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کنفرانس مطبوعاتی صنعت برق ایران

کنفرانس مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران هشتم خرداد ماه با حضور 
مهندس علیرضا کالهی؛ رئیس هیأت مدیره، مهندس علی بخشی؛ نایب رئیس 
مهندس  و  توسعه صادرات  کمیته  رئیس  باقری  پیام  مهندس  مدیره،  هیأت 
پرویز غیاث  الدین دبیر سندیکای صنعت برق با حضور جمعی از خبرنگاران 

رسانه های مختلف کشور برگزار شد.
روند برگزاری مناقصه 312 پست فوق توزیع، استفاده نکردن از ظرفیت های 
قانونی برای خروج صنعت برق از رکود، لزوم اصالح ساختار اقتصاد برق برای 
خروج از چالش های موجود و نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در تعامالت 

بین المللی از مهم ترین محورهای این نشست مطبوعاتی بود.
این نشست که بیش از 40 خبرنگار از خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایر 
بسیار  بازتاب  رساندند،  هم  به  حضور  آن  در  کشور  مطرح  های  رسانه 

گسترده ای را نیز به همراه داشت. 
همانگونه که در ادامه مشاهده خواهید کرد  بیش از 70 خبر و گزارش از این 

نشست در رسانه های کشور منتشر و منعکس شده است.
آنچه در ادامه می خوانید مهمترین اخبار منتشر و منعکس شده از این نشست 

است.



فهرست
اخبار
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 صنعت برق هنوز در رکود 
عمیق است/

 فاینانس صنعت برق را در 
باتالق گرفتار مي کند

 .......ادامه خبر

 اوراق خزانه اسالمي به بخش 
خصوصي نرسید/

مپنا پایین تر از نرخ سررسید 
در بازار مي فروشد

 .......ادامه خبر

 رشد قیمت آب و برق در 10 
سال گذشته 2،5 برابر و بنزین 
10 برابر بوده است/  مشکالت 

بانکي سد راه تولید
 .......ادامه خبر

 صنعت برق کشور توانایي 
رفع همه نیازمندي هاي داخلي 

کشور را دارد
 .......ادامه خبر

 نگرانیم صنعت برق به 
خارج از کشور وابسته شود/ 

گرفتاري هاي بوروکراتیک 
وزارت نیرو را از جذب اعتبار 

محروم کرد
 .......ادامه خبر

 مخالف استفاده از سرمایه 
گذاري خارجي نیستیم

 .......ادامه خبر

 انتقاد بخش خصوصي صنعت 
برق از فاینانس هاي خارجي

 .......ادامه خبر

 صنعت برق ایران با رویکرد 
فعلي دولت تا 2 سال آینده از 

بین مي رود
 .......ادامه خبر

 انتقاد از قرارداد برقي ایران-
کره جنوبي/بحران نفت دامن 

برق را گرفت
 .......ادامه خبر

 بخش خصوصي در جلسات 
وزارت نیرو و خارجي ها حضور 

نداشت
 .......ادامه خبر

 اعتراض تولیدکنندگان آب و 
برق به ثبات قیمت ها

 .......ادامه خبر

 صادرات محرک خروج 
صنعت برق از رکود/ 

وجود ملزومات تحقق اقتصاد 
مقاومتي در صنعت برق

 .......ادامه خبر

رویکرد  با  ایران  برق  صنعت   
فعلی دولت تا 2 سال آینده از 

بین می رود
 .......ادامه خبر

 نگراني از وابستگي صنعت 
برق به خارج از کشور

 .......ادامه خبر

 انتقاد از قرارداد برقي ایران-
کره جنوبي
 .......ادامه خبر

 شکاف رکود صنعت برق 
عمیق تر شد

 .......ادامه خبر

 قلب خورشید در دستان 
صنعت

 .......ادامه خبر

 نبود نقدینگي دلیل رکود 
صنعت برق
 .......ادامه خبر

 بحران نفت دامن برق را 
گرفت

 .......ادامه خبر

 نابودي صنعت برق ایران تا 2 
سال دیگر

 .......ادامه خبر

 بدهي 33 هزار میلیارد 
توماني به پیمانکاران بخش 

خصوصي در بخش آب و برق
 .......ادامه خبر

 واردات، صنعت برق ایران را 
تا 2 سال آینده از بین مي برد

 .......ادامه خبر

 صنعت برق هنوز در رکود 
عمیق است
 .......ادامه خبر

 رکودعمیق در صنعت برق
 .......ادامه خبر
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فهرست
اخبار

4

 صنعت برق در رکود عمیق
 .......ادامه خبر

ایران- برقی  قرارداد  از  انتقاد   
کره جنوبی
.......ادامه خبر

 بدهي 33 هزار میلیاردي 
وزارت نیرو
 .......ادامه خبر

 در نشست خبري سندیکاي 
برق مطرح شد؛ لزوم جذب 

سرمایه مستقیم/دوري جستن از 
دریافت وام هاي خارجي/تدوین 

سند راهبردي براي صنعت برق
 .......ادامه خبر

 صنعت برق ایران با رویکرد 
فعلي دولت تا 2 سال آینده از 

بین مي رود
 .......ادامه خبر   

 نگرانیم صنعت برق به خارج از 
کشور وابسته شود

 .......ادامه خبر

 مخالف استفاده از سرمایه 
گذاري خارجي نیستیم

 .......ادامه خبر

 انتقاد بخش خصوصي صنعت 
برق از فاینانس هاي خارجي

 .......ادامه خبر

 انتقاد از قرارداد برقي ایران-
کره جنوبي
 .......ادامه خبر

 صنعت برق کشور توانایي رفع 
همه نیازمندي هاي داخلي کشور 

را دارد
 .......ادامه خبر

 بخش خصوصي در جلسات 
وزارت نیرو و خارجي ها حضور 

نداشت
 .......ادامه خبر

 اوراق خزانه اسالمي به بخش 
خصوصي نرسید

 .......ادامه خبر

 فاینانس صنعت برق را در 
باتالق گرفتار مي کند

 .......ادامه خبر

 نابودي صنعت برق تا دو سال 
دیگر!

 .......ادامه خبر

 اعتراض سندیکاي برق به 
فاینانس 312 پست برق/

انتقاد از سوء مدیریت در وزارت 
نیرو

 .......ادامه خبر

 فاینانس را با سرمایه گذاري 
مستقیم اشتباه نگیریم/

 رونمایي از سند راهبردي صنعت 
برق تا یک ماه آیند

 .......ادامه خبر

 صنعت برق با 25 درصد 
ظرفیت کار مي کند

 .......ادامه خبر

 صنعت برق کشور با 25 درصد 
ظرفیت کار مي کند و در انتظار 
سرمایه گذاري مستقیم خارجي 

FDI است
 .......ادامه خبر

 مخالف استفاده از سرمایه 
گذاري خارجي نیستیم

 .......ادامه خبر

 کنفرانس مطبوعاتي سندیکاي 
صنعت برق ایران

 .......ادامه خبر

 صنعت برق کشور توانایي رفع 
همه نیازمندي هاي داخلي کشور 

را دارد
 .......ادامه خبر

 فقط مپنا از اوراق خزانه 
استفاده مي کند/ 

نگراني از تزریق منابع خارجي به 
صنعت برق
 .......ادامه خبر

 انتقاد از قرارداد برقي ایران-
کره جنوبي
 .......ادامه خبر

 بحران سقوط قیمت جهاني 
نفت، دامن برق را گرفت

 .......ادامه خبر

 صنعت برق کشور توانایي رفع 
همه نیازمندي هاي داخلي کشور 

را دارد
 .......ادامه خبر
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فهرست
اخبار
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 رونمایي از سند راهبردي 
صنعت برق تا یک ماه آینده/

 فعالیت صنعت برق با 25 درصد 
ظرفیت واقعي خود

 .......ادامه خبر

 خالصه موضوعات طرح 
شده در کنفرانس مطبوعاتي 

سندیکاي صنعت برق ایران - 8 
خرداد 95

 .......ادامه خبر

 ایران با برجام باید در بطن 
اقتصاد بین المللي قرار گیرد و به 
سوي مسیر رشد اقتصادي پیش 

رود/
 بخش خصوصي با تأمین سرمایه 

خارجي مشکلي ندارد
 .......ادامه خبر

 گزارش تصویری نشست خبری 
سندیکای صنعت برق

.......ادامه خبر

یک میلیارد دالر صادرات کاالي 
تخصصي در صنعت برق

 .......ادامه خبر

 تضعیف بخش خصوصي صنعت 
برق با عناویني مانند سرمایه 

گذاري و فاینانس
 .......ادامه خبر

 صنعت برق کشور توانایي رفع 
همه نیازمندي هاي داخلي کشور 

را دارد
 .......ادامه خبر

 صنعت برق هنوز در رکود 
عمیق است/ فاینانس صنعت 

برق را در باتالق گرفتار مي کند/  
وزارت نیرو پروژه جدید تعریف 

نمي کند
 .......ادامه خبر

 انتقاد بخش خصوصي صنعت 
برق از فاینانس هاي خارجي

 .......ادامه خبر

 صنعت برق تنها با 20 درصد 
ظرفیت کار مي کند/

 فاینانس مشکل صنعت برق 
نیست

 .......ادامه خبر

 نگراني از وابستگي صنعت برق 
به خارج از کشور/

صنعت برق تمام ملزومات تحقق 
اقتصاد مقاومتي را در خود دارد

 .......ادامه خبر

 تلکس دولت بهار: نابودي 
صنعت برق ایران تا 2 سال دیگر

 .......ادامه خبر

 صنعت برق ایران با رویکرد 
فعلي دولت تا 2 سال آینده از 

بین مي رود
 .......ادامه خبر

 انتقاد بخش خصوصي صنعت 
برق از فاینانس هاي خارجي

 .......ادامه خبر

 سند راهبردي صنعت برق 
تدوین مي شود/

 فعالیت صنعت برق با 25 درصد 
ظرفیت واقعي خود

 .......ادامه خبر

 فاینانس صنعت برق را در 
باتالق گرفتار مي کند

 .......ادامه خبر

 فرصت نهایی بومی سازی صنعت 
برق

 .......ادامه خبر

 نگرانی از وابستگی صنعت برق 
به خارج از کشور

 .......ادامه خبر

 فرصت نهایی بومی سازی صنعت 
برق

 .......ادامه خبر
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با بیان  رئیس سندیکای صنعت برق ایران 
اینکه فاینانس و وام مشکل صنعت برق را 
باتالق  را گرفتار  این بخش  و  نمی کند  حل 
خواهد کرد، گفت: صنعت برق با یک چهارم 
امضای  متأسفانه  و  می کند  کار  ظرفیت 
بخش  در  خارجی  کشورهای  با  قرارداد 
برق موجب تضعیف شرکت ها و پیمانکاران 

داخلی می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
علیرضا کالهی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس 
مبنی بر اینکه آیا صنعت برق بعد از برجام از 
صنعت  گفت:  خیر،  یا  است  شده  خارج  رکود 
بین المللی  تحریم های  با  وجه  هیچ  به  برق 
دلیل  به  تحریم  و  نیست  و  نبوده  ارتباط  در 
خودکفایی نتوانست به هیچ عنوان بر آن تأثیر 
بگذارد،بنابراین صنعت برق به طور مستقیم با 
دولت در ارتباط مستقیم است و چون دولت در 
نیز  بخش  این  داشت  مشکل  نقدینگی  تامین 

دچار مشکل شده است.
کالهی ادامه داد: یکی از چالش های اصلی در 
اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به 

سمت رشد و توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و فساد در آن 
صنعت  کرد:  تاکید  ندارد،  وجود  وجه  هیچ  به 
 95 میزان  به  و  دانش بنیان  صنعت  یک  برق 
درصد خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد 
خود  به  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 

اختصاص داده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
سکوت  که  است  سال  دو  سندیکا  این  اینکه 
اختیار کرده است و نقد نمی کند اظهارداشت: 
سکوت ما به خاطر این است که باور داریم که 
دولت قبلی در تمام ارکان دچار مشکالتی بود و 

این میراث را به دولت جدید منتقل کرد.

*کسری 15 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در حوزه برق از سوی وزارت 

نیرو
وی افزود: این میراث را وزارت نیرو با 33 هزار 
میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد 
به یدک می کشد  با خود  تومان سرمایه گذاری 
بر صنعت برق همچنان  و رکورد عمیق حاکم 

وجود دارد.
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  کالهی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 
است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در 70 درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز 
همانند وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 
19 هزار میلیارد تومان پروژه را مصوب و تعریف 
کرد، اظهارداشت: متأسفانه وزارت نیرو به خاطر 
گرفتاری های داخلی خود نتوانست پروژه جدید 
معرفی و تصویب کند و در ضمن اجازه هم نداد 

که بخش خصوصی وارد این پروژه ها شود.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
می شود گفت: فاینانس و وام مشکل صنعت برق 
باتالقی خواهد  را گرفتار  برق  نیست و صنعت 
و حتی  بود  خواهد  آن سخت  جبران  که  کرد 
تعهدات  اجرای  در  اعتبار  رفتن  بین  از  باعث 

بین المللی می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم )FDI( واقعی 
پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون 
صنعت برق خودکفاست امیدواریم بودیم با آزاد 
بهتر شدن وضعیت  و  دولت  مالی  منابع  شدن 

بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود 
سر  به  عمیق  رکود  در  همچنان  متاسفانه  اما 

می بریم.
فارس که  به سئوال خبرنگار  پاسخ  در  کالهی 
با چند درصد ظرفیت کار  برق  پرسید صنعت 
می کند گفت: صنعت برق با یک چهارم و 25 
درصد ظرفیت کار می کند و اگر آمار صادرات 
را نداشتیم این عدد پایین تر هم می آمد اما به 
هر حال آن چیزی که صنعت برق را به رکود 
سوی  از  نقدینگی  وجود  عدم  است  کشانده 

دولت و تزریق آن در پروژه ها است .

خبرگزاری 
فارس

رئیس سندیکایی صنعت برق در پاسخ به فارس:

صنعت برق هنوز در رکود عمیق است/
 فاینانس صنعت برق را در باتالق گرفتار می کند
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بیان  با  برق  رئیس سندیکای صنعت  نایب 
اینکه اوراق خزانه اسالمی تاکنون مشکلی 
را حل نکرده و به بخش خصوصی هم این 
عنوان  به  مپنا  گفت:  است،   نرسیده  اوراق 
اسالمی  خزانه  اوراق  نیمه دولتی  شرکت 
بازار سرمایه به فروش  با نرخ تنزیل در  را 

می رساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
به سؤال  پاسخ  بخشی در جمع خبرنگاران در 
اوراق  بود  قرار  اینکه  بر  مبنی  فارس  خبرنگار 
خزانه اسالمی به بخش خصوصی پرداخت شود 
گفت:  است،  گرفته  صورت  پرداخت ها  این  آیا 
اسناد خزانه اسالمی تا االن مشکل را حل نکرده 
است و تاکنون از هر بخش خصوصی که سؤال 
شده است آنها اعالم کرده اند که به آنها پرداخت 

نشده است.
اعضای  جزو  که  مپنا  شرکت  اما  افزود:  وی 
شرکت  یک  و  است  برق  صنعت  سندیکای 
داده  اوراق  این  می شود  محسوب  نیمه دولتی 
را 20  اوراق  این  نیز  این شرکت  و  است  شده 
درصد پایین تر و با نرخ تنزیل در بازار سرمایه 

به فروش می رساند.
دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دچار  شده  تمام  قیمت  با  برق  قیمت  اختالف 
مشکل است و این می شود که می بینیم وزارت 
بدهی  تومان  میلیارد  هزار   33 از  بیش  نیرو 
ورود  با  روزها  این  متأسفانه  کرد:  تأکید  دارد، 
مدام  اقتصادی  هیأت  و  خارجی  شرکت های 
می شنویم که می گویند بخش خصوصی صنعت 
برق مخالف حضور این هیأت های خارجی است 

در حالیکه اینطور نیست.
ورود  نگران  و  مخالف  ما  کرد:  تصریح  وی 

پول های خارجی هستیم چرا که معتقد هستیم 
صنعت برق که خودکفا است نیازمند فاینانس 

نیست.
قرارداد  که  روزی  همان  در  درست  افزود:  وی 
کره  با  برق  ترانس  هزار   43 خرید  و  ساخت 
امضاء  حال  در  اسپیناس  هتل  در  جنوبی 
به  کشور  در  ترانس  کارخانه  بزرگترین  بود 

بهره برداری رسید.
داد:  ادامه  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
فرمول  و  سرمایه گذاری  اسم  به  متأسفانه 
وارداتی  بزرگ  فضای  یک  ایجاد  و   فاینانس 
و بخش  پیمانکار  در حال تضعیف شرکت های 

خصوصی داخلی هستند.
وی به برگزاری مناقصه خرید کاال و تجهیزات 
گفت:  و  کرد  اشاره  توزیع  فوق  پست   312
بخش  تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد 
خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده شوند 

چرا که حضور شرکت های خارجی باید توأم با 
ایرانی  شرکت های  با  مشترک  سرمایه گذاری 
باشد که همین موضوع موجب انتقال تکنولوژی 

و تقویت بخش تولید داخل می شود.
وی با انتقاد از این موضوع که متأسفانه برخالف 
وارد  و  گرفتن  وام  سمت  به  دنیا  روز  اقدامات 
مدیرعامل  گفت:  آورده ایم،  روی  کاال  کردن 
طرح های  اجرای  برای  که  است  گفته  توانیر 
جدید صنعت برق سرمایه گذاران خارجی با یک 
و  کاال  درصد   51 باید  و  هستند  روبه رو  الزام 
تجهیزات پروژه ها را از سازندگان داخلی تأمین 
سرمایه گذار  که  است  این  ما  اعتقاد  اما  کنند 
این موضوع هم راهی پیدا  برای  خارجی قطعًا 

خواهد کرد.
قرارداد خرید 43  با کره جنوبی  به گفته وی، 
اعتراض  ما  وقتی  و  بسته می شود  ترانس  هزار 

می کنیم می گویند کمبود نقدینگی داریم.

خبرگزاری 
فارس

نایب رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به فارس:

اوراق خزانه اسالمی به بخش خصوصی نرسید/
مپنا پایین تر از نرخ سررسید در بازار می فروشد
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سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رئیس 
صنعت برق با اشاره به انجماد بخش بزرگی 
بمب  یک  مانند  که  بانکی  سپرده های  از 
10سال  در  گفت:  می کند،  عمل  ساعتی 
گذشته متوسط رشد قیمت آب و برق تنها 
2،5 برابر بوده و این در حالی است که قیمت 

بنزین و گاز 10 برابر شده است.
پیام باقری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه نظام بانکی 
از  اقتصادی کشور و یکی  پاشنه آشیل توسعه 
بانکی  سیستم  اقتصاد  روی  پیش  موانع جدی 
خورد،  را  لطمه  بزرگترین  تحریم  از  که  است 
نقدینگی کشور در سپرده  از  گفت: 86 درصد 
های بانکی منجمد است که ممکن است مانند 

یک بمب ساعتی عمل کند.
وی افزود: اگر این سرمایه به سمت بازار مولد 
سوق داده نشود و به همین ترتیب در سیستم 

بانکی رسوب کند، مشکالت روز به روز بیشتر 
خواهند شد.

باقری خاطرنشان کرد: یکی از معضالت سیستم 
بانکی وجود هفت هزار موسسه غیرمجاز است 
به  را  قانونی  های  پرداخت  اینکه  دلیل  به  که 
به  ای  عالقه  دهند،  نمی  انجام  مرکزی  بانک 
است  این  نتیجه  و  ندارند  سود  نرخ  کاهش 
باال  نرخ  با  اقتصادی مجبور هستند  که فعاالن 
تأمین مالی انجام دهند و به این ترتیب از بازار 

رقابت حذف خواهند شد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
جذب  توسعه،  ارکان  از  یکی  داد:  ادامه  برق 
مشارکت  در  چون  است  مستقیم  سرمایه 
اقتصاد  به  گذار  سرمایه  چسبندگی  مستقیم، 
های  تکانه  کوچکترین  با  آنگاه  و  شده  بیشتر 

اقتصادی از کشور خارج نخواهد شد.
به گفته وی، پتانسیل 30 میلیارد دالر صادرات 

متأسفانه  که  دارد  وجود  کشور  در  غیرنفتی 
زیرساخت های آن در نظام بانکی کشور موجود 

نیست.

قیمت  و  برق  فروش  قیمت  بین  *اختالف 
تمام شده دلیل بدهی وزارت نیرو

باقری با اشاره به اینکه صادرات، موتور پیشران 
در  گفت:  است  رکود  از  برق  صنعت  خروج 
صنعت برق باید عمدتا کارها را با دولت انجام 
داد و وزارت نیرو به دلیل اختالف بین قیمت 
فروش برق و قیمت تمام شده آن بیش از 30 

هزار میلیارد تومان بدهکار است.
رشد  متوسط  گذشته،  سال   10 افزود:در  وی 
قیمت آب و برق 2،5 برابر شده است و این در 
حالی است که در حوزه های دیگر مانند بنزین 

و گاز، قیمت ها 10 برابر شده است.

