون ان ــرژی مجل ــس
ش ــورای اس ــامی ب ــا بی ــان اینک ــه
درحـــال حاضـــر صنعـــت بـــرق
بـــه بانـــک ها،تولیدکننـــدگان
قطعـــات و تجهیـــزات و تولیدکننـــدگان بـــرق و
پیمانـــکاران بدهـــی دارد ،افـــزود :مشـــکلی کـــه در
چن ــد س ــال گذش ــته ب ــرای صنع ــت ب ــرق ب ــه وج ــود
آمــد ایــن موضــوع بــود کــه نیــروگاه هــا بــرای رد دیــون
واگ ــذار ش ــد درحال ــی ک ــه پی ــش از ای ــن وزارت نی ــرو،
گاز را مجانــی مــی گرفــت و تبدیــل بــه بــرق مــی کــرد
و ب ــه مص ــرف کنن ــده ارائ ــه م ــی داد.
وی افزود:دول ــت باب ــت رد دی ــون نی ــروگاه ه ــا را ب ــه
بخ ــش خصوص ــی واگ ــذار کرد،ام ــا ی ــک ری ــال ب ــه
صنعـــت بـــرق نـــداد امـــا در ازای آن صنعـــت بـــرق
بای ــد ب ــرق هم ــان نی ــروگاه های ــی ک ــه ت ــا دی ــروز تولی ــد
میکـــرد را مـــی خریـــد.
امی ــری خامکان ــی ب ــا بی ــان اینک ــه بی ــن قیم ــت ه ــای
تکلیف ــی و هزین ــه ه ــای تم ــام ش ــده تف ــاوت وج ــود
داشــت ،یــادآور شــد :متاســفانه دولــت ردیــف مابــه
التف ــاوت قیم ــت ه ــای تکلیف ــی و تم ــام ش ــده را در
ردی ــف بودج ــه نی ــاورده اس ــت و ای ــن ب ــرای صنع ــت
ب ــرق مش ــکل ایج ــاد ک ــرده اس ــت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه براســـاس احـــکام برنامـــه
شش ــم توس ــعه دول ــت بای ــد ظرفی ــت نی ــروگاه ه ــای
تجدیدپذیـــر را بـــه  5درصـــد ســـبد انـــرژی کشـــور
برس ــاند ،اف ــزود :درمجم ــوع بای ــد  25ه ــزار م ــگاوات
نیـــروگاه و  19هـــزار مـــگاوات نیـــرو بـــرق حرارتـــی در
طـــول برنامـــه ششـــم احـــداث شـــود کـــه در بخـــش
حرارتــی و تجدیدپذیــر بــه ســرمایه گــذاری کالن نیــاز
داری ــم ک ــه بخ ــش خصوص ــی داخل ــی و خارج ــی از
طری ــق فاینان ــس بای ــد ب ــرای س ــرمایه گ ــذاری در ای ــن
بخ ــش ه ــا ورود پی ــدا کنن ــد.
سخن آخر
بنابرای ــن ب ــا توج ــه ب ــه نظ ــرات ارائ ــه ش ــده از س ــوی
مســـئوالن و نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی
دربــاره چشــم انــداز صنعــت بــرق در ســال آینــده بــه
نظ ــر م ــی رس ــد س ــرمایه گذاری،برنام ــه ریزی،وص ــول
مطالب ــات وپرداخ ــت بده ــی ه ــای کالن از جمل ــه
مهـــم تریـــن چالـــش هـــای پیـــش رو صنایـــع برقـــی
کش ــور در س ــال آین ــده باش ــد ب ــه ط ــوری ک ــه ع ــدم
حصـــول بـــه هـــر یـــک از اهـــداف ذکـــر شـــده در
صنع ــت ب ــرق کش ــور م ــی توان ــد معض ــات ف ــراوان
وگس ــترده ای همچ ــون خاموش ــی من ــازل خانگ ــی و
مکانه ــای اداری از ی ــک ط ــرف وس ــنگین ت ــر ش ــدن
مطالبـــات پیمانـــکاران و دولـــت را از طـــرف دیگـــر
رق ــم بزن ــد▪.
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52
نگاه ویژه

صنعت برق
از دیروز تا فردا

53

ترسیمنقشهراهسندیکا
توسطاعضا

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

اولویت

نتایج نظرسنجی اعضا درباره اولویت های کاری کوتاه مدت و میان مدت
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران متشـــکل از
مجموعــهای از ش ــرکت ه ــا ب ــا زمین ــه فعالیته ــای
تخصصـــی اســـت کـــه انتظـــارات و خواســـتههای
آنه ــا از هیئ ــت مدی ــره و دبیرخان ــه طی ــف متنوع ــی
از موضوع ــات را دربرم ــی گی ــرد .ب ــر ای ــن اس ــاس ب ــه
منظـــور شناســـایی انتظـــارات آنهـــا ،نظرســـنجی
از شـــرکت هـــای عضـــو صـــورت گرفـــت .در ایـــن
نظرســنجی  52شــرکت پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد
ک ــه ای ــن تع ــداد ح ــدود  10درص ــد از جامع ــه ش ــرکت
ه ــای عض ــو س ــندیکا را در ب ــر م ــی گی ــرد .در نم ــودار
ش ــکل ( )1زمین ــه فعالی ــت پاس ــخ دهن ــدگان بی ــان
ش ــده اس ــت .همانط ــور ک ــه در ای ــن نم ــودار دی ــده
مـــی شـــود 50 ،درصـــد پاســـخ دهنـــدگان شـــرکت
ه ــای س ــازنده  39 ،درص ــد ش ــرکتهای پیمان ــکار
و مشـــاوره و  11درصـــد شـــرکت هـــای مهندســـی
بازرگان ــی ب ــوده ان ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه اطالع ــات تکمی ــل ش ــده 71 ،درص ــد
مدیرعام ــل 13 ،درص ــد مع ــاون /مدی ــر و  10درص ــد
پاســـخ دهنـــدگان رئیـــس هیئـــت مدیـــره شـــرکت
هـــای پاســـخ دهنـــده بـــوده انـــد .نمـــودار شـــکل 2
توزی ــع س ــمت پاس ــخ دهن ــدگان ای ــن نظرس ــنجی را
نش ــان م ــی ده ــد.
در ای ــن نظ ــر س ــنجی از پاس ــخ دهن ــدگان خواس ــته
شـــده بـــود نظـــر خـــود را در دو محـــور اصلـــی بیـــان
کننـــد -1 :میـــزان اهمیـــت موضوعـــات قابـــل
پیگیـــری جهـــت تعییـــن اولویـــت هـــای کاری -2
میـــزان اهمیـــت خدمـــات ارائـــه شـــده بـــه اعضـــا.
بـــر ایـــن اســـاس نتایـــج نظرســـنجی جمـــع بنـــدی
و بص ــورت جداول ــی ک ــه در ادام ــه ارائ ــه م ــی ش ــود
خالصـــه شـــده اســـت.
 -1اولویـــت بنـــدی موضوعـــات جهـــت تعییـــن
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اولویت اول

دســـتورکار کوتـــاه مـــدت و میـــان مـــدت ســـندیکا
در ایـــن بخـــش نتایـــج نظرســـنجی در خصـــوص
اولویـــت بنـــدی موضوعـــات جهـــت تعییـــن
دســـتورکار کوتـــاه مـــدت و میـــان مـــدت ســـندیکا
ارائـــه شـــده اســـت .در جـــدول  1اولویـــت بنـــدی
موضوعــات جهــت تعییــن دســتور کار کوتــاه مــدت
و می ــات م ــدت س ــندیکای صنع ــت ب ــرق از منظ ــر
تمامــی پاســخ دهنــدگان ارائــه شــده اســت .مطابــق
ب ــا ای ــن نظرس ــنجی «پیگی ــری و وص ــول مطالب ــات
معوقـــه اعضـــا از کارفرمایـــان»« ،جرایـــم دیرکـــرد
پرداخـــت مطالبـــات معوقـــه (جبـــران خســـارت
ناش ــی از ع ــدم ایف ــای تعه ــدات مال ــی کارفرم ــا)»،
«اجـــرای قـــرارداد تیـــپ»« ،اجـــرای یکنواخـــت
مقـــررات و دســـتورالعملهای تامیـــن اجتماعـــی»
و «جلوگی ــری از عرض ــه تجهی ــزات تقلب ــی در ب ــازار»
بـــه ترتیـــب مهمتریـــن موضوعـــات جهـــت تعییـــن
دس ــتور کار س ــندیکای صنع ــت ب ــرق م ــی باش ــند.
ج ــدول  2بیانگ ــر اولویتبن ــدی موضوع ــات جه ــت
تعییـــن دســـتور کار کوتـــاه مـــدت و میـــات مـــدت
ســـندیکای صنعـــت بـــرق از منظـــر شـــرکتهای
پیمان ــکاران م ــی باش ــد .مطاب ــق ب ــا ای ــن نظرس ــنجی
«اجـــرای یکنواخـــت مقـــررات و دســـتورالعملهای
تامیـــن اجتماعـــی» ،اجـــرای قـــرارداد تیـــپ»،
«پیگیـــری و وصـــول مطالبـــات معوقـــه اعضـــا از
کارفرمای ــان»« ،جرای ــم دیرک ــرد پرداخ ــت مطالب ــات
معوقـــه (جبـــران خســـارت ناشـــی از عـــدم ایفـــای
تعهــدات مالــی کارفرمــا)»و «رفــع مشــکالت اجــرای
قانـــون مالیاتهـــا و مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده» بـــه
ترتیـــب مهـــم تریـــن موضوعـــات جهـــت تعییـــن
دســـتور کار ســـندیکای صنعـــت بـــرق از منظـــر
شـــرکت-های پیمانـــکار مـــی باشـــد.

شکل  -1زمینه فعالیت پاسخ دهندگان نظرسنجی

نگاه ویژه

ج ــدول  3بیانگ ــر اولویتبن ــدی موضوع ــات جه ــت
تعییـــن دســـتور کار کوتـــاه مـــدت و میـــات مـــدت
ســـندیکای صنعـــت بـــرق از منظـــر شـــرکتهای
ســـازنده مـــی باشـــد .مطابـــق بـــا ایـــن نظرســـنجی
«پیگیـــری و وصـــول مطالبـــات معوقـــه اعضـــا از
کارفرمای ــان»« ،جرای ــم دیرک ــرد پرداخ ــت مطالب ــات
معوقـــه (جبـــران خســـارت ناشـــی از عـــدم ایفـــای
تعه ــدات مال ــی کارفرم ــا)»« ،اج ــرای ق ــرارداد تی ــپ»،
«جلوگی ــری از عرض ــه تجهی ــزات تقلب ــی در ب ــازار»،
«ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت ســـازندگان
(ون ــدور لیس ــت ه ــا)» و «پیگی ــری تحق ــق معافی ــت
ه ــای مالیات ــی» ب ــه ترتی ــب مه ــم تری ــن موضوع ــات
جهــت تعییــن دســتور کار ســندیکای صنعــت بــرق
از منظـــر شـــرکتهای ســـازنده مـــی باشـــد.
ج ــدول  4بیانگ ــر اولویتبن ــدی موضوع ــات جه ــت
تعییـــن دســـتور کار کوتـــاه مـــدت و میـــات مـــدت
ســـندیکای صنعـــت بـــرق از منظـــر شـــرکتهای
مهندســـی بازرگانـــی مـــی باشـــد .مطابـــق بـــا ایـــن
نظرســـنجی «جرایـــم دیرکـــرد پرداخـــت مطالبـــات
معوقـــه (جبـــران خســـارت ناشـــی از عـــدم ایفـــای
تعهـــدات مالـــی کارفرمـــا)»« ،اصـــاح قانـــون
مناقصـــات و آییننامههـــای مرتبـــط»« ،پیگیـــری
و وص ــول مطالب ــات معوق ــه اعض ــا از کارفرمای ــان»،
«اســـتفاده از تســـهیالت و خدمـــات بانکـــی»،
«پیگی ــری تحق ــق معافی ــت ه ــای مالیات ــی» و «رف ــع
مشـــکالت نحـــوه برگـــزاری مناقصـــات و انتخـــاب
شـــرکتها» بـــه ترتیـــب مهـــم تریـــن موضوعـــات
جهـــت تعییـــن دســـتور کار ســـندیکای صنعـــت
بـــرق از منظـــر شـــرکتهای مهندســـی بازرگانـــی
میباشـــد.

اولویت دوم

اولویت سوم

موضوع

امتیاز

درصد

 -1پیگیری و وصول مطالبات معوقه اعضا از کارفرمایان

301

83

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

294

81

 -3اجرای قرارداد تیپ

282

77

 -4اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعملهای تامین اجتماعی

264

73

 -5جلوگیری از عرضه تجهیزات تقلبی در بازار

255

70

 -6رفع مشکالت اجرای قانون مالیاتها و مالیات بر ارزش افزوده

246

68

 -7اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

242

66

 -8پیگیری تحقق معافیت های مالیاتی

242

66

 -9ارزیابی و تشخیص صالحیت سازندگان (وندور لیست ها)

239

66

 -10اصالح قانون مناقصات و آییننامههای مرتبط

238

65

 -11استفاده از تسهیالت و خدمات بانکی

230

63

 -12اصالح تعرفه واردات تجهیزات

222

61

 -13تعدیل قراردادها با توجه به جداول فهارس بها

220

60

 -14رفع مشکالت نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب شرکتها

215

59

 -15رفع مشکالت نقل و انتقال ارز و اسناد اعتباری در معامالت بینالمللی

215

59

 -16اخذ گواهی تاییدیه محصول

209

57

 -17رفع مشکالت دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها

204

56

 -18تسهیلگری صادرات شرکت های عضو به بازارهای هدف

203

56

 -19رفع مشکالت خرید خارجی تجهیزات مشابه داخلی در پروژهها

198

54

 -20ارزیابی و تشخیص صالحیت پیمانکاران و مشاوران

191

52

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

186

51

 -22بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

185

51

 -23رفع مشکالت گمرک و واردات تجهیزات مورد نیاز

180

49

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

173

48

 -25تدوین منشور اخالق حرفه ای و کمیته های انضباطی

170

47

 -26قراردادهای متوقف (ضبط ضمانت نامهها)

161

44

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

154

42

 -28تدوین جداول فهارست بهای تجهیزات

150

41

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

147

40

 -30تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران

135

37

صنعت برق
از دیروز تا فردا

شکل  -2سمت پاسخ دهندگان نظرسنجی
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54
نگاه ویژه

صنعت برق
از دیروز تا فردا

55
جدول - 2اولویت بندی موضوعات جهت تعیین دستور کار کوتاه مدت و میات مدت سندیکای صنعت برق از منظر شرکتهای پیمانکاران

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

112
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نگاه ویژه

جدول - 3اولویت بندی موضوعات جهت تعیین دستور کار کوتاه مدت و میات مدت سندیکای صنعت برق از منظر شرکتهای سازندگان

اولویت

موضوع

امتیاز

درصد

 -1اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعملهای تامین اجتماعی

113

31

 -1پیگیری و وصول مطالبات معوقه اعضا از کارفرمایان

 -2اجرای قرارداد تیپ

98

27

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

145

 -3پیگیری و وصول مطالبات معوقه اعضا از کارفرمایان

95

26

 -3اجرای قرارداد تیپ

142

39

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

92

25

 -4جلوگیری از عرضه تجهیزات تقلبی در بازار

140

38

 -5رفع مشکالت اجرای قانون مالیاتها و مالیات بر ارزش افزوده

89

24

 -5ارزیابی و تشخیص صالحیت سازندگان (وندور لیست ها)

122

34

 -6رفع مشکالت دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها

85

23

 -6پیگیری تحقق معافیت های مالیاتی

122

34

 -7تعدیل قراردادها با توجه به جداول فهارس بها

85

23

 -7اخذ گواهی تاییدیه محصول

121

33

 -8اصالح قانون مناقصات و آییننامههای مرتبط

83

23

 -8اصالح تعرفه واردات تجهیزات

121

33

 -9اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

80

22

 -9اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

114

31

 -10استفاده از تسهیالت و خدمات بانکی

77

21

 -10رفع مشکالت خرید خارجی تجهیزات مشابه داخلی در پروژهها

114

31

 -11ارزیابی و تشخیص صالحیت سازندگان (وندور لیست ها)

76

21

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

113

31

 -12ارزیابی و تشخیص صالحیت پیمانکاران و مشاوران

71

20

 -12اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعملهای تامین اجتماعی

112

31

 -13رفع مشکالت نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب شرکتها

71

20

 -13رفع مشکالت اجرای قانون مالیاتها و مالیات بر ارزش افزوده

109

30

 -14جلوگیری از عرضه تجهیزات تقلبی در بازار

70

19

 -14تسهیلگری صادرات شرکت های عضو به بازارهای هدف

108

30

 -15پیگیری تحقق معافیت های مالیاتی

69

19

 -15رفع مشکالت نقل و انتقال ارز و اسناد اعتباری در معامالت بینالمللی

102

28

 -16رفع مشکالت نقل و انتقال ارز و اسناد اعتباری در معامالت بینالمللی

68

19

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

101

28

 -17بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

68

19

 -17استفاده از تسهیالت و خدمات بانکی

99

27

 -18قراردادهای متوقف (ضبط ضمانت نامهها)

67

18

 -18اصالح قانون مناقصات و آییننامههای مرتبط

98

27

 -19تدوین جداول فهارست بهای تجهیزات

66

18

 -19تعدیل قراردادها با توجه به جداول فهارس بها

96

26

 -20اصالح تعرفه واردات تجهیزات

62

17

 -20رفع مشکالت نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب شرکتها

93

26

 -21رفع مشکالت گمرک و واردات تجهیزات مورد نیاز

62

17

 -21بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

87

24

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

59

16

 -22ارزیابی و تشخیص صالحیت پیمانکاران و مشاوران

84

23

 -23اخذ گواهی تاییدیه محصول

58

16

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

82

23

 -24تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران

54

15

 -24رفع مشکالت دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها

80

22

 -25تسهیلگری صادرات شرکت های عضو به بازارهای هدف

54

15

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

73

20

 -26تدوین منشور اخالق حرفه ای و کمیته های انضباطی

53

15

 -26رفع مشکالت گمرک و واردات تجهیزات مورد نیاز

73

20

 -27رفع مشکالت خرید خارجی تجهیزات مشابه داخلی در پروژهها

47

13

 -27تدوین منشور اخالق حرفه ای و کمیته های انضباطی

72

20

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

47

13

 -28قراردادهای متوقف (ضبط ضمانت نامهها)

59

16

 -29خدمات بیمه ای تخصصی

40

11

 -29تدوین جداول فهارست بهای تجهیزات

57

16

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

33

9

 -30تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران

45

12

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

30

8

 -31خدمات بیمه ای تخصصی

43

12

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

موضوع

امتیاز

درصد

149

41
40

صنعت برق
از دیروز تا فردا

112
اسفند 96

56
نگاه ویژه

صنعت برق
از دیروز تا فردا

57
نگاه ویژه

جدول - 4اولویت بندی موضوعات جهت تعیین دستور کار کوتاه مدت و میات مدت سندیکای صنعت برق از منظر شرکتهای مهندسی بازرگانی

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

موضوع

امتیاز

درصد

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

42

12

 -2اصالح قانون مناقصات و آییننامههای مرتبط

39

11

 -3پیگیری و وصول مطالبات معوقه اعضا از کارفرمایان

39

11

 -4استفاده از تسهیالت و خدمات بانکی

36

10

 -5پیگیری تحقق معافیت های مالیاتی

36

10

 -6رفع مشکالت نحوه برگزاری مناقصات و انتخاب شرکتها

36

10

 -7اجرای قرارداد تیپ

33

9

 -8اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

33

9

 -9رفع مشکالت اجرای قانون مالیاتها و مالیات بر ارزش افزوده

33

9

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

30

8

 -11اصالح تعرفه واردات تجهیزات

30

8

 -12رفع مشکالت گمرک و واردات تجهیزات مورد نیاز

30

8

 -13رفع مشکالت نقل و انتقال ارز و اسناد اعتباری در معامالت بینالمللی

30

8

 -14ارزیابی و تشخیص صالحیت سازندگان (وندور لیست ها)

29

8

 -15اجرای یکنواخت مقررات و دستورالعملهای تامین اجتماعی

27

7

 -16تدوین منشور اخالق حرفه ای و کمیته های انضباطی

27

7

 -17تعیین ظرفیت کاری پیمانکاران

27

7

 -18جلوگیری از عرضه تجهیزات تقلبی در بازار

27

7

 -19تعدیل قراردادها با توجه به جداول فهارس بها

24

7

 -2اولویت بندی موضوعات جهت ارائه خدمات
سندیکای صنعت برق
در ایـــن بخـــش نتایـــج نظرســـنجی در خصـــوص
اولوی ــت بن ــدی موضوع ــات جه ــت ارائ ــه خدم ــات
ســندیکا ارائــه شــده اســت .در جــدول ( )5اولویــت
بنـــدی موضوعـــات جهـــت تعییـــن دســـتور کار
کوت ــاه م ــدت و می ــات م ــدت س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق از منظ ــر تمام ــی پاس ــخ دهن ــدگان ارائ ــه ش ــده
اســـت .مطابـــق بـــا ایـــن نظرســـنجی ،موضوعـــات
«اطالعرس ــانی قوانی ــن و مق ــررات ناظ ــر ب ــر صنع ــت
ب ــرق (بخ ــش نامهه ــا و دس ــتورالعملها)»« ،اط ــاع
رســـانی مناقصـــات داخلـــی»« ،حـــل اختالفـــات
اعضـــای ســـندیکا بـــا مراجـــع بیرونـــی»« ،حـــل
اختالف ــات اعض ــا ب ــا یکدیگ ــر» ،و «تس ــهیل حض ــور
اعض ــا در نمایش ــگاههای داخل ــی (و ی ــا مش ــارکت
در برگ ــزاری نمایش ــگاه ه ــا)» ب ــه ترتی ــب مه ــم تری ــن
خدمـــات اعـــام شـــده از منظـــر تمامـــی پاســـخ
دهن ــدگان م ــی باش ــد.
ج ــدول  6بیانگ ــر اولویتبن ــدی موضوع ــات جه ــت

موضوع

امتیاز

درصد

 -20رفع مشکالت دریافت مفاصا حساب بیمه قراردادها

24

7

 -1اطالعرسانی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت برق (بخش نامهها و دستورالعملها)

250

69

 -2اطالع رسانی مناقصات داخلی

242

66

 -21تسهیلگری صادرات شرکت های عضو به بازارهای هدف

23

6

 -3حل اختالفات اعضای سندیکا با مراجع بیرونی

235

65

 -22قراردادهای متوقف (ضبط ضمانت نامهها)

23

6

 -4حل اختالفات اعضا با یکدیگر

216

59

 -23رفع مشکالت خرید خارجی تجهیزات مشابه داخلی در پروژهها

22

6

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

207

57

 -24اخذ گواهی تاییدیه محصول

21

6

 -6مشاوره حقوقی ،بیمه تامین اجتماعی و مالیات

203

56

 -25ارزیابی و تشخیص صالحیت پیمانکاران و مشاوران

21

6

 -7برگزاری جلسات  B2Bمابین اعضا و طرف های خارجی

194

53

 -26بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی

18

5

 -8معرفی توانمندیهای اعضا در کاتالوگهای فارسی و انگلیسی و اطالعرسانی به مراجع ذیربط ،از

193

53

 -27خدمات بیمه ای تخصصی

18

5

طریق حضور در نمایشگاهها و رویدادهای مرتبط

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

15

4

 -29تدوین جداول فهارست بهای تجهیزات

15

4

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

15

4

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

11

3

اولویت

اولویت اول

اولویت دوم
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ارائـــه خدمـــات بـــه اعضـــا از منظـــر شـــرکتهای
پیمانـــکاران مـــی باشـــد .مطابـــق بـــا نتایـــج ایـــن
جـــدول موضوعـــات «اطالعرســـانی قوانیـــن و
مقـــررات ناظـــر بـــر صنعـــت بـــرق (بخـــش نامههـــا
و دســـتورالعملها)» « ،حـــل اختالفـــات اعضـــای
ســـندیکا بـــا مراجـــع بیرونـــی»« ،اطـــاع رســـانی
مناقصـــات داخلـــی»« ،حـــل اختالفـــات اعضـــا
بـــا یکدیگـــر» و «مشـــاوره حقوقـــی ،بیمـــه تامیـــن
اجتماعــی و مالیــات» بــه ترتیــب بیشــترین اهمیــت
را از نظـــر شـــرکت هـــای پیمانـــکار دارنـــد.
ج ــدول  7بیانگ ــر اولویتبن ــدی موضوع ــات جه ــت
ارائـــه خدمـــات بـــه اعضـــا از منظـــر شـــرکتهای
س ــازنده م ــی باش ــد .مطاب ــق ب ــا نتای ــج ای ــن ج ــدول
موضوع ــات «اط ــاع رس ــانی مناقص ــات داخل ــی»،
«اطالعرس ــانی قوانی ــن و مق ــررات ناظ ــر ب ــر صنع ــت
ب ــرق (بخ ــش نامهه ــا و دس ــتورالعملها)»« ،تس ــهیل
حضـــور اعضـــا در نمایشـــگاههای داخلـــی (و یـــا
مشـــارکت در برگـــزاری نمایشـــگاه هـــا)»« ،حـــل
اختالف ــات اعض ــای س ــندیکا ب ــا مراج ــع بیرون ــی»،

« معرفـــی توانمندیهـــای اعضـــا در کاتالوگهـــای
فارســـی و انگلیســـی و اطالعرســـانی بـــه مراجـــع
ذیربـــط ،از طریـــق حضـــور در نمایشـــگاهها و
رویداده ــای مرتب ــط» ب ــه ترتی ــب بیش ــترین اهمی ــت
را از نظ ــر ش ــرکت ه ــای س ــازنده دارن ــد.
ج ــدول  8بیانگ ــر اولویتبن ــدی موضوع ــات جه ــت
ارائـــه خدمـــات بـــه اعضـــا از منظـــر شـــرکتهای
مهندس ــی بازرگان ــی م ــی باش ــد .مطاب ــق ب ــا نتای ــج
ایـــن جـــدول موضوعـــات «اطالعرســـانی قوانیـــن
و مق ــررات ناظ ــر ب ــر صنع ــت ب ــرق (بخ ــش نامهه ــا
و دســـتورالعملها)»« ،تســـهیل حضـــور اعضـــا
در رویدادهـــای معتبـــر بینالمللـــی خارجـــی»،
«تس ــهیل حض ــور اعض ــا در نمایش ــگاههای داخل ــی
(و ی ــا مش ــارکت در برگ ــزاری نمایش ــگاه ه ــا)»« ،ح ــل
اختالفـــات اعضـــای ســـندیکا بـــا مراجـــع بیرونـــی»
و «ح ــل اختالف ــات اعض ــا ب ــا یکدیگ ــر» ب ــه ترتی ــب
بیشــترین اهمیــت را از نظــر شــرکت هــای مهندســی
بازرگان ــی دارن ــد.