وی ادامه داد:امروز ما 160 هزار میلیارد تومان 
نیمه کاره در صنعت آب و برق داریم و  طرح 
منابع مالی در اختیار نداریم تا این طرح ها را 

به اتمام برسانیم.

خبرگزاری 
فارس

رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق در گفت وگو با فارس:

رشد قیمت آب و برق در 10 سال گذشته 2،5 برابر و بنزین 10 برابر بوده است/ 

مشکالت بانکی سد راه تولید
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ایران  ایرنا- رئیس سندیکای برق  تهران- 
گفت : صنعت برق کشور با خودکفایی بیش 
از 95 درصدی، توانایی رفع همه نیازمندی 
حضور  بدون  حتی  را  کشور  داخلی  های 

خارجی ها دارد.
علیرضا  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  خبری  نشستی  در  )شنبه(  امروز  کالهی 
ایرنا  پرسش  به  پاسخ  در  خبرنگاران،  جمع 
این  افزود:  توانمندی صنعت برق کشور  درباره 
صنعت توانمندی و ملزومات الزم را برای تحقق 
معظم  رهبر  منویات  مطابق  مقاومتی  اقتصاد 

انقالب دارد.
شامل  مقاومتی  اقتصاد  ارکان  به  اشاره  با  وی 
عدالت، دانش بنیانی، مردمی بودن، برونگرایی 
و درونزایی، خاطرنشان کرد: صنعت برق با بیش 
از 95 درصد خودکفایی، از همه ظرفیت های 
تالش  و  همت  با  برق  توزیع  و  انتقال  تولید، 
مهندسان و متخصصان داخلی برخوردار است.

از 82 درصد  این مقام مسئول، بیش  به گفته 
صادرات خدمات فنی و مهندسی )نزدیک به دو 
میلیارد دالر صادرات( و تامین یک میلیارد دالر 
کاالهای صنعتی و تخصصی با ارزش افزوده باال 
در سال های گذشته توسط این صنعت محقق 

شده است.
کالهی یادآور شد: هم اینک بیش از 50 هزار 
از  بیش  مجموع  در  و  خصوصی  بخش  از  نفر 
کار  به  مشغول  صنعت  این  در  نفر  هزار   150

اقتصاد کشور  بر  کلی حاکم  رکود  اما  هستند، 
موجب نگرانی های جدی از کاهش اشتغال و 

حتی از بین رفتن این صنعت شده است.
کشور  مشکالت  درصد   70 است،  معتقد  وی 
از سوء مدیریت ها و تنها 30 درصد مشکالت 
غرب  و  آمریکا  ظالمانه  های  تحریم  به  وابسته 
بوده است، اما باوجود همه این مسائل، صنعت 

برق در سال های گذشته سرپا ماند.
وی با اشاره به اینکه توان تامین همه نیازمندی 
دارد،  داخل وجود  در  برق کشور  سالیانه  های 
صنعت  این  صادراتی  ظرفیت  کرد:  تصریح 
کوتاه  در  و  است  دالر  میلیارد   30 سالیانه 
صادرات  دالر  میلیارد   10 انجام  قابلیت  مدت 
همین  تحقق  اما  دارد؛  وجود  برق  صنعت  در 
مساله نیازمند حمایت های جدی داخلی بویژه 

حمایت های مالی است.
هم  کرد:  اضافه  ایران  برق  سندیکای  رئیس 
ظرفیت  درصد   25 با  تنها  برق  صنعت  اینک 
واقعی خود فعالیت می کند که علت این مساله 
کافی  نقدینگی  نبود  بلکه  ها،  تحریم  بحث  نه 

برای اجرای پروژه های این صنعت است.

** لزوم سرمایه گذاری مشترک خارجی 
ها با بخش خصوصی داخلی

بخشی«  »علی  خبری،  نشست  این  ادامه  در 
ایران  برق  مدیره سندیکای  هیات  رئیس  نائب 
افزود: پیشنهاد این سندیکا در ورود کشورها و 

شرکت های خارجی به صنعت برق ایران، انجام 
خصوصی  بخش  با  مشترک  گذاری  سرمایه 

داخلی و تولید مشترک در ایران است.
انتقال فناوری و  این مهم،  انجام  به گفته وی، 

سرمایه به داخل کشور را میسر می کند.
بخشی با اشاره به ضرر 300 ریالی وزارت نیرو 
در فروش هر کیلو وات ساعت برق به مصرف 

خبرگزاری 
ایرنا

 رئیس سندیکای برق ایران:

صنعت برق کشور توانایی رفع همه نیازمندی های داخلی کشور را دارد
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تا  کرد:  تاکید  داخلی،  مشترکان  و  کنندگان 
به  مجبور  نشود،  حل  مشکل  این  که  زمانی 
دریافت وام از خارجی ها هستیم که بازپرداخت 
مساله  کشور خود  کنونی  رکود  شرایط  در  آن 

دیگری است.
بخش  تاثیرگذار  حضور  نبود  کرد:  تاکید  وی 
خصوصی در تامین مالی پروژه های بین المللی، 
شده  سبب  فناوری  انتقال  و  گذاری  سرمایه 
یعنی  ممکن  شیوه  ترین  ساده  به  دولت  است 
دریافت وام و انجام واردات برای حل مشکالت 

این صنعت روی آورد.

** سیستم بیمار بانکی و مشکالت فعاالن 
صنعت برق

در این نشست خبری، همچنین »پیام باقری« 
برق  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رئیس 
گفت: توافق برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
تا موانع اصلی بر سر راه صادرات و  سبب شد 

توسعه صادرات کشور برداشته شود.
های  در سال  دولتمردان  کرد:  وی خاطرنشان 

اقتصادی  های  بحران  بر  خوبی  تسلط  گذشته 
کشور از جمله تورم باال و رشد منفی اقتصادی 
که  برق  صنعت  کنونی  رکود  اما  کردند،  پیدا 
بخشی از آن از سال های گذشته به ارث رسیده، 
ناشی از بی توجهی به حوزه های مختلف است.

موانع  از  یکی  بانکی  نظام  کرد:  تصریح  باقری 
بزرگ پیشروی اقتصاد است، به طوری که 86 
درصد از نقدینگی موجود کشور توسط سپرده 

های بانکی منجمد و منفعل شده است.
وی ادامه داد: 20 درصد از این نقدینگی های 
اعتباری  منفعل در هفت هزار موسسه مالی و 
نرخ  کاهش  به  حاضر  که  دارد  وجود  غیرمجاز 
شده  مساله سبب  همین  و  نیستند  خود  سود 
به  مالی  منابع  تامین  برای  اقتصادی  فعاالن  تا 
اعتبارات و وام های با سود باال روی آورند و به 
طور عملی رقابت پذیری خود را بویژه در سطح 

بین الملل از دست بدهند.
این مسئول، با اشاره به تقاضای موثر سالیانه 6 
رکود  دالیل  کرد:  اضافه  برق،  درصدی صنعت 
صنعت برق، انجام عمده کارها مراودات با دولت 

است و دولتی که اقتصاد برقش به دلیل تفاوت 
فاحش قیمت عرضه و تقاضای برق مشکل دارد، 

نمی تواند مشکالت رکود آن را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: اصالح قیمت حامل های انرژی، 
جذب سرمایه مستقیم خارجی )و نه فاینانس و 
وام(، ارائه مشوق های صادراتی و واقعی شدن 
خروج  برای  سندیکا  این  پیشنهادات  ارز،  نرخ 

صنعت برق از بحران است.
 95 خودکفایی  شد:  یادآور  خاتمه  در  باقری 
این  درصدی   14.5 افزوده  ارزش  درصدی، 
صنعت نسبت به شاخص کل صنعت، تامین 10 
درصد اشتغال کشور و انجام افزون بر 80 درصد 
جمله  از  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
انتظار  و  است  کشور  برق  های صنعت  ویژگی 
می رود دولتمردان حمایت کافی و الزم از آن 
اقتصاد  بیشتر  چه  هر  بالندگی  و  رونق  برای 

کشور مبذول دارند.

خبرگزاری 
ایرنا
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هزار  نیرو 33  وزارت  اکنون  گفت:  کالهی 
هزار   15 کسری  و  بدهی  تومان  میلیارد 
و  دارد  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
رکوردی عمیق بر این صنعت مستولی شده 
این  که  رود  می  آن  بیم  که  جایی  تا  است 
صنعت از بین برود و حتی در آینده به خارج 

از کشور وابسته شویم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کالهی رئیس 
هیات مدیره سندیکای برق در نشستی خبری 
را  ملزومات  تمام  برق  صنعت  اینکه   بیان  با 
این  اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در  در تحقق 
صنعت اصال فساد وجود ندارد چرا که یکی از 
عارضه های اقتصاد کشور تمرکز بر منابع درآمد 
باال و مواد اولیه است و این معضل در صنعت 

برق کشور وجود ندارد.
دانش بنیان  صنعتی  برق  صنعت  افزود:  وی   
حال  در  و  است  خودکفا  درصد   95 که  است 
حاضر پتانسیل صادرات 85 درصدی را دارد.  

کالهی تصریح کرد: ما طی سه سال گذشته بر 
این باور بودیم که دولت قبلی مشکالت زیادی 
رفع  که  گذاشته  ارث  به  فعلی  دولت  برای  را 
آنها هزینه و زمان زیادی را می برد لذا سندیکا 

سکوت  کرده و نقد نمی کند.
هزار   33 نیرو  وزارت  اکنون  داد:  ادامه  وی 
میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری دارد و رکوردی عمیق بر 
این صنعت مستولی شده است تا جایی که بیم 
آن می رود که این صنعت از بین برود و حتی 

در آینده به خارج از کشور وابسته شویم.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق با بیان اینکه 
صنعت برق نقطه قوت و موتور محرک اقتصاد 
به  ما  جدی  نقد  داشت:  اظهار  است،  کشور 
وزارت نیرو عدم استفاده از ظرفیت برق و قانون 

رفع موانع تولید است.  
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  وی 

کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 
است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در 70 درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
کالهی گفت: در راستای افزایش بهره وری راه 
مصوبه  محل  از  بودجه  دالر  میلیارد   19 اهن 
به  نیرو  وزارت  اما  کرد  دریافت  اقتصا  شورای 
و  نه خودش  بوروکراتیک  های  گرفتاری  دلیل 
نه برای بخش خصوصی پروژه ای تعریف نکرد.  
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
را  برق  صنعت  وام  و  فاینانس  گفت:  می شود 
گرفتار باتالقی خواهد کرد که جبران آن سخت 
خواهد بود و حتی باعث از بین رفتن اعتبار ما 

در اجرای تعهدات بین المللی می شود.
وی افزود: FDI واقعی پتانسیل رشد اقتصادی 
را ایجاد می کند و چون صنعت برق خودکفاست 

امیدواریم بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت 
و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی درباره خروج از رکود صنعت برق پس 
با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت:  برجام  از 
تحریم  نبوده  ارتباط  در  بین المللی  تحریم های 
صنعت  این  زیرا  بگذارد  تأثیر  آن  بر  نتوانست 
بطور مستقیم با دولت درارتباط است و دولت 
تامین  در  دولت  چون  و  بخرد  برق  ما  از  باید 
دچار  نیز  بخش  این  داشت  مشکل  نقدینگی 

مشکل شده است.
وی همچنین با بیان اینکه عدم تزریق نقدینگی 
از سوی دولت به پروژه ها این صنعت را دچار 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار   ، کرده  چالش 
صنعت برق با یک چهارم و 25 درصد ظرفیت 
کار می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این 

آمار پایین تر هم می آمد.

خبرگزاری 
ایلنا

 رئیس هیات مدیره سندیکای برق:

نگرانیم صنعت برق به خارج از کشور وابسته شود/ 

گرفتاری های بوروکراتیک وزارت نیرو را از جذب اعتبار محروم کرد
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از  استفاده  مخالف  ما  کرد:  تاکید  بخشی 
سرمایه خارجی نیستیم با روش انجام کار 
مشکل داریم و نسبت به عدم حضور بخش 
وتامین  المللی  بین  تعامالت  در  خصوصی 

مالی انتقاد داریم.
رئیس  نایب  بخشی  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
هیات مدیره سندیکای صنعت برق در نشست 
ای  چرخه  برجام  از  بعد  اینکه  بیان  با  خبری 
در اقتصاد کشور راه افتاده و آن  حضور هیات 
در  خارجی  فاینانس  و  گذار  سرمایه  و  مدیره 
اینگونه مطرح می  ، اظهار داشت:  کشور است 
کنند که بخش خصوصی مخالف ورود سرمایه 
اینگونه  که  حالی  در  است  خارجی  گذاران 
نیست بحث ما این است که این رویه به حذف 

پیمانکاران داخلی و واردات مجر نشود.
وی افزود: پیشنهاد ما در ورود کشورها و شرکت 
های خارجی به صنعت برق ایران، انجام سرمایه 
و  داخلی  خصوصی  بخش  با  مشترک  گذاری 
تولید مشترک در ایران و صادرات به کشورهای 
همسایه است در حالی که اکنون رویه اینگونه 
بدنبال وام گرفتن و واردات رفتیم و  است که 
اعالم می کنیم 90  این در شرایطی است که 
درصد خودکفا هستیم و زمانی نیز که اعتراض 

می کنیم می گویند مشکل نقدینگی داریم.
بخشی تاکید کرد: ما مخالف استفاده از سرمایه 
خارجی نیستیم با روش انجام کار مشکل داریم 
در  خصوصی  بخش  حضور  عدم  به  نسبت  و 

تعامالت بین المللی وتامین مالی انتقاد داریم.
نیرو  وزارت  ریالی   300 ضرر  به  اشاره  با  وی 
در فروش هر کیلو وات ساعت برق به مصرف 
تا  کرد:  تاکید  داخلی،  مشترکان  و  کنندگان 
به  مجبور  نشود،  حل  مشکل  این  که  زمانی 
دریافت وام از خارجی ها هستیم که بازپرداخت 
مساله  کشور خود  کنونی  رکود  شرایط  در  آن 

دیگری است.
صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
برق درباره پرداخت از اسناد خزانه اسالمی نیز 
گفت: اسناد خزانه اسالمی تا االن مشکل را حل 
نکرده و البته به هیچ یک از دیگر بخش های 

خصوصی نیز پرداخت نشده است.
اعضای  جزو  که  مپنا  شرکت  اما  افزود:  وی 
شرکت  یک  و  است  برق  صنعت  سندیکای 
داده  اوراق  این  می شود  محسوب  نیمه دولتی 
را 20  اوراق  این  نیز  این شرکت  و  است  شده 

درصد پایین تر در بازار سرمایه فروخته است
دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دچار  شده  تمام  قیمت  با  برق  قیمت  اختالف 
مشکل است اظهار داشت: وزارت نیرو بیش از 

33 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
قرارداد  جنوبی  کره  با  گفت:  ادامه  در  بخشی 
وقتی  و  می شود  بسته  ترانس  هزار   43 خرید 

ما اعتراض می کنیم می گویند کمبود نقدینگی 
داریم. 

وی همچنین به برگزاری مناقصه خرید کاال و 
تجهیزات 312 پست فوق توزیع اشاره و اظهار 
تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد  داشت: 
بخش خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده 

شوند.
روز  اقدامات  برخالف  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
کاال  کردن  وارد  و  گرفتن  وام  سمت  به  دنیا 
گفته  توانیر  مدیرعامل  گفت:  آورده ایم،  روی 
صنعت  جدید  طرح های  اجرای  برای  که  است 
برق سرمایه گذاران خارجی با یک الزام روبه رو 
هستند و باید 51 درصد کاال و تجهیزات پروژه ها 
را از سازندگان داخلی تأمین کنند اما اعتقاد ما 
برای  قطعًا  خارجی  سرمایه گذار  که  است  این 

این موضوع هم راهی پیدا خواهد کرد.

خبرگزاری 
ایلنا

 نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق:

مخالف استفاده از سرمایه گذاری خارجی نیستیم
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رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق 
گفت: 86 درصد نقدینگی از طریق سپرده 
بانکی منجر شده است که این حجم پول به 
تولید تزریق نشود و ضمن اینکه روز به روز 

نیز بر میزان آن افزوده شود.
کمیته  رئیس  باقری  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
در  برق  صنعت  سندیکای  صادرات  توسعه 
نشست خبری با بیان اینکه یکی از موانع اصلی 
با  ساله  سه  فعالیت  با  ایران  اقتصاد  چالش  و 
توافق در مذاکرات هسته ای برطرف شد، اظهار 
داشت: یکی از موانع شرکت های صادراتی بحث 
و  شده  برطرف  خوشبختانه  که  بود  تحریم ها 
حقانیت جمهوری اسالمی در مواجهه به تحریم 
که صادرات را نیز تحت الشعاع قرار می داد اثبات 

شد.
وی افزود: در حال حاضر دولت توانسته بر تورم 
در کشور  اقتصادی  رشد  فضای  و  مسلط شود 
صنعت  های  چالش  همچنان  اما  شود  حاکم 
ناشی از رکود عمیق وجود دارد که بخشی از  آن 
به دولت  به سال های گذشته است که  مربوط 

کنونی به ارث رسیده است.
که  دولت  تومانی  میلیارد   540 بدهی  باقری 
بانکی  حوزه  در  آن  تومان  میلیارد  هزار   114
از جمله  را  نقدینگی  نرخ رشد 30 درصدی  و 
گفت:  و  برشمرد  کشور  در  رکود  ایجاد  عوامل 
در کنار این عوامل کاهش قیمت نفت نیز منابع 
است.  قرارداده  تحت الشعاع  را  بودجه  و  مالی 
جمله  از  نیز  دولت  بودن  بزرگ  این  بر  عالوه 

معضالت اقتصاد کشور است.
و  کسب  فضای  اینها  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 

رتبه  در  و  نیست  قبولی  قابل  عدد  نیز  ما  کار 
کشور  اقتصاد  با  متناسب  که  داریم  قرار   118

ما نیست.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برق اظهار داشت: آنچه امروز دولت و مسئولین 
کشور ما به طور جدی با آن دست به گریبان 
از  یکی  بانکی  سیستم  و  است  رکود  هستند 
نقیصه های اصلی پیش روی اقتصاد کشور است 
و بزرگترین لطمه را نیز البته این بخش از قبل 
تحریم ها متحمل شده است که باعث شده ما 
به طور جدی با استانداردهای دنیا فاصله داشته 

باشیم.
وی تصریح کرد: 86 درصد نقدینگی از طریق 
حجم  این  که  است  شده  منجر  بانکی  سپرده 

پول به تولید تزریق نشود و ضمن اینکه روز به 
روز نیز بر میزان آن افزوده شود.

درصد   30 از  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نرخ شد نقدینگی 20 درصد آن در هفت هزار 
این  به  این  و  شده  انباشته  مجاز  غیر  موسسه 
دلیل است که این موسسات عالقه ای به کاهش 
نرخ سود ندارند و از طرفی سیستم بانکی متکی 
معوق  مطالبات  دلیل  به  نیز  مرکزی  بانک  به 
موسسات  سمت  به  مردم  میل  بابت  نگرانی  و 
غیرمجاز نرخ سود را پایین نمی آورند در نتیجه 
تامین  برای  باید  اقتصادی  فعال  عنوان  به  ما 
مالی نرخ سودباال پرداخت کنیم و این به این 
درست  قانونی  ظرفیت های  از  که  است  دلیل 

استفاده نمی کنیم.

خبرگزاری 
ایلنا

انتقاد بخش خصوصی صنعت برق از فاینانس های خارجی
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اصالح  به  بی توجهی  اینکه  به  اشاره  با  باقری 
ساختار بانکی منجر می شود که با استانداردهای 
سرمایه گذاری  و  باشیم  داشته  فاصله  دنیا  روز 
خارجی نیز به بازار داخل به درستی ورود پیدا 
اظهار  و  اشاره  برق  بخش  رکود  به  نمی کند 
درصد   6 ساالنه  ما  اینکه  علی رغم  داشت: 
افزایش تقاضای برق را داریم ولی همچنان در 

این صنعت رکود داریم.
نیرو 30  وزارت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نمی توان  اما  است  بدهکار  تومان  میلیارد  هزار 
گفت که این صنعت ناتوان است چرا که با ما 
74هزار مگاوات رتبه اول تولید منطقه هستیم 
و 95 درصد در این صنعت خودکفاییم و ارزش 
افزوده این صنعت نسبت به شاخص کل صنعت 
درصد   10 اینها  بر  عالوه  است.  درصد   14.5
اشتغال و 80 درصد صادرات مربوط به صنعت 
دنیا  استاندارد  به  نزدیک  بنابراین  و  است  برق 
کار می کنیم و این صنعت یکی از پربازده هاست 
اما این حجم سرمایه گذاری با این رکود اتفاق 

نمی افتد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
معضالت  حل  جهت  را  پیشنهادهایی  برق 
پیش روی صنعت برق ارائه داد و اظهار داشت: 
وضعیت  این  از  خروج  جهت  عامل  مهم ترین 
در  است.  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح 
حامل  قیمت  متوسط  طور  به  اخیر  سال های 
های انرژی در صنعت برق 2.5 برابر شده اما در 
بنزین این میزان 10 برابر بوده است و این به 
این معناست که امروز 160 هزار میلیارد تومان 
طرح نیمه کاره داریم که منابع مالی آن موجود 
نیست و دلیل آن نیز این است که در دهه 80 
که پول سرشار نفت را داشتیم به این موضوع 

توجه نکرده ایم اما اکنون که قیمت نفت به 40 
تا 50 دالر رسیده تنها راهکار اصالح قیمت های 

حامل انرژی است.

وی ادامه داد: در ماده 6 قانون حمایت ازصنعت 
برق به صراحت به این موضوع اشاره شده که 
در  و  شود  برطرف  قیمت ها  اختالف  این  باید 

تبصره ذیل ماده 6 نیز این مسئله اعالم شده.
این  حل  برای  را  خود  دوم  پیشنهاد  باقری 
موضوع جذب سرمایه مستقیم دانست و گفت: 
جذب  معنی  به  می آید  فاینانس  اسم  وقتی 
سرمایه نیست و به همراه آن واردات نیز صورت 
جذب  روی  دنیا  تمام  که  حالی  در  گیرد  می 

سرمایه متمرکز شده اند.
وی به گزارش بانک جهانی مبنی بر میزان جذب 
طبق  داشت:  اظهار  و  اشاره  ایران  در  سرمایه 
اعالم این بانک کل جذب سرمایه ایران نسبت 
به دنیا هفده صدم درصد است که بسیار ناچیز 
است اما گله ما این نیست که از سرمایه گذاری 
این است که  ما  استفاده نشود. سخن  خارجی 
وقتی  که  چرا  کند  رقابت  باید  نیز  ما  کشور 
سرمایه گذار وارد کشور می شود چسبندگی به 
اقتصاد بیشتر می شود و با کوچکترین تکانه های 
سیاسی نیز از کشور خارج نمی شود و این برای 
این  ما  سخن  دارد.  منفعت  کشور  این  صنعت 
این  که  چرا  نگیرد  صورت  فاینانس  که  است 
مسئله باعث می شود تولید داخل ضعیف شود.

وی با انتقاد از اینکه 10 میلیارد دالر تفاهم نامه 
با کره جنوبی بدون اطالع بخش خصوصی امضا 
آیا  که  است  این  ما  داشت: سخن  اظهار  شده 
از  باید  تولید داخل داریم  ترانس در حالی که 
ما  اقتصاد  برای  این  شود  وارد  کشورها  دیگر 

شایسته نیست.
باقری همچنین گفت: میزان صادرات در تمام 
دنیا وجه ممیزه کشورها تلقی می شود و ما نیز 
به جهت  منطقه  اول  رتبه  افق 1404  در  باید 
صادرات به میزان 200 میلیارد دالر باشیم که 
امسال این میزان 10 میلیارد دالر هدفگذاری 
دالر  میلیارد   30 صادرات  پتانسیل  ما  و  شده 
منابع غیرنفتی را داریم که این رقم با آنچه در 

چشم انداز 1404 پیش بینی شده فاصله دارد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
نیست  دلیل  این  به  مشکالت  این  گفت:  برق 
این  که  چرا  دارد  مشکل  خصوصی  بخش  که 
بخش توانمندی خود را اثبات کرده آنچه محل 
از  استفاده  عدم  و  صادرات  چرخه  است  ایراد 
ظرفیت های قانونی و معضالت مربوط به بانک ها 

و حتی لغو مشوق های صادراتی است.
گفت:  و  کرد   اشاره  ارز  نرخ  به  ادامه  در  وی 
یکی از مشکالت اصلی پیش روی صادرات بحث 
نرخ ارز است که امیدواریم واقعی شده چرا که 

مدیریت نرخ آتی ارز بسیار مهم است.

خبرگزاری 
ایلنا
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رئیس سندیکای صنعت برق گفت: نگرانی 
سرمایه  ورود  نحوه  از  خصوصی  بخش 
که  دولت  رویکرد  این  با  و  است  ایران  به 
فاینانس خارجی را در عمل به صورت وامی 
پیش  در  تجهیزات  بیشتر  واردات  برای 
گرفته، صنعت برق کشور تا 2 سال آینده 

از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
علیرضا کالهی در نشستی خبری اظهار داشت: 
در  درصدی   95 از  بیش  خودکفایی  به  ایران 
صنعت برق رسیده و با وجود این خودکفایی و 
با وجود تقاضای موثر رشد ساالنه 6 درصدی، 

صنعت برق کشور در رکورد عمیق قرار دارد.
وی افزود: نگرانی بخش خصوصی از نحوه ورود 
سرمایه به ایران است و با این رویکرد دولت که 
وامی  صورت  به  عمل  در  را  خارجی  فاینانس 
بیشتر تجهیزات در پیش گرفته،  برای واردات 
صنعت برق کشور تا 2 سال اینده از بین خواهد 

رفت.
رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: این 
قبیل وام گرفتن، صنعت برق را گرفتار باتالقی 

خواهد کرد که جبران آن سخت خواهد بود.
 )FDI( مستقیم  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  وی 
واقعی پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند 
امیدواریم  خودکفاست  برق  صنعت  چون  و 
بهتر  و  دولت  مالی  منابع  شدن  آزاد  با  بودیم 
این  از  برق  صنعت  بودجه،  وضعیت  شدن 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.

کالهی با بیان اینکه »هم اکنون بخش تولید در 
صنعت برق با ظرفیتی 20 تا 25 درصدی کار 
می کند«، گفت: اگر آمار صادرات را نداشتیم 
این عدد پایین تر هم می آمد اما به هر حال آن 
چیزی که صنعت برق را به رکود کشانده است 
عدم وجود نقدینگی از سوی دولت و تزریق آن 

در پروژه ها است .
قانونی  های  ظرفیت  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
برای خروج صنعت برق از رکود به درستی مورد 

استفاده قرار نمی گیرد.
کالهی با بیان اینکه »نظام بانکی پاشنه آشیل 
در  باید  گفت:  است«،  کشور  اقتصادی  توسعه 
قاطع  اقدام  کشور  بانکی  نظام  اصالح  راستای 
باید  تولیدکننده  فعلی  شرایط  در  دادغ  انجام 
کند  اقدام  شرایطی  رد  مالی  تأمین  به  نسبت 
که بهره های سنگینی را باید متحمل شود که 
رقابت خارج  بازار  از  را  این شرایط، شرکت ها 

می کند.
وی افزود: 10 میلیارد دالر تفاهمنامه با شرکت 
های کره ای به امضا رسیده که بخش خصوصی 
از جزئیات آن مطلع نیست و در روز افتتاحیه 
یکی از کارخانه های بزرگ تولید تراسفورماتور 
های  شرکت  با  تفاهمنامه  امضای  خبر  کشور، 
منتشر می  ترانسفورماتور  تأمین  برای  ای  کره 
شود که این رویه به از بین رفتن صنعت برق 

کشور با خودکفایی 95 درصدی می انجامد.

خبرگزاری 
تسنیم

 رئیس سندیکای صنعت برق هشدار داد

صنعت برق ایران با رویکرد فعلی دولت تا 2 سال آینده از بین می رود
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انتقاد  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
از  برقی  کاالهای  واردات  قراردادهای  از 
نفت  قیمت  سقوط  با  گفت:  کره جنوبی 
رکود  شکاف  ارزی،  درآمدهای  کاهش  و 

صنعت برق عمیق تر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کالهی امروز در 
نشستی خبری با انتقاد از امضای قرارداد واردات 
کاال و تجهیزات صنعت برق از شرکت های کره 
جنوبی همزمان با سفر رئیس جمهور این کشور 
به تهران، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد 
انواع کاال، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی 
در سطح صنایع برق و انرژی ایران بومی شده و 

به خودکفایی رسیده ایم.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
 ۲ حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 

برق در ایران تولید و صادر شده است.
سقوط  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و 
نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در شرایط  سنگین تر شده است، 
فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان 
به سیاست های  توجه  با  که  دارد  معوق  بدهی 
موجود به نظر می رسد تغییری در کاهش حجم 
بدهی های برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.

و  نیرو  وزارت  سیاست های  از  انتقاد  با  کالهی 
عدم استفاده از ظرفیت های بند)ق( تبصره ۱۳ 
قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از 
بهره وری  کاهش  برای  تنها  نه  قانونی  بند  این 
در صنایع  کار  و  شرایط کسب  بهبود  و  انرژی 
آب و برق استفاده ای نکرد، که حتی اجازه ورود 

بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
تجهیزات  خرید  مناقصه  قریب الوقوع  برگزاری 
در  شد:  یادآور  توانیر،  توسط  برق  پست   ۳۱۲

این مناقصه بین المللی قرار است به بهانه تامین 
فاینانس، تجهیزات و کاالهای ۳۱۲ پست برق 

از خارج کشور وارد شود.
با تاکید بر اینکه با برگزاری  این مقام مسئول 
این مناقصه و واردات گسترده کاال، صنعت برق 
و  می رود  فرو  رکود  در  گذشته  از  بیش  ایران 
حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها و 
صنایع تولیدکننده کاال و تجهیزات صنعت برق 
وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری 
مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات 
باید  می شود،  کشور  داخل  به  کاال  گسترده 
سیاست جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی 

را در دستور کار قرار دهد.
قراردادهای  امضای  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
برقی با شرکت های کره جنوبی به منظور واردات 
انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: 
این در حالی است که هم اکنون امکان ساخت 
داخلی  سازندگان  توسط  تجهیزات  و  کاال  این 
جای  به  نیرو  وزارت  مسئوالن  اما  دارد،  وجود 
لغو  بهانه  به  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده 
تحریم ها، به دنبال واردات گسترده انواع کاال و 

تجهیزات هستند.
علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو 
و  کاال  انواع  صادرات  برای  شرایط  تحریم ها 
خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به 
بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شده است، 
عدم  دلیل  به  اما  فرصت  این  وجود  با  گفت: 
تولیدکنندگان داخلی،  از  بانکی  حمایت شبکه 
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با 

افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
تراز  بودن  منفی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
شکاف  وجود  و  ایران  برق  صنعت  اقتصادی 
عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور 
این شکاف معنادار قیمتی  تصریح کرد: نتیجه 
منجر به افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 

از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
دالر  میلیارد   ۱۰ امضای  از  انتقاد  با  وی 

کره جنوبی  و  ایران  بین  قرارداد  و  تفاهم نامه 
یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی 
و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران 
هم اکنون  و  نداشته اند  حضور  خصوصی  بخش 
این  از  نیست که سهم ساخت داخل  مشخص 
قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت 
سرمایه گذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به 
دنبال واردات گسترده کاال و تجهیزات همچون 

ترانس و کنتور به داخل کشور است.
بخشی با اشاره به امضای قرارداد خرید ۴۳ دستگاه 
ترانس توزیع برق با کره جنوبی در اردیبهشت ماه 
سال جاری تاکید کرد: قراردادهای واردات کاال 
و تجهیزات در حالی با شرکت های خارجی در 
حال امضا است که صنعت برق برخالف نفت نیاز 
اکثر  در  و  ندارد  روز  تکنولوژي های  به  چندانی 

حوزه ها به خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره 
منابع  کاهش  بحران  و  نفت  قیمت  کاهش  به 
خاطرنشان  دولت  گردش  در  سرمایه  و  مالی 
درصد   ۲۵ با  داخلی  صنایع  هم اکنون  کرد: 
ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی 
برق  نیروگاه  برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات  که 
با  جدید  قراردادها  تمام  فعال  اما  شده،  تدوین 

خارجی ها با محور واردات منعقد می شود.

خبرگزاری 
مهر

در پاسخ به مهر اعالم شد:

انتقاد از قرارداد برقی ایران-کره جنوبی/بحران نفت دامن برق را گرفت
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بخش  تازگی  به  که  مشکالتی  از  یکی 
پنچه  و  با آن دست  برق  خصوصی صنعت 
و  نیرو  وزارت  بدهی های  می کند  نرم 
خصوصی  بخش  مداخله  عدم  همچنین 
همین  که  است  نیرو  وزارت  تصمیمات  در 
مساله نیز موجب شده به بخش خصوصی 

آسیب های زیادی وارد شود.
کالهی  علیرضا  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
در  امروز  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
وزارت  عملکرد  از  انتقاد  نشستی خبری ضمن 
نیرو مبنی بر عدم توجه به بخش خصوصی در 
تصمیم گیری ها و جذب فاینانس به ایسنا گفت: 
ما به عنوان سندیکای صنعت برق در هیچ یک 
برگزار  خارجی  شرکت های  با  که  جلساتی  از 

شده حضور نداشتیم.
ملزومات  تمام  برق  صنعت  این که  بیان  با  وی 
داده  جای  خود  در  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
صنعت  یک  صنعت  این  کرد:  اظهار  است، 
حال  در  که  چرا  است،  توانمند  و  دانش بنیان 
خدمات  صادرات  درصد   82 از  بیش  حاضر 
میلیارد  یک  حدود  و  کشور  مهندسی   – فنی 
دالر کاالی صنعتی توسط صنعت برق صورت 

می گیرد.
ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس  گفته  به 
صادرات خدمات در سال گذشته تنها کمتر از 
مساله  این  پتانسیل  اما  بوده،  دالر  میلیارد  دو 
وجود دارد که بتوانیم صادرات برق را به میزان 

زیادی افزایش دهیم.
کالهی تصریح کرد: سندیکا بر این باور است که 

زمان  به  نیاز  دولت  توسط  مالی  رفع مشکالت 
در  که  کرد  توجه  مساله  این  به  باید  اما  دارد، 
حال حاضر صنعت برق دچار یک رکود عمیق 
شده و الزم است که این رکود به زودی برطرف 

شود.
وی با بیان این که رکود در صنعت برق موجب 
شغلی  فرصت های  کاهش  و  اشتغال  کاهش 
این  در  جدی  نگرانی های  داد:  ادامه  می شود، 
این  برای  اساسی  فکر  اگر  لذا  دارد،  باره وجود 
موضوع صورت نگیرد، ممکن است که صنعت 

برق از بین برود.
رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان این که 
مدیریت  عدم  به  مربوط  مشکل ها  درصد   70
درست است، بیان کرد: در این میان تنها 30 
به  که  نقدی  و  داشتند  نقش  تحریم ها  درصد 
می شود،  مطرح  جدی  صورت  به  نیرو  وزارت 
منظور  به  مصوب  قوانین  اجرایی  عدم  موضوع 

حمایت از صنعت برق است.
کالهی یکی از مشکالت در این میان را نرخ ارز 
دانست و افزود: طی 27 سال گذشته 10 درصد 
کاهش نرخ ارز داشته ایم که در همین زمان نیز 

دالر 45 درصد افزایش ارزش داشته است.
نیاز  مساله  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
سرمایه  جذب  فعلی  شرایط  در  کشور  اصلی 
مستقیم است، چرا که فاینانس در واقع نوعی 
واردات به حساب می آید که می تواند صدمات 

جبران ناپذیری را به صنعت برق وارد کند.
بیان  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
توانمند  صنعت  یک  کشور  برق  صنعت  این که 

و پویا است، تصریح کرد: برجام نتوانسته تاثیر 
اما  بگذارد،  برق  صنعت  وضعیت  در  چندانی 
انتظار ما این بود که وضعیت بودجه بهتر شود 
و از این طریق بتوانیم مشکالت خود را برطرف 
کنیم که متاسفانه به دلیل کاهش قیمت نفت 

این اتفاق نیفتاد.

خبرگزاری 
ایسنا

انتقاد رییس سندیکای صنعت برق

بخش خصوصی در جلسات وزارت نیرو و خارجی ها حضور نداشت
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حال  در  برق  صنعت  سندیکای  گفت:  کالهی 
تدوین یک سند راهبردی برای بهبود وضعیت 
صنعت برق کشور است که تا ماه آینده به اتاق 
ارائه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  ایران 

خواهد شد.
در ادامه بخشی نایب رییس سندیکای صنعت 
برق - با بیان این که ما به هیچ عنوان نگران ورود 
پول های خارجی به کشور نیستیم، اظهار کرد: 
در حال حاضر یک فضای بزرگ برای واردات و 
حذف شرکت های داخلی ایجاد شده که اگر در 
توجه نشود می توان گفت  به آن  فعلی  شرایط 

که صنعت برق از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: پیشنهاد شفاف ما آن است که در 
هنگام ورود شرکت های خارجی به ایران حتما 
خصوصی  شرکت  با  مشترک  سرمایه گذاری  
انتقال  بحث  واقع  در  و  بگیرد  صورت  داخلی 
مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  و  تکنولوژی 

حدف نهایی باشد.
این که بخش خصوصی مشکلی  بیان  با  بخشی 
نوع آن مشکل  با  بلکه  ندارد،  با جذب سرمایه 
دارد، افزود: برای این مساله پیشنهاداتی را ارائه 

داده ایم و هدف ما تنها نقد صرف نبوده است.

تنها 25 درصد ظرفیت تولید به کار گرفته 
می شود

بیان  با  برق  صنعت  سندیکای  رییس  نایب 
با  به شدت  برق  این که در حال حاضر صنعت 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  شده،  مواجه  رکود 
در بخش تولید تنها 25 درصد ظرفیت به کار 
گرفته می شود که بخشی از این ظرفیت نیز به 

خاطر پیشبرد صادرات است.
در صنعت  رکود  این  ریشه  این که  بیان  با  وی 
وجود  عدم  کرد:  تصریح  نبوده،  تحریم  برق 
ایجاد  موجب  برق  صنعت  در  کافی  نقدینگی 
گفت  می توان  صراحت  به  و  است  شده  رکود 
که تحریم ها در این مساله نقشی نداشته است.
اسناد خزانه تاکنون به کسی پرداخت نشده

بخشی در خصوص اسناد خزانه گفت: تاکنون 
مشکل کسی از سوی اسناد خزانه حل نشده و 
پرداختی نیز در این زمینه صورت نگرفته است، 
مبلغی  مپنا  به  تنها  گویا  شنیده ها  براساس 
پرداخت شده که آنهم باید 20 درصد پایین تر 

در بازار به فروش برسد.
در ادامه باقری - رییس کمیته توسعه صادرات 
سندیکای صنعت برق – با بیان این که در صنعت 
درصدی  شش  تقاضای  وجود  علی رغم  برق 
کرد:  اظهار  است،  مواجه  رکود  با  صنعت  این 
پتانسیل های باالیی در صنعت برق کشور وجود 
را  پیشنهاداتی  رفع مشکالت  برای  ما  دارد که 

ارائه داده ایم.
از  یکی  را  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  وی 
گفت:  و  کرد  عنوان  شده  ارائه  پیشنهاد های 
خود  حد  پایین ترین  به  نفت  قیمت  که  امروز 
رسیده اصالح قیمت حامل های انرژی می تواند 

تاثیر زیادی در ارتقاء صنعت برق داشته باشد.
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برق تصریح کرد: لغو مشوق های صادراتی یکی 
از موانع دیگر در این مسیر است که باید به این 
مساله نیز توجه شود. عالوه بر این نیز در ابالغ 
بخش  نظرات  صادرات  از  حمایت  جدید  بسته 

خصوصی گرفته نشده که این مساله مشکالتی 
را ایجاد کرده است.

از معضالت  ارز یکی  این که نرخ  بیان  با  باقری 
ادامه  است،  برق  رکود صنعت  ایجاد  در  اصلی 
 1300 حالت  بهترین  در  برق  صادرات  داد: 
اما  بوده،  اطراف  کشورهای  به  هم  آن  مگاوات 
ارتقاء  پتانسیل  ایران  که  است  حالی  در  این 

صادرات را دارد.