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

192

53

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

185

51

 -11انعکاس نظرات اعضا در رسانه های سندیکا

178

49

 -12تسهیل حضور اعضا در رویدادهای معتبر بینالمللی خارجی

170

47

 -13اطالع رسانی مناقصات بینB260:B243+المللی

160

44

 -14برگزاری دورههای آموزشی عمومی و تخصصی برای اعضا

158

43

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

144

40

 -16خدمات بیمههای تخصصی و صنعتی

135

37

 -17اطالعرسانی رویدادهای داخلی و خارجی

134

37

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

131

36
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یادداشت

 /حمیدرضا صالحی؛ /

یادداشت

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

برق را کاال ببینیم نه خدمت
ب ــرق صنعت ــی ک ــه ارزش اف ــزوده ایج ــاد میکن ــد ،در
اقتصادهـــای توســـعهیافته مقدمـــهای بـــرای رونـــق
صنع ــت اس ــت در نتیج ــه ب ــه عن ــوان ان ــرژی ایم ــن و
پــاک در اولویــت قــرار میگیــرد و بــا قیمــت مناســب
بـــه صنایـــع میرســـد امـــا در کشـــور مـــا ،نـــگاه
نامناســـب بـــه بـــرق ،اقتصـــاد ،سیاســـتگذاری و
دسترســی کس ـبوکارها بــه آن را در مســیر نادرســتی
قـــرار داده و همیـــن بـــه نارضایتـــی بنگاههـــا در
اینبـــاره دامـــن زده اســـت.
ع ــاوه ب ــر نقصانه ــای مرب ــوط ب ــه اقتص ــاد ان ــرژی
در ایـــران ،مســـئله نارضایتـــی از دسترســـی کســـب
و کارهـــا بـــه بـــرق مـــورد نیازشـــان بـــه تصمیـــم
نهاده ــای دولت ــی در م ــورد برقرس ــانی ب ــه صنای ــع
بازمیگـــردد .براســـاس تقســـیماتی کـــه در اینبـــاره
انج ــام ش ــده ،ش ــرکتهای توزی ــع بای ــد ب ــرق زی ــر 7
م ــگاوات را ب ــه مش ــتری برس ــانند و ب ــرق ب ــاالی ای ــن
 7مـــگاوات توســـط شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای
توزیـــع میشـــود .ظرفیـــت بـــار در نقـــاط مختلـــف
کش ــور متف ــاوت اس ــت ام ــا ش ــهرکهای صنعت ــی ب ــا
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در نظ ــر گرفت ــن ای ــن ظرفی ــت س ــاخته نمیش ــوند .در
نتیج ــه ش ــاهد ای ــن هس ــتیم ک ــه در بعض ــی مناط ــق
بـــا ظرفیـــت برقرســـانی نامناســـب شـــهرکهای
صنعت ــی ایج ــاد ش ــده و ام ــکان توزی ــع ب ــار ب ــرق در
آن دیـــده نشـــده اســـت .همیـــن مســـئله موجـــب
میش ــود ت ــا بخ ــش خصوص ــی در پاسـ ـخگویی ب ــه
ع ــدم دسترس ــی مناس ــب ب ــه ب ــرق صنعت ــی اش ــاره
کنــد و بــا کســب امتیــاز کمتــر رتبــه کمتــری بگیریــم.
در ایـــن مـــورد بیتوجهـــی بـــه آمایـــش ســـرزمین در
سیاسـ ـتهای کالن دول ــت در ایج ــاد ش ــهرکهای
صنعتـــی و رشـــد کســـبوکارها مطـــرح اســـت.
ش ــهرکها و صنای ــع ب ــدون در نظ ــر گرفت ــن مصال ــح
کالن و ملـــی بـــا ســـرمایهگذار یهای قابـــل توجـــه
ایجـــاد میشـــود .مناطـــق ویـــژه اقتصـــادی را هـــم
بایــد بــه آنهــا اضافــه کــرد کــه گاه بــا البیگــری ایجــاد
میش ــود ام ــا مس ــائلی مث ــل انتق ــال گاز و ب ــرق ب ــه آن
دی ــده نمیش ــود .در هیچج ــای دنی ــا ی ــک ش ــهرک
صنعتـــی همزمـــان بـــا تامیـــن انـــرژی گاز و بـــرق
س ــاخته نمیش ــود .یک ــی از ای ــن دو یعن ــی ی ــا گاز ی ــا

ب ــرق بای ــد ب ــه ش ــهرک صنعت ــی منتق ــل ش ــود و بع ــد
بــا نصــب توربیــن در صــورت انتقــال گاز ،بــرق مــورد
نی ــاز صنعت ــی تولی ــد ش ــود .متاس ــفانه در ای ــن م ــورد
هی ــچ سیاس ــت واح ــد و درس ــتی در کش ــور نداری ــم
و برخ ــاف کش ــورهای توس ــعهیافته دنی ــا ،ب ــه ب ــرق
نـــه بـــه عنـــوان یـــک کاالی صنعتـــی و اقتصـــادی،
بلک ــه ب ــه عن ــوان ی ــک خدم ــت ن ــگاه میکنی ــم .در
ای ــن کش ــورها ب ــرق خانگ ــی از ب ــرق صنعت ــی ارزانت ــر
اس ــت ام ــا در ای ــران برعک ــس اس ــت .ب ــرق صنعت ــی
ک ــه ارزش اف ــزوده ایج ــاد میکن ــد ،در اقتصاده ــای
توس ــعهیافته مقدمــهای ب ــرای رون ــق صنع ــت اس ــت
در نتیجــه بــه عنــوان انــرژی ایمــن و پــاک در اولویــت
قـــرار میگیـــرد و بـــا قیمـــت مناســـب بـــه صنایـــع
میرســـد امـــا در کشـــور مـــا ،نـــگاه نامناســـب بـــه
بـــرق ،اقتصـــاد ،سیاســـتگذاری و دسترســـی
کســبوکارها ب ــه آن را در مس ــیر نادرس ــتی ق ــرار داده
و همی ــن ب ــه نارضایت ــی بنگاهه ــا در اینب ــاره دام ــن
زده اســـت.
منبع :آینده نگر
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مقاالت

/محمد پارسا؛ /

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

عبرتاز اشتباهاتتاریخی
در اقتصاد
اش ــتباهات تاریخ ــی ش ــبیه اش ــتباه مجل ــس هفت ــم
در م ــورد تثبی ــت قیم ــت حام ــل ه ــای ان ــرژی نتای ــج
غیرقاب ــل جبران ــی را ب ــرای اقتص ــاد ای ــران ب ــه ی ــادگار
گذاشت،اشـــتباهاتی کـــه مســـیر اقتصـــاد کشـــور
را تغییـــر داد .حـــال آنکـــه واقعـــی ســـازی قیمـــت
حامله ــای ان ــرژی از اف ــراط و ش ــیب تن ــد و افزای ــش
قیمته ــا جلوگی ــری م ــی ک ــرد.
اغل ــب کارشناس ــان ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه بهتری ــن راه
ح ــل ب ــرای ش ــرایط کنون ــی کش ــور ای ــن اس ــت ک ــه
در ی ــک فاصل ــه  ۳ت ــا  ۱۰س ــاله قیم ــت حام ــل ه ــای
انـــرژی قابـــل قاچـــاق ســـریعتر و بـــا شـــیب تندتـــر
واقع ــی ش ــود و قیم ــت حام ــل ه ــای ان ــرژی ش ــبیه
گاز ،آب و بـــرق را نیـــز کـــه مـــی توانـــد بـــا شـــیب
مالیمت ــر و ده س ــاله واقع ــی ش ــود ،ب ــه همی ــن ش ــکل
بــه وضعیــت مطلــوب مــی رســد ،مشــروط بــه اینکــه
قیم ــت ارز را ه ــم مطاب ــق برنام ــه شش ــم توس ــعه ه ــر
س ــاله مع ــادل ت ــورم داخل ــی منه ــای ت ــورم خارج ــی
واقع ــی ش ــود.
از ســـویی ایجـــاد امنیـــت اقتصـــادی و روابـــط
بینالملـــل مطلـــوب و اعتمـــاد داشـــتن بـــه
برنامههـــای نهایتـــا بیســـت ســـاله و پنـــج ســـاله
و اجـــرای آنهـــا و ثبـــات تصمیـــم گیـــری و رویـــه
عـــدم دخالـــت سیاســـت در اقتصـــاد و اقتصـــاد
در سیاســـت و محیـــط رقابتـــی در کســـب و کار و
خصوص ــی س ــازی واقع ــی و اع ــام ش ــیب افزای ــش
قیم ــت حام ــل ه ــای ان ــرژی و مفی ــد ب ــودن آن م ــی
توانـــد ســـرمایه هـــای کوچـــک و بـــزرگ داخلـــی و
خارجــی را بــه تدریــج در بخــش انــرژی جــذب کنــد.
اقتصـــاد ایـــران نیـــاز دارد کـــه خصوصـــی ســـازی
واقعـــی را تجربـــه کنـــد ،انحصـــارات از بیـــن برونـــد
و درآمده ــای نفت ــی ب ــا ش ــیب باال ت ــر از س ــالی س ــه
درص ــد ب ــه صن ــدوق توس ــعه مل ــی واری ــز ش ــود ،ت ــا
در ســال  ۱۴۰۴یعنــی موعــد پیــش بینــی شــده بــرای
تحق ــق چش ــم ان ــداز ،دول ــت ب ــدون وابس ــتگی ب ــه
112
اسفند 96

درآمــد نفــت از محــل درآمدهــای مالیاتــی هزینـهاش
را تامی ــن نمای ــد.
اگـــر مجلـــس بـــرای ســـال آینـــده بـــه دولـــت اجـــازه
م ــی داد ک ــه قیم ــت حام ــل ه ــای ان ــرژی را اص ــاح
کند،درآمـــد بســـیار بزرگـــی از محـــل اصـــاح
قیم ــت حام ــل ه ــای ان ــرژی حاص ــل م ــی ش ــد ک ــه
میتوانســـت صـــرف کمـــک بـــه تولیـــد و اصـــاح و
بهینــه ســازی مصــرف انــرژی بشــود و ســهم مالیــات
عملک ــرد و مالی ــات ارزش اف ــزوده ه ــم از ای ــن مح ــل
بـــه درآمدهـــای دولـــت اضافـــه شـــود .البتـــه ایـــن
درآم ــد م ــی توانس ــت ب ــرای بیم ــه س ــامت و بیم ــه
حق ــوق بی ــکاری و کم ــک ب ــه اف ــراد تح ــت پوش ــش
بهزیســـتی و کمیتـــه امـــداد و افزایـــش حقـــوق
کارمنـــدان دولـــت مطابـــق نـــرخ تـــورم شـــود.
حتمـــا برخـــورد علمـــی و بـــا برنامـــه ریـــزی همـــه
جانبـــه بـــا افزایـــش قیمـــت حامـــل هـــای انـــرژی
میتوانــد موجبــات شــکوفایی اقتصــادی کشــورمان
ش ــود .توج ــه داش ــته باش ــیم یک ــی از اه ــداف مه ــم
برنامههـــای بیســـت ســـاله و پنـــج ســـاله کوچـــک
نم ــودن دول ــت اس ــت ،دول ــت بای ــد هزین ــه های ــش
کاهـــش یابـــد ،از طریـــق وصـــول مالیـــات شـــریک
تم ــام بنگاهه ــای تولی ــدی و خدمات ــی کش ــور ش ــود
و درآم ــدش را از مح ــل  ۲۵درص ــد س ــود بنگاهه ــا و
مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده تأمی ــن کن ــد.
هـــر چـــه تعـــداد بنگاههـــای کشـــور بیشـــتر شـــود و
ه ــر چ ــه س ــود بنگاهه ــا افزای ــش یاب ــد ،دول ــت ه ــم
درآم ــدش بیش ــتر م ــی ش ــود .در واق ــع دول ــت ی ــک
ش ــریک ۲۵درص ــدی ب ــرای تمام ــی فعالی ــت ه ــای
اقتص ــادی کش ــور م ــی ش ــود و بای ــد س ــعی کن ــد ه ــم
تع ــداد ش ــرکایش را باالت ــر بب ــرد و ه ــم بن ــگاه ه ــای
موج ــود را بزرگت ــر و س ــودده ت ــر کن ــد.
*برگرفته از خبرآنالین
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مقاالت

مقاالت

/مهدی زارع پور /
مدیر کارخانه پرشین تابلو تابان
– کارشناس ارشد مهندسی
مکانیک و کارشناس ارشد MIS

داخلـــی و خارجـــی و اثـــرات احتمالـــی آنهـــا بـــر
مأموری ــت ،اه ــداف و اس ــتراتژی ه ــا و راه کاره ــای
اجرایــی بررســی مــی شــود ،همچنیــن ،نحــوه انجــام
هرکـــدام از مراحـــل تدویـــن و اجـــرای اســـتراتژی از
ابع ــاد مختل ــف م ــورد مداق ــه ق ــرار م ــی گیرن ــد و در
نهای ــت نتای ــج بدس ــت آم ــده و نح ــوه دس ــتیابی ب ــه
آنه ــا (عملک ــرد) م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار م ــی گیرن ــد ت ــا
انحراف ــات احتمال ــی شناس ــایی ش ــده و در جه ــت
رف ــع آن ه ــا اق ــدام گ ــردد.

بیتوجهیبهاستانداردهایمدیریت

بالیجانبخشخصوصی
قسمت دوم و پایانی

در قســـمت نخســـت ،انتقاداتـــی بـــه مجموعـــه
مدیریـــت بخـــش خصوصـــی وارد و اشـــاره شـــد
ب ــه هم ــان منط ــق ک ــه ک ــه انتظ ــار م ــی رود در ی ــک
پســـت تخصصـــی نیـــروگاه ،فـــرد آمـــوزش دیـــده
و ماهـــر فعالیـــت نمایـــد ،الزم اســـت در پســـت
حســـاس مدیریـــت نیـــز ،فـــردی آشـــنا بـــه حداقـــل
اس ــتانداردهای مدیریت ــی ک ــه ترمینول ــوژی آن را نی ــز
مـــی دانـــد ،ســـکان را بـــه دســـت گیـــرد.
در بخــش پایانــی ایــن مقالــه ،در نظــر داریــم بصــورت
مختصـــر ،بـــه مدیریـــت اســـتراتژیک و تحلیـــل
ماتریـــس  SWOTبپردازیـــم.
مدیری ــت اس ــتراتژیک ،هن ــر و عل ــم تدوی ــن ،اج ــرا و
ارزیابــی تصمیمــات وظیفــه ای چندگانــه اســت کــه
س ــازمان را ق ــادر م ــی س ــازد ب ــه مقاص ــد خ ــود دس ــت
یابـــد .مدیریـــت اســـتراتژیک شـــامل ســـه بخـــش
اصلـــی تدویـــن ،اجـــرا و ارزیابـــی اســـتراتژی مـــی
باش ــد ،ای ــن س ــه بخ ــش ک ــه در نم ــودار  1نش ــان داده
ش ــده ،ارتباط ــی تنگاتن ــگ و متقاب ــل دارن ــد .بای ــد
توج ــه داش ــت ک ــه ه ــر بخ ــش دارای اج ــزا و مراح ــل
خـــاص خـــود اســـت کـــه در نمـــودار  2نشـــان داده
ش ــده اس ــت.
الف -تدوین استراتژی:
در ای ــن مرحل ــه ،مأموری ــت س ــازمان تعیی ــن ش ــده،
عوامـــل خارجـــی و داخلـــی بررســـی مـــی شـــوند
تـــا فرصـــت هـــا ،تهدیدهـــا ،قـــوت و ضعـــف هـــا
مشـــخص شـــده و بـــر اســـاس آن هـــا ،اهـــداف و
اســـتراتژی هـــای ســـازمان در ســـطوح مختلـــف،
تعییـــن شـــوند.
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ب -اجرای استراتژی:
در ایـــن مرحلـــه ،اســـتراتژی هـــای تعییـــن شـــده در
مرحل ــه تدوی ــن ،بایس ــتی اج ــرا ش ــوند .ب ــرای اج ــرای
ایـــن اســـتراتژی هـــا ،ابتـــدا اهـــداف و سیاســـت
هـــا درراســـتای مأموریـــت و اســـتراتژی هـــا تعییـــن
ش ــده و ب ــر اس ــاس آنه ــا ،مناب ــع س ــازمان تخصی ــص
داده میشـــوند و ســـپس در ســـاختار مناســـبی
و بـــا فرهنـــگ ســـازنده ،هدایـــت مـــی شـــوند تـــا
اســـتراتژیها بـــه اجـــرا در آینـــد.
ج -ارزیابی استراتژی:
در ای ــن مرحل ــه تغیی ــرات احتمال ــی عوام ــل اثرگ ــذار

نمودار.1
تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیک

نمودار.2
الگوی مدیریت استراتژیک
(منبع :دیوید ،1382 ،ص )43

تعیین مأموریت
و تهیه بیانیه مأموریت سازمان
مأموریـــت یـــک ســـازمان ،نشـــان دهنـــده علـــت
ی ــا فلس ــفه وج ــودی و رس ــالت س ــازمان ب ــوده و ب ــه
عبارت ــی دیگ ــر ،بیانگ ــر هوی ــت س ــازمان اس ــت .ه ــر
ســـازمان چـــه مکتـــوب باشـــد چـــه نباشـــد ،دارای
یـــک فلســـفه یـــا مأموریـــت اســـت .ایـــن فلســـفه و
مأموریـــت کـــه هرگونـــه فعالیـــت ســـازمان و رفتـــار
کارکنانـــش را شـــکل مـــی دهـــد ،بنـــا بـــه عقایـــد و
ارزشهـــای صاحبـــان و مدیـــران ســـازمان شـــکل
میگیـــرد.
بیانیــه مأموریــت ،جملــه یــا عبارتــی اســت کــه بــدان
وس ــیله مقص ــود ی ــک س ــازمان از مقص ــود س ــازمان
مشـــابه متمایـــز مـــی گـــردد؛ بیشـــتر کارشناســـان
و افـــراد صاحـــب نظـــر در مدیریـــت اســـتراتژیک،
چنی ــن م ــی پندارن ــد ک ــه مف ــاد مأموری ــت س ــازمان
بای ــد دارای ویژگ ــی ه ــای برحس ــته زی ــر باش ــد:
محصـــول (کاال یـــا خدمـــت) ،مشـــتری ،بـــازار،
فن ــاوری ،توج ــه ب ــه بق ــا رش ــد و س ــود آوری ،فلس ــفه،
شایس ــتگی متمای ــز ،توج ــه ب ــه تص ــور م ــردم و توج ــه
ب ــه کارکن ــان.
بــا در نظــر گرفتــن ویژگــی هــای مأموریــت ،ایــن مــوارد
را بصــورت منســجم و بــا جمالتــی روان و مرتبــط بــه
ه ــم ،در کن ــار یکدیگ ــر ق ــرار م ــی دهی ــم ت ــا بیانی ــه
مأموری ــت س ــازمان بگون ــه ای قاب ــل فه ــم ب ــرای هم ــه
تهی ــه ش ــود.
ماتریس سوات
تحلی ــل  SWOTروش ــی تحلیل ــی ب ــرای دس ــتهبندی
عوام ــل مه ــم درون ــی و بیرون ــی اثرگ ــذار ب ــر س ــازمان
و راهبردهـــا و آیندههـــای ممکـــن و شناســـایی
تواناییهـــا ،کاســـتیها ،فرصتهـــا و تهدیدهـــا
اســـت.
تحلیـــل ســـوات یکـــی از ابزارهـــای برنامهریـــزی
اســـتراتژیک اســـت کـــه بـــرای ارزیابـــی وضعیـــت
یشــود.
داخلــی و خارجــی یــک ســازمان اســتفاده م 
 SWOTدر انگلیســـی حـــروف اول کلمـــات قـــوت

یـــا  ،Strengthضعـــف یـــا  Weaknessفرصـــت یـــا
 Opportunityو تهدیـــد یـــا Threatاســـت .از ایـــن
روش ع ــاوه ب ــر برنامهری ــزی راهب ــردی بط ــور کل ــی در
تحلیـــل وضعیـــت ســـازمانها اســـتفاده میشـــود.
در واق ــع ای ــن تحلی ــل را بای ــد اب ــزاری کارآم ــد ب ــرای
شناســـایی شـــرایط محیطـــی و توانایـــی درونـــی
س ــازمان بدانی ــم ،پای ــه و اس ــاس ای ــن اب ــزار کارآم ــد
در مدیریـــت اســـتراتژیک و همینطـــور بازاریابـــی
اس ــت .ای ــن تحلی ــل را ع ــاوه ب ــر  SWOTدر برخ ــی
متـــون بـــه صـــورت  TOWSنیـــز آوردهانـــد.
در نخســـتین مرحلـــه ،تـــاش کنیـــد بـــه کمـــک
شناســـایی و لیســـت عوامـــل زیـــر ،یـــک ماتریـــس
 SWOTبـــرای خـــود ،تتظیـــم کنیـــد:
نقاط قوت
• چـــه مزیتهایـــی نســـبت بـــه دیگـــران داریـــد؟
ً
(مثـــا هـــر مهـــارت ،مـــدرک ،تحصیـــات ،یـــا
ارتباطات ــی ک ــه ش ــما را از دیگ ــران متمای ــز میکن ــد)
• چ ــه کاری را بهت ــر از اف ــراد دیگ ــر میتوانی ــد انج ــام
دهی ــد؟
• به چه منابع درونیای دسترسی دارید؟
• دیگ ــران (بهوی ــژه رییس ــتان) چ ــه نق ــاط قوت ــی در
شـــما میبیننـــد؟
• بـــه کدامیـــک از دســـتاوردهای خـــود بیشـــتر از
بقیـــه افتخـــار میکنیـــد؟
• ک ــدام ارزشه ــا هس ــتند ک ــه دیگ ــران از درک و ب ــه
رس ــمیت ش ــناختن آنه ــا عاجزن ــد ول ــی ش ــما ب ــه
آنه ــا ب ــاور داری ــد؟
• آی ــا در ش ــبکهای عضوی ــت داری ــد ک ــه هیچک ــس
دیگ ــر در آن عضوی ــت نداش ــته باش ــد؟ اگ ــر اینط ــور
اس ــت چ ــه ارتباطات ــی ب ــا اف ــراد تأثیرگ ــذار داری ــد؟
هـــم از دیـــدگاه خودتـــان و هـــم از نقطهنظـــر
اطرافیانتـــان بـــه ایـــن ســـؤاالت فکـــر کنیـــد .از
شکستهنفســـی پرهیـــز کنیـــد و خجالـــت را کنـــار
بگذاری ــد و ت ــا آنج ــا ک ــه میتوانی ــد واقعگ ــرا باش ــید.
اگ ــر در پی ــدا ک ــردن نق ــاط ضع ــف خ ــود ب ــا دش ــواری
روب ــرو هس ــتید ،فهرس ــتی از ویژگیه ــای ش ــخصی
خـــود تهیـــه کنیـــد .در بیـــن ویژگیهایـــی کـــه روی
کاغ ــذ میآوری ــد ،نق ــاط مثبت ــی پی ــدا خواهی ــد ک ــرد
ک ــه میتوانی ــد ب ــرای ماتری ــس خ ــود از آنه ــا اس ــتفاده
کنی ــد.
راهنمایـــی :نقـــاط قـــوت خـــود را ،در مقایســـه بـــا
دیگـــران بســـنجید .بـــرای مثـــال ،اگـــر اســـتعداد
ریاضـــی شـــما باالســـت و اطرافیانتـــان نیـــز
ً
ریاضیش ــان ق ــوی اس ــت ،احتم ــاال نمیت ــوان ای ــن
اســتعداد شــما را در نقــش فعلیتــان بــه عنــوان یــک

نقط ـهی ق ــوت در نظ ــر گرف ــت؛ بلک ــه بای ــد ب ــه چش ــم
یـــک ضـــرورت بـــه آن نـــگاه کـــرد.
نقاط ضعف
• چ ــه کارهای ــی هس ــت ک ــه چ ــون ح ــس میکنی ــد
اعتمـــاد بـــه نفـــس الزم بـــرای انجـــام دادنشـــان را
نداریـــد ،اغلـــب از انجامشـــان طفـــره میرویـــد؟
• اطرافیـــان شـــما چـــه نقـــاط ضعفـــی در شـــما
می بیننـــد ؟
• آیـــا در دورههـــای آموزشـــی تحصیلـــی و مهارتـــی
خ ــود از اعتم ــاد ب ــه نف ــس الزم برخ ــوردار هس ــتید؟
اگـــر پاســـخ شـــما منفـــی اســـت ،کجاهـــا بیشـــتر
احســـاس ضعـــف میکنیـــد؟
ً
• ع ــادات کاری منف ــی ش ــما ک ــدام هس ــتند؟ (مث ــا
آیـــا اغلـــب بـــا تأخیـــر در محـــل کار خـــود حاضـــر
میش ــوید؟ آی ــا نامنظ ــم هس ــتید؟ آی ــا زود از ک ــوره در
میروی ــد؟ ی ــا اضط ــراب کاری خ ــود را ب ــه درس ــتی
مدیریـــت نمیکنیـــد؟)
ی در خ ــود س ــراغ داری ــد
• آی ــا ویژگیه ــای ش ــخصیت 
ک ــه در ح ــوزهی کار یت ــان ،ب ــه اصط ــاح «ترم ــز ش ــما
ً
بشـــوند»؟ مثـــا اگـــر در حـــوزهی کار یتـــان بایـــد
بهط ــور منظ ــم مالق ــات ،جلس ــه و ی ــا همای ــش برگ ــزار
کنی ــد ،ت ــرس از صحب ــت ک ــردن در مقاب ــل جم ــع،
نقطـ ـ ه ضعف ــی اساس ــی ب ــرای ش ــما خواه ــد ب ــود.
ب ــاز ه ــم ،ه ــم از دی ــد ف ــردی و درون ــی ،و ه ــم از دی ــد
بیرونـــی بـــه دنبـــال پاســـخ ایـــن ســـؤاالت باشـــید.
آیـــا دیگـــران نقـــاط ضعفـــی در شـــما میبیننـــد
کـــه خودتـــان نمیبینیـــد؟ آیـــا همـــکاران شـــما در
حوزههـــای اصلـــی کاری پیوســـته از شـــما جلـــو
میزننـــد؟ واقعگـــرا باشـــید؛ بـــه نفـــع شماســـت
هرچ ــه زودت ــر ب ــا ه ــر حقیق ــت تلخ ــی روب ــرو ش ــوید.
فرصت ها
• چ ــه فناور یه ــای جدی ــدی هس ــت ک ــه میتوان ــد
بـــه شـــما کمـــک کنـــد؟ آیـــا میتوانیـــد از دیگـــران
بـــه صـــورت حضـــوری یـــا حتـــی اینترنتـــی کمـــک
بگیریـــد؟
• آی ــا صنعت ــی ک ــه در آن مش ــغول کار هس ــتید رو ب ــه
رش ــد اس ــت؟ اگ ــر اینط ــور اس ــت ،چط ــور میتوانیــد
از بــازار موجــود نهایــت اســتفاده را ببریــد؟
• آی ــا ش ــبکهای از ارتباط ــات اس ــتراتژیک در اط ــراف
خـــود داریـــد کـــه بتوانیـــد از کمـــک یـــا مشورتشـــان
به ــره ببری ــد؟
• در ش ــرکت خ ــود چ ــه روندهای ــی (چ ــه مدیریت ــی
چ ــه ه ــر رون ــد دیگ ــری) مش ــاهده میکنی ــد و چگون ــه
میتوانی ــد از ای ــن رونده ــا اس ــتفاده کنی ــد؟
• آی ــا هیچی ــک از رقب ــای ش ــما در انج ــام کار مهم ــی
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عوامل داخلی  /عوامل خارجی

نقاط قوت S /

فرصت ها O /

استراتژی های SO

استراتژی های WO

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.

تهدیدات T /

نقاط ضعف W /

استراتژی های ST

استراتژی های WT

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

نقاط ضعف را کاهش دهید
و از تهدیدات پرهیز کنید.

جدول شماره .1ماتریس سوات
ناموفـــق بـــوده اســـت یـــا نـــه؟ اگـــر پاســـخ مثبـــت
اس ــت ،آی ــا میتوانی ــد از اش ــتباهات آنه ــا ب ــه نف ــع
خودت ــان اس ــتفاده کنی ــد؟
• آی ــا در ش ــرکت ی ــا صنع ــت ش ــما تقاضای ــی وج ــود
دارد کــه کســی بــه برطــرف کــردن آن توجهــی نکــرده
باش ــد؟
• آی ــا مش ــتریان ی ــا فروش ــندگان ش ــما از چی ــزی ک ــه
ب ــه ش ــرکت ش ــما مرب ــوط باش ــد اظه ــار نارضایت ــی
میکنن ــد؟ اگ ــر پاس ــخ مثب ــت اس ــت ،آی ــا میتوانی ــد
بـــا ارائـــهی یـــک راهـــکار مناســـب ،فرصتـــی بـــرای
خ ــود فراه ــم کنی ــد؟
ممک ــن اس ــت در م ــوارد زی ــر فرصته ــای مفی ــدی
ب ــه چش ــمتان بخ ــورد:
• رویداده ــای ش ــبکهای ،کالسه ــای آموزش ــی ،ی ــا
همایشهـــا.
• ف ــرض کنی ــد یک ــی از هم ــکاران ش ــما ق ــرار اس ــت
چنـــد روز بـــه مرخصـــی بـــرود .آیـــا قـــادر هســـتید
ب ــرای ب ــاال ب ــردن تجربــهی ش ــخصیتان ،بخش ــی از
وظای ــف او را ب ــه عه ــده بگیری ــد؟
• ی ــک نق ــش ی ــا پ ــروژهی کاری جدی ــد ک ــه نیازمن ــد
یادگیـــری مهارتهـــای جدیـــد اســـت ،مثـــل
ســـخنرانی در جمـــع یـــا روابـــط بینالملـــل.
• گســـترش مجموعـــهی کاری یـــا الحـــاق یـــک
شــرکت دیگــر بــه شــرکت شــما .آیــا مهــارت خاصــی
(نظی ــر زب ــان دوم) داری ــد ک ــه بتوان ــد ش ــما را در ای ــن
فراین ــد ی ــاری ده ــد؟
ای ــن موض ــوع نی ــز حائ ــز اهمی ــت اس ــت ک ــه ب ــه نق ــاط
ق ــوت خ ــود نگاه ــی بیندازی ــد و از خودت ــان بپرس ــید
آیـــا اینهـــا هیـــچ فرصتـــی پیـــش پـــای شـــما قـــرار
میدهنـــد یـــا نـــه .همینطـــور بـــه نقـــاط ضعـــف
خ ــود نی ــز ن ــگاه کنی ــد و از خودت ــان بپرس ــید آی ــا ب ــا از
بی ــن ب ــردن ای ــن نقطهضعفه ــا میتوانی ــد فرصت ــی
ب ــرای خودت ــان فراه ــم کنی ــد ی ــا ن ــه.
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تهدیدها
• در حـــال حاضـــر در محیـــط کار خـــود بـــا چـــه
موانعـــی مواجـــه هســـتید؟
• آی ــا هیچی ــک از هم ــکاران ش ــما ب ــر س ــر پروژهه ــا ی ــا
نقشه ــای کاری ب ــا ش ــما رقاب ــت میکن ــد؟
• آی ــا ش ــغل ش ــما (ی ــا تقاض ــای موج ــود ب ــرای آنچ ــه
انج ــام میدهی ــد) در ح ــال تغیی ــر اس ــت؟
• آیــا فناور یهــای در حــال تغییــر ،موقعیــت شــغلی
شــما را تهدیــد میکننــد؟

• آی ــا هیچی ــک از نق ــاط ضع ــف ش ــما میتوان ــد ب ــه
تهدی ــدی ب ــرای ش ــما ب ــدل ش ــود؟
انجــام دادن ایــن تحلیــل ،اغلــب اطالعــات خیلــی
مهمـــی در اختیـــار شـــما قـــرار میدهـــد .ایـــن کار
میتوانـــد نیازهـــای شـــما را بـــه شـــما نشـــان دهـــد
و مش ــکالتی ک ــه ب ــا آنه ــا مواج ــه هس ــتید را پی ــش
چش ــمانتان ق ــرار ده ــد.
حـــال ،جدولـــی ماشـــبه جـــدول شـــماره  1تهیـــه و
لیســـت خـــود را داخـــل آن چینـــش کنیـــد:
نمونه (شخصی)
اگـــر میخواهیـــد بـــه عنـــوان نمونـــه بدانیـــد یـــک
ماتری ــس  SWOTش ــخصی چگون ــه اس ــت ،نگاه ــی
بــه نمون ـهی زیــر بیندازیــد کــه متعلــق بــه یــک مدیــر
تبلیغ ــات ب ــه ن ــام «نیم ــا» اس ــت.
نقاط قوت
• مــن خیلــی خــاق هســتم .اغلــب مشــتریان خــود
را بـــا دیدگاههـــای تـــازهام در مـــورد برندهایشـــان
تح ــت تأثی ــر ق ــرار میده ــم.
• بـــا اربـــاب رجـــوع و تیـــم کار یام خـــوب ارتبـــاط
برقـــرار میکنـــم.
• ایــن توانای ــی را دارم کــه بــرای پی ــدا کــردن بهتری ــن
زاوی ـهی تبلیغ ــات ،س ــؤاالتی کلی ــدی بپرس ــم.
ً
• خــودم را کامــا وقــف موفقیــت برنــد اربــاب رجــوع
خ ــود میکن ــم.
نقاط ضعف
• م ــن نی ــاز مب ــرم و وس ــواسگونهای ب ــه س ــریع انج ــام
دادن کارهــا و حــذف آنهــا از لیســت کارهایــی کــه
بایـــد انجـــام دهـــم دارم و همیـــن باعـــث میشـــود
گاه ــی اوق ــات کیفی ــت کارم قربان ــی س ــرعت ش ــود.
ً
• دقیق ــا همی ــن نی ــاز ب ــه تم ــام ک ــردن کاره ــا ،وقت ــی
س ــرم ش ــلوغ میش ــود در م ــن اضط ــراب ب ــه وج ــود
مـ ـیآورد.
• هنـــگام ارائـــهی ایدههایـــم در برابـــر مشـــتریان
خـــود دچـــار اضطـــراب میشـــوم و همیـــن تـــرس از
صحب ــت ک ــردن در براب ــر جم ــع اغل ــب اوق ــات ش ــور
و ش ــوق الزم ب ــرای ارائـ ـهی کارم را از م ــن میگی ــرد.
فرصتها
• یک ــی از رقب ــای اصل ــی م ــا ب ــه ای ــن مع ــروف ش ــده
اس ــت ک ــه ب ــه مش ــتریان کوچکت ــر خ ــود خدم ــات

چن ــدان مناس ــبی ارائ ــه نمیکن ــد.
• م ــن م ــاه آین ــده در ی ــک همای ــش ب ــزرگ بازاریاب ــی
ش ــرکت خواه ــم ک ــرد .ای ــن همای ــش فرص ــت خوب ــی
اســـت بـــرای کار اســـتراتژیک شـــبکهای ،و ارائـــهی
ی آموزش ــی خ ــوب.
چن ــد گردهمایـ ـ 
• مدیـــر هنـــری مـــا بـــه زودی بـــه مرخصـــی زایمـــان
خواه ــد رف ــت .پوش ــش دادن وظای ــف او در دورهی
مرخصـیاش فرصــت خیلــی خوبــی بــرای پیشــرفت
ش ــغلی م ــن خواه ــد ب ــود.
تهدیدها
• یکــی از همــکاران مــن ،نســبت بــه مــن ســخنگوی
بســـیار ماهرتـــری اســـت و بـــرای کســـب موقعیـــت
مدیری ــت هن ــری ب ــا م ــن در ح ــال رقاب ــت اس ــت.
• ب ــه خاط ــر کمب ــو د نف ــرات پی ــش آم ــده در رو زه ــای
اخیــر ،اغلــب اوقــات کار زیــادی روی ســرم میریــزد
و ای ــن روی خالقی ــت م ــن تأثی ــر منف ــی میگ ــذارد.
• اوضـــاع اقتصـــادی فعلـــی باعـــث شـــده اســـت
صنعـــت بازاریابـــی رشـــد کنـــدی داشـــته باشـــد.
بس ــیاری از بنگاهه ــای اقتص ــادی تع ــداد کارکن ــان
خ ــود را کاه ــش دادهان ــد .ش ــرکت م ــا ه ــم در ح ــال
بررســـی ایـــن موضـــوع اســـت.
نیم ــا ب ــا انج ــام تحلی ــل ف ــوق ب ــرای کس ــب موقعی ــت
مدی ــر هن ــری ،س ــعی میکن ــد خ ــودش را در رقاب ــت
بـــا همـــکارش قـــرار دهـــد .او اظهـــار میکنـــد کـــه
ه ــم او و ه ــم هم ــکارش ،وظای ــف ای ــن پس ــت را ب ــر
عه ــده گرفتهان ــد و ه ــر دو ب ــا اس ــتفاده از نق ــاط ق ــوت
خ ــود در کن ــار دیگ ــری ب ــه عن ــوان ی ــک تی ــم در ح ــال
فعالی ــت هس ــتند .نیم ــا در کم ــال تعج ــب متوج ــه
میشـــود همـــکارش از ایـــن همـــکاری خوشـــحال
اس ــت .هم ــکار او خ ــودش میدان ــد ک ــه ایدهه ــا را
خیلـــی بهتـــر ارائـــه میکنـــد ،امـــا اعتـــراف میکنـــد
ً
معمــوال ایدههــای خــاق نیمــا او را تحــت تأثیــر قــرار
میده ــد؛ ایدههای ــی ک ــه اذع ــان میکن ــد از بیش ــتر
ایدهه ــای او بس ــیار بهت ــر هس ــتند.
برآین ــد ماتری ــس  SWOTنیم ــا میتوان ــد ای ــن باش ــد
کــه او و همــکارش بــا کار کــردن بــه عنــوان یــک تیــم،
ش ــانس ای ــن را دارن ــد ک ــه مش ــتریان کوچکت ــر خ ــود
را از خدمات ــی ک ــه دریاف ــت میکنن ــد بس ــیار راض ــی
نگ ــه دارن ــد .ای ــن باع ــث میش ــود نقطهضعفه ــای
ف ــردی ه ــر ی ــک ب ــه نوع ــی توس ــط دیگ ــری پوش ــش
داده شـــود و در نتیجـــه بتواننـــد از ضعـــف رقیـــب
خ ــود در ای ــن ح ــوزه نهای ــت اس ــتفاده را ببرن ــد.
نکته پایانی
یـــک ماتریـــس  ، SWOTچارچوبـــی اســـت بـــرای
تجزیـــه و تحلیـــل نقـــاط قـــوت و نقـــاط ضعـــف و
همچنیــن فرصتهــا و تهدیدهایــی کــه پیــش روی
ش ــما ق ــرار دارن ــد .ای ــن کار ب ــه ش ــما کم ــک میکن ــد
روی نقــاط قــوت خــود متمرکــز شــوید ،نقــاط ضعــف
خ ــود را ب ــه حداق ــل برس ــانید و از فرصتهای ــی ک ــه
در اختی ــار داری ــد نهای ــت اس ــتفاده را ببری ــد▪ .
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اخبــار

اخبار
هیات مدیره
سندیکا
به کارگیری سامانه ارزی نیما در
قراردادهای تیپ در دستور کار هیات
مدیره سندیکا
هجدمیـــن جلســـه دور هفتـــم هیـــات مدیـــره
س ــندیکا بیس ــت و نه ــم بهم ــن م ــاه س ــال ج ــاری در
مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای ای ــن جلس ــه موض ــوع راه ان ــدازی س ــامانه
نیمـــا توســـط بانـــک مرکـــزی بـــا امـــکان معاملـــه و
خریـــد و فـــروش ارز بصـــورت الکترونیکـــی بررســـی
و تاکی ــد ش ــد ک ــه ای ــن س ــامانه میتوان ــد ب ــه عن ــوان
یــک مرجــع رســمی ،مبنایــی بــرای تعدیلهــا باشــد
و مق ــرر ش ــد اقدام ــات الزم ب ــرای درنظرگرفت ــن ای ــن
ام ــکان در قرارداده ــای تی ــپ انج ــام ش ــود.
در ادام ــه ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی از مکاتب ــات انج ــام
شـــده بـــا کمیســـیونهای مرتبـــط مجلـــس بـــرای
تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــای متوقـــف ،مقـــرر
شـــد پـــس از تعییـــن تکلیـــف بودجـــه ســـال  ۹۷در
مجل ــس ،جلس ــات مرتب ــط ب ــا ای ــن موض ــوع برگ ــزار
ش ــود.
همچنیــن بررســی نحــوه اثربخشــی در کارگــروه ایجــاد
ش ــده در توانی ــر ک ــه ب ــا حض ــور نماین ــدگان برقه ــای
منطقـــهای بـــرای حـــل اختالفـــات قراردادهـــای
انتق ــال کار خ ــود را آغ ــاز ک ــرده ،از دیگ ــر محوره ــای
م ــورد بح ــث در ای ــن جلس ــه ب ــود و آقای ــان مس ــائلی،
باق ــری و طاه ــرزاده ب ــه عن ــوان نماین ــدگان س ــندیکا
در ایـــن کارگـــروه تعییـــن شـــدند .در همیـــن راســـتا
مق ــرر ش ــد ایج ــاد کارگ ــروه در خص ــوص قرارداده ــای
توزیـــع نیـــز پیگیـــری و همیـــن نماینـــدگان معرفـــی
ش ــوند.
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در ادام ــه جلس ــه گزارش ــی از دع ــوت ش ــورای عال ــی
ارزیاب ــی توانی ــر از س ــندیکا ب ــرای معرف ــی نماین ــده در
شـــورا ،اعـــام آمادگـــی ســـندیکا بـــرای انجـــام امـــور
تش ــخیص صالحی ــت ش ــرکتها و موافق ــت ش ــورا
بـــرای ارجـــاع موضـــوع بـــه ســـندیکا ارائـــه شـــد.
ب ــه ای ــن ترتی ــب مق ــرر ش ــد ای ــن موض ــوع ب ــه کمیت ــه
تشـــخیص صالحیـــت ارجـــاع شـــود تـــا کمیتـــه
پیش ــنهادات خ ــود ش ــامل روال و رویهه ــای ارزیاب ــی
را ب ــه هی ــأت مدی ــره ارائ ــه کن ــد.
لـــزوم برگـــزاری جلســـهای فیمابیـــن ســـندیکا و
ش ــورای ارزیاب ــی توانی ــر و همچنی ــن جلس ــه هی ــأت
مدی ــره س ــندیکا ب ــا مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور ب ــرق و
ان ــرژی از دیگ ــر موضوعات ــی ب ــود ک ــه در ای ــن جلس ــه
م ــورد تاکی ــد ق ــرار گرف ــت.
در ای ــن جلس ــه ب ــا تصمی ــم اعض ــای هی ــات مدی ــره
مقــرر شــد لیســت نماینــدگان ســندیکا در تشــکلها
و ش ــوراهایی ک ــه س ــندیکا در آن کرس ــی دارد ،م ــورد
بازبینـــی قـــرار گرفتـــه و مجـــددا تعییـــن تکلیـــف
شـــوند و همچنیـــن گزارشـــی از وضعیـــت پیشـــبرد
مصوب ــات هی ــات مدی ــره ارائ ــه ش ــود.
موضـــوع تشـــکیل فدراســـیون بـــرق نیـــز از دیگـــر
محوره ــای م ــورد بررس ــی جلس ــه ب ــود و گزارش ــی از
فرصته ــا و تهدیده ــای تش ــکیل فدراس ــیون ب ــرق
توســـط معاونـــت پژوهشـــی ارائـــه شـــد.
در ادامـــه گـــزارش جلســـه مشـــترک ســـندیکا بـــا
ســـندیکای تولیدکننـــدگان ،انجمـــن صنفـــی
شـــرکتهای توزیـــع و انجمـــن صنایـــع نیروگاهـــی
مطـــرح و مقـــرر شـــد کارگروهـــی متشـــکل از آقایـــان
باق ــری ،به ــزاد ،مه ــذب تراب ــی ،رهنم ــا ،صالح ــی و
ش ــجاعی ب ــا مس ــئولیت آق ــای باق ــری ،مالحظ ــات
اســـتراتژیک ســـندیکا در پیشـــنهادی ســـناریوهای
مطروحـــه در ایـــن شـــورا را بررســـی کـــرده و گـــزارش
پیشـــرفت کار را بـــه صـــورت ماهیانـــه در هیـــأت
مدیـــره ارائـــه دهـــد.
در ادامــه جلســه گزارشــی از اقدامــات کمیتــه دانــش
بنی ــان از زم ــان تش ــکیل تاکن ــون ش ــامل مکاتب ــات،
جلس ــات برگ ــزار ش ــده و توافق ــات ص ــورت پذیرفت ــه
ب ــا معاون ــت فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری ،صن ــدوق
حمایـــت از نـــوآوری و شـــکوفایی ،صنـــدوق
حمایـــت از صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک و مجمـــع
تش ــکلهای دان ــش بنی ــان توس ــط ریاس ــت کمیت ــه
ارائــه و هیــأت مدیــره ضمــن تقدیــر از فعالیتهــای

ای ــن کمیت ــه در تقوی ــت رواب ــط ب ــا نهاده ــای مرتب ــط،
ب ــر ل ــزوم تمرک ــز ب ــر روی حص ــول خروج ــی و دس ــتاورد
ب ــرای س ــندیکا و اعض ــا تاکی ــد ک ــرد.
در پایـــان ایـــن جلســـه ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از
اقدامـــات انجـــام شـــده توســـط شـــعبه اصفهـــان
ســـندیکا بـــرای طـــرح موضوعـــات ایـــن تشـــکل
در شـــورای گفتگـــوی اصفهـــان ،گـــزارش جلســـه
مشــترک شــعبه خراســان بــا بــرق منطقـهای خراســان
نیــز توســط نماینــده هیــأت مدیــره در کارگــروه مذکــور
ارائ ــه و ب ــا توج ــه ب ــه تجرب ــه موف ــق ش ــعبه اصفه ــان
پیش ــنهاد ش ــد ب ــرای کارگروهه ــای مش ــترک در س ــایر
اســتانها نیــز حتــی االمــکان الگــوی پیــاده شــده در
اصفه ــان م ــا ک ق ــرار گی ــرد.

معرفی نمایندگان سندیکا
در کارگروه چالش توانیر
هفدهمیـــن جلســـه هیـــات مدیـــره ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران پانزدهـــم بهمـــن مـــاه ســـال
جـــاری برگـــزار شـــد.
در ایـــن جلســـه بـــر لـــزوم مشـــارکت اعضـــای
هیاتمدیـــره در آمایـــش و پایـــش سیاســـتها و
راهبرده ــا و انج ــام رایزنیه ــا ب ــرای پیش ــبرد ه ــر چ ــه
بیش ــتر و بهت ــر اه ــداف س ــندیکا در راس ــتای ب ــرآورد
خواســـته هـــای اعضـــای محتـــرم ســـندیکا تاکیـــد
ش ــد.
در ادامــه جلســه گزارشــی از جلســات برگــزار شــده و
مذاکــرات کمیتــه حقوقــی و قراردادهــا بــا کمیســیون
وی ــژه حمای ــت از تولی ــد مل ــی و نظ ــارت ب ــر اج ــرای
اصـــل  44قانـــون اساســـی مجلـــس ،معاونـــت
برنامهریـــزی شـــرکت توانیـــر ،شـــورای گفتگـــوی
صنع ــت ب ــرق اس ــتان اصفه ــان و جلس ــه کارگ ــروه
ارتقـــاء توانمندیهـــای کارفرمایـــان ،مشـــاوران
و پیمانـــکاران توســـط رئیـــس کمیتـــه حقوقـــی و
قراردادهـــا ارائـــه شـــد.
بعـــد از ارائـــه ایـــن گـــزارش ،مقـــرر شـــد ســـندیکا
موضوع ــات اولوی ــت دار خ ــود را ارائ ــه و ارتباط ــات
فیمابی ــن ب ــا توانی ــر را ب ــا جدی ــت بیش ــتری پیگی ــری
کنــد .در همیــن راســتا بــرای کارگــروه چالــش توانیــر،
نماینـــدگان از طـــرف کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا
معرفـــی شـــوند و پاســـخ نامـــه توانیـــر دربـــاره تعرفـــه
ه ــای گمرک ــی ارس ــال ش ــود.
در ایـــن جلســـه همچنیـــن ضمـــن ارائـــه گـــزارش
مالـــی  10ماهـــه ســـندیکا شـــامل گـــزارش درآمـــد و
هزینههـــا ،وضعیـــت وصـــول حـــق عضویتهـــا
و همچنیـــن اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای تأمیـــن
مال ــی س ــندیکا توس ــط معاون ــت اجرای ــی س ــندیکا
مقــرر شــد کارگروهــی متشــکل از خزان ـهدار ســندیکا
و تعـــدادی از اعضـــای هیـــأت مدیـــره و دبیرخانـــه
ســـندیکا بـــرای پیگیـــری موضوعـــات مربـــوط بـــه
وصـــول مطالبـــات حـــق عضویـــت و تأمیـــن مالـــی
ســندیکا بــا اختیــارات الزم تشــکیل شــود .در ادامــه

اخبــار

تصمی ــم گی ــری درب ــاره ش ــرکتهایی ک ــه وضعی ــت
بده ــکاری ح ــق عضویتش ــان را ب ــا س ــندیکا تعیی ــن
تکلی ــف نک ــرده ان ــد ،ب ــه کارگ ــروه س ــپرده ش ــد.
همچنیـــن گزارشـــی از توافقـــات صـــورت پذیرفتـــه
بـــا شـــرکت برگـــزار کننـــده نمایشـــگاه بینالمللـــی
بـــرق خاورمیانـــه بـــا موضـــوع همـــکاری مشـــترک
بـــرای اســـتفاده از ظرفیتهـــای ســـندیکا بـــرای
اعـــزام هیأتـــی از مقامـــات ارشـــد صنعـــت بـــرق و
انـــرژی ایـــران بـــه نمایشـــگاه ســـال  2018و افزایـــش
بازدیدکنن ــدگان ایران ــی ،توس ــط معاون ــت اجرای ــی
ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر شـــد اقدامـــات الزم در
خص ــوص درآمده ــای حاص ــل از ای ــن هم ــکاری و
نح ــوه هزین ــه ک ــرد اقدام ــات مرتب ــط ب ــا هماهنگ ــی
خزان ــه دار س ــندیکا انج ــام ش ــود .همچنی ــن مق ــرر
شـــد هماهنگیهـــای الزم بـــا کمیتـــه توســـعه
صــادرات ســندیکا بــرای انتخــاب ترکیــب مقامــات
ارشـــد در هیـــأت اعزامـــی انجـــام شـــود.
در ادامـــه جلســـه گزارشـــی از نظرســـنجی انجـــام
شـــده از اعضـــا در خصـــوص اولویتهـــای کاری
ســـندیکا توســـط معاونـــت پژوهشـــی ارائـــه و مقـــرر
ش ــد نتای ــج نظرس ــنجی ب ــرای اعض ــا ارس ــال ش ــود.
همچنیـــن تحلیلهـــای تکمیلـــی بـــر روی نتایـــج
نظـــر ســـنجی انجـــام و بـــا در نظـــر گرفتـــن ســـایر
ورودیهـــای الزم شـــامل برنامـــه هـــای اســـتخراج
شـــده از ســـند راهبـــردی و نقشـــه راه اســـتراتژیک
ســـندیکا و همچنیـــن اولویتهـــای وزارت نیـــرو
و وزارت صنایـــع ،یـــک گـــزارش تکمیلـــی جهـــت
تعیی ــن اولوی ــت ه ــای س ــال  97س ــندیکا تهی ــه و در
نشســـت پایـــان ســـال ســـندیکا ارائـــه شـــود.
طب ــق تصمی ــم هی ــات مدی ــره مق ــرر ش ــد نشس ــت
پای ــان س ــال س ــندیکا ب ــا اعض ــای محت ــرم ب ــا ه ــدف
ه ــم اندیش ــی و گ ــزارش عملک ــرد س ــال  96س ــندیکا
در هفت ــه س ــوم اس ــفندماه برگ ــزار و برنام ــه جلس ــه ب ــا
هماهنگ ــی هی ــأت مدی ــره نهای ــی ش ــود.

هیات مدیره الحاقیه توانیر
در قرارداد تیپ خرید را پذیرفت
اعض ــای هی ــات مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
ایـــران یکـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل جلســـه
دادنـــد.
در ایـــن نشســـت هیـــات مدیـــره ســـندیکا پـــس
از ارائـــه گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده در
خص ــوص تهی ــه پی ــش نوی ــس تی ــپ ق ــرارداد خری ــد
کاال توســـط نماینـــدگان ســـندیکا و نیـــز بررســـی

الحاقیــه پیشــنهادی توانیــر ،هیــات مدیــره موافقــت
خ ــود را ب ــا الحاقی ــه پیش ــنهادی توانی ــر اع ــام ک ــرد.
قــرار اســت ایــن امــر طــی نامــه ای کــه نظــرات کمیتــه
حقوقـــی قراردادهـــای ســـندیکا هـــم در آن عنـــوان
شـــده ،بـــه شـــرکت توانیـــر اعـــام و پیگیـــری هـــای
ســندیکا در مــورد پیــش نویــس تیــپ قــرارداد انتقــال
ه ــم ادام ــه داش ــته باش ــد.
در ادامــه نحــوه انجــام پیگیــری هــای الزم بــه منظــور
لح ــاظ ش ــدن امتی ــاز فن ــی ب ــرای اعض ــای س ــندیکا
در مناقص ــات برقه ــای منطق ــه ای و ش ــرکت ه ــای
توزیــع مــورد بررســی قــرار گرفــت و ارائــه پیشــنهادات
و بررســـی مالحظـــات الزم بـــه کمیتـــه ارزیابـــی و
تش ــخیص صالحی ــت مح ــول ش ــد.
هی ــات مدی ــره همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه ل ــزوم تعری ــف
تعهـــدات ســـندیکا و اعضـــا از یکدیگـــر ،تهیـــه
پیشنویـــس میثاقنامـــه عضویـــت ســـندیکا،
ضمانتهـــای اجرایـــی و نحـــوه عملیاتـــی کـــردن
آن را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار داد ت ــا پ ــس از نهای ــی
شــدن در مجمــع عمومــی بــه تصویــب اعضــا برســد.
تعلی ــق ضب ــط ضمان ــت نام ــه ه ــا و فس ــخ قرارداده ــا
تــا زمــان برگــزاری مجــدد جلســات کارگــروه مشــترک
درخواســتی اســت کــه قــرار اســت از ســوی ســندیکا
بـــه همایـــون حائـــری ،معاونـــت بـــرق و انـــرژی
وزی ــر نی ــرو اع ــام ش ــود ت ــا دوره رون ــد ح ــل و فص ــل
قراردادهـــای متوقـــف در دســـتور کار ســـندیکا و
وزارت نی ــرو ق ــرار گی ــرد.
در بخـــش دیگـــری از شـــانزدهمین جلســـه هیـــات
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،ضمـــن
ارائـــه گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای
تهی ــه پیش ــنهاد س ــندیکا در خص ــوص تعرفهه ــای
گمرکــی و موضوعــات طــرح و توافــق شــده در جلســه
کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــا بـــا نماینـــدگان ســـایر
کمیتههـــای ســـندیکا ،مقـــرر شـــد کارگـــروه دائمـــی
تعرف ــه ذی ــل کمیت ــه حقوق ــی قرارداده ــای س ــندیکا
بــا حضــور نماینــدگان تمامــی کمیتههــای ســندیکا
تشـــکیل شـــده و متـــن نهایـــی پیشـــنهاد ســـندیکا
در خصـــوص تعرفههـــای گمرکـــی پـــس از کســـب
نظـــر از هیـــأت مدیـــره بـــرای وزارت نیـــرو ارســـال
شـــود .در همیـــن خصـــوص قـــرار اســـت کمیتـــه
حقوق ــی س ــندیکا نشس ــت مش ــترکی نی ــز ب ــا انجم ــن
س ــازندگان تابل ــو برگ ــزار کن ــد.
برگــزاری نشســت مشــترک بــا نماینــده اتــاق بازرگانــی
در کمیتـــه مـــاده 1؛ برگـــزاری جلســـه آتـــی هیـــات
مدی ــره ب ــا حض ــور مدی ــر عام ــل ش ــرکت ب ــرق منطق ــه
ای تهـــران و نیـــز انجـــام پیگیـــری هـــای الزم بـــرای
برگـــزاری نشســـت مشـــترکی بـــا معـــاون بـــرق وزیـــر
نی ــرو در خص ــوص نح ــوه اس ــتفاده از اعتب ــار بان ــک
توســعه اســامی از دیگــر مصوبــات ایــن جلســه بــود.