خبرگزاری 
ایسنا
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ثبات قیمت آب و برق، گالیه ای که مدت ها 
در محافل بخش خصوصی و دولتی مطرح 
آن  حل  برای  شنوایی  گوش  اما  شود،  می 
وجود ندارد و علی رغم بدهی های سنگین 
همچنان  خصوصی  بخش  به  نیرو  وزارت 

قیمت این دو کاال ثابت مانده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، برخالف شبهاتی که 
در مورد افزایش قیمت آب و برق وجود داشت، 
وزیر نیرو برای بار دوم مهر تایید ثبات قیمت 
آب و برق را زد و صراحتا اعالم کرد که در سال 
کاال  دو  این  برای  قیمتی  افزایش  هیچ  جاری 

نخواهیم داشت.
البته این در حالی است که بارها مسوالن وزارت 
نیرو نیز نسبت به اختالف قیمت تمام شده این 
دو کاال با آنچه از مردم اخذ می شود ابراز گالیه 
این  به طرق مختلف خواستار رفع  اند و  کرده 

مشکل هستند.
وجود  دلیل  به  نیز  خصوصی  بخش  همچنین 
فریاد  که  است  مدتی  نیرو  وزارت  های  بدهی 
گالیه خود را سر داده و به دنبال دریافت حق 
خود است اما وزارت نیرو که درآمد کافی ندارد 
از پرداخت بدهی های خود سرباز زده اما مدعی 

است که سعی دارد بدهی ها را پرداخت کند.
در شرایطی وزارت نیرو اعالم کرده که از اسناد 
خزانه اسالمی برای حل این مساله کمک گرفته 
که به گفته بخش خصوص به جز مپنا در حوزه 
برق به هیچ گروهی مبلغی از سوی اسناد خزانه 

اسالمی تعلق نگرفته است.
رئیس سندیکای  علیرضا کالهی  راستا  این  در 
اخیر  ایسنا گفت:طی 10 سال  به  برق  صنعت 
قیمت برق افزایش چندانی نداشته، لذا باتوجه 
به نرخ تورم باید قیمت برق 30 درصد افزایش 

یابد.
بدون  را  برق  شده  تمام  خالص  قیمت  وی 
احتساب سوخت 72 تومان عنوان و اظهار کرد: 

این در حالی است که متوسط قیمت فروش تنها 
52 تومان است و ما فقط برای این که بتوانیم 
هزینه های تولید را بپردازیم مبلغی معادل 72 
تومان را می خواهیم و اگر در شرایطی نوسازی 
شبکه نیز اضافه شود قطعا نیاز به مبلغ بیشتری 

است.
به گفته کالهی، براساس برآوردهای انجام شده 
باید 80 تا 85 تومان در ازای هر کیلووات ساعت 
از مردم گرفته شود و این به این معناست که 
را  درصدی   30 افزایش  یک  باید  برق  قیمت 

داشته باشد.
البته این موضوع در مورد آب نیز صدق می کند 
چراکه به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر 
نیرو وجهی که در حال حاضر از مردم دریافت 
آب  شده  تمام  قیمت  درصد   40 تنها  می شود 
است و مابقی قیمت در قالب یارانه غیرمستقیم 

توسط دولت پرداخت می شود.
سال  در  آب  عوارض  افزایش  خصوص  در  وی 
مساله  این  با  مجلس  که  گفت  نیز   1395
سال  مانند  همچنان  عوارض  و  نکرد  موافقت 
تواند آسیب  این موضوع می  گذشته است که 

هایی را وارد کند.
در  سنگین  های  بدهی  و  آب  بحرانی  شرایط 
حوزه برق این هشدار را می دهد که در صورت 
عدم رفع این مشکالت قطعا کالف سردرگمی 
همین  بر  که  شود  می  ایجاد  نیرو  وزارت  در 
اساس پیشنهاد معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی این است که یا باید مابه التفاوت قیمت 
از محلی پرداخت شود و یا اینکه قیمت ها به 
طور واقعی در بیاید تا بتوان از این طریقی باری 

از دوش وزارت نیرو برداشت.

خبرگزاری 
ایسنا

اعتراض تولیدکنندگان آب و برق به ثبات قیمت ها
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از  برای خروج  برق  اقتصاد  اصالح ساختار 
شدن  گرفته  نادیده  و  موجود  های  چالش 
از  المللی  بخش خصوصی در تعامالت بین 
سندیکای  نشست  محورهای  ترین  مهم 

صنعت برق بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
جوان،علیرضا کالهی امروز در نشستی خبری با 
انتقاد از امضای قرارداد واردات کاال و تجهیزات 
صنعت برق از شرکت های کره جنوبی همزمان 
با سفر رئیس جمهور این کشور به تهران، گفت: 
کاال،  انواع  درصد   ۹۰ حدود  حاضر  حال  در 
سطح  در  مهندسی  و  فنی  خدمات  تجهیزات، 
به  و  شده  بومی  ایران  انرژی  و  برق  صنایع 

خودکفایی رسیده ایم.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
 ۲ حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 

برق در ایران تولید و صادر شده است.
سقوط  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و 
نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در شرایط  سنگین تر شده است، 
فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان 
به سیاست های  توجه  با  که  دارد  معوق  بدهی 
موجود به نظر می رسد تغییری در کاهش حجم 
بدهی های برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.

و  نیرو  وزارت  سیاست های  از  انتقاد  با  کالهی 
عدم استفاده از ظرفیت های بند)ق( تبصره ۱۳ 
قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از 
بهره وری  کاهش  برای  تنها  نه  قانونی  بند  این 
در صنایع  کار  و  شرایط کسب  بهبود  و  انرژی 
آب و برق استفاده ای نکرد، که حتی اجازه ورود 

بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
تجهیزات  خرید  مناقصه  قریب الوقوع  برگزاری 
در  شد:  یادآور  توانیر،  توسط  برق  پست   ۳۱۲
این مناقصه بین المللی قرار است به بهانه تامین 

فاینانس، تجهیزات و کاالهای ۳۱۲ پست برق 
از خارج کشور وارد شود.

با تاکید بر اینکه با برگزاری  این مقام مسئول 
این مناقصه و واردات گسترده کاال، صنعت برق 
و  می رود  فرو  رکود  در  گذشته  از  بیش  ایران 
حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها و 
صنایع تولیدکننده کاال و تجهیزات صنعت برق 
وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری 
مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات 
باید  می شود،  کشور  داخل  به  کاال  گسترده 
سیاست جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی 

باشگاه 
خبرنگاران 

صادرات محرک خروج صنعت برق از رکود/ 

وجود ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت برق
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را در دستور کار قرار دهد.
قراردادهای  امضای  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
برقی با شرکت های کره جنوبی به منظور واردات 
انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: 
این در حالی است که هم اکنون امکان ساخت 
داخلی  سازندگان  توسط  تجهیزات  و  کاال  این 
جای  به  نیرو  وزارت  مسئوالن  اما  دارد،  وجود 
لغو  بهانه  به  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده 
تحریم ها، به دنبال واردات گسترده انواع کاال و 

تجهیزات هستند.

***افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 
از 30 هزار میلیارد تومان

علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو 
و  کاال  انواع  صادرات  برای  شرایط  تحریم ها 
خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به 
بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شده است، 
عدم  دلیل  به  اما  فرصت  این  وجود  با  گفت: 
تولیدکنندگان داخلی،  از  بانکی  حمایت شبکه 
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با 

افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
تراز  بودن  منفی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
شکاف  وجود  و  ایران  برق  صنعت  اقتصادی 
عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور 
این شکاف معنادار قیمتی  تصریح کرد: نتیجه 
منجر به افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 

از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
دالر  میلیارد   ۱۰ امضای  از  انتقاد  با  وی 
کره جنوبی  و  ایران  بین  قرارداد  و  تفاهم نامه 
یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی 
و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران 
هم اکنون  و  نداشته اند  حضور  خصوصی  بخش 
این  از  نیست که سهم ساخت داخل  مشخص 

قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت 
سرمایه گذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به 
دنبال واردات گسترده کاال و تجهیزات همچون 

ترانس و کنتور به داخل کشور است.
 ۴۳ خرید  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  بخشی 
کره جنوبی  با  برق  توزیع  ترانس  دستگاه 
کرد:  تاکید  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در 
حالی  در  تجهیزات  و  کاال  واردات  قراردادهای 
است  امضا  حال  در  خارجی  شرکت های  با 
به  چندانی  نیاز  نفت  برخالف  برق  صنعت  که 
به  اکثر حوزه ها  ندارد و در  تکنولوژي های روز 

خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره 
منابع  کاهش  بحران  و  نفت  قیمت  کاهش  به 
خاطرنشان  دولت  گردش  در  سرمایه  و  مالی 
درصد   ۲۵ با  داخلی  صنایع  هم اکنون  کرد: 
ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی 
برق  نیروگاه  برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات  که 
با  جدید  قراردادها  تمام  فعال  اما  شده،  تدوین 

خارجی ها با محور واردات منعقد می شود.

***صنعت برق تمام ملزومات تحقق 
اقتصاد مقاومتی را در خود دارد

صادارت  توسعه  کمیته  رئیس  باقری،  پیام 
از  یکی  گفت:  نشست  این  ادامه  در  سندیکا 
است  مستقیم  سرمایه  جذب  توسعه،  ارکان 
چون در مشارکت مستقیم، چسبندگی سرمایه 
گذار به اقتصاد بیشتر شده و آنگاه با کوچکترین 
تکانه های اقتصادی از کشور خارج نخواهد شد.

دالر  میلیارد   30 پتانسیل  اکنون  افزود:  وی 
که  دارد  وجود  کشور  در  غیرنفتی  صادرات 
بانکی  نظام  در  آن  های  زیرساخت  متأسفانه 
پیشران  موتور  صادرات،  نیست.  موجود  کشور 

خروج صنعت برق از رکود است.

باقری تاکید کرد:در صنعت برق بایستی عمدتا 
به  نیرو  وزارت  و  داد  انجام  دولت  با  را  کارها 
برق و قیمت  بین قیمت فروش  دلیل اختالف 
تمام شده آن بیش از 30 هزار میلیارد تومان 
بدهکار است. در 10 سال گذشته، در حوزه آب 
و برق به طور متوسط قیمت ها تنها 2/5 برابر 

شده است.
وی در ادامه افزود:  این در حالی است که در 
حوزه های دیگر مانند بنزین و گاز، قیمت ها 
10 برابر شده است. امروز ما 160 هزار میلیارد 
برق  و  آب  صنعت  در  کاره  نیمه  طرح  تومان 
داریم و منابع مالی در اختیار نداریم تا این طرح 
ها را به اتمام برسانیم. در دهه 80 از آنجا که از 
محل پول نفت تأمین منابع می کردیم، به این 
مسائل توجه نداشتیم اما اکنون وقت آن است 

که به این امور دقت بیشتری کنیم.

باشگاه 
خبرنگاران 
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اتاق ایران

ورود  نحوه  از  خصوصی  بخش  نگرانی 
سرمایه به ایران است و با این رویکرد دولت 
به صورت  را در عمل  فاینانس خارجی  که 
وامی برای واردات بیشتر تجهیزات در پیش 
گرفته، صنعت برق کشور تا 2 سال آینده از 

بین خواهد رفت.

تسنیم
صنعت برق 12هزار میلیارد تومان طلبکار است

08 خرداد 1395
دولت قیمت خرید تضمینی برق را کاهش داد 

+ جدول قیمت های جدید
نگرانی  گفت:  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
بخش خصوصی از نحوه ورود سرمایه به ایران 
است و با این رویکرد دولت که فاینانس خارجی 
را در عمل به صورت وامی برای واردات بیشتر 
تجهیزات در پیش گرفته، صنعت برق کشور تا 

۲ سال آینده از بین خواهد رفت.
علیرضا کالهی در نشستی خبری اظهار داشت: 
در  درصدی   95 از  بیش  خودکفایی  به  ایران 
صنعت برق رسیده و با وجود این خودکفایی و 
با وجود تقاضای موثر رشد ساالنه 6 درصدی، 

صنعت برق کشور در رکورد عمیق قرار دارد.
وی افزود: نگرانی بخش خصوصی از نحوه ورود 
سرمایه به ایران است و با این رویکرد دولت که 
وامی  صورت  به  عمل  در  را  خارجی  فاینانس 
بیشتر تجهیزات در پیش گرفته،  برای واردات 
صنعت برق کشور تا 2 سال اینده از بین خواهد 

رفت.
رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: این 
قبیل وام گرفتن، صنعت برق را گرفتار باتالقی 

خواهد کرد که جبران آن سخت خواهد بود.

 )FDI( مستقیم  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  وی 
واقعی پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند 
امیدواریم  خودکفاست  برق  صنعت  چون  و 
بهتر  و  دولت  مالی  منابع  شدن  آزاد  با  بودیم 
این  از  برق  صنعت  بودجه،  وضعیت  شدن 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی با بیان اینکه »هم اکنون بخش تولید در 
صنعت برق با ظرفیتی 20 تا 25 درصدی کار 
می کند«، گفت: اگر آمار صادرات را نداشتیم 
این عدد پایین تر هم می آمد اما به هر حال آن 
چیزی که صنعت برق را به رکود کشانده است 
عدم وجود نقدینگی از سوی دولت و تزریق آن 

در پروژه ها است .
قانونی  های  ظرفیت  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
برای خروج صنعت برق از رکود به درستی مورد 

استفاده قرار نمی گیرد.

کالهی با بیان اینکه »نظام بانکی پاشنه آشیل 
در  باید  گفت:  است«،  کشور  اقتصادی  توسعه 
قاطع  اقدام  کشور  بانکی  نظام  اصالح  راستای 
باید  تولیدکننده  فعلی  شرایط  در  دادغ  انجام 
کند  اقدام  شرایطی  رد  مالی  تأمین  به  نسبت 
که بهره های سنگینی را باید متحمل شود که 
رقابت خارج  بازار  از  را  این شرایط، شرکت ها 

می کند.
وی افزود: 10 میلیارد دالر تفاهمنامه با شرکت 
های کره ای به امضا رسیده که بخش خصوصی 
از جزئیات آن مطلع نیست و در روز افتتاحیه 
یکی از کارخانه های بزرگ تولید تراسفورماتور 
های  شرکت  با  تفاهمنامه  امضای  خبر  کشور، 
منتشر می  ترانسفورماتور  تأمین  برای  ای  کره 
شود که این رویه به از بین رفتن صنعت برق 

کشور با خودکفایی 95 درصدی می انجامد.

رئیس سندیکای صنعت برق هشدار داد
صنعت برق ایران با رویکرد فعلی دولت تا 2 سال آینده از بین می رود
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کالهی: اکنون وزارت نیرو 33 هزار میلیارد 
میلیارد  هزار   15 کسری  و  بدهی  تومان 
تومان سرمایه گذاری دارد و رکوردی عمیق 
بر این صنعت مستولی شده است تا جایی 
بین  از  این صنعت  که  رود  می  آن  بیم  که 
کشور  از  خارج  به  آینده  در  حتی  و  برود 

وابسته شویم.
سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  کالهی  علیرضا 
اینکه  صنعت  بیان  با  نشستی خبری  در  برق 
برق تمام ملزومات را در تحقق اقتصاد مقاومتی 
وجود  فساد  اصال  صنعت  این  در  گفت:  دارد، 
ندارد چرا که یکی از عارضه های اقتصاد کشور 
تمرکز بر منابع درآمد باال و مواد اولیه است و 
ندارد.  این معضل در صنعت برق کشور وجود 
 95 که  است  دانش بنیان  صنعتی  برق  صنعت 
درصد خودکفا است و در حال حاضر پتانسیل 

صادرات 85 درصدی را دارد.  
کالهی تصریح کرد: ما طی سه سال گذشته بر 
این باور بودیم که دولت قبلی مشکالت زیادی 
رفع  که  گذاشته  ارث  به  فعلی  دولت  برای  را 
آنها هزینه و زمان زیادی را می برد لذا سندیکا 
سکوت  کرده و نقد نمی کند. اکنون وزارت نیرو 
33 هزار میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار 
رکوردی  و  دارد  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
تا  است  شده  مستولی  صنعت  این  بر  عمیق 
از  صنعت  این  که  رود  می  آن  بیم  که  جایی 
کشور  از  خارج  به  آینده  در  حتی  و  برود  بین 

وابسته شویم.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق با بیان اینکه 
صنعت برق نقطه قوت و موتور محرک اقتصاد 
کشور است، اظهار داشت: نقد جدی ما به وزارت 
نیرو عدم استفاده از ظرفیت برق و قانون رفع 
موانع تولید است.   صنعت برق به طور مستقیم 
50 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.  باور 
درصد   70 در  مدیریت  سوء  که  است  این  ما 

مشکالت اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است.

کالهی گفت: در راستای افزایش بهره وری راه 
مصوبه  محل  از  بودجه  دالر  میلیارد   19 اهن 
به  نیرو  وزارت  اما  کرد  دریافت  اقتصا  شورای 
و  نه خودش  بوروکراتیک  های  گرفتاری  دلیل 
نه برای بخش خصوصی پروژه ای تعریف نکرد.  
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
را  برق  صنعت  وام  و  فاینانس  گفت:  می شود 
گرفتار باتالقی خواهد کرد که جبران آن سخت 
خواهد بود و حتی باعث از بین رفتن اعتبار ما 

در اجرای تعهدات بین المللی می شود.
وی افزود: FDI واقعی پتانسیل رشد اقتصادی 
را ایجاد می کند و چون صنعت برق خودکفاست 
امیدواریم بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت 
و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این 

در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 
رکود عمیق به سر می بریم.

کالهی درباره خروج از رکود صنعت برق پس 
با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت:  برجام  از 
تحریم  نبوده  ارتباط  در  بین المللی  تحریم های 
صنعت  این  زیرا  بگذارد  تأثیر  آن  بر  نتوانست 
بطور مستقیم با دولت درارتباط است و دولت 
تامین  در  دولت  چون  و  بخرد  برق  ما  از  باید 
دچار  نیز  بخش  این  داشت  مشکل  نقدینگی 

مشکل شده است.
وی همچنین با بیان اینکه عدم تزریق نقدینگی 
از سوی دولت به پروژه ها این صنعت را دچار 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار   ، کرده  چالش 
صنعت برق با یک چهارم و 25 درصد ظرفیت 
کار می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این 

آمار پایین تر هم می آمد.

اتاق تهران

علیرضاکالهی،رئیس هیات مدیره سندیکای برق در نشست خبری مطرح کرد:

نگرانی از وابستگی صنعت برق به خارج از کشور

23

ویژه نامه بازتاب نشست مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران    12 خرداد ماه 1395   



سایت 
آنالین 
دنیای 
اقتصاد

انتقاد  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
از  برقی  کاالهای  واردات  قراردادهای  از 
نفت  قیمت  سقوط  با  گفت:  کره جنوبی 
رکود  شکاف  ارزی،  درآمدهای  کاهش  و 

صنعت برق عمیق تر شده است.
به گزارش مهر، علیرضا کالهی امروز در نشستی 
خبری با انتقاد از امضای قرارداد واردات کاال و 
تجهیزات صنعت برق از شرکت های کره جنوبی 
به  کشور  این  رئیس جمهور  سفر  با  همزمان 
تهران، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد 
انواع کاال، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی 
در سطح صنایع برق و انرژی ایران بومی شده و 

به خودکفایی رسیده ایم.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
 ۲ حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 

برق در ایران تولید و صادر شده است.
سقوط  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و 
نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در شرایط  سنگین تر شده است، 
فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان 
به سیاست های  توجه  با  که  دارد  معوق  بدهی 
موجود به نظر می رسد تغییری در کاهش حجم 
بدهی های برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.

و  نیرو  وزارت  سیاست های  از  انتقاد  با  کالهی 
عدم استفاده از ظرفیت های بند)ق( تبصره ۱۳ 
قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از 
بهره وری  کاهش  برای  تنها  نه  قانونی  بند  این 
در صنایع  کار  و  شرایط کسب  بهبود  و  انرژی 
آب و برق استفاده ای نکرد، که حتی اجازه ورود 

بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.