اخبار
کمیتههای
سندیکا
کمیته اتوماسیون و مخابرات

برگزاری مجمع عمومی کمیته تخصصی
اتوماسیون و مخابرات

جلســـه مجمـــع عمومـــی کمیتـــه تخصصـــی
اتوماســـیون و مخابـــرات پنجـــم اســـفند مـــاه ســـال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
برگـــزار شـــد.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت ،رئی ــس کمیت ــه گزارش ــی
از عملکـــرد ســـال  96ایـــن کمیتـــه ارائـــه کـــرد
کـــه بـــا اتفـــاق آرا بـــه تصویـــب رســـید .همچنیـــن
درب ــاره برگ ــزاری س ــمینار تخصص ــی کمیت ــه ب ــرای
شــرکتهای مشــاور و پیمانــکار نفتــی بحــث و تبــادل
نظــر شــد .در ایــن جلســه مقــرر شــد شــرکتهای عضــو
بــه عنــوان نماینــدگان کمیتــه تخصصــی اتوماســیون
و مخابــرات در کمیتــه دانشــبنیان ســندیکا حضــور
و هم ــکاری داش ــته باش ــند.
رتبـــه بنـــدی شـــرکتهای عضـــو کمیتـــه از طریـــق
س ــندیکا در س ــازمان برنامهوبودج ــه کش ــور و وزارت
صنایـــع ،پیشـــنهاد تشـــکیل کارگـــروه اتوماســـیون
صنعتـــی ،ایجـــاد مقدمـــات جایـــگاه ترجیحـــی
شـــرکتهای عضـــو ایـــن کمیتـــه در پـــروژه هـــای
صنعـــت بـــرق از طریـــق آییننامـــه شـــرکتهای
یکپارچهس ــاز ،تعام ــل ب ــا کمیت ــه ارزیاب ــی و تعیی ــن
صالحیــت ســندیکا ،تمرکــز بــر روی تاســیس کمیتــه
رواب ــط بینالمل ــل س ــندیکا ،اق ــدام جه ــت چ ــاپ
کاتالـــوگ بینالمللـــی اعضـــای کمیتـــه از دیگـــر
محوره ــای م ــورد بح ــث در ای ــن جلس ــه ب ــود.
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دستور کار کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا؛

اخبار
کمیتههای
سندیکا

جمع بندی نظرات برق های منطقه ای
در مورد آیین نامه یکپارچه سازان

دوره آموزشـــی کارگـــروه تدویـــن اســـتاندارد کمیتـــه
ارتینـــگ و حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه ســـندیکا،
شـــانزدهم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
ایــن دوره آموزشــی بــا توجــه بــه تــاش هــای «کارگــروه
تدویـــن اســـتاندارد کمیتـــه ارتینـــگ و حفاظـــت
دربرابـــر صاعقـــه» مبنـــی بـــر بروزرســـانی ،تدویـــن و
گس ــترش اس ــتانداردهای مرتب ــط ب ــا ح ــوزه ارتین ــگ
و حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه و نیـــز مکاتبـــات و
مذاک ــرات کمیت ــه ب ــا س ــازمان مل ــی اس ــتاندارد ب ــه
منظــور رســمیت بخشــیدن بــه فعالیــت ایــن کمیتــه
و حس ــن انج ــام فعالی ــت ه ــای آن در راس ــتای نی ــل
ب ــه اه ــدف تعری ــف ش ــده ،برگ ــزار ش ــد.
در همی ــن رابط ــه س ــازمان مل ــی اس ــتاندارد جه ــت
صـــدور پروانـــه نحـــوه تدویـــن اســـتاندارد ملـــی و
اســـتاندارد شـــماره  5ایـــن ســـازمان مدرســـی را
بـــه کمیتـــه ارتینـــگ و حفاظـــت در برابـــر صاعقـــه
ســـندیکا معرفـــی کـــرد و در نهایـــت بـــا هماهنگـــی
هـــای انجـــام شـــده و تعییـــن تاریـــخ حضـــور
کارش ــناس س ــازمان مل ــی اس ــتاندارد ،ای ــن دوره ب ــا
حض ــور  15نف ــر از ش ــرکت ه ــای عض ــو س ــندیکا در
شـــانزدهم بهمـــن مـــاه برگـــزار شـــد.

طرفی ــن ق ــرارداد و س ــندیکا ص ــورت پذی ــرد ک ــه ب ــه
س ــندیکا اج ــاز ه رص ــد ک ــردن رون ــد اجرای ــی پ ــروژه
داده شـــود.
وی در ای ــن رابط ــه اف ــزود :یک ــی از وظای ــف کمیت ــه
میتوان ــد شفافس ــازی ش ــروط قاب ــل پذی ــرش ب ــرای
طرفیـــن باشـــد .در ادامـــه ایـــن جلســـه همچنیـــن
طـــی مذاکـــره تلفنـــی بـــا رییـــس هیاتمدیـــره
س ــندیکا در خص ــوص پیگی ــری نتیج ــه جلس ــات
بـــا برقهـــای منطقـــهای و توانیـــر اشـــاره شـــد ،تـــا
کنـــون موضـــوع اعمـــال امتیـــاز در اســـناد مناقصـــه
از ســـوی شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای تهـــران،
اصفه ــان ،خراس ــان و هرم ــزگان م ــورد پذی ــرش واق ــع
ش ــده و مدی ــران آن ش ــرکتها در ای ــن خص ــوص ب ــه
ســـندیکا قـــول مســـاعد دادهانـــد.
در ادامـــه بـــا اتفـــاق نظـــر اعضـــای هیاترییســـه
مصـــوب شـــد انجـــام بررســـیها و پیگیریهـــای
الزم در مـــورد ســـه محـــور کلیـــدی کـــه بـــه صـــورت
بالقـــوه دارای فرصتهـــای مناســـبی بـــرای ایفـــای
نقـــش ســـندیکا در مباحـــث ارزیابـــی و تشـــخیص
صالحیـــت شـــرکتها هســـتند ،در دســـتور کار
کمیت ــه ق ــرار گی ــرد .همچنی ــن مق ــرر ش ــد ب ــه منظ ــور
پیشـــرفت برنامـــه عملیاتـــی کمیتـــه تقســـی م کار
صــورت گرفتــه و هــر یــک از اعضــا عهــدهدار بخشــی
از امـــور باشـــند.
بـــر ایـــن اســـاس در خصـــوص محورهـــای ســـهگانه
اهـــداف و برنامههـــای کمیتـــه ،روش قانونـــی
اســتفاده از «تبصــره مــاده  5قانــون حداکثــر اســتفاده
از تـــوان تولیـــدی و خدماتـــی در تامیـــن نیازهـــای
کشـــور» بـــه عنـــوان یکـــی از ایـــن بـــا محورهـــا بـــا
اثربخشـــی در بلندمـــدت معرفـــی شـــد .همچنیـــن
اســـتفاده از ارتباطـــات دوســـتانه ایجادشـــده بـــا
شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای تهـــران ،اصفهـــان،
خراســـان و هرمـــزگان بـــا اثربخشـــی میانمـــدت و
بـــا اقدامـــات عاجـــل در ایـــن زمینـــه دیگـــر محـــور
کلی ــدی مطروح ــه جه ــت اق ــدام کمیت ــه ب ــود .ع ــاوه

کمیته ارتینگ

هفتـــاد و دومیـــن جلســـه هیئـــت رئیســـه کمیتـــه
تخصصـــی اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا
پانزدهـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
در ابت ــدای ای ــن جلس ــه ،توضیحات ــی درب ــاره جلس ــه
تعرفــه و حمایــت از ســاخت داخــل مطــرح شــد .بنــا
ب ــر تصمی ــم هی ــات رئیس ــه مق ــرر ش ــد در جلس ــه آت ــی
نی ــز موض ــوع تعرف ــه ه ــا ب ــا حض ــور دبی ــر و نماین ــدگان
کمیتـــه پســـت ســـازان در هیـــات مدیـــره ســـندیکا
بررس ــی ش ــود.
در ادامـــه جلســـه اعضـــای هیـــات رئیســـه کمیتـــه
درب ــاره تمهی ــدات ج ــذب مش ــارکت اعض ــا ،تهی ــه
پرسشـــنامه جهـــت ارزیابـــی عملکـــرد کمیتـــه،
تدویـــن اهـــداف و خط¬مشـــی عملکـــرد کمیتـــه و
تعیی ــن برنام ــه  6ماه ــه برگ ــزاری جلس ــات کمیت ــه
بـــه بحـــث و بررســـی پرداختنـــد .همچنیـــن قـــرار
ش ــد اعض ــای هی ــات رئیس ــه کمیت ــه نقط ــه نظ ــرات
ارســالی بــرق هــای منطقــه ای سراســر کشــور در مــورد
بح ــث آییننام ــه یکپارچه¬س ــازان را م ــورد مالحظ ــه
ق ــرار دهن ــد.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد مذاک ــره ب ــا پژوهش ــگاه نی ــرو در
خص ــوص پی ــش بین ــی هزین ــه ه ــای اس ــپک ق ــرارداد
در قال ــب بودج ــه معام ــات متوس ــط در دس ــتور کار
کمیت ــه ق ــرار گی ــرد.

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

تبیین استانداردهای پرکاربرد برای
دستورالعمل سیستمهای حفاظت
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گرف ــت ت ــا پ ــس از بررس ــی و تصوی ــب ،ب ــرای درج در
دســـتورالعمل سیســـتمهای حفاظتـــی مدیریـــت
شـــبکه بـــه آن مجموعـــه ارســـال شـــود.

داد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه رییـــس کمیتـــه بـــا ارائـــه
گزارش ــی از دی ــدار هیاتمدی ــره ب ــا ش ــعبه خراس ــان
ســـندیکا و دیـــدار بـــا مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق
منطقـــهای ایـــن اســـتان از اعمـــال امتیـــاز بـــرای
اعض ــای م ــورد تایی ــد س ــندیکا در اس ــناد مناقص ــه
ایـــن شـــرکت خبـــر داد و خاطـــر نشـــان کـــرد :بـــرای
کس ــب ای ــن امتی ــاز تنه ــا داش ــتن گواه ــی عضوی ــت
س ــندیکا کاف ــی نب ــوده و الزم اس ــت توافق ــی مابی ــن

کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا روز
سهش ــنبه س ــوم بهم ــن م ــاه ب ــا حض ــور کارشناس ــان
و مدی ــران ش ــرکت  IGMCب ــه منظ ــور تعام ــل بیش ــتر
اقـــدام بـــه برگـــزاری نشســـتی تخصصـــی کـــرد.
در ایـــن جلســـه پـــس از معرفـــی اســـتاندارد
IEC61850و کاربـــرد آن در صنعـــت بـــرق،
توضحی ــات مبس ــوطی در خص ــوص تاثی ــر متقاب ــل
سیســتمهای اتوماســیون و حفاظــت در پس ـتهای
فشـــارقوی براســـاس اســـتاندارد IEC61850ارائـــه
شـــد.
در ادامـــه ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد تبـــادل ارتبـــاط
فنـــی کمیتـــه و شـــرکت  IGMCتـــداوم یابـــد.
همچنیـــن ارائـــه مطالـــب و محتـــوای تخصصـــی
پیش ــنهادی حاضری ــن در خص ــوص تاثی ــر متقاب ــل
سیســـتمهای حفاظـــت و اتوماســـیون در دســـتور
کار کمیت ــه تخصص ــی اتوماس ــیون و مخاب ــرات ق ــرار

برگزاری دوره آموزشی کمیته ارتینگ با
همکاری سازمان استاندارد

برایـــن در ســـومین محـــور اســـتفاده از فرصتهـــای
بالق ــوه موج ــود در پروژهه ــای غی ــر دولت ــی و معرف ــی
شــرکتهای دارای صالحیــت در صــورت اســتعالم
از جانـــب کارفرمـــا مطـــرح شـــد.
در ادامـــه جلســـه نقشـــه راه اقدامـــات آتـــی کمیتـــه
ارائــه و پــس از تبــادل نظــر مقــرر شــد اعضــا بــه منظــور
نهایــی کــردن آن ،نظــرات دقیــق و کارشناســان ه خــود
را در جلس ــه بع ــدی اع ــام کنن ــد.
در پایـــان ضمـــن ارائـــه پیشنویـــس نامـــه خطـــاب
بـــه معـــاون هماهنگـــی توزیـــع شـــرکت توانیـــر در
خصـــوص معرفـــی نماینـــده بـــرای حضـــور در
جلســـات کمیتـــه ،تصمیمگیـــری چگونگـــی ایـــن
ارتباطـــات بـــه جلســـه بعـــد موکـــول شـــد.

کمیته انرژی های تجدیدپذیر

کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت
در جلسه کمیته کمیته ارزیابی و تشخیص
صالحیت سندیکا تصمیمگیری شد؛

معرفی شرکتها برای مناقصات درگرو
توافق بر رصد پروژه توسط سندیکا
هیاترییســـه کمیتـــه ارزیابـــی و تشـــخیص
صالحی ــت س ــندیکا اواس ــط دی م ــاه ب ــا محوری ــت
بررس ــی موض ــوع اعم ــال امتی ــاز اعض ــای س ــندیکا
در مناقص ــات برقه ــای منطق ـهای تش ــکیل جلس ــه

اعتراض کمیته انرژیهای تجدیدپذیر
سندیکا به افزایش تعرفه پنلهای
خورشیدی

جلســـه هیـــات رییســـه کمیتـــه انـــرژی هـــای
تجدیدپذیـــر هشـــتم اســـفند مـــاه ســـال جـــاری بـــا
هــدف بررســی تعرفــه هــای گمرکــی و دغدغــه هــای
آموزشــی کمیتــه در محــل ســندیکای صنعــت بــرق
ای ــران تش ــکیل ش ــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه ،اولویـــت هـــا و ســـازوکار
ســـندیکا در امـــور آموزشـــی بـــا حضـــور معاونـــت
آمــوزش و پژوهــش ســندیکا مــورد بحــث و تبــادل نظــر
قــرار گرفــت .برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــا رویکــرد
کار ب ــردی و عمل ــی ،اجتن ــاب از برگ ــزاری دوره ه ــای
کلیش ــه ای و مش ــابه ب ــا بی ــرون از س ــندیکا ،اس ــتفاده
از ظرفیـــت علمـــی و تجربـــی شـــرکت هـــای عضـــو
کمیت ــه و برخ ــورداری اعض ــای کمیت ــه از تخفی ــف
در موضوع ــات مرتب ــط از اه ــم م ــوارد مط ــرح ش ــده و
انتظ ــارات اعض ــای هی ــات رییس ــه از واح ــد آم ــوزش
س ــندیکا ب ــود.
در ادامـــه علیرضـــا اســـدی ،معاونـــت پژوهـــش
و آمـــوزش ســـندیکا ضمـــن تشـــریح ســـاز و کار و
سیاســـت هـــای آموزشـــی ســـندیکا از درخواســـت
اعضـــای هیـــات رییســـه کمیتـــه بـــرای برگـــزاری
دوره ه ــای آموزش ــی مرتب ــط ب ــا ح ــوزه ان ــرژی ه ــای
تجدیدپذیــر اســتقبال کــرد و مهمتریــن دغدغــه ایــن
معاون ــت را برگ ــزاری دوره های ــی ب ــا موضوع ــات ب ــا
کیفی ــت و ج ــذاب و ب ــا حض ــور مدرس ــانی ب ــا تجرب ــه
و حرفـــه ای عنـــوان کـــرد.
ب ــه ای ــن ترتی ــب مق ــرر ش ــد اعض ــای هی ــات رییس ــه
موضوعــات و دوره هــای مــورد نظــر خــود را در قالــب
پروپـــوزال در اختیـــار معاونـــت آمـــوزش و پژوهـــش
بگذارنــد تــا در اســرع وقــت مــورد بررســی و در برنامــه
س ــه ماه ــه اول س ــال  97گنجان ــده ش ــود.
در بخ ــش دیگ ــری از جلس ــه هی ــات رییس ــه کمیت ــه
انــرژی هــای تجدیــد پذیــر کــه دبیــر کمیتــه حقوقــی و
قراردادهــای ســندیکا مهمــان آن بــود ،اعضــا ضمــن

اشــاره بــه افزایــش غیــر کارشناســی تعرفــه پنــل هــای
فتوولتایی ــک از  15درص ــد ب ــه  32درص ــد ،مرات ــب
اعت ــراض خ ــود را نس ــبت ب ــه ای ــن تصمی ــم وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت اعــام کردنــد .اعضــای
هیــات رییســه همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش
تعرفــه در شــرایط فعلــی منجــر بــه گرانترشــدن اجــرای
پــروژه هــای خورشــیدی مــی شــود ،از کمیتــه حقوقــی
و قــرار دادهــای ســندیکا بــه عنــوان مســئول پیگیــری
بحــث تعرفــه هــا در ســندیکا توضیــح خواســتند.
دیبـــر کمیتـــه حقوقـــی و قـــرارداد هـــا بـــا اشـــاره بـــه
جلس ــات تش ــکیل ش ــده در خص ــوص تعرف ــه تاکی ــد
ک ــرد ک ــه هی ــچ نام ــه و ی ــا درخواس ــتی ب ــرای افزای ــش
یـــا کاهـــش تعرفـــه هـــا از ایـــن کمیتـــه بـــه ســـازمان
هـــا و ارگان هـــای خـــارج ســـندیکا ارســـال نشـــده و
اگ ــر تغیی ــری در تعرف ــه واردات کاال ه ــای مرتب ــط ب ــا
صنعـــت تجدیدپذیـــر صـــورت گرفتـــه ،از مبـــادی
خ ــارج س ــندیکا نش ــات م ــی گی ــرد.
در پای ــان ای ــن جلس ــه ق ــرار ب ــر ای ــن گذاش ــته ش ــد ک ــه
نامـــه ای در اعتـــراض بـــه ایـــن افزایـــش بـــه هیـــات
مدی ــره س ــندیکا ارس ــال ش ــود و ضم ــن درج دالی ــل
و براهی ــن متق ــن و کارشناس ــی ش ــده ،اش ــتباه ب ــودن
افزای ــش تعرف ــه واردات پن ــل در ش ــرایط فعل ــی ب ــرای
اعضــای هیــات مدیــره بــه اثبــاث برســد .همچنیــن
مق ــرر ش ــد پ ــس از اقن ــاع هی ــات مدی ــره س ــندیکا،
نامــه ای بــه آقــای میرنــژاد ارســال و از افزایــش ردیــف
کاالی مرب ــوط ب ــه پن ــل فتوولتایی ــک در س ــال آین ــده
جلوگی ــری ب ــه عم ــل آی ــد.

تجدیدپذیرهای اصفهان
سندیکایی میشوند
کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا
روز پنجشـــنبه پنجـــم بهمـــن مـــاه بـــا حضـــور
اعضـــای هیاترییســـه ایـــن کمیتـــه ،جمعـــی از
ســـرمایهگذاران حـــوزه تجدیدپذیـــر و نماینـــدگان
شـــعبه اصفهـــان بـــه همـــراه رییـــس هیاتمدیـــره
س ــندیکا ،در مح ــل س ــندیکا تش ــکیل جلس ــه داد.
در ایـــن جلســـه پـــس از بیـــان مشـــکالت و
موانـــع ســـرمایهگذاران نیروگاههـــای انرژ یهـــای
تجدیدپذیـــر در اســـتان اصفهـــان ،راهکارهـــا و
تجربیاتــی جهــت رفــع ایــن موانــع توســط حاضریــن
بـــه اشـــتراک گذاشـــته شـــد .در ادامـــه اعضـــای
هیاترییســـه کمیتـــه تجدیدپذیـــر ضمـــن اشـــاره
بـــه اقدامـــات و پیگیریهـــای انجـــام شـــده و

برنامههـــای آتـــی کمیتـــه ،بـــر عضویـــت مهمانـــان
جلســـه در ســـندیکا و لـــزوم برنامهریـــزی اقدامـــات
بلندمــدت و کوتاهمــدت بــرای حــل ایــن مشــکالت
تاکیـــد داشـــتند .لـــذا مقـــرر شـــد واحـــد عضویـــت
ســـندیکا در شـــعبه اصفهـــان و تهـــران ،اقدامـــات
م ــورد نی ــاز جه ــت عضوی ــت اعض ــای دعوتش ــده
بـــه ایـــن جلســـه و دیگـــر ســـرمایهگذاران مرتبـــط بـــا
حـــوزه تجدیدپذیـــر را بـــا هماهنگـــی ایـــن کمیتـــه
صـــورت دهنـــد.
در ادامـــه جلســـه مقـــرر شـــد پـــس از ارســـال
اقدامـــات صورتگرفتـــه و تجربیـــات گردآمـــده
در کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا بـــه
ش ــعبه اصفه ــان ،اطالع ــات ای ــن ش ــعبه در ح ــوزه
انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر ب ــه هیاتمدی ــره س ــندیکا
و کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر ارجـــاع شـــود.
همچنیـــن ارائـــه اطالعـــات و مـــوارد دریافتـــی از
ســـرمایهگذاران در اســـتان اصفهـــان در قالـــب
گـــزارش بـــه کمیتـــه انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر در
دســـتورکار شـــعبه اصفهـــان قـــرار گرفـــت.
عــاوه بــر ایــن بــه تصویــب رســید جهــت جمعبنــدی
همـــه جانبـــه موضـــوع ،اقدامـــات مذکـــور بـــه طـــور
مش ــابه ب ــرای ش ــعبه خراس ــان س ــندیکا نی ــز ص ــورت
گی ــرد و نی ــز موان ــع و مش ــکالت ش ــرکتهای عض ــو
کمیتــه بــا تجمیــع مــوارد مطــرح شــده در ایــن جلســه
آمـــاده و بهروزرســـانی شـــود .همچنیـــن مقـــرر شـــد
ایــن مــوارد طــی نام ـهای بــه ســیدمحمد صــادقزاده
مع ــاون وزی ــر نی ــرو و ریی ــس س ــاتبا انع ــکاس یاب ــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه جلســه هیاتمدیــره ســندیکا
ب ــا کمیس ــیون صنای ــع مجل ــس در رو زه ــای آین ــده،
مص ــوب ش ــد م ــوارد مطرحش ــده در ای ــن جلس ــه ب ــه
نماین ــدگان مجل ــس نی ــز انتق ــال داده ش ــود.
ب ــر اس ــاس مصوب ــات ای ــن جلس ــه مق ــرر ش ــد ط ــی
ارس ــال نامـ ـهای ب ــه محس ــن مهرعلی ــزاده اس ــتاندار
اصفهـــان در خصـــوص مشـــکالت ســـرمایهگذاران
در اســـتان اصفهـــان ،تجربههـــای موفـــق دیگـــر
اســـتانهای کشـــور ماننـــد یـــزد در قالـــب راهـــکار
پیشـــنهاد شـــود.
در پایـــان جلســـه مجموعـــه مـــوارد مطـــرح شـــده
توس ــط اعض ــا توس ــط ریی ــس هیاتمدی ــره س ــندیکا
م ــورد جم ــع بن ــدی ق ــرار گرف ــت .وی ب ــا اش ــاره ب ــه
جایـــگاه ســـندیکا و ارتباطـــات برقرارشـــده طـــی
س ــالهای گذش ــته ب ــا دیگ ــر دس ــتگاهها و نهاده ــای
دولتـــی و غیـــر دولتـــی ،پیگیـــری همـــه جانبـــه
مشـــکالت تجدیدپذیرهـــا را در ســـطوح مختلـــف
کمیت ــه و هیاتمدی ــره یک ــی از اولویته ــای اصل ــی
دانســـت.
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کمیته سازندگان تابلوهای برق

بررسی آئیننامه ارزیابی عضویت
اخبار
کمیتههای
سندیکا

جلس ــه اعض ــای کمیت ــه س ــازندگان تابلوه ــای ب ــرق
هفدهــم دی مــاه ســال جــاری در محــل ســندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران تش ــکیل ش ــد.
در ایـــن جلســـه عـــاوه بـــر ارائـــه گـــزارش توســـط
نماینـــده تابلوســـازان از جلســـات هیـــات رییســـه
کمیت ــه ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت س ــندیکا
 ،آییننام ــه مص ــوب جدی ــد کمیت ــه ه ــای عموم ــی
س ــندیکا مج ــددا بررس ــی وموردمطالع ــه ق ــرار گرف ــت
و نظ ــرات و پیش ــنهادات کمیت ــه ب ــا حض ــور مع ــاون
اجرای ــی س ــندیکا مط ــرح گردی ــد.
در ادامـــه جلســـه آییننامـــه ارزیابـــی عضویـــت
منطبـــق بـــا سیســـتم اجرایـــی انجمـــن ســـازندگان
تجهیـــزات صنعـــت نفـــت ایـــران ،مـــورد بحـــث
وبررســـی قـــرار گرفـــت و بااعمـــال اصالحـــات الزم
براســـاس نظـــرات و پیشـــنهادات هیـــات رییســـه
کمیت ــه تابلوس ــازان  ،بررس ــس وتصوی ــب آیی ــن نام ــه
ب ــه جلس ــه آت ــی کمیت ــه موک ــول ش ــد.