با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
تجهیزات  خرید  مناقصه  قریب الوقوع  برگزاری 
در  شد:  یادآور  توانیر،  توسط  برق  پست   ۳۱۲
این مناقصه بین المللی قرار است به بهانه تامین 
فاینانس، تجهیزات و کاالهای ۳۱۲ پست برق 

از خارج کشور وارد شود.
با تاکید بر اینکه با برگزاری  این مقام مسئول 
این مناقصه و واردات گسترده کاال، صنعت برق 
و  می رود  فرو  رکود  در  گذشته  از  بیش  ایران 
حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها و 
صنایع تولیدکننده کاال و تجهیزات صنعت برق 
وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری 
مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات 
باید  می شود،  کشور  داخل  به  کاال  گسترده 
سیاست جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی 

را در دستور کار قرار دهد.
قراردادهای  امضای  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
برقی با شرکت های کره جنوبی به منظور واردات 
انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: 
این در حالی است که هم اکنون امکان ساخت 
داخلی  سازندگان  توسط  تجهیزات  و  کاال  این 
جای  به  نیرو  وزارت  مسئوالن  اما  دارد،  وجود 
لغو  بهانه  به  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده 
تحریم ها، به دنبال واردات گسترده انواع کاال و 

تجهیزات هستند.
علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو 
و  کاال  انواع  صادرات  برای  شرایط  تحریم ها 
خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به 
بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شده است، 
عدم  دلیل  به  اما  فرصت  این  وجود  با  گفت: 
تولیدکنندگان داخلی،  از  بانکی  حمایت شبکه 
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با 

افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
تراز  بودن  منفی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 

شکاف  وجود  و  ایران  برق  صنعت  اقتصادی 
عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور 
این شکاف معنادار قیمتی  تصریح کرد: نتیجه 
منجر به افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 

از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
دالر  میلیارد   ۱۰ امضای  از  انتقاد  با  وی 
کره جنوبی  و  ایران  بین  قرارداد  و  تفاهم نامه 
یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی 
و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران 
هم اکنون  و  نداشته اند  حضور  خصوصی  بخش 
این  از  نیست که سهم ساخت داخل  مشخص 
قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت 
سرمایه گذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به 
دنبال واردات گسترده کاال و تجهیزات همچون 

ترانس و کنتور به داخل کشور است.
 ۴۳ خرید  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  بخشی 
کره جنوبی  با  برق  توزیع  ترانس  دستگاه 
کرد:  تاکید  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در 
حالی  در  تجهیزات  و  کاال  واردات  قراردادهای 
است  امضا  حال  در  خارجی  شرکت های  با 
به  چندانی  نیاز  نفت  برخالف  برق  صنعت  که 
به  اکثر حوزه ها  ندارد و در  تکنولوژي های روز 

خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره 
منابع  کاهش  بحران  و  نفت  قیمت  کاهش  به 
خاطرنشان  دولت  گردش  در  سرمایه  و  مالی 
درصد   ۲۵ با  داخلی  صنایع  هم اکنون  کرد: 
ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی 
برق  نیروگاه  برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات  که 
با  جدید  قراردادها  تمام  فعال  اما  شده،  تدوین 

خارجی ها با محور واردات منعقد می شود.

انتقاد از قرارداد برقی ایران-کره جنوبی
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با  برق  صنعت  سندیکای  اکونیوز:رئیس 
انتقاد از قراردادهای واردات کاالهای برقی 
نفت  قیمت  با سقوط  گفت:  کره جنوبی  از 
رکود  شکاف  ارزی،  درآمدهای  کاهش  و 

صنعت برق عمیق تر شده است.
اقتصادایران،«علیرضا  خبرگزاری  گزارش  به 
از  انتقاد  با  خبری  نشستی  در  امروز  کالهی« 
امضای قرارداد واردات کاال و تجهیزات صنعت 
برق از شرکت های کره جنوبی همزمان با سفر 
رئیس جمهور این کشور به تهران، گفت: در حال 
تجهیزات،  کاال،  انواع  درصد   ۹۰ حدود  حاضر 
صنایع  سطح  در  مهندسی  و  فنی  خدمات 
ایران بومی شده و به خودکفایی  انرژی  برق و 

رسیده ایم.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
 ۲ حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 

برق در ایران تولید و صادر شده است.
سقوط  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و 
نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در شرایط  سنگین تر شده است، 
فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان 
به سیاست های  توجه  با  که  دارد  معوق  بدهی 
موجود به نظر می رسد تغییری در کاهش حجم 
بدهی های برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.

و  نیرو  وزارت  سیاست های  از  انتقاد  با  کالهی 
عدم استفاده از ظرفیت های بند)ق( تبصره ۱۳ 
قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از 
بهره وری  کاهش  برای  تنها  نه  قانونی  بند  این 
در صنایع  کار  و  شرایط کسب  بهبود  و  انرژی 
آب و برق استفاده ای نکرد، که حتی اجازه ورود 

بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 

تجهیزات  خرید  مناقصه  قریب الوقوع  برگزاری 
در  شد:  یادآور  توانیر،  توسط  برق  پست   ۳۱۲
این مناقصه بین المللی قرار است به بهانه تامین 
فاینانس، تجهیزات و کاالهای ۳۱۲ پست برق 

از خارج کشور وارد شود.
با تاکید بر اینکه با برگزاری  این مقام مسئول 
این مناقصه و واردات گسترده کاال، صنعت برق 
و  می رود  فرو  رکود  در  گذشته  از  بیش  ایران 
حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها و 
صنایع تولیدکننده کاال و تجهیزات صنعت برق 
وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری 
مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات 
باید  می شود،  کشور  داخل  به  کاال  گسترده 
سیاست جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی 

را در دستور کار قرار دهد.
قراردادهای  امضای  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
برقی با شرکت های کره جنوبی به منظور واردات 
انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: 
این در حالی است که هم اکنون امکان ساخت 
داخلی  سازندگان  توسط  تجهیزات  و  کاال  این 
جای  به  نیرو  وزارت  مسئوالن  اما  دارد،  وجود 
لغو  بهانه  به  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده 
تحریم ها، به دنبال واردات گسترده انواع کاال و 

تجهیزات هستند.
علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو 
و  کاال  انواع  صادرات  برای  شرایط  تحریم ها 
خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به 
بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شده است، 
عدم  دلیل  به  اما  فرصت  این  وجود  با  گفت: 
تولیدکنندگان داخلی،  از  بانکی  حمایت شبکه 
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با 

افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
تراز  بودن  منفی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
شکاف  وجود  و  ایران  برق  صنعت  اقتصادی 
عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور 
این شکاف معنادار قیمتی  تصریح کرد: نتیجه 

منجر به افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 
از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.

دالر  میلیارد   ۱۰ امضای  از  انتقاد  با  وی 
کره جنوبی  و  ایران  بین  قرارداد  و  تفاهم نامه 
یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی 
و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران 
هم اکنون  و  نداشته اند  حضور  خصوصی  بخش 
این  از  نیست که سهم ساخت داخل  مشخص 
قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت 
سرمایه گذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به 
دنبال واردات گسترده کاال و تجهیزات همچون 

ترانس و کنتور به داخل کشور است.
 ۴۳ خرید  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  بخشی 
کره جنوبی  با  برق  توزیع  ترانس  دستگاه 
کرد:  تاکید  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در 
حالی  در  تجهیزات  و  کاال  واردات  قراردادهای 
است  امضا  حال  در  خارجی  شرکت های  با 
به  چندانی  نیاز  نفت  برخالف  برق  صنعت  که 
به  اکثر حوزه ها  ندارد و در  تکنولوژی های روز 

خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره 
منابع  کاهش  بحران  و  نفت  قیمت  کاهش  به 
خاطرنشان  دولت  گردش  در  سرمایه  و  مالی 
درصد   ۲۵ با  داخلی  صنایع  هم اکنون  کرد: 
ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی 
برق  نیروگاه  برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات  که 
با  جدید  قراردادها  تمام  فعال  اما  شده،  تدوین 

خارجی ها با محور واردات منعقد می شود.

اکونیوز

شکاف رکود صنعت برق عمیق تر شد
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صفیه رضایی - گروه صنعت: کشور ما ظرفیت 
انرژی  از  برق  تولید  برای  مطلوبی  بسیار 
توسعه  موانع  باید  رو  این  از  دارد.  خورشیدی 
در این صنعت هموار شود تا سهم خورشید در 

شبکه برق بیشتر باشد.
کشور ما در صنعت برق سرآمد است. تا جایی 
توسط  کشور  اصلی  و  ساالنه  نیاز  تنها  نه  که 
هستیم  قادر  که  می شود،  تامین  نیروگاه ها 
قراردادهای  کنیم.  صادر  نیز  را  آن  از  بخشی 
بسته  خارجی  کشورهای  با  که  گوناگونی 
کنار  در  است.  توانایی  چنین  گویای  می شود 
و  حرارتی  منابع  از  برق  تولید  ظرفیت های 
فسیلی، کشور ما ظرفیت های زیادی در تولید 
این  با  دارد.  بادی  و  خورشیدی  منابع  از  برق 
مزرعه های خورشیدی  و  نیروگاه ها  تعداد  حال 
است.  فسیلی  و  حرارتی  نیروگاه های  از  کمتر 
چین،  نظیر  کشورهایی  گذشته  سال  دو  در 
در  سرمایه گذاری  به  اقدام  ایتالیا  و  آلمان 
زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران 
کرده اند و به تازگی نیز مذاکرات ایران با آلمان 
بادی  برق  نیروگاه  برای ساخت ۸هزار مگاوات 
زمینه  این  در  است.  شده  انجام  خورشیدی  و 
همایون حائری، رییس مرکز توسعه صادرات و 
پشتیبانی صنایع برق و آب به مهر گفته است: 
ظرفیت  مگاوات   ۳۰۰ حدود  حاضر  حال  »در 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد که 
 ۱۰ در  است  قرار  نیرو،  وزارت  برنامه  براساس 
انرژی های  مگاوات  هزار   ۸ حدود  آینده  سال 
اضافه  ظرفیت  این  به  خورشیدی  و  بادی 
کشور  برق  مصرف  که  آنجایی  از  «البته  شود. 
پیشنهادات  است  زیاد  سال  گرم  روزهای  در 
انرژی  از  استفاده  گستره  بردن  باال  زمینه  در 

روزنامه 
صمت
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قلب خورشید در دستان صنعت
نگاه  به ضرورت توسعه نیروگاه های خورشیدی 

علی بخشی

۹۰ درصد 
تجهیزات 

صنعت برق 
مطابق با 

استانداردهای 
جهانی در داخل 

کشور تولید 
می شود

پیام باقری

در ۱۰۰ روز 
سال می توانیم 
تا ۸۰ درصد از 

انرژی 
خورشیدی 

استفاده کنیم

صفیه رضایی
گروه صنعت

کشور ما ظرفیت بس��یار مطلوبی برای تولید 
ب��رق از انرژی خورش��یدی دارد.  از این رو باید 
موانع توسعه در این صنعت هموار شود تا سهم 

خورشید در شبکه برق بیشتر باشد.  
کش��ور ما در صنعت برق س��رآمد اس��ت.  تا 
جای��ی که نه تنها نیاز س��االنه و اصلی کش��ور 
توس��ط نیروگاه ه��ا تامین می ش��ود، ک��ه قادر 
هس��تیم بخش��ی از آن را نی��ز ص��ادر کنی��م.  
قراردادهای گوناگونی که با کشورهای خارجی 

بسته می شود گویای چنین توانایی است.  
در کن��ار ظرفیت ه��ای تولید ب��رق از منابع 
حرارت��ی و فس��یلی، کش��ور م��ا ظرفیت های 
زی��ادی در تولید ب��رق از منابع خورش��یدی و 
ب��ادی دارد.  ب��ا این ح��ال تع��داد نیروگاه ها و 
مزرعه های خورش��یدی کمت��ر از نیروگاه های 
حرارتی و فس��یلی اس��ت.  در دو سال گذشته 
کش��ورهایی نظیر چین، آلم��ان و ایتالیا اقدام 
به سرمایه گذاری  در زمینه احداث نیروگاه های 
خورش��یدی در ایران کرده ان��د و  به تازگی نیز 
مذاکرات ای��ران با آلمان برای س��اخت ۸ هزار 
مگاوات نیروگاه برق بادی و خورش��یدی انجام 

شده است.
 در این زمینه همای��ون حائری، رییس مرکز 
توسعه صادرات و پش��تیبانی صنایع برق و آب 
به مه��ر گفته اس��ت: »در ح��ال حاضر حدود 
۳۰۰ م��گاوات ظرفیت انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
در کش��ور وجود دارد که براساس برنامه وزارت 
نیرو، قرار است در ۱۰ سال آینده حدود ۸ هزار 
مگاوات انرژی های بادی و خورش��یدی به این 

ظرفیت اضافه شود.«
البت��ه از آنجای��ی که مصرف برق کش��ور در 
روزه��ای گرم س��ال زیاد اس��ت پیش��نهادات 
در زمینه باال بردن گس��تره اس��تفاده از انرژی 
خورشیدی نیز زیاد می شود.  البته کشور از این 
ظرفیت برخوردار است و گویای این مطلب نیز 
حضور س��رمایه گذاران خارجی در این صنعت 

است.  
حس��ین بنکداری، مدی��ر کل دفتر آموزش، 
تحقیق��ات و فن��اوری وزارت نی��رو ب��ه رادی��و 
اقتصاد گفته اس��ت: »ای��ران در بین مدارهای 
۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی قرار گرفته و در 
منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی 
خورش��یدی در بی��ن نقاط جه��ان در باالترین 
رده ها قرار دارد.  میزان تابش انرژی خورشیدی 
در ایران بین ۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات س��اعت بر 
مترمربع برآورد ش��ده که البت��ه باالتر از میزان 
متوسط جهانی است.  در ایران به طور میانگین 
ساالنه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده که 

بسیار قابل توجه است.«
مزایا و محدودیت ها �

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکالت 
ناش��ی از انتش��ارات گازهای گلخانه ای، توجه 
بی��ش از پیش به انرژی ه��ای تجدیدپذیر را بر 
همگان روش��ن و ضروری کرده است.  به عالوه 
اینکه باال رفتن قیمت س��وخت های فس��یلی، 
مالحظات زیست محیطی، امنیت تامین انرژی، 
کارب��ری در پتروش��یمی، پیش��رفت فناوری و 
توجیه اقتصادی در برخی موارد از جمله عوامل 
تعیین کننده آینده انرژی های تجدیدپذیر است.  
اقتصادآنالین نوشته است: ظرفیت های نصب 
نیروگاه های خورش��یدی در کشور محدود بوده 
و بزرگتری��ن نیروگاه نصب ش��ده در ایران یک 

واحد ۵۰۰کیلوواتی است.  
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ای��ن ظرفیت در 
اندازه   نیروگاه های بس��یار کوچک برقابی است.  
بنابراین برای امکان پذیری مقایسه نیروگاه های 
خورش��یدی با نیروگاه های برقاب��ی  پیش بینی 
می شود که در آینده امکان توسعه نیروگاه های 

خورشیدی با ظرفیت بیشتر)تا ۱۵مگاوات( در 
کشور میسر باشد.  

هم اینک  ۴ نیروگاه خورش��یدی در شهرهای 
اراک )یک م��گاوات(، ش��یراز)۵۰۰ کیلووات(، 
ی��زد)۴۶۷ م��گاوات( ظرفیت دارد ک��ه از این 
می��زان ۱۷ مگاوات توس��ط واحد خورش��یدی 
تولی��د می ش��ود و مابقی ۱۵9 م��گاوات واحد 
گازی و ۱۴۳ م��گاوات ب��رق تولی��دی در این 
نیروگاه س��یکل ترکیبی مرب��وط به واحد بخار 

است و بیرجند)۲۴ کیلووات( وجود دارد.  
ب��رای  نی��ز  این هم��ه محدودیت های��ی  ب��ا 
اح��داث نیروگاه های انرژی های پ��اک از جمله 
ان��رژی خورش��یدی وجود دارد.  ب��رق نیوز نیز 
نوش��ته اس��ت: یک��ی از دالیلی ک��ه منجر به 
توجیه ناپذی��ر ب��ودن توس��عه ای��ن نیروگاه ها 
در ای��ران ش��ده، مق��رون به صرف��ه نبودن آن 
در مقایس��ه ب��ا نیروگاه ه��ای فس��یلی اس��ت.  
در تولی��د برق ب��ادی هم پایین ب��ودن قیمت 
س��وخت فس��یلی و تحریم های گذش��ته موانع 
اصلی توس��عه این نیروگاه ها به شمار می رفت.  
همچنین س��رمایه گذاری در انرژی خورشیدی 
ک��ه در مدت ۱۲ س��ال مس��تهلک می ش��ود، 
توجیه پذیرنیس��ت.  در مناطق��ی مانند منجیل 
در طول ۴ سال س��رمایه گذاری انجام شده در 
نیروگاه بادی مس��تهلک می ش��و د؛ این رقم در 
انرژی خورشیدی ۱۲ تا ۱۳ سال است که برای 

سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد.  
البت��ه درب��اره ظرفیت های ایران در توس��عه 
انرژی خورش��یدی دو نکته قابل توجه اس��ت؛ 
نخست اینکه اگر ژاپن، چین و آلمان می توانند 
روی انرژی خورشیدی حساب کنند، ایران باید 
بس��یار بیش��تر از این کش��ورها به صنعت برق 
خورش��یدی بپردازد.  این موضوع را می توان به 
دو دلیل تابش جهانی س��االنه و تابش مستقیم 
ساالنه خورش��ید در ایران دانس��ت.  نقشه های 
تابش خورش��ید در جهان نشان می دهد که در 
ایران  حدود ۲ ه��زار کیلووات بر مترمربع تابش 
س��االنه وجود دارد که از میانگین جهانی باالتر 

است  .
دوم اینک��ه  ای��ران ب��رای تولید ب��رق از نور 
خورش��ید  برخالف کش��ورهای بزرگ آسیایی  
نیازی ب��ه هزینه های نجومی ن��دارد.  اگر ژاپن 
برای توس��عه زیرس��اخت های خورشیدی خود 
۷۰۰ میلی��ارد دالر هزین��ه می کن��د، دلیلش 
این اس��ت که این کش��ور  حدود ۸۵۰ میلیارد 
کیلووات س��اعت مصرف برق دارد.  مصرف برق 
در ای��ران حدود ۲۰۰ میلیارد کیلووات س��اعت 
اس��ت.  افزون بر ای��ن، تعداد روزه��ای آفتابی 

در ایران  بس��یار بیش��تر از ژاپن است.  به گفته 
متخصص��ان ای��ن صنعت ایران ب��ا وجود ۳۰۰ 
روز آفتابی در بیش از دوس��وم آن و متوس��ط 
تابش ۵/۵ - ۴/۵ کیلووات ساعت بر مترمربع در 
روز، یکی از کشورهای با ظرفیت باال در زمینه 

انرژی خورشیدی معرفی شده است.  
برخی از کارشناسان انرژی خورشیدی، گام را 
فراتر نهاده اند و در حالتی آرمانی ادعا می کنند 
که ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود 
به س��امانه های دریافت انرژی تابشی و احداث 
نیروگاه ه��ای خورش��یدی  می تواند انرژی مورد 
نیاز بخش��ی از منطقه را نی��ز تامین کند و در 
زمین��ه صدور ان��رژی برق فعال ش��ود.  این در 
حالی اس��ت که متاسفانه عالوه بر توقف اجرای 
نیروگاه های خورشیدی، طرح هایی مانند دعوت 
از شهروندان در کالنشهرها برای خرید اقساطی 
تجهیزات خورشیدی نیز بیش از آنکه یک طرح 
اجرایی و قابل برنامه ریزی باشد، برنامه ای است 
که سرنوشت آن به تصمیم شخصی شهروندان 

گره خورده است.   
فاصله ها را پر کنیم �

نکت��ه دیگ��ر اینکه ظرفیت های زیرس��اختی 
در صنعت برق بس��یار باالس��ت.  به گفته علی 
بخش��ی، نایب ریی��س س��ندیکای صنعت برق 
ای��ران اس��تاندارد تولی��د و تجهی��زات صنعت 
برق درکش��ور درجه باالی��ی دارد؛ تا جایی که 
9۰ درص��د تجهی��زات صنعت ب��رق مطابق با 
اس��تانداردهای جهانی در داخل کش��ور تولید 
می شود، از این رو به نظر نمی رسد که کشور ما 
در زمینه تامین تجهیزات مشکلی داشته باشد.  
حتی بخش��ی به  گفته است که ایران از 
معدود کش��ورهایی اس��ت که می تواند در دنیا 
گوی رقابت را در دس��ت بگیرد.  به ویژه ساخت 
نیروگاه های خورشیدی در روستاهای کشور نیز 
باید بیش��تر مورد توجه باشد؛ چرا که هم هزینه 
انتقال برق را به حداقل می رس��اند و هم زمینه  

اشتغالزایی در روستاها را فراهم می کند.
 امیرحس��ین گرکانی، مدیر دفت��ر مطالعات 
تحقیقات مس��کن روس��تایی به تازگی به مهر 
گفته اس��ت: »می ت��وان با انرژی خورش��یدی 
معیش��ت جدیدی را ب��رای روس��تاییان ایجاد 
کرد.« از این رو این منبع تمام نشدنی می تواند 
کره زمین را نیز از آالیندگی های س��وخت های 

فسیلی نجات دهد.«
احداث مزرعه های خورشیدی �

پی��ام باق��ری، عضو هی��ات مدی��ره و رییس 
کمیت��ه صادرات صنعت ب��رق در این زمینه به 
 گفت: استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

موض��وع روز جه��ان اس��ت. ب��ه وی��ژه اینکه 
کش��ورهایی همچ��ون پرتغال و آلم��ان نیز در 
این زمینه موفقیت هایی به دس��ت آورده اند   اما 
متاس��فانه در کش��ور ما از این ظرفیت آنچنان 
که باید اس��تفاده نشده اس��ت   به نحوی که در 
۱۰۰ روز س��ال می توانیم تا ۸۰ درصد از انرژی 
خورشیدی اس��تفاده کنیم.  اطلس خورشیدی 
ما نیز نش��ان می ده��د در برخی نقاط کش��ور 
ظرفیت اس��تفاده از منبع خورش��یدی بس��یار 
باالس��ت.  این یکی از نکاتی اس��ت که برخی از 
س��رمایه گذارهای خارجی را به سرمایه گذاری 
در زمینه انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی 