کمیته تولیدپراکنده
طـــی دیـــداری چندجانبـــه در کمیســـیون ویـــژه
مجلـــس صـــورت گرفـــت؛

میانجیگری کمیسیون ویژه مجلس در
ماجرای قطع گاز DGها
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نماین ــده هیاترییس ــه کمیت ــه تولی ــد پراکن ــده ب ــه
هم ــراه نمایندگان ــی از انجم ــن تولیدکنن ــدگان ب ــرق
و حـــرارت ()CHPروز دوشـــنبه دوم بهمـــن مـــاه بـــا
چنــد تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در
کمیس ــیون وی ــژه بودج ــه مجل ــس دی ــدار کردن ــد.
در ابتــدای ایــن جلســه کــه عــاوه بــر ایــن بــا حضــور
پرس ــتو نریمیس ــا مج ــری ط ــرح نیروگاهه ــای تولی ــد
پراکن ــده ش ــرکت توانی ــر وهمچنی ــن نمایندگان ــی از
وزارت نفــت ،ســازمان برنامــه وبودجــه وکارشناســان
دفتـــر پژوهشهـــای مجلـــس برگـــزار میشـــد،
نماینــدگان بخــش خصوصــی از ســندیکا و انجمــن
تولیدکنن ــدگان ب ــرق و ح ــرارت ب ــه ط ــرح مس ــائل و
مشـــکالت اعضـــای ایـــن تشـــکلها پرداختنـــد.
در ایـــن راســـتا پـــس از آنکـــه ارزشهـــای مـــد نظـــر
قانونگـــذار از طـــرح ایجـــاد نیروگاههـــای مقیـــاس
کوچـــک از جملـــه موضـــوع کاهـــش تلفـــات،
جلوگیـــری از افـــت ولتـــاژ ،کاهـــش هزینههـــای
انتق ــال نی ــرو و رعای ــت مس ــایل مرب ــوط ب ــه پدافن ــد
غیرعام ــل تش ــریح وم ــورد تاکی ــد قرارگرف ــت ،عن ــوان
ش ــد :بهعل ــت اخت ــاف بی ــن وزارتخانهه ــای نی ــرو
ونف ــت ط ــی  4م ــاه اخی ــر ،گاز تع ــدادی از نیروگاهه ــا
قطـــع شـــده کـــه ایـــن امـــر عمـــا تعطیلـــی نیـــروگاه
و متعاقبـــا بیـــکاری کارکنـــان و متضـــرر شـــدن

ســـرمایهگذاران را در پـــی داشـــته اســـت.
بـــر همیـــن اســـاس ضمـــن تاکیـــد بـــر موضوعیـــت
«تبدی ــل ان ــرژی» در قرارداده ــای تولیدکنن ــدگان ب ــا
شـــرکت توانیـــر ،تصریـــح شـــد :اختـــاف برداشـــت
از قانـــون بیـــن وزارتخانههـــا نمیبایســـت بـــه
ســـرمایهگذاران وتولیدکننـــدگان تســـری داده شـــود
وکســـب وکار آنـــان را تحـــت تاثیـــر قراردهـــد.
در ایـــن جلســـه نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی
همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه مشـــخص بـــودن موضـــوع
قیمـــت گاز بـــرای نیروگاههـــای کوچـــک مقیـــاس و
همچنی ــن نح ــوه پرداخ ــت آن ب ــر اس ــاس آییننام ــه
مصـــوب تبصـــره  14قانـــون بودجـــه ســـال ،96
خواس ــتار مش ــخص ش ــدن هرچ ــه س ــریعتر مس ــایل
مربـــوط بـــه ســـالهای  94و 95و رفـــع مشـــکالت
نیروگاههـــا در ایـــن زمینـــه شـــدند.
در بخــش دیگــری از مذاکــرات ایــن جلســه موضــوع
راندمـــان الکتریکـــی بـــاالی  55درصـــد مطـــرح و
ع ــدم ام ــکان اجرای ــی ب ــودن آن خصوص ــا در م ــورد
واحدهایـــی ســـابقا احداثشـــده مـــورد تاکیـــد
قرارگرف ــت و نماین ــده ش ــرکت توانی ــر در تایی ــد ای ــن
موض ــوع ب ــه ارائ ــه توضیح ــات مبس ــوطی پرداخ ــت.
عــاوه بــر ایــن اشــکاالت مرتبــط بــا الــزام متقاضیــان
بــه اجــرای طــرح بازیافــت مطــرح و توضیحــات الزم
ارائ ــه ش ــد.
در ادامــه مجــری طــرح تولیــد پراکنــده شــرکت توانیــر
ضم ــن ارائ ــه توضیح ــات کامل ــی در تایی ــد س ــخنان
نماین ــدگان بخ ــش خصوص ــی ،ب ــه اخت ــاف نظ ــر ب ــا
وزارت نفـــت در خصـــوص میـــزان بدهـــی شـــرکت
توانیـــر و عـــدم اعتبـــار الزم بـــرای پرداخـــت ایـــن
بدهــی اشــاره داشــت .همچنیــن نماینــدگان وزارت
نف ــت ضم ــن توضیحات ــی در خص ــوص مصوب ــات
قانونـــی ،مانـــده طلـــب 140میلیـــارد تومانـــی را از
نیروگاههـــای کوچـــک مقیـــاس غیـــر قابـــل توجیـــه
دانس ــتند .نماین ــده س ــازمان برنام ــه و بودج ــه نی ــز در
ادام ــه ال ــزام ب ــه اج ــرای مف ــا قان ــون بودج ــه و برنام ــه
شش ــم را م ــورد تاکی ــد ق ــرارداد.
در پای ــان جلس ــه ب ــه منظ ــور جمعبن ــدی موض ــوع،
حمیدرضــا فوالدگــر رییــس کمیســیون ویــژه مجلــس
ش ــورای اس ــامی پ ــس از اس ــتماع س ــخنان تمام ــی
ذینفع ــان اع ــام داش ــت :ب ــا توج ــه ب ــه ت ــداوم قط ــع
گاز تعـــداد قابـــل توجهـــی از نیروگاههـــا و عـــدم
ارتبـــاط مســـتقیم عوامـــل بـــروز ایـــن موضـــوع بـــا
تولیدکننــدگان مناســب اســت وزارت نفــت ضمــن
اتصـــال انشـــعاب واحدهـــا بـــا اســـتمهال بدهـــی
موافقــت کنــد تــا در یــک مــدت معیــن مشــکل بیــن
وزارتخانهه ــای نف ــت و نی ــرو مرتف ــع ش ــود .در ای ــن
رابط ــه مق ــرر ش ــد در ای ــن خص ــوص نام ـهای ازس ــوی
وزی ــر نی ــرو ب ــه وزی ــر نف ــت ارس ــال ش ــود.
وی همچنی ــن پیش ــنهاد ک ــرد :ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
ب ــه نظ ــر میرس ــد در اح ــکام برنام ــه شش ــم ،قوانی ــن
مربــوط بــه بهبــود کس ـبوکار وبهینهســازی مصــرف
ســـوخت مغایرتهایـــی وجـــود دارد ،الزم اســـت
برگــزاری جلســات کارشناســی در ایــن خصــوص در
دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد.

بـــر ایـــن اســـاس دســـتورات الزم بـــه دبیرکمیســـیون
ویـــژه مجلـــس بـــرای دعـــوت از تمامـــی نهادهـــا
وبخـــش خصوصـــی اعـــام شـــد.

کمیته حقوقی و قراردادها

اظهارنظــر كمیتــه حقوقــی و قراردادهــای
ســـندیکا دربـــاره تعرفههـــای گمرکـــی
ســـال 97
كمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران در نامـ ـهای ب ــه قائ ــم مق ــام وزی ــر در ام ــور
بینالملـــل و پشـــتیبانی صنعـــت آب و بـــرق ،نظـــر
خـــود را دربـــاره تعرفههـــای گمرکـــی ســـال 1397
اع ــام ک ــرد.
نگارن ــده در ابت ــدای نام ــه تاکی ــد میکن ــد ک ــه اظه ــار
نظــر ایــن ســندیکا دربــاره تعرفههــای گمرکــی 1397
مطاب ــق اساس ــنامه و اه ــداف ای ــن تش ــکل مبتن ــی
ب ــر حمای ــت از تولی ــد (کاال – خدم ــات) داخل ــی ب ــا
حف ــظ رقاب ــت پذی ــری موج ــود در زنجی ــره تامی ــن ب ــا
رویک ــرد انحص ــار زدای ــی و افزای ــش کیفی ــت کاال و
خدم ــات اس ــت.
ایــن نامــه اذعــان دارد کــه شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد
ایـــران ماننـــد تـــورم داخلـــی ،وضعیـــت نـــرخ ارز در
دس ــترس ،ن ــرخ به ــره بانک ــی ،رک ــود ،تاخی ــر در تادی ــه
پرداخ ــت ه ــا ،ش ــرایط حاک ــم ب ــر مالی ــات و تامی ــن
اجتماعـــی از جملـــه مـــواردی اســـت کـــه تعدیـــل
در آنه ــا موجب ــات حمای ــت هم ــه جانب ــه از زنجی ــره
تامی ــن از جمل ــه تولی ــد (کاال و خدم ــات) داخل ــی را
فراه ــم م ـیآورد و اقتص ــاد مقاومت ــی چی ــزی ج ــز ای ــن
نیس ــت.
در ای ــن نام ــه ،پن ــج بن ــد زی ــر ب ــه عن ــوان اصل ــی تری ــن
محوره ــای موردنظ ــر کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای
س ــندیکا درب ــاره تعرفهه ــای گمرک ــی س ــال  97ذک ــر
ش ــده اس ــت:
 .1ش ــفافیت تعرف ــه ای درب ــاره تجهی ــزات صنع ــت
بــرق وجــود نــدارد و الزم اســت ایــن مهــم در کارگــروه
تخصص ــی مش ــترک و دائم ــی فیمابی ــن وزارت نی ــرو
و ســندیکا تعییــن تکلیــف گــردد (.شــفافیت تعرفــه
ای مبتن ــی ب ــر تخصص ــی ش ــدن آن)
 .2ایـــن ســـندیکا از هـــر گونـــه کاهـــش تعرفـــه مـــواد
اولیـــه (بـــه گونـــه ای کـــه از تعرفـــه کاالی ســـاخته
ش ــده مرتب ــط کمت ــر باش ــد) در راس ــتای حمای ــت از
ســـاخت کاالی داخلـــی حمایـــت میکنـــد .
 .3از آنجائیکـــه هـــر گونـــه فعالیـــت اقتصـــادی
طوالن ــی م ــدت منجمل ــه تولی ــد (کاال و خدم ــات)
نیـــاز بـــه ثبـــات در قوانیـــن و مقـــررات دارد ایـــن
ســـندیکا اعتقـــاد دارد هـــر گونـــه تغییـــر بـــه ویـــژه
تغییـــرات جهشـــی و فـــوری در مقـــررات بـــدون در
نظ ــر گرفت ــن زم ــان تنف ــس الزم ب ــرای پی ــش بین ــی و
برنام ــه ری ــزی نق ــض غ ــرض ب ــوده و م ــورد تائی ــد ای ــن
ســـندیکا نمـــی باشـــد .

 .4هـــر گونـــه تغییـــر در تعرفـــه هـــای تجهیـــزات
س ــاخته ش ــده ب ــدون توج ــه ب ــه آم ــار دقی ــق مق ــدار ی ــا
تع ــداد م ــورد نی ــاز کش ــور ،ش ــناخت کام ــل ظرفی ــت
تولیـــد داخـــل مبتنـــی بـــر حفـــظ رقابـــت پذیـــری و
جلوگیـــری از ایجـــاد انحصـــار ،مـــورد تائیـــد ایـــن
ســـندیکا نمیباشـــد.
 .5نظ ــر ب ــه اینک ــه م ــاده تغیی ــر قوانی ــن و مق ــررات در
قرارداده ــای دولت ــی معم ــوال مرتب ــط ب ــا تغیی ــر تعرف ــه
ه ــای گمرک ــی م ــی باش ــد ام ــا اس ــتفاده از ای ــن م ــاده
ً
دارای مش ــکالت وی ــژه ای از جمل ــه اوال ب ــه هن ــگام
ً
نب ــودن جب ــران آن اس ــت و ثانی ــا بروکراس ــی ش ــدید
حاک ــم ب ــر آن اس ــت فل ــذا ش ــرکت ط ــرف ق ــرارداد ب ــا
دولــت (در صــورت افزایــش میــزان تعرفه)مجبــور بــه
تامیــن بــار مالــی قابــل توجهــی خواهــد شــد بنابرایــن
ه ــر گون ــه تغیی ــر افزای ــش تعرف ــه ه ــا من ــوط ب ــه جب ــران
بهنــگام بــار مالــی آن بــرای قراردادهــای جــاری بــوده
ً
مضافـــا بـــر اینکـــه افزایـــش میـــزان تعرفـــه نبایســـتی
باع ــث افزای ــش قیم ــت تجهی ــزات مش ــابه س ــاخت
داخـــل را نیـــز فراهـــم آورد و در ایـــن زمینـــه بایســـتی
رص ــد الزم ــه ص ــورت پذی ــرد .
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا در پایـــان ایـــن نامـــه،
اصـــاح بنـــد  7مندرجـــات ذیـــل یادداشـــت
فصـــل ( 84عبـــارت تجهیـــزات مـــورد مصـــرف در
نی ــروگاه ه ــا ح ــذف گ ــردد) را تنه ــا اصالحی ــه م ــورد
درخواس ــت س ــندیکا در کت ــاب مق ــررات ص ــادرات
و واردات ســـال  1397عنـــوان کـــرده اســـت.

معرفی نمایندگان سندیکا در کارگروه
مدیریت اختالفات قراردادی به توانیر
چنـــدی پیـــش مدیـــر عامـــل شـــرکت توانیـــر پـــس
از پیگیـــری هـــای گســـترده کارگـــروه قراردادهـــای
متوقــف ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،طــی نامــه
ای بـــه شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای از تشـــکیل
کارگ ــروه مدیری ــت اختالف ــات ق ــراردادی ب ــه منظ ــور
ارتق ــای توانمن ــدی ای ــن ش ــرکت ه ــا خب ــر داد.
در ای ــن نام ــه ک ــه هفده ــم بهم ــن م ــاه س ــال ج ــاری
بـــرای مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه
ای ارســـال شـــده ،بررســـی اختالفـــات شـــرکت هـــا
بـــا مشـــاوران و پیمانـــکاران بـــه منظـــور کاهـــش
دعـــاوی مربوطـــه و حـــل و فصـــل غیـــر قضایـــی،
ارائ ــه راه ــکار قانون ــی ،پیگی ــری بازنگ ــری مق ــررات از
جمل ــه دس ــتورالعمل ه ــا و بخش ــنامه ه ــا در مراج ــع
ذیرب ــط ب ــه عن ــوان اه ــداف اصل ــی تش ــکیل کارگ ــروه
مدیریــت اختالفــات قــراردادی عنــوان شــده بودنــد.
در پایـــان ایـــن نامـــه از مدیـــران بـــرق هـــای منطقـــه
ای خواســـته شـــده بـــود کـــه کارشناســـانی بـــرای
عضوی ــت در ای ــن کارگ ــروه معرف ــی کنن ــد ک ــه ع ــاوه
ب ــر تس ــلط کاف ــی ب ــه قوانی ــن ،بخش ــنامه ه ــا ،آیی ــن
نام ــه و ضواب ــط و مق ــررات قرارداده ــای پیمان ــکاری
و مش ــاوران ب ــه ای ــن حیط ــه عالقمن ــد نی ــز باش ــند.
در همی ــن راس ــتا از س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران

نیـــز بـــه عنـــوان نماینـــده پیمانـــکاران و مشـــاوران
خواس ــته ش ــده ب ــود ت ــا نماین ــدگان خ ــود را جه ــت
حض ــور در ای ــن کارگ ــروه معرف ــی کنن ــد .در همی ــن
راس ــتا پی ــام باق ــری ،نای ــب ریی ــس هی ــات مدی ــره و
رییــس کمیتــه توســعه صــادرات ،مهــدی مســائلی،
عضـــو هیـــات مدیـــره و رییـــس کمیتـــه حقوقـــی
قراردادهـــای ســـندیکا و امیرحســـین طاهـــرزاده،
عض ــو کمیت ــه س ــازندگان پس ــت ه ــای فش ــار ق ــوی
بــه عنــوان نماینــدگان ســندیکا در کارگــروه مدیریــت
اختالف ــات ق ــراردادی معرف ــی ش ــدند.

تا کید کمیته حقوقی و قراردادهای
سندیکا بر لزوم اعمال ضمائم
قراردادهای تیپ
کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکای صنع ــت
بـــرق ایـــران طـــی نامـــهای از معاونـــت هماهنگـــی
توزیـــع شـــرکت توانیـــر ضمـــن تاییـــد متـــن قـــرارداد
تی ــپ ،ب ــر ل ــزوم پیگی ــری ای ــن معاون ــت ب ــه منظ ــور
اعم ــال ضمائ ــم ق ــراردادی اع ــم از تعدی ــل ن ــرخ ارز و
فل ــزات و جب ــران خس ــارت تعدی ــل تاکی ــد ک ــرد.
نگارنـــده در ایـــن نامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه
دســـتورالعمل هـــای موجـــود از نظـــر شـــاخص هـــا
و الگوریتـــم محاســـبه بـــه عنـــوان پوشـــش دهنـــده
ریس ــک ه ــای ق ــرارداد مناس ــب نیس ــتند ،از آمادگ ــی
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ب ــرای بررس ــی و اص ــاح
دســـتورالعمل هـــای موجـــود و ارائـــه راهکارهـــای
عملیات ــی در جلس ــات کارشناس ــی خب ــر داده ب ــود.

اعالم آمادگی سندیکا برای همکاری با
اتاق بازرگانی در بررسی اعمال تعدیل
در قراردادها
كمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران ط ــی نامـ ـهای از رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی،
صنای ــع مع ــادن و کش ــاورزی ای ــران درخواس ــت ک ــرد
راه ــکار مناس ــبی ب ــرای تعدی ــل قراردادهای ــی ک ــه در
آن هــا تعدیــل مبلــغ قــرارداد ناشــی از اثــرات افزایــش
قیم ــت ارز دی ــده نش ــده اس ــت ،ارائ ــه کن ــد.
نگارنــده در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تالطمــات
نـــرخ ارز در ســـال  ۱۳۹۶بهویـــژه طـــی ســـه مـــاه
اخیـــر موجـــب بیاعتبـــاری قیمتهـــای ارائـــه
شـــده اعضـــای ســـندیکا بـــه یکدیگر(ســـازندگان
ً
بـــه پیمانـــکاران) و متقابـــا خـــروج از اعتبـــار
قیمـــت پیمانـــکاران بـــه دســـتگاه هـــای اجرائـــی
ش ــده اس ــت ،تاکی ــد دارد ک ــه حف ــظ ظرفیته ــای
بخشخصوصـــی در چنیـــن شـــرایط بیثباتـــی
اقتصـــاد مســـتلزم عـــزم ملـــی و هماهنـــگ اســـت.
در ای ــن نام ــه اذع ــان ش ــده اس ــت ک ــه س ــندیکای

صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه نمایندگ ــی از  500ش ــرکت
س ــازنده و پیمان ــکار صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی کش ــور،
بررس ــی ف ــوری موض ــوع را ب ــرای بق ــای ش ــرکت ه ــای
تولیـــد کننـــده تجهیـــزات و پیمانـــکاران بســـیار
ضـــروری مـــی دانـــد و الزم اســـت راه کار مناســـبی
بـــرای تعدیـــل قراردادهایـــی کـــه در آن هـــا تعدیـــل
مبلـــغ قـــرارداد ناشـــی از اثـــرات افزایـــش قیمـــت ارز
دی ــده نش ــده اس ــت ارائ ــه و اجرای ــی ش ــدن آن پ ــی
گی ــری ش ــود.
در پای ــان نام ــه تاکی ــد ش ــده اس ــت ک ــه س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران آمادگ ــی دارد در ای ــن خص ــوص
یه ــای الزم را ب ــا ات ــاق بازرگان ــی بعم ــل آورد
همکار 
و انتظ ــار دارد ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت و فراگی ــر ب ــودن
موض ــوع ،ب ــا فوری ــت و جدی ــت پیگی ــری ش ــود.

اخبــار

اخبار
کمیتههای
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تا کی ــد س ــندیکا ب ــر اس ــتفاده موثـــر از
ظرفیتهــای مــاده  12قانــون رفــع موانــع
تولی ــد رقابتپذی ــر
كمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران در نامــهای خط ــاب ب ــه قائ ــم مق ــام دبی ــر
کمیت ــه م ــاده  12قان ــون اح ــکام دائم ــی برنامهه ــای
توس ــعه کش ــور فراه ــم س ــاختن بس ــترهای الزم ب ــرای
اســـتفاده موثـــر از ظرفیتهـــای قانونـــی مـــاده 12
قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر را ضـــروری
دانس ــته اس ــت.
نگارنـــده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مـــاده  12قانـــون رفـــع
موان ــع تولی ــد رقاب ــت پذی ــر از جمل ــه ظرفی ــت ه ــای
قانونــی اســت کــه ســرمایه گــذاران را تشــویق بــه ارائــه
طرحهایـــی بـــا هـــدف کاهـــش مصـــرف ســـوخت
میکن ــد ،تاکی ــد داش ــته اس ــت ک ــه در وزارت نی ــرو
نیـــز طرحهـــای متعـــددی در حـــوزه صنعـــت بـــرق
ب ــا اس ــتفاده از ای ــن ظرفی ــت قانون ــی وج ــود داد ام ــا
متاســـفانه تاکنـــون بهـــره چندانـــی از آن نصیـــب
وزارت نی ــرو و بخ ــش خصوص ــی فع ــال در صنع ــت
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75
ب ــرق نش ــده اس ــت.
در پایـــان نامـــه ضمـــن دعـــوت از مســـئوالن
وزارتخانههـــای نفـــت و نیـــرو ،ســـازمان برنامـــه و
بودجـــه و نماینـــدگان ایـــن ســـندیکا بـــرای بررســـی
ایـــن موضـــوع ،تقاضـــا شـــده اســـت کـــه موضـــوع
اســتفاده از ظرفیــت مــاده  12قانــون رفــع موانــع تولیــد
رقابــت پذیــر در دســتور کار قــرار گیــرد و راهکارهــای
الزم بـــرای اســـتفاده موثـــر از ظرفیتهـــای قانـــون
مذکـــور فراهـــم آیـــد.

بررسی نحوه محاسبات قراردادهای
تیپ در جلسه کمیته حقوقی و
قراردادها

بررسی تعرفه های گمرکی در کمیته
حقوقی و قراردادها با حضور مدیر کل
صنایع برق وزارت صمت
جلســه کمیتــه حقوقــی و قراردادهــا ،پانزدهــم بهمــن
مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت
ب ــرق ای ــران تش ــکیل ش ــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه ،دبیـــر کمیتـــه گزارشـــی از
نشس ــت بررس ــی موان ــع اج ــرای م ــاده  12قان ــون رف ــع
موانـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر و پیشـــنهادات بخـــش
خصوص ــی در راس ــتای تحق ــق و اج ــرای ای ــن قان ــون
ارائــه کــرد و مقــرر شــد بــا توجــه بــه محدودیــت هــای
موج ــود ب ــرای اس ــتفاده از م ــاده مزب ــور در صنع ــت

در ایـــن نشســـت کـــه لـــزوم پیـــاده ســـازی قـــرارداد
تی ــپ در ش ــرکت ه ــای توزی ــع مح ــور اصل ــی آن ب ــود،
نماینــدگان ســندیکا بــه تفصیــل بــه طــرح مشــکالت
اصل ــی فعالی ــن صنع ــت ب ــرق اع ــم از درخواس ــت
اجرای ــی ش ــدن ق ــرارداد تی ــپ ،مطالب ــات برخ ــی از
اعضــا و نحــوه خــروج از بــن بســت قراردادهــای فاقــد
تعدی ــل ب ــا مجموع ــه توزی ــع پرداختن ــد.
در نتیج ــه ای ــن رایزن ــی ه ــا مق ــرر ش ــد س ــندیکا ط ــی
نام ــه ای درخواس ــت خ ــود را در خص ــوص توق ــف،
فســخ و ضبــط تضامیــن ایــن دســت از قراردادهــا بــه
منظــور تدویــن یــک راهــکار عملیاتــی بــرای نجــات
پ ــروژه ه ــا ب ــه مع ــاون وزی ــر نی ــرو منعک ــس کن ــد.
بـــه عـــاوه قـــرار بـــر ایـــن گذاشـــته شـــد کـــه نحـــوه
تعدی ــل قرارداده ــا در ش ــرکت ه ــای توزی ــع ط ــی نام ــه
ای از ش ــورای عال ــی فن ــی اس ــتعالم و م ــورد پیگی ــری
ق ــرار گی ــرد و دبیرخان ــه س ــندیکا نی ــز پیگی ــری ه ــای
مرب ــوط ب ــه ق ــرارداد تی ــپ را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار
ده ــد.
در پایـــان ایـــن جلســـه نماینـــدگان شـــرکت هـــای
عض ــو بخش ــی از چال ــش ه ــای خ ــود را ب ــا ش ــرکت
ه ــای توزی ــع مط ــرح ک ــرده و خواس ــتار ح ــل آنه ــا از
ســـوی معاونـــت توزیـــع شـــرکت توانیـــر شـــدند.

پیشنهادات هفت گانه کمیته حقوقی
و قراردادها برای اصالح و تمدید
بخشنامه ارز
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جلســه کمیتــه حقوقــی و قراردادهــا بیســت و پنجــم
بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای ای ــن جلس ــه مش ــکالت بیم ــه و تامی ــن
اجتماعـــی اعضـــا و مذاکـــرات انجـــام شـــده بـــا
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی دربـــاره ایـــن موضـــوع،
مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و مقـــرر شـــد مشـــکالت
دس ــته بن ــدی ش ــده از طری ــق ش ــورای گفتگ ــو م ــورد
طـــرح قـــرار گیـــرد و اقدامـــات الزم در خصـــوص
برگــزاری نشســت بــا مدیــر کل وصــول حــق بیمــه نیــز
انج ــام ش ــود.
در ادام ــه جلس ــه طب ــق تصمی ــم اعض ــا بن ــا ش ــد اگ ــر
نشســـت فـــوق منتـــج بـــه نتیجـــه مطلـــوب و قابـــل
قب ــول اعض ــا نش ــد ،موض ــوع از طری ــق مدی ــر عام ــل
س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی م ــورد بررس ــی و پیگی ــری
ق ــرار گی ــرد.
تعدیـــل نـــرخ ارز و فلـــز قراردادهـــا ،ارائـــه فرمـــول و
نحـــوه محاســـبات مشـــخص بـــرای قراردادهـــای
تی ــپ از دیگ ــر محوره ــای م ــورد بح ــث جلس ــه ای ــن
کمیتــه بــود کــه مقــرر شــد ایــن موضوعــات از طریــق
س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی پیگی ــری ش ــود.
همچنیــن مصــوب شــد موضــوع فلــز طــی مکاتبــات
صـــورت گرفتـــه بـــا توانیـــر و بـــا تشـــکیل کارگروهـــی
بررس ــی ش ــود .همچنی ــن اعض ــای کمیت ــه حقوق ــی و
قراردادهــا بــر تســریع در رونــد پیگیــری فهــارس بهــا تــا
حص ــول نتیج ــه نهای ــی تاکی ــد کردن ــد.