خورشیدی در کشور ما جذب کرده است.  
باق��ری با تاکید بر اینکه ت��ا آنجا که ظرفیت 
داریم از منبع خورش��یدی اس��تفاده نمی کنیم 
گفت: امروزه ۷۴هزار مگاوات ظرفیت نصب شده 
نیروگاه��ی داری��م که کمت��ر از یک درصد این 
میزان مربوط به انرژی های تجدیدپذیر اس��ت.  
در حالی ک��ه از مجموع انرژی های تجدیدپذیر 
ح��دود ۱۰ هزار مگاوات ب��رق می توانیم تولید 

کنیم.  
با این همه ما با آن میزان فاصله زیادی داریم.  
هرچند ای��ن رویه برخالف تعهداتی اس��ت که 
ب��ه کنوانس��یون های بین المللی ب��رای کاهش 
س��وخت های فسیلی داده ش��ده  از این رو باید 
توجه جدی به این بخش شود.  به ویژه که عزم 
جدی برای ورود بخش خصوصی به این صنعت 

را نیز طلب می کند.  
نیروگاه ه��ای  اح��داث  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
خورشیدی در روستاها نیز گفت: طبیعی است 
ک��ه انتقال برق به روس��تاهای زی��ر ۲۰ خانوار 
به صرفه نیس��ت.  از این رو انرژی خورش��یدی 
می تواند منب��ع تامین برق این مناطق باش��د.  
بنابرای��ن در مناطقی که آفتاب مناس��بی دارد 

باید مزرعه های خورشیدی احداث شود.  
این مزرعه های ۱۰ ی��ا ۲۰ مگاواتی می تواند 
کمک خوبی به ش��بکه سراس��ری برق باش��د؛ 
چراکه در روزهای گرم س��ال پیک مصرف برق 
باال می رود و اگر قرار باش��د همه برق مورد نیاز 
از نیروگاه های حرارتی تامین شود و شبکه را به 
انرژی خورش��یدی مجهز نکنیم در آینده دچار 

مشکالت جدی می شویم.  
به ع��الوه اینک��ه ما س��االنه ۶ ت��ا ۷ درصد 
افزای��ش تقاض��ا در ش��بکه داری��م.  از این رو 
بای��د س��رمایه گذاری های کالن ب��رای ایج��اد 
نیروگاه های خورش��یدی انجام و راه برای ورود 
جدی بخش خصوصی در این صنعت نیز هموار 

شود.  
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وزی��ر نیرو با بیان اینکه مدی��ران این وزارتخانه 
باید با مجلس جدید ارتباط مناسبی برقرار کنند، 
گفت: گل سرس��بد اقدام��ات وزارت نیرو تدوین و 

ابالغ آب قابل برنامه ریزی است.  
ب��ه گزارش مهر، حمید چیت چی��ان با توجه به 
مفید بودن برگزاری جلسات پیشین مدیران ارشد 
صنعت آب درباره ارائه راهکارهایی برای پیش��برد 
برنامه های در دس��تور کار وزارت نیرو، بکارگیری 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی توس��ط مدیران 

صنعت آب را خواستار شد.  
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه حیات و ممات ایران 
به اج��رای موفق ط��رح تعادل بخش��ی منابع آب 
زیرزمینی وابس��ته اس��ت، اظهارکرد: گل سرسبد 
اقدام ه��ای وزارت نی��رو در دوره جاری و حتی در 

کل برنامه های آب کش��ور در گذشته، 
تدوی��ن و ابالغ آب قاب��ل برنامه ریزی 
در بخش ه��ای کش��اورزی، صنع��ت و 
اظهارکرد:  وی  اس��ت.   محیط زیس��ت 
ما باید به س��مت مدیری��ت یکپارچه 
حوضه ه��ای آبریز حرک��ت کنیم و در 
بح��ث مدیری��ت منابع آب بای��د نگاه 

ملی داشته باش��یم؛ نگاه استانی خالف مسئولیت 
ش��رعی و قانونی مدیران  عامل است و باعث ایجاد 

اختالف های منطقه ای غیرقابل حل خواهد شد.  
چیت چی��ان درب��اره اهمیت دادن ب��ه موضوع 
بهره برداری در طرح های اجرا ش��ده توسط وزارت 
نیرو تاکید کرد: آنچ��ه باید بیش از هر چیز دیگر 
مورد توجه مدیران صنع��ت آب قرار گیرد مرحله 

بهره برداری از طرح هاست؛ با مدیریت 
می ت��وان  بهره ب��رداری  در  درس��ت 
بیش��ترین اس��تفاده را از تجهی��زات و 
تاسیس��ات برد.  اگ��ر توج��ه و تمرکز 
مدیران به بهره برداری درس��ت باشد، 
می توان عمر مفی��د تجهیزات را چند 
براب��ر ک��رد.  وی اظهارک��رد: یک��ی از 
مهم ترین مس��ائل پیش روی شرکت های مدیریت 
منابع آب این است که بتوانند ساختار شرکت ها را 
با توجه ب��ه نیازهای بهره برداری خود پیش ببرند.  
وزیر نیرو با توجه به حساسیت های رسانه ای  که در 
بخش صنعت آب وجود دارد تشریح کرد: در چند 
سال گذش��ته تعداد کمی از افراد جامعه، رسانه ها 
از جمل��ه روزنامه را مورد مطالعه قرار می دادند اما 

در زمان کنونی با توجه به گسترش فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی افراد بدون محدودیت سنی 
می توانن��د در کمترین زمان ممک��ن به اطالعات 

مورد نظر خود دست یابند.  
وزی��ر نیرو ادام��ه داد: مدی��ران صنعت آب باید 
درب��اره انتش��ار اخبار منفی که علی��ه صنعت آب 
منعکس می ش��ود حساس��یت ویژه ای داش��ته و 
توانایی پاس��خگویی باالیی نس��بت به این موضوع  
در حوزه خود داش��ته باش��ند.   چیت چیان درباره 
موضوع تعادل بخش��ی آب ه��ای زیرزمینی گفت: 
یک��ی از اولویت ه��ای وزارت نیرو تعادل بخش��ی 
آب های زیرزمینی اس��ت که مدی��ران صنعت آب 
باید به انتش��ار اخبار درس��ت و مفید در رسانه ها 

توجه داشته باشند.  

صنعت آب؛ 
نقطه تمرکز 
وزارت نیرو

 مشارکت آلمانی ها
برای ساخت نیروگاه در تهران

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اس��تان ته��ران از مجوز 
گرفت��ن آلمانی ه��ا برای س��اخت ۵۰۰ م��گاوات نیروگاه 

خورشیدی در تهران خبر داد.  
ب��ه گ��زارش خبرگزاری صدا وس��یما، س��یدعلی بربند 
گفت: آلمانی ها مجوز ساخت حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه 
خورش��یدی را در ش��مس آباد، ورامین و م��الرد دریافت 

کردند.  
وی با اشاره به اینکه یکی از فرصت های بسیار خوبی که 
برای بهبود اقتصاد صنعت فراهم ش��ده جذب سرمایه های 
خارجی است، افزود: خارجی ها استقبال زیادی از ساخت 
نیروگاه های خورش��یدی در کشورمان کردند که آلمانی ها 
برای س��اخت ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورش��یدی، زمین و 
مجوز های الزم را برای سرمایه گذاری گرفتند.  بربند اضافه 
ک��رد: آلمانی ها برای عقد قرارداد خری��د تضمینی برق با 
س��ازمان سانا )س��ازمان های انرژی های نو ایران( در حال 

مذاکره هستند.  
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق استان تهران گفت: چون 
متقاضی س��رمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر 
زیاد شده است س��ازمان انرژی های نو ایران اندکی نرخ ها 
را کاه��ش داده ک��ه این موض��وع مورد اختالف س��انا و 
آلمانی هاست و در این زمینه در حال مذاکره هستند.   وی 
مدت س��اخت این ۳ نیروگاه خورش��یدی را از زمان آغاز 
ط��رح ۱۸ ماه اعالم کرد.  بربند با اش��اره ب��ه توافقنامه ای 
که ایران با کره جنوبی به امضا رس��انده، افزود: قرار اس��ت 
۵۰ مگاوات نیروگاه خورش��یدی در ورامین ساخته شود.  
مدیرعام��ل ش��رکت توزیع برق اس��تان ته��ران گفت: دو 
قرارداد با کره جنوبی در محدوده توزیع برق اس��تان تهران 
امضا ش��د که یکی در زمینه تبدیل کنتورهای صنعتی با 
قرائت از راه دور و دیگری تعویض تجهیزات فرسوده برای 
جلوگیری از تلفات باال به ویژه ترانس��فورماتورهای قدیمی 

که تلفات باالیی دارد از مفاد این دو قرارداد است.  

 شرایط حضور خارجی ها
برای فاینانس طرح های برقی 

مدیرعامل توانیر با اش��اره به برگزاری نخس��تین مناقصه 
بین المللی برق ایران  شرایط حضور شرکت های خارجی برای 
تامین فاینانس طرح های جدید صنعت برق را تشریح کرد.   

ب��ه گزارش مه��ر، آرش ک��ردی در همای��ش فاینانس 
طرح های جدید برقی ایران با بیان اینکه سیاس��ت صنعت 
برق در دوران پساتحریم، تقویت بخش خصوصی از مسیر 
تامین نقدینگی و انتقال دانش و فناوری های نوین اس��ت، 
گف��ت: با توجه ب��ه کمبود مناب��ع مالی داخل��ی تدبیری 
اندیشیده ش��د که برای احداث پس��ت  های فوق توزیع و 

انتقال، از منابع مالی خارجی استفاده شود.   
مدیرعامل توانیر با اعالم اینکه هم اکنون بخش داخلی 
صنع��ت برق توانایی باالیی دارد ولی از گردش س��رمایه 
کافی محروم اس��ت، تصریح کرد: برای اجرای طرح های 
جدی��د صنعت برق س��رمایه گذاران خارجی با یک الزام 
روبه رو هس��تند به ط��وری که باید حداق��ل ۵۱ کاال و 
تجهی��زات پروژه ها را از س��ازندگان داخلی تامین کنند.   
این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه افزایش سهم ساخت 
داخل، امتیازات فنی ش��رکت های خارجی در مناقصات 
را افزایش می ده��د، اظهار کرد: ش��رایط مناقصه کامال 
قانونی و شفاف طراحی شده و بخش داخلی نیز به هیچ 
عنوان کنار گذاش��ته نشده است؛ ضمن آنکه تعداد قابل 
توجهی از ش��رکت کنندگان در مناقصه یا ش��رکت های 
داخلی هستند یا شرکای مجموعه های خارجی محسوب 
می ش��وند.   مدیرعامل ش��رکت توانیر با ی��ادآوری اینکه 
به دنب��ال تامی��ن فاینانس طرح های جدید توس��عه ای 
صنع��ت برق هس��تیم، اف��زود: ه��ر ش��رکت داخلی یا 
خارجی که توانایی تامین مالی را داش��ته باشد، می تواند 
وارد مناقص��ات ش��ود و چنانچه ش��رکت های داخلی از 
این توانایی برخوردار باش��ند ب��ر همتایان خارجی خود 
اولویت دارند و امتیازات  قانونی را نیز در این باره در نظر 
گرفته ایم.   نخستین مناقصه بین المللی صنعت برق ایران 
در دوران پسا تحریم با هدف خرید کاال و تجهیزات ۳۱۲ 
پس��ت فوق توزیع برق تا چن��د روز آینده برگزار خواهد 

شد.

اجرای 54۰ پروژه فصل آب
مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران 
گفت: ۵۴۰ پروژه فصل آب کش��ور در حال اجراس��ت. 
به گ��زارش ایرنا، محمد حاج رس��ولی ها اف��زود: ۲۳۳ 
طرح ش��بکه آب و سد س��ازی و ۱۲۰پروژه آبرسانی از 
مهم ترین طرح هاس��ت. وی اظهار کرد: امسال ۴۰ هزار 
میلی��ارد ریال اعتبار برای اج��رای این پروژه ها مصوب 
شده است. حاج رسولی ها تصریح کرد: ۱۳ هزار میلیارد 
ریال از این اعتبار برای احداث س��د و شبکه سازی در 
نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. وی تعداد س��دهای دارای 
ردی��ف اعتب��اری کش��ور را ۱۴۳ مورد عن��وان کرد و 
افزود: 9۳ طرح سدس��ازی کشور در اولویت اجراست. 
حاج رسولی ها اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه ۱۶۴ 
طرح مه��م با ۱۲/۲ میلیارد متر مکعب آب بهره برداری 
شده است. وی با یادآوری وجود ۵ هزار روستای دارای 
بح��ران آب بر ل��زوم تالش برای شتاب بخش��ی به این 

طرح ها تاکید کرد.
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خورشیدی نیز زیاد می شود. البته کشور از این 
ظرفیت برخوردار است و گویای این مطلب نیز 
صنعت  این  در  خارجی  سرمایه گذاران  حضور 
است. حسین بنکداری، مدیر کل دفتر آموزش، 
تحقیقات و فناوری وزارت نیرو به رادیو اقتصاد 
گفته است: »ایران در بین مدارهای ۲۵ تا ۴۰ 
درجه عرض شمالی قرار گرفته و در منطقه ای 
واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی 
قرار  رده ها  باالترین  در  جهان  نقاط  بین  در 
ایران  در  خورشیدی  انرژی  تابش  میزان  دارد. 
بین ۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع 
متوسط  میزان  از  باالتر  البته  که  شده  برآورد 
ایران به طور میانگین ساالنه  جهانی است. در 
بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده که بسیار 

قابل توجه است. «

مزایا و محدودیت ها
مشکالت  و  فسیلی  انرژی  منابع  بودن  محدود 
توجه  گلخانه ای،  گازهای  انتشارات  از  ناشی 
بر  را  تجدیدپذیر  انرژی های  به  پیش  از  بیش 
به عالوه  همگان روشن و ضروری کرده است. 
فسیلی،  سوخت های  قیمت  رفتن  باال  اینکه 
مالحظات زیست محیطی، امنیت تامین انرژی، 
و  فناوری  پیشرفت  پتروشیمی،  در  کاربری 
توجیه اقتصادی در برخی موارد از جمله عوامل 
تعیین کننده آینده انرژی های تجدیدپذیر است. 
نصب  ظرفیت های  است:  نوشته  اقتصادآنالین 
بوده  نیروگاه های خورشیدی در کشور محدود 
یک  ایران  در  شده  نصب  نیروگاه  بزرگترین  و 
است  حالی  در  این  است.  ۵۰۰کیلوواتی  واحد 
بسیار  نیروگاه های  اندازه  در  ظرفیت  این  که 
کوچک برقابی است. بنابراین برای امکان پذیری 
نیروگاه های  با  نیروگاه های خورشیدی  مقایسه 

امکان  آینده  در  که  می شود  پیش بینی  برقابی 
ظرفیت  با  خورشیدی  نیروگاه های  توسعه 
باشد.  میسر  کشور  در  ۱۵مگاوات(  بیشتر)تا 
شهرهای  در  خورشیدی  نیروگاه   ۴ هم اینک 
کیلووات(،  شیراز)۵۰۰  مگاوات(،  )یک  اراک 
این  از  که  دارد  ظرفیت  مگاوات(  یزد)۴۶۷ 
خورشیدی  واحد  توسط  مگاوات   ۱۷ میزان 
تولید می شود و مابقی ۱۵۹ مگاوات واحد گازی 
نیروگاه  این  در  تولیدی  برق  مگاوات   ۱۴۳ و 
و  است  بخار  واحد  به  مربوط  ترکیبی  سیکل 
این همه  با  دارد.  وجود  کیلووات(  بیرجند)۲۴ 
نیروگاه های  احداث  برای  نیز  محدودیت هایی 
خورشیدی  انرژی  ازجمله  پاک  انرژی های 
از  نوشته است: یکی  نیز  نیوز  برق  وجود دارد. 
توسعه  بودن  توجیه ناپذیر  به  منجر  که  دالیلی 
به صرفه  ایران شده، مقرون  در  نیروگاه ها  این 
فسیلی  نیروگاه های  با  مقایسه  در  آن  نبودن 
بودن  پایین  هم  بادی  برق  تولید  در  است. 
گذشته  تحریم های  و  فسیلی  سوخت  قیمت 
شمار  به  نیروگاه ها  این  توسعه  اصلی  موانع 
انرژی  در  سرمایه گذاری  همچنین  می رفت. 
مستهلک  سال   ۱۲ مدت  در  که  خورشیدی 
مانند  مناطقی  در  توجیه پذیرنیست.  می شود، 
انجام  سرمایه گذاری  سال   ۴ طول  در  منجیل 
این  می شود؛  مستهلک  بادی  نیروگاه  در  شده 
رقم در انرژی خورشیدی ۱۲ تا ۱۳ سال است 
که برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد. 
البته درباره ظرفیت های ایران در توسعه انرژی 
نخست  است؛  توجه  قابل  نکته  دو  خورشیدی 
روی  می توانند  آلمان  و  چین  ژاپن،  اگر  اینکه 
انرژی خورشیدی حساب کنند، ایران باید بسیار 
بیشتر از این کشورها به صنعت برق خورشیدی 
دلیل  دو  به  می توان  را  موضوع  این  بپردازد. 

ساالنه  مستقیم  تابش  و  ساالنه  جهانی  تابش 
تابش  نقشه های  دانست.  ایران  در  خورشید 
ایران  خورشید در جهان نشان می دهد که در 
حدود ۲هزار کیلووات بر مترمربع تابش ساالنه 
است.  باالتر  میانگین جهانی  از  که  دارد  وجود 
دوم اینکه ایران برای تولید برق از نور خورشید 
به  نیازی  آسیایی  بزرگ  کشورهای  برخالف 
هزینه های نجومی ندارد. اگر ژاپن برای توسعه 
میلیارد   ۷۰۰ خود  خورشیدی  زیرساخت های 
این  که  است  این  دلیلش  هزینه می کند،  دالر 
ساعت  کیلووات  میلیارد   ۸۵۰ حدود  کشور 
ایران حدود  در  برق  دارد. مصرف  برق  مصرف 
بر  افزون  است.  کیلووات ساعت  میلیارد   ۲۰۰
این، تعداد روزهای آفتابی در ایران بسیار بیشتر 
این صنعت  به گفته متخصصان  است.  ژاپن  از 
ایران با وجود ۳۰۰ روز آفتابی در بیش از دوسوم 
آن و متوسط تابش ۵/۵ - ۵/۴ کیلووات ساعت 
بر مترمربع در روز، یکی از کشورهای با ظرفیت 
شده  معرفی  خورشیدی  انرژی  زمینه  در  باال 
خورشیدی،  انرژی  کارشناسان  از  برخی  است. 
ادعا  آرمانی  حالتی  در  و  نهاده اند  فراتر  را  گام 
مساحت  تجهیز  صورت  در  ایران  که  می کنند 
بیابانی خود به سامانه های دریافت انرژی تابشی 
و احداث نیروگاه های خورشیدی می تواند انرژی 
مورد نیاز بخشی از منطقه را نیز تامین کند و 
در زمینه صدور انرژی برق فعال شود. این در 
حالی است که متاسفانه عالوه بر توقف اجرای 
نیروگاه های خورشیدی، طرح هایی مانند دعوت 
از شهروندان در کالنشهرها برای خرید اقساطی 
تجهیزات خورشیدی نیز بیش از آنکه یک طرح 
اجرایی و قابل برنامه ریزی باشد، برنامه ای است 
که سرنوشت آن به تصمیم شخصی شهروندان 

گره خورده است.

روزنامه 
صمت
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فاصله ها را پر کنیم
زیرساختی  ظرفیت های  اینکه  دیگر  نکته 
علی  گفته  به  باالست.  بسیار  برق  صنعت  در 
بخشی، نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران 
استاندارد تولید و تجهیزات صنعت برق درکشور 
درصد   ۹۰ که  جایی  تا  دارد؛  باالیی  درجه 
استانداردهای  با  مطابق  برق  صنعت  تجهیزات 
جهانی در داخل کشور تولید می شود، از این رو 
به نظر نمی رسد که کشور ما در زمینه تامین 
تجهیزات مشکلی داشته باشد. حتی بخشی به 
صمت گفته است که ایران از معدود کشورهایی 
است که می تواند در دنیا گوی رقابت را در دست 
نیروگاه های خورشیدی  ویژه ساخت  به  بگیرد. 
در روستاهای کشور نیز باید بیشتر مورد توجه 
باشد؛ چراکه هم هزینه انتقال برق را به حداقل 
می رساند و هم زمینه اشتغالزایی در روستاها را 
فراهم می کند.  امیرحسین گرکانی، مدیر دفتر 
مطالعات تحقیقات مسکن روستایی به تازگی به 
مهر گفته است: »می توان با انرژی خورشیدی 
معیشت جدیدی را برای روستاییان ایجاد کرد. 
می تواند  تمام نشدنی  منبع  این  رو  این  از   »
از آالیندگی های سوخت های  نیز  را  کره زمین 

فسیلی نجات دهد. «

احداث مزرعه های خورشیدی
پیام باقری، عضو هیات مدیره و رییس کمیته 
صمت  به  زمینه  این  در  برق  صنعت  صادرات 
گفت: استفاده از انرژی های تجدیدپذیر موضوع 
کشورهایی  اینکه  ویژه  به  است.  جهان  روز 
زمینه  این  در  نیز  آلمان  و  پرتغال  همچون 
متاسفانه  اما  آورده اند  به دست  موفقیت هایی 
باید  که  آنچنان  ظرفیت  این  از  ما  کشور  در 
استفاده نشده است به نحوی که در ۱۰۰ روز 

سال می توانیم تا ۸۰ درصد از انرژی خورشیدی 
نشان  نیز  ما  اطلس خورشیدی  استفاده کنیم. 
می دهد در برخی نقاط کشور ظرفیت استفاده 
یکی  این  باالست.  بسیار  خورشیدی  منبع  از 
سرمایه گذارهای  از  برخی  که  است  نکاتی  از 
خارجی را به سرمایه گذاری در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در کشور 
اینکه  بر  تاکید  با  باقری  است.  کرده  ما جذب 
خورشیدی  منبع  از  داریم  ظرفیت  که  آنجا  تا 
استفاده نمی کنیم گفت: امروزه ۷۴هزار مگاوات 
کمتر  که  داریم  نیروگاهی  نصب شده  ظرفیت 
انرژی های  به  مربوط  میزان  این  یک درصد  از 
مجموع  از  که  حالی  در  است.  تجدیدپذیر 
انرژی های تجدیدپذیر حدود ۱۰ هزار مگاوات 
برق می توانیم تولید کنیم. با این همه ما با آن 
رویه  این  هرچند  داریم.  زیادی  فاصله  میزان 
کنوانسیون های  به  که  است  تعهداتی  برخالف 
بین المللی برای کاهش سوخت های فسیلی داده 
این بخش  به  باید توجه جدی  این رو  از  شده 
ورود بخش  برای  ویژه که عزم جدی  به  شود. 
خصوصی به این صنعت را نیز طلب می کند. وی 
در  خورشیدی  نیروگاه های  احداث  به  اشاره  با 
روستاها نیز گفت: طبیعی است که انتقال برق 
به روستاهای زیر ۲۰ خانوار به صرفه نیست. از 
این رو انرژی خورشیدی می تواند منبع تامین 
برق این مناطق باشد. بنابراین در مناطقی که 
آفتاب مناسبی دارد باید مزرعه های خورشیدی 
احداث شود. این مزرعه های ۱۰ یا ۲۰ مگاواتی 
برق  سراسری  شبکه  به  خوبی  کمک  می تواند 
باشد؛ چراکه در روزهای گرم سال پیک مصرف 
برق باال می رود و اگر قرار باشد همه برق مورد 
نیاز از نیروگاه های حرارتی تامین شود و شبکه 
آینده  نکنیم در  انرژی خورشیدی مجهز  به  را 

دچار مشکالت جدی می شویم. به عالوه اینکه 
ما ساالنه ۶ تا ۷ درصد افزایش تقاضا در شبکه 
باید سرمایه گذاری های کالن  رو  این  از  داریم. 
برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی انجام و راه 
برای ورود جدی بخش خصوصی در این صنعت 

نیز هموار شود.  

روزنامه 
صمت
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علیرضا کالهی
رئیس سندیکای برق کشور

به  سرمایه  ورود  نحوه  نگران  خصوصی  بخش 
ایران است و با این رویکرد دولت که فاینانس 
خارجی را در عمل به صورت وامی برای واردات 
برق  صنعت  گرفته،  پیش  در  تجهیزات  بیشتر 
رفت.  خواهد  بین  از  آینده  سال  دو  تا  کشور 
هم اکنون بخش تولید در صنعت برق با ظرفیتی 
20 تا 25درصدی کار می کند، اگر آمار صادرات 
اما  می آمد  هم  پایین تر  عدد  این  نداشتیم،  را 
به هرحال آن چیزی که صنعت برق را به رکود 
سوی  از  نقدینگی  وجود  نبود  است،  کشانده 
متاسفانه  پروژه هاست.  در  آن  تزریق  و  دولت 
از  برای خروج صنعت برق  قانونی  ظرفیت های 

رکود به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

فرهیختگان

نبود نقدینگی دلیل رکود صنعت برق

29

5 w w w . F a r h e e k h t e g a n . i rتحوالت بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت  امسال بیانگر آن است که تعداد معامالت آپارتمان های اقتصــــــــاد
مس�کونی با 8/2 درصد افزایش به حدود 15 هزار و 430 واحد رس�یده است. تازه ترین گزارش بانک 
مرکزی نشان می دهد متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی حدود چهارمیلیون تومان بوده اس�ت که این رقم نس�بت به فروردین  
امسال 1/7 و نسبت به اردیبهشت  پارسال 2/8 درصد افزایش را نشان می دهد. در نتیجه تحوالت در 
بازار مسکن، بانک مرکزی این گونه برآورد کرده است که افزایش حجم معامالت در ماه گذشته نشانگر 

تداوم روند رو به بهبود معامالت و استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه های اخیر است. 

آغاز رونق در بازار مسکن 

با موافقت بانکداران انجام می شود

کاهش دوباره نرخ سود بانکی
همتی درگفت وگو با »فرهیختگان«: حداقل نرخ سود بانکی 15درصد است

احتمال کاهش نرخ سود بانکی که پیش 
از این با واکنش های زیادی همراه بود، 
مجددا قوت گرفته و قرار است این بار 
بانکداران که تاکنون مخالفان سرسخت 
آن بودن��د، تا دوهفته آین��ده درباره آن 
تصمیم گیری کنند تا نرخ س��ود بانکی 
حداق��ل دو درصد دیگ��ر کاهش یابد. 
نرخ سود بانکی اواخر پارسال از 20 به 
18درصد کاهش یافت و امسال نیز قرار 
اس��ت این روند کاهشی ادامه دار باشد؛  
تصمیمی ک��ه هر چند تا ام��روز برای 
بانک ها به دلیل خروج منابع خوش��ایند 
نبود اما با چراغ س��بزی که آنها نش��ان 
داده ان��د، درآین��ده ای نزدی��ک اجرایی 
می ش��ود تا این نرخ طبق گفته مقامات 
بانکی به 16 ی��ا 15درصد کاهش یابد؛ 
نرخی ک��ه بنابر گفته ه��ای عبدالناصر 
همتی، رئیس س��ابق شورای هماهنگی 
بانک ه��ا باید حداقل 15درصد باش��د. 
احمد طاهری بهبهانی، مدیرعامل بانک 
سامان نیز در گفت وگو با »مهر« با تاکید 
بر اینک��ه تغییرات نرخ س��ود به زودی 
تعیین می شود؛ گفته که هم اکنون کانون 
بانک ه��ای خصوصی و ش��ورای عالی 
بانک های دولت��ی در حال مطالعه روی 
ای��ن موضوع هس��تند. مدی��ران عامل 
بانک ها هم مطالعاتی در این باره دارند 
و امیدواریم طی یک��ی، دو هفته آینده 

نتایج اعالم شود.

 مخالفان چه می گویند؟
ح��ال با توج��ه به چراغ س��بز بانک ها 
به کاهش نرخ س��ود هنوز ه��م نه تنها 
بانکداران که برخی از کارشناسان بانکی 
نیز ب��ا کاهش آن مخالفن��د و معتقدند 
که کاهش نرخ س��ود منج��ر به خروج 
س��پرده های بانک��ی و هدای��ت آن به 

بازارهای دیگر مالی می شود. 
مدیرعامل  بهاء الدین حسینی هاش��می، 
اس��بق بانک های صادرات و س��رمایه 
معتق��د اس��ت ک��ه کاهش نرخ س��ود 
بستگی به پارامترهای مختلفی دارد که 

در وهله اول باید تع��ادل در بازار پول 
برقرار باش��د، یعنی تقاضا برای عرضه 
و تقاض��ای پول در حد تعادلی باش��د، 
اما از آنجا که سیس��تم بانکی دسترسی 
به منابع بین المللی ندارد، بخش زیادی 
از منابعش چ��ه در بخش دولتی و چه 

ش��ده  مصرف  خصوصی، 
اس��ت. او در گفت وگو با 
»مه��ر« گفته که س��اختار 
بازار س��رمایه ما نیز خوب 
و مناسب نیست، لذا منابع 
قابل تص��رف وام دهی در 
حداق��ل خود ق��رار دارد، 
ولی تقاضا به شدت افزایش 
یافته، به ط��وری که برآورد 
می ش��ود تقاضا برای پول 
از سیس��تم بانکی در بازار 
رس��می دو براب��ر می��زان 
درچنین  که  باش��د  عرضه 
ش��رایطی قطعا نرخ س��ود 
کاهش پی��دا نخواهد کرد، 

چون کاهش نرخ س��ود تکافوی عرضه 
و تقاض��ا را نمی کند و ب��ه همین دلیل 

باالتر خواهد بود. 
او نی��ز ک��ه از مخالف��ان کاه��ش نرخ 
دستوری سود است، این موضوع را هم 
اضافه می کند که دستوری بودن کاهش 

نرخ سود به ضرر سپرده گذاران و به نفع 
بانک هاست. 

 موافقان کاهش نرخ سود 
اما در مقابل ای��ن اظهارات، موافقان بر 
این باورن��د که نرخ س��ود بانکی باید 
تورم  ن��رخ  ب��ا  متناس��ب 
کاه��ش یابد. از ن��گاه آنها 
اگر مسیر کاهش نرخ سود 
بانکی به صورت تدریجی 
ادامه یابد و سیاس��ت های 
مرک��زی  بان��ک  صحی��ح 
ش��ود،  دنب��ال  آرام آرام 
کاه��ش نرخ س��ود بانکی 
مش��کلی را متوجه سیستم 
بانکی و سپرده ها نمی کند. 
عبدالناصرهمت��ی، رئی��س 
س��ابق ش��ورای هماهنگی 
بانک ها نیز که پارس��ال در 
کرده  پیش بینی  اظهارات��ی 
بود که نرخ س��ود بانکی با 
توج��ه به میزان تورم ب��ه 16درصد نیز 
کاهش  می یابد، امسال اما اعالم کرده که 
حداقل نرخ سود بانکی 15درصد است. 
او درگفت وگ��و با »فرهیختگان« با بیان 
اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، 
گفته که این نرخ حداقل باید 15درصد 

شود. همتی همچنین در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه کاهش این نرخ به 
15درصد عملیاتی خواهد ش��د یا خیر، 
تاکید کرد که اگ��ر همه بانک ها همت 
کنند، نرخ س��ود به ای��ن میزان کاهش 
مدیرعامل  پرویزیان،  می یابد. کوروش 
بانک پارس��یان و عضو س��ابق شورای 
پول  و اعتبار پیش از این در گفت وگو 
ب��ا »فرهیختگان« گفته بود در ش��رایط 
فعل��ی اقتصاد ک��ه ب��ازده بخش های 
مختل��ف کاهش یافته و رکود همچنان 
در اقتصاد پابرجاس��ت، نیاز اس��ت با 
توجه به کاهش نرخ، نرخ س��ود بانکی 
نی��ز به میزان مطلوبی کاهش یابد. البته 
او این موضوع را ه��م یادآوری کرده 
بود که بهتر اس��ت این نرخ متناس��ب 
با ش��رایط و تصمیم��ات دولت و رفع 
تنگناهای مالی بنگاه ها و سیاس��ت های 

مالی دولت کاهش یابد. 
بانک مرک��زی نیز تاکی��د دارد که نرخ 
س��ود بانک��ی باید متناس��ب ب��ا تورم 
کاهش یاب��د، برای همی��ن هم ولی اهلل 
س��یف، رئیس کل بانک مرکزی مطرح 
کرده که دس��تاوردهای اخیر دولت در 
کاهش قابل مالحظ��ه نرخ تورم ایجاب 
می کند که نرخ س��ود بانکی نیز کاهش 
متناس��بی را تجربه کند. او درعین حال 
نیز با بیان اینکه بانک مرکزی تا رسیدن 
به نرخ تورم سیاس��ت کاهش نرخ سود 
را دنب��ال می کند، اضافه ک��رده که نرخ 
قابل قبول س��ود نزدیک ب��ه نرخ تورم 
است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی نیز که پی��ش از این گفته بود 
ک��ه کاهش نرخ س��ود بانکی تدریجی 
خواهد بود و هر س��ه ماه یک بار درباره 
آن تصمیم گیری می شود، باز هم اعالم 
می کند که تداوم روند کاهشی نرخ سود 

ادامه می یابد. 
با این تفاس��یر، با توج��ه به اینکه تغییر 
نرخ س��ود بانک��ی با جدی��ت هر چه 
بیشتر دنبال می ش��ود، اما هنوز شورای 
پول واعتب��ار رای ب��ه کاه��ش این نرخ 
نداده اس��ت، به نظر می رسد با توجه به 
اظهارات مقام��ات دولتی و بانکی، این 
ن��رخ در آین��ده ای نزدی��ک حداقل به 

15درصد کاهش یابد.

 افزایش منابع بانک شهر 
در سال  جاری

مدیرعام��ل بانک ش��هر از افزایش 
40درصدی منابع این بانک در سال 

 95 خبر داد. 
بیان  ب��ا  محمدپورزرندی  حس��ین 
اینکه س��ال94، س��ال بسیار سختی 
در نظ��ام بانکی بود و در بس��یاری 
از گفتمان ه��ا علت رکود سیس��تم 
اقتصادی کشور را عملکرد بانک ها 
می دانس��تند، گف��ت: »واقعیت این 
اس��ت که منابع باید برای خدمات 
اس��تراتژیک هزینه شوند و در این 
اقدامات  تاکنون  بانک ش��هر  راستا 
زی��ادی را انج��ام داده، به طوری که 
ام��روز 91درصد مناب��ع این بانک 
را ش��هروندان تامین می کنند.« وی 
اف��زود: »ب��ا روحیه جه��ادی که از 
ابتدای سال در مجموعه بانک شهر 
حاک��م ب��ود، امیدواری��م منابع این 
بانک، به بیش از 40درصد نس��بت 
به سال قبل افزایش و شاخص های 

مالی آن نیز بهبود یابد.« 

بانک سینا 31ساله شد

محمدرضا پیش��رو مدیرعامل بانک 
س��ینا ب��ه مناس��بت هش��تم خرداد 
با س��ی ویکمین س��الروز  مصادف 
بان��ک س��ینا در پیام��ی  تاس��یس 
ضم��ن تبریک این روز به کارکنان، 
س��هامداران و ذی نفعان از آمادگی 
ای��ن بانک برای ارائه بهینه خدمات 
ب��ه هموطنان خب��ر داد. وی گفت: 
»بانک س��ینا ط��ی س��الیان اخیر به 
مدد تالش های مسئوالن و کارکنان 
از طری��ق تح��ول در بخش ه��ای 
بهب��ود  و  سیس��تمی  س��اختاری، 
روش ها توانسته گام های موثری در 
جهت تحقق انتظارات و پاس��خ به 
نیاز مشتریان بردارد.« پیشرو افزود: 
»ای��ن بانک با به کارگی��ری آخرین 
فناوری ه��ا و تکنولوژی های نوین 
اطالعات��ی و ارتباط��ی و با تکیه بر 
نیروه��ای مج��رب و کارآزموده و 
پیاده سازی سیاس��ت های راهبردی 
و توس��عه ای توانس��ته ب��ه جایگاه 
مناسبی برسد و به عنوان بانکی موثر 

در اقتصاد، ایفای نقش کند.«

آمادگی بانک مهراقتصاد 
برای نوسازی ناوگان هوایی

معاون اعتب��ارات و بین الملل بانک 
مه��ر اقتصاد در بازدید از ش��رکت 
هواپیمای��ی ایران ایر تور از آمادگی 
این بان��ک برای نوس��ازی ناوگان 
هواپیمای��ی خب��ر داد. ای��رج نیک 
گفت: »پ��س از دوره پس��اتحریم، 
نوس��ازی ناوگان هوای��ی می تواند 
در رش��د و توسعه اقتصادی کشور 
با  بس��یار تاثیر گ��ذار باش��د.« وی 
اع��الم حمایت بانک مهر اقتصاد از 
طرح هایی که در راس��تای حمایت 
از تولی��د داخل اجرایی می ش��وند، 
گفت: »در ش��رایطی که مقام معظم 
رهبری سال 95 را با عنوان اقتصاد 
مقاومتی، اق��دام و عمل نام گذاری 
کرده اند، حمای��ت از تولید داخلی 
نیازه��ای  تامی��ن  راس��تای  در 
تولید کنندگان و افزایش محصوالت 
صادراتی از مهم ترین عواملی است 
ک��ه می توان��د زمینه مقاوم س��ازی 

اقتصاد را فراهم کند.«

 95جایزه 500میلیون  ریالی
از سوی بانک ملی 

ریال��ی  500 میلی��ون  95 جای��زه 
کمک هزینه خرید مس��کن، جایزه 
س��ی وهفتمین  )نق��دی(  وی��ژه 
مرحل��ه قرعه کش��ی حس��اب های 
بان��ک  پس ان��داز  قرض الحس��نه 
495کمک هزین��ه  اس��ت.  مل��ی 
هریک  داخل��ی  خرید خ��ودروی 
ری��ال،  300 میلی��ون  ارزش  ب��ه 
ه��ر  ازدواج  1395کمک هزین��ه 
یک ب��ه ارزش 100میلی��ون ریال، 
1395کمک هزینه تحصیلی هر یک 
ب��ه ارزش 30میلیون ریال از دیگر 
جوایز ای��ن مرحله از قرعه کش��ی 
اس��ت. حداقل موجودی 500هزار 
ری��ال و حفظ موجودی حس��اب 
حداقل به مدت س��ه ماه متوالی تا 
روز قرعه کش��ی از شرایط شرکت 

در قرعه کشی است.

ویــــــــــــــژه

قیمت ها تا ساعت 17 روز قبل در تهران 

قیمت )تومان(ارز

3495دالر

3900یورو

5105پوند 

2710دالر کانادا 

316ین ژاپن 

955درهم امارات 

1198لیر ترکیه

875رینگیت مالزی 
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قیمت )تومان(سکه

1000000بهار آزادی

1005000امامی 

512000نیم

276000ربع 

190000گرمی

102110گرم طالی 18 عیار 

442300یک مثقال طالی 17 عیار 

136140گرم طالی 24 عیار 
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چهره گفته

تصویب 9هزار میلیارد بودجه صادراتی
در راس��تای تحقق اه��داف صادراتی 
و به منظ��ور ارج نه��ادن ب��ه ت��الش 
صادرکنندگان جهت تامین بخشی از 
ارز مورد نیاز کشور، مطابق با هر سال بنگاه های صادراتی 
نمونه کشور معرفی خواهند شد و از سوم خرداد، فرآیند 
ثبت نام صادرکنندگان نمونه آغاز ش��ده است. به منظور 
حمایت از صادرات، در بخش��ی از بس��ته ویژه حمایتی 
دولت 9هزار میلیارد ریال در نظر گرفته ش��ده است که 
بر اس��اس آن، س��ه هزار میلیارد ریال برای اعطای مشوق های صادراتی مربوط 
به صادرات غیرنفتی و غیرپتروش��یمی با اولویت صادرات دانش بنیان، یک هزار 
میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی صادراتی و پنج هزار میلیارد 
ریال نیز از محل هدفمندس��ازی یارانه ها بر اساس درآمدهای حاصل اختصاص 

داده خواهد شد. 

نبود نقدینگی دلیل رکود صنعت برق
بخش خصوصی نگ��ران نحوه ورود 
سرمایه به ایران است و با این رویکرد 
دولت که فاینانس خارجی را در عمل 
به صورت وامی برای واردات بیش��تر تجهیزات در پیش 
گرفته، صنعت برق کشور تا دو سال آینده از بین خواهد 
رفت. هم اکنون بخش تولید در صنعت برق با ظرفیتی 20 
تا 25درصدی کار می کند، اگر آمار صادرات را نداشتیم، 
این عدد پایین تر ه��م می آمد اما به هرحال آن چیزی که 
صنعت برق را به رکود کش��انده اس��ت، نبود وجود نقدینگی از سوی دولت و 
تزریق آن در پروژه هاست. متاسفانه ظرفیت های قانونی برای خروج صنعت برق 

از رکود به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

تامین و ذخیره سازی خرمای ماه رمضان
با اقدام ه��ای ص��ورت گرفته حدود 
30ه��زار ت��ن خرم��ا در اس��تان های 
خرماخیز کش��ور از جمله خوزستان، 
بوش��هر و ف��ارس ب��رای تامی��ن خرمای م��اه رمضان 
ذخیره سازی شده است که به تدریج وارد بازار می شود. 
همچنی��ن تولیدکنن��دگان 10ه��زار تن خرم��ا را برای 
خودمصرف��ی و عرضه ب��ه بازار ذخیره س��ازی کرده اند. 
خرم��ای ماه مبارک رمضان تامین اس��ت و هیچ افزایش 
نرخی در این محصول نداریم اما کنترل قیمت ها نیازمند تشدید کنترل دستگاه های 

نظارتی است.