بـــرق ،پیشـــنهادات کمیتـــه پـــس از جمـــع بنـــدی
ب ــرای ات ــاق بازرگان ــی ارس ــال ش ــود.
بررســـی مســـائل مربـــوط بـــه ارز از دیگـــر محورهـــای
جلس ــه ای ــن کمیت ــه ب ــود ک ــه بن ــا ش ــد اعض ــا ظ ــرف
یـــک هفتـــه پیشـــنهادات خـــود را در خصـــوص
بخش ــنامه ارزی ارائ ــه دهن ــد ت ــا جه ــت انع ــکاس در
بخشــنامه بــه ســازمان برنامــه و بودجــه ارســال شــود.
در ای ــن جلس ــه همچنی ــن تعرف ــه ه ــای گمرک ــی ب ــا
حض ــور مدی ــر کل صنای ــع ب ــرق و الکتری ــک وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت مــورد بررســی قــرار گرفــت
و مقــرر شــد ســندیکای صنعــت بــرق نســبت بــه راه
انـــدازی گارگـــروه مشـــترک تعرفـــه فیمابیـــن وزارت
صم ــت و س ــندیکای صنع ــت ب ــرق اق ــدام کن ــد ت ــا
مــوارد پــس از جمــع بنــدی در ایــن کارگــروه بــرای درج
در کت ــاب تعرف ــه ب ــه وزارت صنع ــت ارس ــال ش ــود.

بررسی قرارداد تیپ و مشکالت اعضا
در کارگروه راه حل
کارگـــروه راه حـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران
دهـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری جلســـه خـــود را
بـــا حضـــور معـــاون توزیـــع شـــرکت توانیـــر و نیـــز
نمایندگانـــی از شـــرکت هـــای عضـــو در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار کـــرد.

کمیت ــه حقوق ــی قرارداده ــای س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران دوم بهم ــن م ــاه س ــال ج ــاری ط ــی نام ــه
ای بـــه مدیـــر عامـــل توانیـــر خواســـتار پیـــش بینـــی
راهکارهایـــی بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از
نوس ــانات ن ــرخ ارز در کن ــار تمدی ــد بخش ــنامه نح ــوه
جب ــران آث ــار ناش ــی از افزای ــش قیم ــت ارز در پیم ــان
ه ــای ریال ــی فاق ــد تعدی ــل ش ــد و راهکاره ــای خ ــود
را در قال ــب هف ــت پیش ــنهاد ب ــه ای ــن مق ــام مس ــئول
ارائ ــه داد.
در ابتــدای ایــن نامــه ضمــن تقدیــر از پیگیــری هــای
شـــرکت توانیـــر در راســـتای تنفیـــذ و تمدیـــد ایـــن
دس ــتور العم ــل ،ب ــر ای ــن نکت ــه تاکی ــد ش ــده ب ــود ک ــه
ش ــدت تاثی ــرات نوس ــانات ن ــرخ ارز از س ــال 1391
تاکنـــون ،تنهـــا بـــا تمدیـــد ایـــن بخشـــنامه ،قابـــل
جب ــران نخواه ــد ب ــود.
نگارنـــده بـــر لـــزوم اعمـــال اصالحاتـــی همزمـــان بـــا
تمدی ــد بخش ــنامه تاکی ــد ک ــرده و در ادام ــه نام ــه ب ــه
هفـــت پیشـــنهاد اصالحـــی از ســـوی ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه منظـــور اعمـــال و صـــاح
بخشـــنامه و زمینـــه ســـازی بـــرای خـــروج صنعـــت
ب ــرق از رک ــود اش ــاره ک ــرده ب ــود.
پیشـــنهادات کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــای
ســـندیکا بـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت توانیـــر جهـــت
جبـــران خســـارات ناشـــی از نوســـانات نـــرخ ارز در
قرارداده ــای فاق ــد تعدیل ــی ک ــه در س ــال ه ــای اخی ــر

منعقـــد شـــده انـــد ،بـــه قـــرار زیـــر اســـت:
 .1در بخشـــنامه جبرانـــی نـــرخ ارز اولیـــن بـــار در
 91/۱۰/11منتشـــر شـــد و آخریـــن بـــار در تاریـــخ
 95/9/29تمدیـــد شـــد در حالـــی کـــه در کل ۵
س ــال گذش ــته ،فق ــط ب ــرای  18م ــاه معتب ــر ب ــود .ل ــذا
مقتض ــی اس ــت ب ــا توج ــه ب ــه نوس ــانات ش ــدید ارز در
م ــاه ه ــای اخی ــر ،بخش ــنامه جدی ــد و اص ــاح ش ــده
دس ــت ک ــم ب ــرای  ۲۴م ــاه پیوس ــته در صنع ــت ب ــرق
معتب ــر باش ــد.
 .2ب ــا توج ــه ب ــه نوس ــانات اخی ــر ن ــرخ ارز ،مقتض ــی
اس ــت بخش ــنامه جب ــران ن ــرخ ارز ب ــرای قرارداده ــای
پ ــس از  91/۵/1مرتب ــط ب ــا دس ــتگاه ه ــای اجرائ ــی
وزارت نیــرو (شــرکت هــای بــرق منطقــه ای ،شــرکت
ه ــای توزی ــع نی ــروی ب ــرق و  )...نی ــز قاب ــل اس ــتفاده
باشــد تــا بــا تعدیــل بــه موقــع قراردادهــا از تأخیــر و یــا
توق ــف آن ه ــا جلوگی ــری ش ــود .
 .3قراردادهـــای قبـــل از  91/۵/1بـــا متـــن فعلـــی
بخشـــنامه و شـــاخص هـــای حاکـــم بـــر آن جبـــران
نمـــی گـــردد (قراردادهـــای حـــد فاصـــل  ۱۳۸۸تـــا
مـــرداد  ۱۳۹۱بـــا ارز آزاد بیـــن  ۹۵۰تـــا  ۱۲۲۶تومـــان
بســـته شـــده و در حـــال حاضـــر دالر آزاد بیـــش از
 ۴۴۰۰تومـــان اســـت) از طرفـــی قراردادهـــا بـــا تـــورم
ریال ــی نی ــز مواج ــه هس ــتند ل ــذا حت ــی اس ــتفاده ت ــوام
روش ه ــای ال ــف و ب پاس ــخگوی ضری ــب جبران ــی
 ۴/۴نخواه ــد ب ــود و اینگون ــه قرارداده ــا در ص ــورت
ادام ــه نیازمن ــد روش ه ــای تکمیل ــی ب ــرای جب ــران
م ــی باش ــند.
 .4آنچــه مســلم اســت روش الــف بخشــنامه جبــران
ارز ب ــرای قراردادهای ــی کارب ــرد دارد ک ــه فروش ــنده/
ً
پیمانکار آن مســتقیما کاال وارد کرده باشــد و شــامل
بس ــیاری از قرارداده ــا نم ــی گ ــردد .
 .5میـــزان ارزبـــری ،نـــوع ارز و قیمـــت اولیـــه ارز در
اســـناد مناقصـــه بســـیاری از قراردادهـــا تصریـــح
نـــدارد و تعییـــن آن زمانبـــر اســـت و باعـــث اتـــاف
زمـــان و اتمـــام مهلـــت اعتبـــار بخشـــنامه خواهـــد
شـــد .
 .6رشــد قیمــت فلــزات طــی ســال هــای اخیــر (مــس
در ســال  ۱۳۸۹هــر کیلــو معــادل حــدود  ۷۰۰۰تومــان
بــوده و در حــال حاضــر حــدود  ۳۵۰۰۰تومــان اســت،
ورق ف ــوالدی ب ــرای س ــاخت تابل ــو ه ــر کیل ــو ح ــدود

 ۷۸۰تومـــان بـــوده و در حـــال حاضـــر حـــدود ۴۰۰۰
توم ــان اس ــت) ل ــذا قرارداده ــای قب ــل و فعل ــی ع ــاوه
بــر جبــران نــرخ ارز نیازمنــد تعدیــل نــرخ فلــزات بــرای
آیت ــم ه ــای مربوط ــه نی ــز م ــی باش ــند.
 .7در ســـال  ۱۳۹۳فـــرم هایـــی بـــرای تعییـــن
وضعی ــت قرارداده ــای متوق ــف از ط ــرف دس ــتگاه
ه ــای اجرائ ــی از ط ــرف ق ــرارداد اخ ــذ و ب ــرای توانی ــر/
وزارت نیـــرو (در راســـتای کارگـــروه نشـــاط وزارت
نیــروی دولــت دهــم) ارســال شــد کــه پــس از آن هــم
اتفـــاق خاصـــی رخ نـــداد.
در پایــان ایــن نامــه بــر ایــن نکتــه نیــز صحــه گذاشــته
ش ــده ب ــود ک ــه جب ــران خس ــارات ناش ــی از نوس ــانات
نـــرخ ارز بـــرای قـــرارداد هایـــی کـــه قبـــل از مـــرداد
م ــاه س ــال  91امض ــا ش ــده ،نیازمن ــد ضری ــب ۴/۴
هســـتند .نگارنـــده بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه در شـــرایط
کنونــی اقتصــاد کشــور اعمــال چنیــن ضریبــی بعیــد
ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ،خاتم ــه ای ــن دس ــته از پیم ــان ه ــا
خواس ــتار ش ــده ب ــود.
پیگی ــری ب ــرای اص ــاح ،تمدی ــد و تس ــری بخش ــنامه
را از گذشـــته تـــا حـــال بـــا شـــاخص هـــای در
دســترس و نیــز جایگزیــن کــردن دســتورالعمل هــای
تکمیل ــی در م ــواردی ک ــه بخش ــنامه جب ــران کنن ــده
نیس ــت ،درخواس ــت ه ــای اصل ــی کمیت ــه حقوق ــی
قرارداده ــای س ــندیکا از مدی ــر عام ــل ش ــرکت توانی ــر
در ای ــن نام ــه ب ــود.

کمیته دانش بنیان

برگزاری نشست عمومی کمیته دانش
بنیان به منظور تعامل بیشتر با اعضا
نشســـت عمومـــی کمیتـــه عمومـــی دانـــش بنیـــان
س ــندیکا شش ــم اس ــفند م ــاه س ــال ج ــاری در مح ــل
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن جلســـه کـــه طبـــق مصوبـــه هیـــات رئیســـه
کمیت ــه عموم ــی دان ــش بنی ــان ب ــه ص ــورت فصل ــی
ب ــرای تعام ــل مس ــتقیم ب ــا ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان
عضـــو ســـندیکا برگـــزار خواهـــد شـــد ،بـــه اهـــداف

کمیتـــه ،چشـــم انـــداز و مشـــکالت پیـــش روی آن
پرداختـــه شـــد و گزارشـــی از اقدامـــات و جلســـات
برگ ــزار ش ــده از زم ــان تش ــکیل کمیت ــه را ب ــه اعض ــای
کمیت ــه ارائ ــه دادن ــد.
در ادام ــه جلس ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه تمرک ــز هی ــات
رییس ــه ب ــر معرف ــی کمیت ــه ب ــه س ــازمانها و نهاده ــای
مرتب ــط ب ــا ح ــوزه دانشبنی ــان ب ــوده اس ــت ،تاکی ــد
ش ــد اه ــداف آین ــده کمیت ــه ب ــر دریاف ــت تس ــهیالت
و به ــره من ــدی از ای ــن جلس ــات اس ــت.
همچنیـــن اعضـــای هیـــات رییســـه بـــا بیـــان
مشـــکالت و خواســـته هـــای خـــود از کمیتـــه بـــا
اعضـــای هیـــات رییســـه بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر
پرداختنـــد و بـــر ارتبـــاط هرچـــه بیشـــتر بـــا ســـازمان
برنام ــه و بودج ــه ،مجم ــع تش ــکلهای دان ــش بنی ــان
و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری
تاکیـــد کردنـــد.

اخبــار

اخبار
کمیتههای
سندیکا

جلسه مشترک هیات رئیسه کمیته
عمومی دانش بنیان با معاون صندوق
نوآوری و شکوفایی
جلســـه مشـــترک هیـــات رئیســـه کمیتـــه عمومـــی
دانـــش بنیـــان ســـندیکا ششـــم اســـفند مـــاه ســـال
جــاری در ســاختمان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی
برگ ــزار ش ــد.
در ابتــدای جلســه ،معــاون نــوآوری و توســعه فنــاوری
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ،ســندیکای صنعــت
ب ــرق و اه ــداف پی ــش روی آن را ب ــه کمیت ــه دان ــش
بنی ــان معرف ــی ک ــرد و س ــپس درب ــاره سیاسـ ـتهای
صنـــدوق و حمایـــت آن از طـــرح هـــای نوآورانـــه و
دان ــش بنی ــان ب ــه منظ ــور حمای ــت از صنع ــت ب ــرق
بح ــث و بررس ــی ش ــد.
تش ــکیل کنسرس ــیوم در قال ــب ش ــرکت ه ــای دان ــش
بنیـــان و غیـــر دانـــش بنیـــان ســـندیکا از جانـــب
کمیت ــه از دیگ ــر محوره ــای م ــورد بح ــث ای ــن جلس ــه
بـــود کـــه ضمـــن تاییـــد مشـــارکت در تســـهیالت
و میـــزان اعتبـــار تخصیـــص داده شـــده جهـــت
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مشـــارکت در طرحهـــای پیشـــنهادی بـــه ســـرمایه
گ ــذاری س ــازمان در بازاره ــای پرخط ــر و ک ــم خط ــر و
ب ــه بررس ــی ش ــرایط فن ــی ط ــرح ه ــای پیش ــنهادی نی ــز
اش ــاره کردن ــد.
همچنی ــن در ای ــن جلس ــه مق ــرر ش ــد ب ــا اس ــتعالم از
ش ــرکت ه ــا و تایی ــد در هی ــات رییس ــه ط ــرح ه ــای
پیش ــنهادی از جان ــب کمیت ــه ب ــه صن ــدوق معرف ــی
ش ــود .صن ــدوق نی ــز آمادگ ــی خ ــود را جه ــت آم ــوزش
توانمندس ــازی ش ــرکت ه ــای عض ــو اع ــام ک ــرد.

جلسه مشترک هیات رییسه کمیته
دانش بنیان با صندوق حمایت از
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
پنجمی ــن جلس ــه هیئ ــت رئیس ــه کمیت ــه عموم ــی
دان ــش بنی ــان س ــندیکا ،بیس ــت و نه ــم بهم ــن م ــاه
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن جلســـه نماینـــده صنـــدوق حمایـــت از
تحقیق ــات و توس ــعه صنای ــع الکترونی ــک ،جه ــت
هم ــکاری فیمابی ــن س ــندیکا و صن ــدوق مذک ــور ب ــه
تش ــریح خدم ــات و تس ــهیالت موج ــود در صن ــدوق
و اقدام ــات الزم ب ــرای اس ــتفاده از ای ــن تس ــهیالت،
اعطــای تضامیــن تعهــد انجــام کار ،حمایــت جهــت
شـــرکت در نمایشـــگاه هـــای داخلـــی و خارجـــی،
تش ــخیص آزمایش ــگاه ه ــای مرج ــع و  ...پرداخ ــت.
همچنیـــن تاکیـــد شـــد کـــه تســـهیالت مذکـــور بـــه
حوزهه ــای فعالی ــت حمای ــت صن ــدوق از صنای ــع
الکترونی ــک ،الکتروتی ــک ،ن ــرم افزاره ــا ،مخاب ــرات و
هــر تولیــدی کــه موجــب توســعه الکترونیــک باشــد،
تعل ــق خواه ــد گرف ــت.
در ادام ــه جلس ــه درب ــاره تصمی ــم گی ــری ن ــرخ تعرف ــه
وارداتـــی کاالهـــای ضـــروری نیـــز مباحثـــی مطـــرح
شـــد .همچیـــن مقـــرر شـــد امضـــای تفاهـــم نامـــه
جهـــت تشـــکیل کارگـــروه ارزیابـــی بـــا صنـــدوق
حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک
در جلس ــه هی ــات رییس ــه بررس ــی ش ــود .همچنی ــن
ی ــادآور م ــی ش ــود دومی ــن جلس ــه عموم ــی اعض ــای
کمیتـــه دانـــش بنیـــان ،روز یکشـــنبه 1396/12/06
در ســـندیکا بـــه منظـــور بحـــث و تبـــادل نظـــر بیـــن
اعضـــا برگـــزار میشـــود.
طبـــق تصمیـــم گرفتـــه شـــده در ایـــن جلســـه ،بنـــا
ش ــد کمیت ــه ه ــای دان ــش بنی ــان  ،س ــاخت داخ ــل
و ســازندگان پــس از اخــذ نظــرات شــرکتهای عضــو،
نامـــهای مشـــترک در خصـــوص تعرفـــه بـــه هییـــت
مدی ــره ارس ــال کنن ــد.
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آمادگی همکاری سه جانبه سندیکا،
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و وزارت نیرو
جلســـه مشـــترک هیـــات رئیســـه کمیتـــه عمومـــی
دانــش بنیــان و توســعه صــادرات ســندیکا بــا معــاون
محت ــرم مرک ــز توس ــعه ص ــادرات و پش ــتیبانی صنای ــع
آب و ب ــرق و دفت ــر توس ــعه کس ــب و کار بی ــن المل ــل
معــاون فنــاوری بــه منظــور تبــادل نظــر هرچــه بیشــتر
در راســـتای هـــم افزایـــی و توانمندســـازی شـــرکت
هـــای دانـــش بنیـــان درحـــوزه بـــرق ،الکترونیـــک و
ان ــرژی بیس ــت و پنج ــم بهم ــن م ــاه س ــال ج ــاری در
مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابتــدای ایــن جلســه توضیحاتــی دربــاره نشســت
فیمابیـــن ســـندیکا و دفتـــر توســـعه کســـب و کار
بی ــن المل ــل ارائ ــه و درب ــاره تس ــهیالت فراه ــم ش ــده
از جانـــب معاونـــت بـــرای شـــرکتهای دانـــش
بنیـــان از جملـــه حضـــور بـــه صـــورت پاویـــون در
نمایشـــگاههای خارجـــی و بازارهـــای هـــدف،
حمایـــت مالـــی از مدعویـــن بیـــن المللـــی و
شـــرکتهای ایرانـــی در نمایشـــگاههای معتبـــر
داخلـــی و اســـتفاده شـــرکتها از ایـــن مزایـــا و
توس ــعه کس ــب و کار داخل ــی مباحث ــی مط ــرح ش ــد.
همچنیـــن بـــر همـــکاری هرچـــه بیشـــتر معاونـــت
بـــا ســـندیکا ،وزارت نیـــرو و اســـتفاده از الگـــوی
همـــکاری معاونـــت بـــا وزارتخانههـــای دیگـــری
همچـــون وزارت بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش
پزشـــکی تاییـــد شـــد.
در ای ــن جلس ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر رش ــد قاب ــل توجه ــی ک ــه
ش ــرکتهای داخل ــی ب ــه برک ــت انق ــاب اس ــامی در
 ۴۰س ــال گذش ــته داش ــتهاند ی ــادآوری ش ــد اه ــداف
در نظ ــر گرفت ــه ش ــده بای ــد ب ــا برنام ــه ری ــزی هرچ ــه
دقیقتـــر نهایـــی شـــده و بـــه بهـــره بـــرداری برســـد.
همچنی ــن مدی ــرکل دفت ــر توس ــعه ص ــادرات وزارت
نی ــرو ضم ــن امی ــدواری ب ــه فعالی ــت انج ــام ش ــده
تاکنــون خواســتار تــداوم برگــزاری ایــن جلســات ســه
گان ــه جه ــت پیش ــبرد اه ــداف ش ــدند.
طبــق مصوبــه جلســه مقــرر شــد لیســت محصــوالت
دانـــش بنیـــان و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز کشـــور و
لیس ــت ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان صنع ــت ب ــرق و
فعــال در ایــن حــوزه بــه ســندیکا ارایــه شــود و لیســتی
از شـــرکتهای دانـــش بنیـــان عضـــو ســـندیکا بـــه
همــراه زمینــه فعالیــت و تولیــدات آن توســط کمیتــه
دان ــش بنی ــان تهی ــه ش ــود.
در پایـــان ایـــن جلســـه مقـــرر شـــد هماهنگیهـــای
الزم جهـــت حضـــور شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا
ب ــا حمای ــت دفت ــر کس ــب و کار ام ــور بینالمل ــل در
نمایشـــگاه اردیبهشـــت مـــاه ســـال  ۹۷و پیگیـــری
کمیســیون عــراق از طــرف کمیتــه توســعه صــاردات
ص ــورت پذی ــرد.

امضای تفاهم نامه همکاری با صحا
در دستور کار کمیته دانش بنیان
چهارمی ــن جلس ــه هی ــات رییس ــه کمیت ــه عموم ــی
دان ــش بنی ــان س ــندیکا ،پانزده ــم بهم ــن م ــاه س ــال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
تش ــکیل ش ــد.
در ایــن جلســه کــه بررســی مشــکالت شــرکت هــای
دان ــش بنی ــان ،یک ــی از موضوع ــات اصل ــی آن ب ــود،
تنظی ــم تفاه ــم نام ــه بی ــن ش ــرکت آزمایش ــگاه ه ــای
صنای ــع ب ــرق ب ــا س ــندیکا در دس ــتور کار کمیت ــه ق ــرار
گرف ــت.
بـــه عـــاوه اعضـــای کمیتـــه عقـــد تفاهـــم نامـــه بـــا
صن ــدوق حمای ــت از تحقیق ــات و توس ــعه صنای ــع
الکترونی ــک (صح ــا) را نی ــز تصوی ــب ک ــرده و مق ــرر
کردنـــد کـــه جلســـه ای بـــا حضـــور مســـئولین ایـــن
صنـــدوق در ســـندیکا برگـــزار شـــود.
اعضـــای هیـــات رییســـه کمیتـــه دانـــش بنیـــان
ضم ــن اینک ــه ب ــا انع ــکاس گ ــزارش ه ــا و نام ــه ه ــای
ارس ــالی کمیت ــه در گ ــروه تلگرام ــی هی ــات رییس ــه
موافق ــت کردن ــد ،جلس ــه ای ب ــا رئی ــس مرک ــز ش ــرکت
ه ــا و موسس ــات دان ــش بنی ــان را نی ــز در دس ــتور کار
خ ــود ق ــرار دادن ــد.
برگــزاری جلســه ای ســه جانبــه بیــن ســندیکا ،دفتــر
امـــور کســـب و کار بیـــن الملـــل معاونـــت علمـــی و
فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری و مع ــاون مرک ــز توس ــعه
صـــادرات و پشـــتیبانی صنایـــع آب و بـــرق و نیـــز
برگـــزاری دومیـــن جلســـه عمومـــی کمیتـــه جهـــت
ارائ ــه گ ــزارش عملک ــرد س ــه ماه ــه ،در تاری ــخ شش ــم
اس ــفند م ــاه س ــال ج ــاری از دیگ ــر مصوب ــات ای ــن
جلس ــه ب ــود.

همکاری دانش بنیان های سندیکا
با کمیته صادرات کلید خورد
نشســـت کمیتـــه شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران بهم ــن م ــاه س ــال
جـــاری بـــا حضـــور نمایندگانـــی از کمیتـــه توســـعه
صــادرات در محــل ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــه منظ ــور تعیی ــن کار مش ــترک
بیــن کمیتــه هــای دانــش بنیــان و توســعه صــاردات
و نیــز برقــراری ارتبــاط هدفمنــد بیــن ایــن دو کمیتــه
و تشــکیل کنسرســیوم هایــی بــا هــدف بهــره بــرداری
از مزایـــای صنـــدوق نـــوآوری تشـــکیل شـــده بـــود،
مق ــرر ش ــد گ ــزارش سیس ــتم ارزیاب ــی ش ــرایط حض ــور
در کنسرســـیوم هـــای صـــادرات و مـــدل مشـــابه
انجـــام شـــده توســـط کمیتـــه توســـعه صـــادرات در

اختی ــار کمیت ــه دان ــش بنی ــان ق ــرار گی ــرد.
اعض ــای کمیت ــه دان ــش بنی ــان س ــندیکا همچنی ــن
در ایــن جلســه کــه بررســی اســتاندارد هــای صنفــی و
ملــی ،واردات کاالهــای مشــابه شــرکت هــای دانــش
بنیـــان و همچنیـــن معرفـــی کمیتـــه دانـــش بنیـــان
جهـــت اعتمـــاد ســـازی بیـــن شـــرکت هـــای غیـــر
عضـــو ســـندیکا هـــم از جملـــه محورهـــای آن بـــود،
ب ــه اتف ــاق آرا میرص ــدری را ب ــه عن ــوان نای ــب ریی ــس
کمیت ــه برگزیدن ــد.
اســـتعالم از شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان عضـــو
س ــندیکا جه ــت معرف ــی ب ــه دفت ــر ام ــور کس ــب و کار
بیـــن الملـــل معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت
جمه ــوری و برگ ــزاری جلس ــه س ــه جانب ــه فیمابی ــن
ســـندیکا ،دفتـــر امـــور کســـب و کار بیـــن الملـــل
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و
مع ــاون مرک ــز توس ــعه ص ــادرات و پش ــتیبانی صنای ــع
آب و بـــرق وزارت نیـــرو از جملـــه مصوبـــات ایـــن
جلس ــه ب ــود.
کمیت ــه همچنی ــن معرف ــی نماین ــده کمیت ــه دان ــش
بنیـــان ســـندیکا بـــه دفتـــر معاونـــت کســـب و کار
امـــور بیـــن الملـــل معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
ریاســـت جمهـــوری ،بررســـی موقعیـــت نمایشـــگاه
هانوف ــر جه ــت حض ــور و بازدی ــد اعض ــای س ــندیکا
ب ــا هم ــکاری معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت
جمهــوری و برگــزاری نشســت هــای فصلــی مــا بیــن
اعضـــای هیـــات رییســـه و شـــرکت هـــای دانـــش
بنی ــان س ــندیکا را نی ــز در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار داد.

کمیته توسعه صادرات

تشکیل اتاق فکر صادرات در دستور کار
کمیته توسعه صادرات
هی ــات رئیس ــه کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات ب ــه منظ ــور
بررســی الزامــات و پیــش نیازهــای تشــکیل اتــاق فکــر
صــادرات بیســت و نهــم بهمــن مــاه ســال جــاری در
مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
قــرار اســت طــرح ایجــاد ایــن اتــاق فکــر در دبیرخانــه
کمیتـــه تهیـــه شـــده و ســـپس بـــه تاییـــد نهایـــی
اعض ــای کمیت ــه برس ــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه گزیـــده ای از گـــزارش
معاون ــت آم ــوزش و پژوه ــش س ــندیکا در خص ــوص
صـــادرات ارائـــه شـــد و موضوعـــات مطروحـــه در

آن م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت .ق ــرار اس ــت
مشـــروح ایـــن گـــزارش در اختیـــار وزارت نیـــرو
مجلـــس شـــورای اســـامی قـــرار گیـــرد.
آمارهـــای جهانـــی صنعـــت بـــرق و همچنیـــن
ســـند راهبـــردی صنعـــت بـــرق هنـــد هـــم اســـناد و
اطالعاتـــی بودنـــد کـــه مقـــرر شـــد از ســـوی شـــرکت
مپنـــا و معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا در اختیـــار
کمیتـــه قـــرار گیـــرد.
در ادام ــه ای ــن جلس ــه گ ــزارش ط ــرح کل ــی ذینفع ــان
بـــازار عـــراق بـــه تفکیـــک شـــمال ،مرکـــز و جنـــوب
ایــن کشــور توســط دبیــر کمیتــه ارائــه شــد و عناویــن
گ ــزارش م ــورد بررس ــی اعض ــا ق ــرار گرف ــت .در همی ــن
راســتا لــزوم بررســی راهبــردی بــا رویکــرد بلنــد مــدت

ب ــازار ع ــراق ،برن ــد س ــازی و گس ــترش ارتباط ــات ب ــا
پیمانــکاران محلــی در صنعــت بــرق ایــن کشــور بــه
عن ــوان مهمتری ــن موضوع ــات ب ــه بح ــث گذاش ــته
شــد .بــه عــاوه تاکیــد شــد کــه ایــن طــرح بــه عنــوان
یــک مکانیــزم اجرایــی در دبیرخانــه کمیتــه مــد نظــر
ق ــرار گی ــرد.
در ای ــن جلس ــه همچنی ــن ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی از
اقدام ــات انج ــام ش ــده در خص ــوص اع ــزام هی ــات
ب ــه نمایش ــگاه ب ــرق خاورمیان ــه ش ــامل :اخ ــذ مج ــوز،
تهی ــه پکی ــج س ــفر ،تهی ــه لیس ــت مقام ــات جه ــت
حضـــور در هیـــات و  ،...انتخـــاب نفـــرات بـــرای
حضـــور در هیـــات در دســـتور کار هیـــات رییســـه
کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات ق ــرار گرف ــت.
در پایــان ایــن جلســه مقــرر شــد مــوارد قابــل پیگیــری
در ب ــازار ع ــراق از طری ــق نام ــه ب ــه ارگان ه ــی ذیرب ــط
بررســـی و رســـیدگی شـــود .همچنیـــن بنـــا شـــد
لیس ــت پیش ــنهادی جه ــت تش ــکیل ات ــاق فک ــر از
ط ــرف دبی ــر کمیت ــه ب ــه هی ــات رئیس ــه اع ــام ش ــود.

اخبــار

در جلسه هیات رئیسه کمیته توسعه صادرات
مطرح شد

تدوین برنامه اجرایی در خصوص
اولویتهای صادراتی اعضاء

اخبار
کمیتههای
سندیکا

جلس ــه هی ــات رئیس ــه کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات،
پانزدهـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل شـــد.
در ای ــن جلس ــه ط ــرح سیس ــتم ارزیاب ــی ش ــرکتها
جهـــت حضـــور در کنسرســـیومهای صادراتـــی،
تدویــن برنامــه اجرایــی بــرای اولویتهــای صادراتــی

و بازاره ــای ه ــدف بررس ــی ش ــد.
هی ــات رئیس ــه کمیت ــه موض ــوع اع ــزام هی ــات ب ــرای
بازدی ــد از نمایش ــگاه دوب ــی را بررس ــی کردن ــد و بن ــا
شــد هماهنگــی الزم در خصــوص حضــور مقامــات
بلن ــد پای ــه ب ــرق و ان ــرژی کش ــور در هی ــات اعزام ــی
ص ــورت پذی ــرد.
سیســـتم ارزیابـــی شـــرکت هـــا جهـــت حضـــور در
کنسرســـیوم هـــای صادراتـــی کـــه کلیـــات آن در
هی ــات مدی ــره قب ــل ب ــه تصوی ــب رس ــید ب ــا اعم ــال
نقط ــه نظ ــرات برخ ــی از اعض ــاء م ــورد تایی ــد هی ــات
رئیس ــه کمیت ــه ق ــرار گرف ــت و مص ــوب ش ــد پ ــس از
ارس ــال ب ــه رئی ــس هی ــات مدی ــره س ــندیکا ب ــه اط ــاع
عم ــوم رس ــانده ش ــود.
همچنیــن مقــرر شــد برنامــه اجرایــی حضــور در بــازار
ع ــراق تدوی ــن ش ــود و طب ــق تصمی ــم هی ــات رئیس ــه
بن ــا ش ــد راه ان ــدازی ات ــاق فک ــر ص ــادرات در دس ــتور
کار ق ــرار گی ــرد.

کمیته مهندسی بازرگانی

اعضای هیات رئیسه کمیته تخصصی
مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت
برق ایران انتخاب شدند
مجمــع عمومــی و انتخابــات هیــات رئیســه کمیتــه
تخصصــی مهندســی بازرگانــی ســندیکای صنعــت
بـــرق ایـــران ،هفدهـــم بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در
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مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن جلســـه کـــه بـــا دســـتور انتخابـــات هیـــات
رئیســه کمیتــه تخصصــی مهندســی بازرگانــی برگــزار
ش ــد ،اف ــراد زی ــر ب ــه عن ــوان اعض ــای اصل ــی و عل ــی
الب ــدل هی ــات رئیس ــه کمیت ــه انتخ ــاب ش ــدند:
مهنـــدس تنباکوچیـــان ،مهنـــدس صبـــح خیـــزی،
مهنـــدس رجائـــی ،مهنـــدس خســـروی ،مهنـــدس
عبدالهـــی ،مهنـــدس وفـــا و مهنـــدس ســـلطانی
بـــه عنـــوان اعضـــای اصلـــی و مهنـــدس میالنـــی و
مهنــدس پیرحیاتــی بــه عنــوان اعضــای علیالبــدل
انتخـــاب شـــدند.
همچنیـــن در چهـــل و نهمیـــن نشســـت هیـــات
رئیس ــه کمیت ــه ک ــه هش ــتم اس ــفندماه برگ ــزار ش ــد،
آقای ــان تنباکوچی ــان و صب ــح خی ــزی ب ــه ترتی ــب ب ــه
عنـــوان رئیـــس و نایـــب رئیـــس انتخـــاب شـــدند.

کمیته مهندسین مشاور
بیس ــت پیش ــنهاد کمیت ــه مش ــاوران ب ــرای اص ــاح
بخشـــنامه یکپارچـــه نظـــارت

جلســه کمیتــه مهندســین مشــاور ،ســوم بهمــن مــاه
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران تش ــکیل ش ــد.
در ای ــن جلس ــه ک ــه بررس ــی نظ ــرات ش ــرکت ه ــای
س ــازنده ب ــرج ه ــای انتق ــال نی ــرو در خص ــوص ل ــزوم
ذکــر انــواع بــرج هــا در اســناد خر یــد ،پیــش از ارزیابــی
فن ــی ،اقتص ــادی و اجتماع ــی از جمل ــه دس ــتورات
آن محســـوب مـــی شـــد ،گزارشـــی از اقدامـــات
کارگ ــروه بهین ــه س ــازی خط ــوط انتق ــال نی ــرو ارائ ــه
ش ــد .در ای ــن گ ــزارش ک ــه ب ــر پای ــه مش ــارکت کارگ ــروه
مزبــور بــا مشــاوران و معاونیــن طــرح و توســعه شــرکت
ه ــای ب ــرق منطق ــه ای تهی ــه ش ــده ،پیش ــنهاداتی در
خصــوص انــواع بــرج هــا و بارگــذاری هــا ،مســیریابی
زمینــی و الیــدار و حتــی طراحــی خانــواده بــرج هــای
مختل ــف ارائ ــه ش ــده و ق ــرار اس ــت در قال ــب ی ــک
دس ــتورالعمل از س ــوی ش ــرکت توانی ــر اب ــاغ ش ــود.
در همیــن راســتا مقــرر شــد کــه درخواســت ســندیکا
مبن ــی ب ــر انج ــام پ ــروژه ه ــای خط ــوط بص ــورت EPC
ب ــه منظ ــور قی ــاس اقتص ــادی ط ــرح ه ــا ب ــا ان ــواع ب ــرج
هــا بــه شــرکت توانیــر اعــام شــود.
ب ــه ع ــاوه اعض ــای کمیت ــه مص ــوب کردن ــد ک ــه در
صـــورت عـــدم اتمـــام «پـــروژه تهیـــه دســـتورالعمل
جام ــع بارگ ــذاری ب ــرج ه ــای انتق ــال و ف ــوق توزی ــع
نیـــروی بـــرق ایـــران» كـــه تحـــت نظـــر بـــرق منطقـــه
ای گیـــان و توســـط گروهـــی از متخصصیـــن
شــركتهای مشــاور در حــال انجــام اســت ،كمیتــه
ب ــرای ارائ ــه پیش ــنهادات خ ــود در ای ــن خص ــوص از
طری ــق پژوهش ــگاه نی ــرو و ش ــرکت توانی ــر وارد عم ــل
ش ــود.
ای ــن کمیت ــه همچنی ــن بررس ــی قرارداده ــای فاق ــد
تعدیـــل شـــرکت هـــای عضـــو را نیـــز در دســـتور کار
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خـــود قـــرار داد و مقـــرر شـــد کـــه از ایـــن پـــس و در
قرارداده ــای آت ــی از تی ــپ ق ــرارداد س ــندیکا اس ــتفاده
ش ــده و هم ــکاری کارفرمای ــان در ای ــن خص ــوص ب ــه
صــورت جــدی از ســوی ســندیکا پیگیــری و دنبــال
ش ــود.
در ادام ــه ای ــن جلس ــه اعض ــای کمیت ــه مهندس ــین
مشـــاور ،ارســـال گـــزارش بیســـت مـــاده ای مربـــوط
بـــه مشـــکالت بخشـــنامه یکپارچـــه نظـــارت بـــه
ســازمان مدیریــت و درخواســت اجرایــی شــدن ایــن
بخش ــنامه از تیرم ــاه س ــال  97را نی ــز در دس ــتور کار
خ ــود ق ــرار دادن ــد.
در پای ــان ای ــن نشس ــت مهن ــدس فرام ــرز قلیچ ــی ب ــه
عنــوان نماینــده شــرکت هــای مشــاور عضــو ســندیکا
بــرای حضــور در جلســات شــورای گفتگــو انتخــاب و
مقــرر شــد وی بــه صــورت منظــم در ایــن نشس ـتها
حضــور یابــد.

کمیته یراق سازان توزیع

اقدام مشترک حقوقی برعلیه جاعلین
طرح صنعتی شرکتهای سازنده
یراقآالت سندیکا
جلســه کمیتــه ســازندگان یــراق آالت توزیــع هفدهــم
بهمـــن مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابتــدای ایــن جلســه خالصــه گزارشــی از نشســت
کارگـــروه راه حـــل ســـندیکا – توانیـــر بـــا محورهـــای
قـــرارداد تیـــپ ،توقـــف فســـخ و ضبـــط تضامیـــن
قراردادهـــا ،ضمانـــت نامـــه هـــای صـــادره از ســـوی
صنـــدوق هـــای حمایتـــی ،انتشـــار ونـــدور لیســـت
و اســـتاندارد تجهیـــزات یـــراق آالت بـــه اطـــاع
اعضـــای کمیتـــه رســـانیده شـــد.
همچنیـــن در ایـــن جلســـه در خصـــوص موضـــوع
اقــدام مشــترک حقوقــی بــر علیــه اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی کــه بــا وجــود دارا بــودن ثبــت طــرح صنعتــی
و همچنی ــن گواهینام ــه ه ــای ص ــادره توس ــط ی ــراق
س ــازان س ــندیکا از مراج ــع ذیص ــاح اق ــدام ب ــه ط ــرح
صنعت ــی و ف ــروش کاالی اعض ــای محت ــرم کمیت ــه
ی ــراق س ــازان س ــندیکا م ــی کنن ــد ،بح ــث و بررس ــی
های ــی بعم ــل آم ــد و مق ــرر ش ــد ای ــن ام ــر ب ــا ارس ــال
نام ــه ای از دبی ــر س ــندیکا پیگی ــری ش ــود.

دستور کار کمیته یراق سازان توزیع؛

پیگیری برای تدوین دستورالعملی به
منظور حفظ اطالعات شرکت ها
اعضــای کمیتــه یــراق ســازان توزیــع بیســت و ششــم
دی مــاه ســال جــاری در محــل ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران تشــکیل جلســه دادنــد.

در ایـــن جلســـه کـــه نحـــوه بازدیـــد کارشناســـان
شـــرکتهای توزیـــع ،روش هـــای نمونـــه بـــرداری و
انتشـــار اطالعـــات از جملـــه محورهـــای اصلـــی آن
بــود ،اعضــا در خصــوص انتشــار اطالعــات شــرکت
هــای عضــو کمیتــه یــراق ســازان ،پــس از بازدیدهــای
انجــام شــده در خــارج از ســازمان انتشــار مــی یابــد،
ب ــه بح ــث و تب ــادل نظ ــر پرداختن ــد.
لــذا بــا توجــه بــه عــدم رعایــت اصــول امان ـتداری و
حفــظ اســرار از طــرف بازدیدکننــدگان ،مقــرر شــد کــه
چنانچ ــه در ای ــن م ــورد دس ــتورالعملی در خص ــوص
نحـــوه و شـــرایط اعـــزام و مراجعـــات کارشناســـان
ش ــرکت ه ــای توزی ــع ،توانی ــر و زیرمجموع ــه ه ــای آن
و نی ــز پژوهش ــگاه نی ــرو وج ــود دارد ،اقدام ــات الزم ب ــه
منظــور دریافــت ایــن دســتورالعمل از طریــق رییــس
کمیتــه فنــی بازرگانــی شــرکت توانیــر صــورت پذیــرد.
البتـــه قـــرار بـــر ایـــن گذاشـــته شـــد کـــه در صـــورت
نب ــود چنی ــن دس ــتورالعملی ،کمیت ــه ط ــی نامـ ـهای
درخواســـت خـــود را بـــرای تهیـــه و تدویـــن ایـــن
دســـتورالعمل بـــه شـــرکت توانیـــر اعـــام کنـــد.
اقــدام مشــترک حقوقــی بــر علیــه اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی در خصــوص ثبــت طــرح صنعتــی هــم یکــی
دیگـــر از موضوعـــات مـــورد بحـــث در ایـــن جلســـه
بــود .بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از اشــخاص حقیقــی
و یـــا حقوقـــی نســـبت بـــه ثبـــت طـــرح صنعتـــی و
ف ــروش کااله ــای تولی ــدی س ــاخت ش ــرکت ه ــای
عض ــو کمیت ــه ی ــراق س ــازان ک ــه دارای گواه ــی ثب ــت
ط ــرح صنعت ــی و س ــایر گواهینام ــه ه ــای ص ــادره از
مراجــع ذیصــاح هســتند ،اقــدام کــرده انــد ،کمیتــه
پیگی ــری ج ــدی ای ــن موض ــوع از طری ــق اداره ثب ــت
مالکی ــت صنعت ــی را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار داد
و مق ــرر ش ــد مرات ــب ب ــه منظ ــور پیگی ــری گس ــترده ت ــر
ط ــی نام ــه ای ب ــه دبی ــر س ــندیکا نی ــز اع ــام ش ــود.

اخبــار

اخبار
شعب و
شرکت های
عضو

اخبار
شعب
تعیین کمیتههای عالی و ویژه شعبه
اصفهان در دومین جلسه شورای
گفتگوی صنعت برق این استان
دومیـــن جلســـه «شـــورای گفتگـــوی صنعـــت بـــرق
اس ــتان اصفه ــان» ب ــا ش ــعار از تح ــول ت ــا دگرگون ــی،
نه ــم اس ــفند م ــاه س ــال ج ــاری تش ــکیل و ط ــی آن
کمیتههـــای تخصصـــی توزیـــع ،تولیـــد و انتقـــال،
اعضـــای خـــود را شـــناختند.
در ایـــن جلســـه کمیتـــه عالـــی بعنـــوان تصمیـــم
گی ــر نهای ــی مش ــخص ش ــد و بن ــا ش ــد موضوع ــات
عمومـــی بـــرای پیگیـــری بـــه کمیتـــه ویـــژه ســـپرده
شـــود ،همچنیـــن ارتبـــاط ایـــن شـــورا بـــا شـــورای
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی مطـــرح و
تصویـــب شـــد.

در ادام ــه جلس ــه ،دبی ــر ش ــعبه اصفه ــان دو کت ــاب
بازآفرین ــی دول ــت و ق ــرن گمش ــده را معرف ــی ک ــرد ک ــه
ه ــر دو کت ــاب توس ــط ریی ــس س ــندیکای صنع ــت
بـــرق اصفهـــان و دبیـــر شـــورای گفتگـــوی صنعـــت
بـــرق اســـتان ،بـــه مدیـــر عامـــل بـــرق منطقـــهای
اصفهـــان و رییـــس شـــورای گفتگـــو تقدیـــم شـــد.

برگزاری اولین جلسه شورای گفتگوی
صنعت برق اصفهان
پای ــگاه اط ــاع رس ــانی صنع ــت آب و برق(پ ــاراب)/
اولیـــن جلســـه شـــورای گفتگـــوی صنعـــت بـــرق
اصفهـــان بـــا حضـــور مدیـــران عامـــل ،معاونیـــن و
مدی ــران ش ــرکتهای ب ــرق منطق ــه ای ،توزی ــع ب ــرق
شهرســتان و اســتان اصفهــان ،مدیریــت تولیــد بــرق

اصفه ــان و مدیری ــت تولی ــد ب ــرق ش ــهید منتظ ــری و
مســئولین ســندیکای صنعــت بــرق شــعبه اصفهــان
در ب ــرق منطق ــه ای اصفه ــان برگزارش ــد.
در ایـــن جلســـه مهنـــدس رســـول موســـی رضایـــی
مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت بـــه اهـــداف و اهمیـــت
نشســـت اشـــاره کـــرد و گفـــت :بـــا ایـــن نشســـت
ه ــا م ــی ت ــوان موان ــع ،مش ــکالت و گرفت ــاری ه ــای
صنعـــت را کمتـــر کـــرد.
در ایــن جلســه مقــرر شــد در راســتای تعامــل بیشــتر و
س ــهولت در کاره ــا کمیت ــه ه ــای تخصص ــی تولی ــد،
توزی ــع و انتق ــال جه ــت جم ــع بن ــدی مباح ــث ف ــی
مابی ــن تش ــکیل ش ــد.
در ادام ــه ای ــن جلس ــه مس ــئولین س ــندیکای ش ــعبه
اصفه ــان آمادگ ــی خ ــود را در خص ــوص همی ــاری و
هــم فکــری جهــت رفــع موانــع و مشــکالت موجــود در
صنع ــت ب ــرق اس ــتان اصفه ــان را اع ــام ک ــرد.

تقدیر سازمان برنامه و بودجه کشور
از قدس نیرو

اخبار
شرکتهای عضو
تقدیر سازمان برنامه و بودجه کشور
از شرکت گام ارا ک
محمدباقـــر نوبخـــت ،معـــاون رییـــس جمهـــور و
ریی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور در س ــومین
همای ــش نظ ــام فن ــی و اجرای ــی کش ــور ،ب ــا اه ــدای
تندی ــس و ل ــوح تقدی ــر از ش ــرکت گام اراک تجلی ــل
ک ــرد.

در ایـــن مراســـم کـــه در روز مهنـــدس برگـــزار شـــد،
ضم ــن تاکی ــد ب ــر نق ــش کلی ــدی مهندس ــان مش ــاور
و پیمانـــکاران بـــه عنـــوان عوامـــل اصلـــی صنعـــت
احـــداث در میـــدان ســـازندگی و آبادانـــی کشـــور،
ب ــه پ ــاس بی ــش از نی ــم ق ــرن کار و ت ــاش مس ــتمر از
بنیانگ ــذاران ،مدی ــران مهندس ــان و فع ــاالن ش ــرکت
گام اراک در عرصـــه نظـــام فنـــی و اجرایـــی کشـــور
قدردان ــی ش ــد.

محمدباقـــر نوبخـــت ،معـــاون رییـــس جمهـــور
و رییـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور طـــی
مراســـمی کـــه شـــنبه ،پنجـــم اســـفند مـــاه 8ســـال
جــاری برگــزار شــد ،بــا اهــدای تندیــس و لــوح تقدیــر
از شـــرکت قـــدس نیـــرو تجلیـــل کـــرد.
در ایـــن مراســـم کـــه در روز مهنـــدس برگـــزار شـــد،
ضم ــن تاکی ــد ب ــر نق ــش کلی ــدی مهندس ــان مش ــاور
و پیمانـــکاران بـــه عنـــوان عوامـــل اصلـــی صنعـــت
احـــداث در میـــدان ســـازندگی و آبادانـــی کشـــور،
ب ــه پ ــاس بی ــش از نی ــم ق ــرن کار و ت ــاش مس ــتمر از
بنیانگ ــذاران ،مدی ــران مهندس ــان و فع ــاالن ش ــرکت
ق ــدس نی ــرو در عرص ــه نظ ــام فن ــی و اجرای ــی کش ــور
قدردان ــی ش ــد.
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شركت گام ارا ک موفق به کسب
عنوان صنعت سبز ملی سال  95شد
اخبار
شرکت های
عضو
و رویدادها

ش ــركت گام اراک ب ــا کس ــب عن ــوان صنع ــت س ــبز
ملـــی ســـال  ،1395لـــوح تقدیـــر و تندیـــس ایـــن
عنـــوان را دریافـــت کـــرد.
ل ــوح تقدی ــر و تندی ــس صنع ــت س ــبز مل ــی س ــال 95
بــه دلیــل مدیریــت زیســت محیطــی و تولیــد ســازگار
ب ــا محی ــط زیس ــت ب ــه ش ــركت س ــبز گام اراک اه ــدا
ش ــد .در ای ــن مراس ــم مهن ــدس گازران ــی ،مدی ــر دفت ــر
تضمیــن كیفیــت گام ،لــوح و تندیــس صنعــت ســبز
را دریافــت كــرد.

پیش بینی قدس نیرو
از ساختارهای انرژی در سال 2050
ش ــرکت مهندس ــی ق ــدس نی ــرو ط ــی ی ــک بررس ــی
تحلیلــی ،ســاختار و فرایندهــای مرتبــط بــا انــرژی را
ب ــرای س ــال  ۲۰۵۰پی ــش بین ــی ک ــرده اس ــت.
ام ــکان کام ــل انتق ــال ان ــرژی در ل ــوازم و تجهی ــزات،
بالاســـتفاده بـــودن کلیـــه نیروگاههـــای فســـیلی،
خط ــوط و پس ـتهای انتق ــال و ف ــوق توزی ــع ،ام ــکان
کامــل انتقــال انــرژی در اشــیا و ورود بــه دوران انتقــال
انــرژی موجــودات از محورهــای ایــن بررســی اســت.
ای ــن بررس ــی همچنی ــن نش ــان میده ــد ک ــه در س ــال
 ۲۰۵۰بــا اســتفاده از دانــش ژنتیــک ،ژ نهــای انســان
بـــه نحـــوی تنظیـــم میشـــود کـــه انســـانها ســـرما
و گرمـــای مطلوبشـــان را بـــدون اســـتفاده از انـــرژی
بیرونـــی تامیـــن میکننـــد و پنلهـــای خورشـــیدی
در ج ــو و ب ــه ص ــورت معل ــق ،نق ــش خورش ــیدهای
کوچ ــک قاب ــل تنظی ــم و هوش ــمند را ایف ــا خواهن ــد
ک ــرد.
متوق ــف ش ــدن تولی ــد ب ــرق از حامله ــای فس ــیلی
بج ــز زغ ــال س ــنگ ،ع ــدم اس ــتفاده از خودروه ــای
بنزینــی و حتــی انتخــاب کــت و شــلوار بــا برچســب
انـــرژی دلخـــواه از دیگـــر پیـــش بینیهـــای ایـــن
ش ــرکت ب ــرای س ــی و دو س ــال آین ــده اس ــت.

صدور جواز استفاده از
تپچنجرهای  HMتوسط توانیر
ش ــرکت توانی ــر ط ــی اطالعیـ ـهای پی ــرو بررسـ ـیهای
بهعم ــل آم ــده توس ــط دفت ــر فن ــی و نظ ــارت ش ــبکه
انتقـــال ایـــن شـــرکت اســـتفاده از تپچنجرهـــای
ســـاخت شـــرکت  HMرا بـــرای اســـتفاده در
ق توزیـــع بالمانـــع
ترانســـفورماتورهای انتقـــال و فـــو 
اعـــام کـــرد.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت ایــن مجــوز در صــورت
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ارائـــه گواهـــی تایپتســـت معتبـــر از آزمایشـــگاه
اکرودتیـــه بینالمللـــی صـــادر خواهـــد شـــد.
جه ــت مش ــاهده مت ــن اصل ــی اطالعی ــه ب ــه لین ــک
زی ــر مراجع ــه فرمایی ــد:

اخبار
رویدادها
دعوت سندیکا از شرکت های عضو
جهت مشارکت در کار پژوهشی
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران طـــی نامـــهای از
شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا درخواســـت کـــرد در
اج ــرای ط ــرح پژوهش ــی ای ــن تش ــکل ک ــه ب ــا ه ــدف
«ارائ ــه م ــدل مفهوم ــی رش ــد ش ــرکت¬های کوچ ــک
و متوس ــط در صنع ــت ب ــرق ب ــا اس ــتفاده از تئ ــوری
رفت ــار برنام ــه ری ــزی ش ــده» طراح ــی ش ــده ،ش ــرکت
کنن ــد.
در پای ــان نام ــه تاکی ــد ش ــده اس ــت ک ــه ش ــرکتها
بـــرای مشـــارکت در ایـــن تحقیـــق کـــه بـــه همـــت
دکتــر اردالن تنباکوچیــان مدیرعامــل شــرکت آرمــان
پـــارس تابـــان طراحـــی شـــده اســـت ،پرسشـــنامه
مربوطـــه را در ســـایت ســـندیکا تکمیـــل کـــرده و
پژوهش ــگر را در پیش ــبرد ای ــن تحقی ــق و ارائ ــه نتای ــج
آن ب ــه صنع ــت ب ــرق ی ــاری کنن ــد.
پاســخ دهنــدگان گرامــی ،جهــت ارســال پاســخ و یــا
وجــود هــر گونــه ابهــام در مــورد پرسشــنامه و پژوهــش،
ب ــا آدرس ایمی ــل  info@apt-sco.comو ی ــا ش ــماره
تلفــن همــراه  ( 09122147429اردالن تنباکوچیــان)
تم ــاس حاص ــل فرماین ــد .الزم ب ــه ذک ــر اس ــت مقال ــه
منتـــج از ایـــن تحقیـــق بـــرای مشـــارکتکنندگانی
ک ــه اطالع ــات تم ــاس خ ــود را در پرسش ــنامه ارائ ــه
کردهان ــد ،توس ــط محق ــق ارس ــال خواه ــد ش ــد.

دستور کار شرکت های توزیع؛
تجدیدنظر در نرخ پیمان قراردادهای
داخلی
محمودرض ــا حق ــی ف ــام مع ــاون هماهنگ ــی توزی ــع
شـــرکت توانیـــر طـــی نامـــه ای بـــه یکـــی از شـــرکت

ه ــای زی ــر مجوع ــه توانی ــر دس ــتور داد در ن ــرخ پیم ــان
ه ــای قرارداده ــای داخل ــی تجدیدنظ ــر کنن ــد.
در ایـــن نامـــه کـــه بـــا موضـــوع درخواســـت تجدیـــد
نظــر در نــرخ پیمــان نگاشــته شــده ،ضمــن اشــاره بــه
افزایــش نــرخ ارز و برخــی از فلــزات در طــول ماههــای
گذشـــته و عـــدم امـــکان اســـتفاده از ظرفیـــت
دســـتورالعمل ابالغـــی ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه
ریــزی کشــور (موضــوع نحــوه درخواســت تجدیدنظــر
در ن ــرخ پیم ــان ه ــا در قرارداده ــای داخل ــی) ،تاکی ــد
ش ــده ب ــود« :در طرحه ــا و پروژههای ــی ک ــه از مح ــل
منابـــع داخلـــی شـــرکتهای توزیـــع نیـــروی بـــرق
انجـــام میشـــود و نیـــز بـــه منظـــور جبـــران ضـــرر و
زیـــان تامینکننـــدگان کاال و پیمانـــکاران ذیربـــط
ضروریس ــت نس ــبت ب ــه پی ــش بین ــی و درج م ــواردی
همچ ــون نح ــوه جب ــران ن ــرخ ارز ،مابهالتف ــاوت ن ــرخ
فلــزات و یــا ســایر تعدیــات حســب مــورد در اســناد
مناقص ــه و در قرارداده ــا اق ــدام الزم معم ــول گ ــردد».
مع ــاون هماهنگ ــی توزی ــع توانی ــر در بخ ــش دیگ ــری
از نامـــه خـــود اذعـــان کـــرده بـــود« :ایـــن امـــر در بـــه
نتیج ــه رس ــاندن پروژهه ــای اجرای ــی از اهمی ــت ب ــه
ســزایی برخــوردار بــوده و در درج تعدیــل مناســب در
قرارداده ــا موج ــب کاه ــش ریس ــک تامینکنن ــدگان
کاال و خدمـــات و همچنیـــن قیمـــت تمـــام شـــده
پروژهه ــا در ش ــرکتهای توزی ــع نی ــروی ب ــرق خواه ــد
ش ــد».
در پایــان ایــن نامــه تاکیــد شــده بــود کــه شــرکتهای
توزیـــع در مـــورد طـــرح هـــای تملـــک دارایـــی هـــای
ســـرمایهای کـــه محـــل تامیـــن اعتبـــار آنهـــا منابـــع
عمومـــی اســـت ،کمـــاکان مکلـــف بـــه رعایـــت
تشـــریفات منـــدرج در دســـتور العمـــل ابالغـــی
س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی کش ــور هس ــتند.

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
محـــل ســـندیکای شـــرکت هـــای تولیـــد کننـــده
نیـــروی بـــرق برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت کـــه بـــه میزبانـــی ســـندیکای
تولیدکننـــدگان بـــرق و بـــا حضـــور نمایندگانـــی از
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،انجم ــن صنف ــی
کارفرمای ــی ش ــرکت ه ــای توزی ــع و انجم ــن صنف ــی
کارفرمای ــی ش ــرکت ه ــای به ــره ب ــرداری و نگه ــداری
نی ــروگاه ه ــای کش ــور (اصن ــا) برگ ــزار ش ــد ،بررس ــی
مســـائل و مشـــکالت مبتالبـــه صنعـــت بـــرق جـــزو
محورهـــای اصلـــی بـــود.
بهــره گیــری از ظرفیــت هــای موجــود در تشــکلهای
برقـــی و بـــرای حـــل مشـــکالت فـــراروی فعـــاالن

صنعـــت بـــرق و همچنیـــن افزایـــش قـــدرت چانـــه
زن ــی بخ ــش خصوص ــی ای ــن صنع ــت ب ــا دول ــت در
ســـایه هـــم افزایـــی و مشـــارکت ایـــن تشـــکل هـــا از
جمل ــه دیگ ــر م ــوارد مطروح ــه در ای ــن نشس ــت ب ــود.
مهنـــدس علـــی بخشـــی ،رییـــس هیـــات مدیـــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران هـــم در بخـــش
دیگ ــری از ای ــن نشس ــت مش ــترک ،ضم ــن اس ــتقبال
از مشـــارکت ایجـــاد شـــده ،تصریـــح کـــرد :بـــرای
دس ــتیابی ب ــه اه ــداف ای ــن ش ــورا ،بای ــد برنام ــه ه ــا
و دســـتور کار آن هدفمنـــد ،سیســـتماتیک و بـــر
اســاس برنامــه ریــزی مشــخصی باشــد ،تــا حاصــل و
خروج ــی ای ــن نشس ــت ه ــا مثمرثم ــر واق ــع ش ــود.
اعض ــای ای ــن ش ــورا ضم ــن تاکی ــد ب ــر ق ــرار گرفت ــن
هم ــه بخ ــش ه ــای صنع ــت ب ــرق در کن ــار یکدیگ ــر
ب ــه عن ــوان اعض ــای ی ــک خان ــواده ب ــزرگ ب ــه منظ ــور
حـــل مشـــکالت و چالـــش هـــای صنعـــت بـــرق
و قـــرار گرفتـــن در کنـــار دولـــت بـــه منظـــور حـــل
ایـــن چالشهـــا در قالـــب شـــورای هماهنگـــی
تش ــکلهای صنع ــت ب ــرق ،پروی ــز غی ــاث الدی ــن را
ب ــه عن ــوان دبی ــر ای ــن ش ــورا برگزیدن ــد.

معاون معاون اول رییسجمهور
در سومین پیگیری
ِ
از وزارت نیرو اعالم شد؛

ابالغ دستور رسیدگی سریع به
قراردادهای متوقف خوزستان
به وزارت نیرو

بـــا توجـــه بـــه پیگیـــری هـــای صورتگرفتـــه توســـط
کارگ ــروه قرارداده ــای متوق ــف س ــندیکای صنع ــت
بـــرق معاونـــت هماهنگـــی و نظـــارت معـــاون اول
ریی ــس جمه ــور در نام ـهای خط ــاب ب ــه مق ــام عال ــی
وزات نیـــرو خواســـتار تســـریع در پاســـخگویی آن

مقـــام بـــه درخواســـت ایـــن ســـندیکا در خصـــوص
قراردادهـــای متوقـــف شـــرکت بـــرق منطقـــهای
خوزســـتان شـــد.
در ایـــن نامـــه کـــه ســـومین پیگیـــری معاونـــت
هماهنگ ــی و نظ ــارت مع ــاون اول رییسجمه ــور از
وزارت نی ــرو در ای ــن خص ــوص اس ــت ،قی ــد ش ــده
بـــا توجـــه بـــه گذشـــت بیـــش از  4مـــاه از مکاتبـــه
اول آن معاونـــت در تاریـــخ دوازدهـــم شـــهریور
مـــاه ،موضـــوع «جلوگیـــری از فســـخ قراردادهـــا و
ضبـــط ضمانتنامـــه شـــرکتهای طـــرف قـــرارداد
بـــا شـــرکت بـــرق منطقـــهای خوزســـتان ،پیـــش از
بررس ــی قرارداده ــا ب ــا توج ــه ب ــه آخری ــن تفاهم ــات
صورتگرفت ــه در ای ــن زمین ــه» س ــریعا م ــورد بررس ــی و
اقـــدام قـــرار گیـــرد.
بـــه منظـــور مشـــاهده اصـــل نامـــه بـــه لینـــک زیـــر
مراجعـــه فرماییـــد:

تب ــادل تفاه ــم نام ــه هم ــکاری بی ــن معاون ــت عل ــم و
فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری و س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران ب ــا پیش ــنهاد تعری ــف دو پ ــروژه مش ــترک
بـــا موضوعـــات ســـرمایهگذاری در صنعـــت بـــرق و
تقوی ــت نق ــش ش ــرکتهای دانشبنی ــان در توس ــعه
ص ــادرات انج ــام ش ــد.
در نشســـت مشـــترک هیـــات مدیـــره ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا س ــیروس وطنخ ــواه ،دبی ــر
س ــتاد توس ــعه فن ــاوری ح ــوزه ان ــرژی و معاونین ــش،
ایـــن دو پـــروژه بـــه عنـــوان نقطـــه شـــروع همـــکاری
ه ــای ف ــی مابی ــن در نظ ــر گرفت ــه ش ــدند.
س ــیروس وطنخ ــواه در ابت ــدای جلس ــه ،س ــندیکای
صنعــت بــرق ایــران را یکــی از مهمتریــن تشــکلهای
اقتص ــادی و غیردولت ــی کش ــور دانس ــت و تصری ــح
ک ــرد :ب ــه س ــادگی میت ــوان ب ــه تف ــاوت س ــندیکا ب ــا
س ــایر تش ــکلهای اقتص ــادی مرس ــوم پ ــی ب ــرد .ل ــذا
بـــا توجـــه بـــه ایـــن پتانســـیل ،ســـندیکای صنعـــت

بـــرق ایـــران جایـــگاه بســـیار مهـــم و تاثیرگـــذاری در
ای ــن صنع ــت دارد و م ــی توان ــد ای ــن جای ــگاه را ارتق ــا
ده ــد.
دبیــر ســتاد فناور یهــای حــوزه انــرژی ،بــا برشــمردن
ماموریته ــای س ــتاد فن ــاوری ان ــرژی و ظرفیته ــا و
ابزاره ــای معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ب ــه زمینهه ــای
گس ــترده هم ــکاری فیمابی ــن اش ــاره ک ــرد و اف ــزود:
در کل زنجی ــره عل ــم ،فن ــاوری و ن ــوآوری ک ــه زنجی ــره
بســـیار گســـتردهای را شـــامل مـــی شـــود ،میتـــوان
زمینـــه هـــای همـــکاری هـــای بســـیار اثربخـــش و
راهب ــردی را بی ــن س ــندیکا و س ــتاد ان ــرژی معاون ــت
علم ــی تعری ــف ک ــرد.
دبی ــر س ــتاد توس ــعه فن ــاوری ح ــوزه ان ــرژی ب ــا بی ــان
اینکـــه حضـــور مـــا در ســـندیکا نشـــانه آمادگـــی
معاونـــت بـــرای همـــکاری بـــا ســـندیکا در حـــوزه
مهـــم و پایـــهای بـــرق اســـت ،خاطرنشـــان کـــرد :در
ح ــال حاض ــر ش ــورای راهب ــردی ان ــرژی در معاون ــت
علـــم وفنـــاوری ریاســـت جمهـــوری فعـــال اســـت
ً
و معمـــوال جلســـات آن بـــه صـــورت ماهانـــه و بـــا
حضـــور نماینـــدگان حوزههـــای راهبـــردی نفـــت
و نیـــرو تشـــکیل میشـــود .در ایـــن شـــورا مباحـــث
کالن ح ــوزه ان ــرژی مط ــرح ش ــده و م ــورد بررس ــی ق ــرار
میگیرن ــد .البت ــه پیش ــتر ه ــم نمایندگان ــی از بخ ــش
خصوصـــی بـــه ایـــن شـــورا دعـــوت میشـــدند ،امـــا
پیش ــنهاد م ــن ای ــن اس ــت ک ــه از ای ــن پ ــس نماین ــده
ســندیکا هــم در ایــن جلســات حضــور یابــد .تاکیــد
م ــن ب ــر ایج ــاد س ــینرژی بی ــن س ــندیکا و معاون ــت
علمـــی ریاســـت جمهـــوری اســـت.
در ادامـــه ایـــن نشســـت ،علـــی بخشـــی ،رییـــس
هی ــات مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ه ــم
ب ــه ت ــوان و پتانس ــیل قاب ــل توج ــه اعض ــای س ــندیکا
اشـــاره کـــرد و انتخـــاب ســـندیکا در چهـــار ســـال
متوال ــی ب ــه عن ــوان تش ــکل نمون ــه صادرات ــی را ی ــادآور
شـــد و افـــزود :ایجـــاد شـــناخت صحیـــح نســـبت
بـــه توانمندیهـــای بخـــش خصوصـــی صنعـــت
ب ــرق ،میتوان ــد زمین ــه همکار یه ــای جدی ــد بی ــن
س ــندیکا و معاون ــت علم ــی ریاس ــت جمه ــوری را
فراهـــم آورد.
بخشــی در ادامــه تاکیــد کــرد :بهتــر اســت در همیــن
ابتـــدای راه یـــک یـــا دو پـــروژه مشـــترک را تعریـــف
و تمـــام تـــوان دو ســـویه خـــود را صـــرف بـــه نتیجـــه
رســـاندن آن کنیـــم .قطعـــا دنبـــال کـــردن یکـــی دو
موض ــوع کلی ــدی و ب ــه نتیج ــه رس ــاندن آن بهت ــر از
هدفگـــذاری بـــرای چندیـــن موضـــوع و در نهایـــت
نیم ــه کاره ره ــا ک ــردن آنه ــا اس ــت.
رییـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران ب ــه ش ــرایط نامس ــاعد صنع ــت ب ــرق اش ــاره و
تصریـــح کـــرد :اعضـــای مـــا جـــزو گروهـــی هســـتند
کـــه نتایـــج خروجیهـــا و تصمیمســـاز یهای
ً
دولتمـــردان را کامـــا حـــس میکننـــد .آنهـــا از دور،
ً
دس ــتی ب ــر آت ــش ندارن ــد ،بلک ــه کام ــا درون آت ــش
هســـتند! بنابرایـــن امیدواریـــم ایجـــاد ایـــن زمینـــه
همـــکاری بـــه سیاســـتگذار یهایی منجـــر شـــود
کــه عــاوه بــر منافــع ملــی ،منافــع بخــش خصوصــی
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به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت
برق ایران ،در دوره گذشته  3شرکت جدید به
عضویت این سندیکا پیوستهاند.
بر پایه این گزارش ،اعضای جدید به شرح زیر
معرفی میشوند:

• پایش صنعت سپاهان
را نیـــز در بربگیـــرد.
در ادامـــه پیـــام باقـــری ،نایـــب رییـــس هیـــات
مدیـــره ســـندیکا هـــم بـــه تمرکـــز ســـندیکا بـــر حـــوزه
دانشبنیــان اشــاره کــرد و گفــت :صنعــت بــرق جــزو
صنایع ــی اس ــت ک ــه ناگزی ــر ب ــه دانشبنی ــان ب ــودن
اس ــت .ل ــذا ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه م ــا میتوانی ــم در
ای ــن ح ــوزه همکاریه ــای اثربخش ــی داش ــته باش ــیم.
وی تـــوان صادراتـــی اعضـــای ســـندیکا را یـــادآور
ش ــد و خاطرنش ــان ک ــرد :م ــا در س ــندیکا هم ــکاری
ثمربخش ــی بی ــن کمیت ــه ش ــرکتهای دانشبنی ــان و
کمیتــه توســعه صــادرات داشــتهایم و شــاید بتوانیــم
یکـــی از پـــروژه هـــای مشـــترک را در همیـــن حـــوزه
تعری ــف کنی ــم.
علیرضـــا اســـدی ،معـــاون آمـــوزش و پژوهـــش
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ه ــم ضم ــن تاکی ــد
ب ــر بح ــران مال ــی ک ــه گریبانگی ــر صنع ــت ب ــرق ش ــده
اســت ،تصریــح کــرد :در حــال حاضــر ســرمایهگذاری
در صنعــت بــرق یکــی از مهمتریــن موضوعــات مهــم
در ایـــن صنعـــت اســـت .اگـــر چـــه وزارت نیـــرو بـــه
دلی ــل ش ــرایط داخل ــی خ ــود و بح ــران نقدینگ ــی ک ــه

بــا آن دســت بــه گریبــان اســت ،ناگزیــر بــه فاینانــس
پروژهه ــا ش ــده ،ام ــا ای ــن مس ــاله ب ــه موض ــوع انتق ــال
ســـاخت داخـــل آســـیبهای جـــدی
تکنولـــوژی و
ِ
وارد میکنـــد.
وی ضم ــن بی ــان اینک ــه وزارت نی ــرو بای ــد در کن ــار
فاینان ــس پروژ هه ــا ،ب ــه رون ــد توس ــعه و حف ــظ ت ــوان
س ــاخت داخ ــل نی ــز توج ــه داش ــته باش ــد ،پیش ــنهاد
کـــرد کـــه ســـرمایهگذاری در صنعـــت بـــرق هـــم بـــه
عن ــوان یک ــی از پروژهه ــای مش ــترک بی ــن س ــندیکا و
معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری م ــد
نظ ــر ق ــرار گی ــرد.
در پای ــان ای ــن نشس ــت مع ــاون ام ــور ب ــرق و نی ــروی
س ــتاد توس ــعه فناور یه ــای ح ــوزه ان ــرژی ب ــه عن ــوان
نماین ــده س ــتاد و علیرض ــا اس ــدی و مه ــدی مدن ــی
بـــه عنـــوان نماینـــدگان ســـندیکا ،بـــرای ارتبـــاط
نظاممنـــد میـــان دو نهـــاد معرفـــی شـــده و تبـــادل
تفاهمنامـــه همـــکاری بیـــن رییـــس هیـــات مدیـــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق و دبیـــر ســـتاد توســـعه
فناور یهـــای حـــوزه انـــرژی معاونـــت علمـــی و
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری انجـــام شـــد▪ .

حوزه فعالیت :تعمیرات اساسی واحدهای بخاری و
گازی نیروگاهی و سایر صنایع
گروه :سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نیروگاهی
مدیرعامل :رضا شمس قهفرخی
تلفن031-33447601 :
فکس031-33447790 :
آدرس :اصفهان ،خیابان باهنر ،نبش کوچه شماره
 ،8ساختمان مهزیار ،طبقه 2
ایمیلinfo@payeshsanat.ir :
وب سایتwww.payeshsanat.ir :

• صنایع الکترونیک خوارزمی
حوزه فعالیت :تامین قطعات الکترونیک
گروه :سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی
سیستمهای برق
مدیرعامل :حسین توانگر
تلفن021-66766059 :
فکس021-66765709 :
آدرس :تهران ،خیابان جمهوری ،تقاطع سی تیر،
ساختمان فرقانی ،طبقه  ،3واحد 3
ایمیلinfo@kharazmi.co :
وب سایتwww.kharazmi.co :

• آپرین نورآفرین
حوزه فعالیت :بازرگانی :نمایشگرهای LED، LED
 ،Wallدیجیتال  ،Signageاتاقهای مانیتورینگ
و کنترل
گروه :مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :کامران خادم حسینی
تلفن021-44972359-60 :
فکس021-40440511 :
آدرس :تهران ،ضلع غربی دریاچه چیتگر ،خیابان
میرکمالی ،روبروی شهرداری ناحیه  ،4پالک 2
ایمیلinfo@aprinled.com :
وب سایتwww.aprinled.com :
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اخبــار

پیام تبریک
جناب آقای مهندس نصراله رهنما
مدیرعامل محترم و رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی گام اراک

جناب آقای مهندس محمدمهدی مهربانی
مدیرعامل محترم شرکت سپاهان توان گستر

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بدینوســیله اهــداء تندیــس و لــوح تقدیــر ســازمان
برنام ــه و بودج ــه کش ــور ب ــه پ ــاس نی ــم ق ــرن کار و ت ــاش ش ــرکت مهندس ــی گام
اراک و همچنی ــن کس ــب عن ــوان صنع ــت س ــبز مل ــی س ــال  95را خدم ــت ش ــما
و کارکنــان محتــرم گام اراک تبریــک گفتــه و بــرای ایــن مجموعــه بــزرگ و اثرگــذار
آرزوی موفقی ــت و پیش ــرفت روزاف ــزون دارد.

س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران بدینوس ــیله اخ ــذ تاییدی ــه ش ــرکت توانی ــر جه ــت
اس ــتفاده از تپچنجره ــای س ــاخت ش ــرکت  HMدر ترانس ــفورماتورهای ق ــدرت
بخشه ــای انتق ــال و ف ــوق توزی ــع را خدم ــت ش ــما و کارکن ــان محت ــرم آن واح ــد
صنعتــی تبریــک عــرض نمــوده و در ادامــه ایــن راه برایتــان آرزوی توفیــق روزافــزون
دارد.

جناب آقای مهندس سعید مهذب ترابی
مدیرعامل محترم شرکت مهندسی قدس نیرو

جناب اقای دکتر محمد کبیری
مدیر عامل محترم کرمان تابلو

س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران اه ــداء تندی ــس و ل ــوح تقدی ــر س ــازمان برنام ــه و
بودج ــه کش ــور ب ــه پ ــاس نی ــم ق ــرن کار و ت ــاش ش ــرکت مهندس ــی ق ــدس نی ــرو را
را خدم ــت ش ــما ،مدی ــران و کارکن ــان ای ــن ش ــرکت تبری ــک گفت ــه و ب ــرای ای ــن
مجموع ــه ب ــزرگ و اثرگ ــذار آرزوی موفقی ــت و پیش ــرفت روزاف ــزون دارد.

س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب شایس ــته جنابعال ــی ب ــه عن ــوان مدی ــر
عامـــل مجموعـــه کرمـــان تابلـــو را تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای شـــما آرزوی
موفقیـــت روزافـــزون دارد.

پیام تسلیت
جناب آقای مهندس طاهرزاده
ریاست محترم هیات مدیره شرکت مهندسی توان گستر دقیق

پیام تسلیت سندیکا
به جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای مسافربری یاسوج

بـــا کمـــال تأثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مادربـــزرگ گرامیتـــان را
تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر
و ش ــکیبایی آرزومندی ــم.

ســانحهی مصیبتبــار ســقوط هواپیمــای مســافربری تهران-یاســوج کــه موجــب
جـــان باختـــن چندیـــن نفـــر از هممیهنـــان عزیزمـــان و تعـــدادی از مهندســـان
صنع ــت ب ــرق ش ــد ،موج ــب تاث ــر و ان ــدوه گردی ــد.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ضمـــن عـــرض تســـلیت درگذشـــت جـــان
باختــگان ایــن حادثــه بــه ملــت شــریف ایــران و خانوادههــای داغــدار آنــان ،بــرای
روح بلنــد ایــن عزیــزان رحمــت و مغفــرت و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر از درگاه
خداون ــد متع ــال مس ــئلت مینمای ــد.

ب ــا کم ــال تأث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت پ ــدر گرامیت ــان را خدم ــت
جنابعالـــی و خانـــواده محتـــرم تســـلیت عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو
درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس احمد رضایی
مدیرعامل محترم شرکت پارس صنعت پرند

جناب آقای قریشی
مدیرعامل محترم شرکت آرمان انرژی

تسلیت سندیکا به شرکت محترم مشانیر
درگذشــت جمعــی از همــکاران محتــرم آن شــرکت را در ســانحه هوایــی یاســوج
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده و از درگاه خداون ــد متع ــال ب ــرای ایش ــان عل ــوم درج ــات و
ب ــرای هم ــکاران و خان ــواده ه ــای محت ــرم ایش ــان صب ــر و ش ــکیبایی آرزومندی ــم.

ب ــا کم ــال تأث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده را خدم ــت جنابعال ــی و خان ــواده محت ــرم
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرح ــوم عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر
و ش ــکیبایی آرزومندی ــم.

جناب آقای مهندس صیاد
معاون محترم امور کمیتههای سندیکا
ب ــا کم ــال تأث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت پ ــدر گرامیت ــان را خدم ــت
جنابعالـــی و خانـــواده محتـــرم تســـلیت عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو
درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومندیـــم.
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س ــتبران ،ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،تـــاش مـــی کنـــد بـــه منظ ــور
معرف ــی پتانس ــیل ه ــای حقیق ــی بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ،ب ــه وی ــژه در ح ــوزه
س ــازندگان ،پیمانـــکاران ،مشـــاوران و شـــرکتهای مهندســـی بازرگانـــی ،تصو ی ــر
روش ــنی از توانمن ــدی ه ــای ای ــن بخ ــش نش ــان ده ــد .ب ــه ع ــاوه شناس ــایی و بررس ــی
چالشه ــا و گلوگاهه ــای صنع ــت ب ــا ه ــدف ط ــرح دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و روش ــن
کــردن زوایــای مختلــف اقتصــاد کالن و خــرد کشــور هــم از جملــه دیگــر سیاسـتهای
ای ــن نش ــریه اس ــت.

یش ــود در ص ــورت تمایـــل بـــه اشـــترا ک
از فع ــاالن صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی کش ــور دع ــوت م 
نش ــریه ســتبران ،ضمــن تکمیــل ف ــرم ذیــل ،به ــای اشــترا ک را ب ــر اس ــاس تعرف ــه ،ب ــه حس ــاب
ش ــماره  14751817/08بان ــک مل ــت ج ــاری ج ــام ،ش ــعبه امیراتاب ــک ب ــه ن ــام س ــندیکای
صنع ــت واری ــز و رونوش ــت فی ــش بانک ــی را هم ــراه ب ــا ف ــرم اش ــترا ک تکمی ــل ش ــده ب ــه ش ــماره
نماب ــر  66944967دبیرخان ــه س ــندیکا دورن ــگار نمایی ــد.
هزینه اشتراک یک ساله:

پستعادی 24.000 :تومان

پستپیشتاز 60.000 :تومان

هزینه اشتراک دوساله:

پستعادی 48.000 :تومان

پستپیشتاز 120.000 :تومان

• دانشجویان و اساتید محترمدانشگاههابا ارسال کارتیا گواهینامهمعتبراز 10درصدتخفیف برخوردار میشوند.
• خواهشمند است ،مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلع نمایند.
• ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تنه ــا ع ــدم وص ــول مجالت ــی ک ــه بص ــورت پیشتازارس ــال میش ــوند قاب ــل پیگی ــری اس ــت ل ــذا
توصی ــه میش ــود از خدم ــات پس ــت پیش ــتاز اس ــتفاده ش ــود.

فرم اشترا ک
ً
لطفادر مستطیلروبرو چیزیننویسید

مشترکحقیقی

مشترک حقوقی

نام :

نامشرکت/سازمان:

نامخانوادگی:

ناممتقاضی:

شغل:

نامخانوادگیمتقاضی:

تحصیالت:

سمت:
محلامضا

تعدادنسخهدرخواستیاز هرشماره:
نوع اشتراک:

اشتراک جدید

تمدید اشتراک

نشانی:
تلفن:

شمارهفیش:

استان:

نمابر:

مبلغ:

شهر:

موبایل:

بانک:

کدپستی:

ایمیل:

تاریخواریزهزینهاشتراک:

Remote Terminal Unit
SCADA System

Azar

Kelid

Engineering of
Electrical Inds.

Pole Mounting
Switch - Sectionalizer
IM6-PM
12÷36 KV - 16÷20 KA

Load Break Switch
IM6
12÷36 KV - 16÷20 KA

Vacuum Circuit Breaker
WL
12÷36 KV - 630÷1250 A-16÷20 KA
 ﺧﯿﺎﺑـــﺎن اﺣﻤﺪ ﻗﺼﯿﺮ-  ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸـــﺘﯽ- ﺗﻬﺮان
۱ واﺣﺪ- ۲۲ ﭘـــﻼک-  ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺸـــﻢ-()ﺑﺨﺎرﺳـــﺖ
۸۸۷۵۷۶۹۱  ـ۸۸۵۴۰۲۰۸ : ﺗﻠﻔﻦ
۸۸۷۳۲۱۵۸ : ﻓﮑﺲ

No.22 - 6th St. - Ahmad Qasir Ave. - Beheshti
Ave. - TEHRAN - 15 14 6 4 4715 - IRAN
Tel: +98 21 88540208
+98 21 8875691
Fax: +98 21 88732158
sales@azarkelid.com
www.azarkelid.com