نوسازی ناوگان دریایی با شرکت های لیزینگ
در ح��وزه هوای��ی نی��از ب��ه ایج��اد 
فرودگاه های جدید و در حوزه دریایی 
نیاز ب��ه ایجاد بنادر وج��ود دارد ولی 
همین بنادر و فرودگاه ها ظرفیت خیلی بیش��تری دارند 
که می توانیم از آنها اس��تفاده بهت��ری کنیم و این مهم با 
تمرکز بر سیاست افزایش نرخ بهره وری محقق می شود. 
یک اندیشه جدید برای نوس��ازی ناوگان دریایی ایجاد 
ش��رکت های لیزینگ است که مالک کشتی باشند که بر 

اساس قرارداد این کشتی ها را در اختیار شرکت های الینری قرار دهند.

پیمان های پولی در دستور کار بانک مرکزی
پیمان های پولی همچنان در دستور کار 
بان��ک مرکزی قرار داش��ته و در حال 
پیگیری برای اجرایی شدن قراردادهای 
منعقد شده است. بانک مرکزی اکنون در حال مذاکرات 
و پیگیری برای عملیاتی شدن پیمان پولی خود با ترکیه 
اس��ت. این در حالی اس��ت که با کشورهای دیگر مانند 
روس��یه و سایر کشورهایی که با آنها قرارداد پیمان پولی 
داریم، در حال مذاکره هستیم تا بتوان آنها را نیز عملیاتی 

کرد، چراکه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

آغاز به کار بانک های ایتالیایی با بنگاه های اقتصادی ایران
اگ��ر بخواهی��م از نظ��ر کمی س��فر 
هیات های تجاری خارجی را به ایران 
بررس��ی کنیم، مشاهده می شود که در 
میان کش��ورهای مختلف بیشترین بنگاه داران از ایتالیا به 
ایران آمدند که تعدادشان در مرز هزار مورد است. ایتالیا 
به لحاظ تفاهمنامه ها و پیش قراردادهایی که با ایران منعقد 
کرده، پیشتاز اس��ت و به لحاظ پوشش بیمه ای ساچه با 
اختصاص دادن چهار میلیارد یورو به عنوان اعتبار، مسیر 
را برای کار با ایران باز کرد. پنج، شش بانک درجه دو و سه ایتالیایی کارشان را با 

بنگاه های ایرانی شروع کرده اند.

ولی اهلل افخمی راد
رئیس سازمان توسعه تجارت

علیرضا کالهی
رئیس سندیکای برق کشور

ابوالقاسم حسن پور
معاون وزیر جهاد کشاورزی

عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی

غالمعلی کامیاب
معاون ارزی بانک مرکزی

احمد پورفالح
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا

فرهیختگان| قیمت نفت که از دو س��ال گذش��ته روند 
نزولی بی س��ابقه ای را طی کرده، س��بب ش��ده است 
کش��ورهایی مانن��د ایران ک��ه بودجه سالیانه ش��ان به 
درآمده��ای نفتی وابس��ته بود با خطر مواجه ش��وند. 
راهکاری که بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی بر آن 
تاکید داشتند و دولت ها توجهی به آن نمی کردند، تکیه 
بر درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی اس��ت. 
حاال ه��م دولت یازدهم با درک آنچه س��بب کاهش 
درآمدهای دولت ش��ده اس��ت، مصمم تر از گذش��ته 
ب��ه دنبال تحق��ق درآمدهای مالیاتی اس��ت. در قانون 
بودجه امسال درآمدهای مالیاتی نزدیک به 100 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است، با این حال کشور 
هیچ گاه تجربه صددرصدی این میزان درآمد را نداشته 
است؛ دلیلش هم مس��اله ای به نام فرار مالیاتی است. 
دیروز محمدباق��ر نوبخت، رئیس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی در اجالس سراس��ری مدیران مالیاتی 
کش��ور با انتقاد از مالیات گریزی در کش��ور بیان کرد: 

»ع��ده ای فرار مالیاتی را یک هنر می دانند.« نوبخت با 
بیان اینکه اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است، 
عن��وان کرد: »با توجه به ش��رایط رونق اقتصادی باید 
به سمتی برویم که س��هم مالیات ها از بودجه افزایش 
یابد؛ البته نه از محل افزایش نرخ ها و فش��ار بیشتر بر 
مودیان موجود، بلکه با شناس��ایی آن بخش از اقتصاد 

که هم اکنون از مالیات مس��تثنی یا معاف اس��ت یا ما 
از آن مغفول مانده ایم.« سیدکامل تقوی نژاد، رئیس کل 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور هم در این مراسم، سال 
95 را س��الی سرنوشت ساز برای نظام مالیاتی و مردم 
عن��وان کرد و توضی��ح داد: »افزایش درآمدها، کاهش 
هزینه های وصول، افزایش کارایی و تعامل با مردم از 
مهم ترین سیاس��ت های سازمان امور مالیاتی کشور در 

سال جاری به شمار می رود.« 
براس��اس آمارهای رس��می فقط حدود 30 درصد از 
کل کسانی که مشمول مالیات هستند، مالیات خود را 
پرداخت می کنند. کس��انی که به گفته مسئوالن دولت، 
بیشترشان کارمندان دولت و حقوق بگیران هستند. این 
در ش��رایطی اس��ت که نزدیک به 70 درصد از دادن 
مالیات ف��رار می کنند. پیش تر علی عس��گری، رئیس 
سابق امور مالیاتی کش��ور گفته بود: »ایرانی ها ساالنه 
530 ه��زار میلی��ارد تومان مالی��ات نمی دهند.« او در 
عین حال توضیح داده بود: »آن چیزی که درباره فرار 
مالیاتی واقعیت دارد این اس��ت که حجم فرار مالیاتی 
در اقتص��اد کش��ور چه از نوع قاچ��اق و فعالیت های 
غیرقانون��ی و چه از ن��وع فعالیت قانون��ی که دارای 
کتمان است، حجم بسیار باالیی است و کشور باید در 

این زمینه به صورت جدی تر عمل کند.«

ذره بـــــــــین

عبدالناصرهمتی: اگر 
همه بانک ها همت کنند 
نرخ سود به میزان 15 
درصد کاهش می یابد
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محمدباقر نوبخت تاکید کرد

دفاع تمام قد دولت از سیاست های مالیاتی

قیمت ها براساس بازار خودرو

قیمت )تومان(مدل

32600000پژو 206 تیپ 2

36700000پژو 206 تیپ 5

V8 34500000پژو 206 صندوق دار تیپ

E2 38500000تندر 90 مدل

ELX 40200000پژو پارس

EX 111 20600000پراید

19200000پراید SL 132 گازسوز

SE 20500000پراید 111 مدل

49800000تندر E2 اتوماتیک

خودروداخلی

قیمت ها براساس بازار خودرو

قیمت )تومان(مدل

109500000مزدا 3 تیپ 4 صندوق دار

36000000وانت مزدا تک کابین

345000000پرادو VX چهار در آفرود

204000000راو 4 تیپ 3

GLX 193000000کمری

1420000000پانامرا 8 سیلندر توربو

S 405000000پورشه کایمن

169000000سوناتا فول 2014

177000000هیوندای سانتافه فول 2.4

خودرووارداتی

 صف مشتریان در بانک

 محمدباقر نوبخت
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صفحه نفت و انرژی: مهر- رییس سندیکای 
صنعت برق با انتقاد از قراردادهای واردات 
کاالهای برقی از کره جنوبی گفت: با سقوط 
ارزی،  درآمدهای  کاهش  و  نفت  قیمت 
شده  عمیق تر  برق  صنعت  رکود  شکاف 

است.
حدود  حاضر  حال  در  گفت:  کالهی  علیرضا 
فنی  خدمات  تجهیزات،  کاال،  انواع  درصد   ۹۰
و مهندسی در سطح صنایع برق و انرژی ایران 
رسیده ایم.رییس  خودکفایی  به  و  شده  بومی 

اینکه  بیان  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
دو  حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 
برق در ایران تولید و صادر شده است.این مقام 
مسوول با تاکید بر اینکه با سقوط قیمت جهانی 
نفت خام و کاهش منابع مالی و نقدینگی دولت، 
رکود حاکم بر صنعت برق ایران سنگین تر شده 

است، اظهار داشت: در شرایط فعلی وزارت نیرو 
معوق  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   ۳۳ بر  بالغ 
دارد که با توجه به سیاست های موجود به نظر 
بدهی های  حجم  کاهش  در  تغییری  می رسد 

برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.

جهان 
صنعت

بحران نفت دامن برق را گرفت
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ورود  نحوه  از  خصوصی  بخش  نگرانی 
سرمایه به ایران است و با این رویکرد دولت 
به صورت  را در عمل  فاینانس خارجی  که 
وامی برای واردات بیشتر تجهیزات در پیش 
گرفته، صنعت برق کشور تا 2 سال آینده از 

بین خواهد رفت. 
رئیس  کالهی،  علیرضا  تسنیم،  گزارش  به   
سندیکای صنعت برق در نشستی خبری اظهار 
را  برق  صنعت  گرفتن،  وام  قبیل  این  داشت: 
گرفتار باتالقی خواهد کرد که جبران آن سخت 
خواهد بود. وی تصریح کرد: ایران به خودکفایی 
رسیده  برق  صنعت  در  درصدی   95 از  بیش 
تقاضای  وجود  با  و  خودکفایی  این  وجود  با  و 
برق  صنعت  درصدی،   6 ساالنه  رشد  موثر 
کشور در رکود عمیق قرار دارد.  وی ادامه داد: 
سرمایه گذاری مستقیم )FDI( واقعی پتانسیل 
رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون صنعت 
شدن  آزاد  با  بودیم  امیدوار  خودکفاست  برق 
منابع مالی دولت و بهتر شدن وضعیت بودجه، 
اما  شود  خارج  وضعیت  این  از  برق  صنعت 
متاسفانه همچنان در رکود عمیق بسر می بریم.  
کالهی با بیان اینکه هم اکنون بخش تولید در 
صنعت برق با ظرفیتی 20 تا 25 درصدی کار 
می کند، گفت: آن چیزی که صنعت برق را به 

سوی  از  نقدینگی  وجود  عدم  کشانده،  رکود 
دولت و تزریق آن در پروژه ها است.  وی ادامه 
خروج  برای  قانونی  ظرفیت های  متأسفانه  داد: 

استفاده  مورد  درستی  به  رکود  از  برق  صنعت 
قرار نمی گیرد.

وطن امروز

نابودی صنعت برق ایران تا 2 سال دیگر
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را  خود  دیون  از  بخشي  تا  دارد  بنا  دولت 
خزانه  اوراق  عرضه  طریق  از  طلبکاران  به 
اسالمي تسویه کند ولي ظرف 3 ماه اخیر 
اوراق به دست بخش خصوصي واقعي  این 
نرسیده است و شرکت هایي نیمه دولتي که 
از این اوراق بهره مند شده اند، قادر به نقد 

کردن آن به بهاي واقعي نیستند.
هیأت  اعضاي  نشست  در  دیروز  موضوع  این 
رئیسه سندیکاي صنعت برق ایران با خبرنگاران 
اعالم شد.به گزارش خبرنگار ما، مهندس علیرضا 
در  ایران  برق  رئیس سندیکاي صنعت  کالهي 
این نشست خبري با اشاره به رکود عمیق حاکم 
بر صنعت برق کشور گفت: هم اکنون فقط یک 
چهارم از ظرفیت صنایع این حوزه فعال است و 
اگر دولت در نحوه مشارکت با سرمایه گذاران 
مي  سفر  کشورمان  به  تازگي  به  که  خارجي 
کنند، تجدید نظر نکند، حتمًا صنایع این بخش 

لطمه جدي خواهند دید.
وي ادامه داد: دولت در بخش آب و برق حدود 
بخش  پیمانکاران  به  تومان  میلیارد  هزار   33
دارد.  بدهي  صنعتي  هاي  شرکت  و  خصوصي 
توماني  میلیارد  هزار  کسري 15  این،  بر  عالوه 
میزان سرمایه گذاري در این بخش باعث تشدید 

رکود در صنعت آب و برق کشور شده است.
رئیس سندیکاي صنعت برق ایران گفت: وزارت 
نیرو در سالهاي اخیر به جهت روابط به شدت 
شده  موفق  خود  نه  آن،  بر  حاکم  بروکراتیک 
به  نه  و  دهد  انجام  حوزه  این  در  را  اي  پروژه 

بخش خصوصي اجازه تحرک داده است.
وي گفت: بخش خصوصي هرگز مخالف سرمایه 
نحوه  ولي  نیست،  کشور  در  خارجي  گذاري 
ورود سرمایه به شکل فعلي که طرف خارجي 
عالوه بر تامین منابع مالي بخش قابل توجهي 
از کاالهاي مورد نیاز یک پروژه را به ایران وارد 
مي کند، کاماًل ضد تولید ملي و مغایر با اهداف 

اقتصاد مقاومتي است.
مهندس بخشي نایب رئیس این سندیکا هم به 
تعهد دولت مبني بر عرضه اوراق خزانه اسالمي 
اشاره  پیمانکاران  به  خود  دیون  تسویه  براي 

کرد و گفت: این اوراق تاکنون مشکلي را حل 
نکرده و به دست بخش خصوصي نرسیده است؛ 
نیمه دولتي  مپنا که یک شرکت  به شرکت  اما 
محسوب مي شود، این اوراق داده شده است و 
این شرکت هم ناچار شده اوراق خزانه دریافتي 
را 20 درصد پایین تر از ارزش آنها و با پرداخت 

نرخ تنزیل در بازار سرمایه به فروش برساند.
وي با اشاره به اینکه اقتصاد برق به دلیل اختالف 
قیمت برق با قیمت تمام شده دچار مشکل است 
و این مي شود که مي بینیم وزارت نیرو بیش از 
33 هزار میلیارد تومان بدهي دارد، تأکید کرد: 
هیأت  و  شرکت ها  ورود  با  روزها  این  متأسفانه 
اقتصادي خارجي مدام مي شنویم که مي گویند 
بخش خصوصي صنعت برق مخالف حضور این 
اینطور  حالیکه  در  است،  خارجي  هیأت هاي 
نیست.نایب رئیس سندیکاي صنعت برق ایران 
پول هاي  ورود  نگران  و  مخالف  ما  کرد:  تصریح 
خارجي هستیم، چرا که معتقد هستیم صنعت 
برق که خودکفا است، نیازمند فاینانس نیست.

قرارداد  که  روزي  همان  در  درست  افزود:  وي 
ساخت و خرید 43 هزار ترانس برق با کره جنوبي 
در هتل اسپیناس در حال امضاء بود،بزرگترین 

کارخانه ترانس در کشور به بهره برداري رسید.
بخشي ادامه داد: متأسفانه به اسم سرمایه گذاري 
بزرگ  فضاي  یک  ایجاد  و  فاینانس  فرمول  و 
پیمانکار  شرکت هاي  تضعیف  حال  در  وارداتي 

و بخش خصوصي داخلي هستند.
وي به برگزاري مناقصه خرید کاال و تجهیزات 
گفت:  و  کرد  اشاره  توزیع  فوق  پست   312
بخش  تشکل هاي  که  است  این  ما  پیشنهاد 
داده  دخالت  مناقصات  تمام  در  خصوصي 
شوند؛ چرا که حضور شرکت هاي خارجي باید 
شرکت هاي  با  مشترک  سرمایه گذاري  با  توأم 
انتقال  موجب  موضوع  همین  که  باشد  ایراني 
تکنولوژي و تقویت بخش تولید داخل مي شود.

از  انتقاد  با  برق  صنعت  سندیکاي  رئیس  نایب 
روز  اقدامات  برخالف  متأسفانه  که  موضوع  این 
دنیا به سمت وام گرفتن و وارد کردن کاال روي 
است  گفته  توانیر  مدیرعامل  گفت:  آورده ایم، 

برق  صنعت  جدید  طرح هاي  اجراي  براي  که 
سرمایه گذاران خارجي با یک الزام روبه رو هستند 
باید 51 درصد کاالها و تجهیزات پروژه ها را  و 
ما  اعتقاد  اما  تأمین کنند،  داخلي  از سازندگان 
این است که سرمایه گذار خارجي قطعًا براي این 

موضوع هم راهي پیدا خواهد کرد.
قرارداد خرید 43  با کره جنوبي  به گفته وي، 
اعتراض  ما  وقتي  و  بسته مي شود  ترانس  هزار 

مي کنیم مي گویند کمبود نقدینگي داریم.

اطالعات

بدهي 33 هزار میلیارد توماني به پیمانکاران بخش خصوصي در بخش آب و برق
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رئیس سندیکای صنعت برق گفت: نگرانی 
سرمایه  ورود  نحوه  از  خصوصی  بخش 
که  دولت  رویکرد  این  با  و  است  ایران  به 
فاینانس خارجی را در عمل به صورت وامی 
پیش  در  تجهیزات  بیشتر  واردات  برای 
گرفته، صنعت برق کشور تا دو سال آینده 

از بین خواهد رفت.
نشستی  در  علیرضا کالهی  تسنیم،  گزارش  به 
خبری اظهار کرد: ایران به خودکفایی بیش از 
95 درصدی در صنعت برق رسیده و با وجود 
موثر رشد ساالنه 6  تقاضای  و  این خودکفایی 
درصدی، صنعت برق کشور در رکود عمیق قرار 

دارد.
رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: این 
قبیل وام گرفتن، صنعت برق را گرفتار باتالقی 

خواهد کرد که جبران آن سخت خواهد بود.
 )FDI( مستقیم  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  وی 
واقعی، ظرفیت رشد اقتصادی ایجاد می کند و 
چون صنعت برق خودکفاست امیدواریم با آزاد 
بهتر شدن وضعیت  و  دولت  مالی  منابع  شدن 
بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود، 
سر  به  عمیق  رکود  در  همچنان  متاسفانه  اما 

می بریم.
تولید  بخش  اکنون  هم  این که  بیان  با  کالهی 

تا 25 درصدی  با ظرفیتی 20  در صنعت برق 
کار می کند، گفت: اگر آمار صادرات را نداشتیم 
حال  هر  به  اما  می آمد،  هم  پایین تر  عدد  این 
به رکود کشانده  را  برق  آن چیزی که صنعت 
در  آن  تزریق  و  دولت  سوی  از  نقدینگی  نبود 

طرح هاست.
قانونی  ظرفیت های  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
برای خروج صنعت برق از رکود به درستی مورد 

استفاده قرار نمی گیرد.
کالهی با بیان این که نظام بانکی پاشنه آشیل 
است، خاطرنشان کرد:  اقتصادی کشور  توسعه 
باید در راستای اصالح نظام بانکی کشور اقدام 
قاطع انجام داد. در حال حاضر تولیدکننده باید 
کند  اقدام  شرایطی  در  مالی  تأمین  به  نسبت 
که بهره های سنگینی را باید متحمل شود که 
خارج  رقابت  بازار  از  را  شرکت ها  شرایط،  این 

می کند.`

جام جم

واردات، صنعت برق ایران را تا 2 سال آینده از بین می برد
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گفت:  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
کار  ظرفیت  چهارم  یک  با  برق  صنعت 
می کند و رکود عمیق همچنان در آن وجود 

دارد.
علیرضا کالهی در پاسخ به سؤال فارس مبنی 
از رکود  از برجام  بعد  آیا صنعت برق  اینکه  بر 
خارج شده است یا خیر، گفت: صنعت برق به 
ارتباط  در  بین المللی  تحریم های  با  هیچ وجه 
خودکفایی  دلیل  به  تحریم  و  نیست  و  نبوده 
بگذارد،  تاثیر  آن  بر  هیچ عنوان  به  نتوانست 
دولت  با  به طور مستقیم  برق  بنابراین صنعت 
در ارتباط مستقیم است و چون دولت در تامین 
دچار  نیز  بخش  این  داشت  مشکل  نقدینگی 

مشکل شده است.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
در  فساد  و  دارد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  را 
آن به هیچ وجه وجود ندارد، تاکید کرد: صنعت 
 95 میزان  به  و  دانش بنیان  صنعت  یک  برق 
درصد خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد 
خود  به  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
میراث  این  افزود:  است.کالهی  داده  اختصاص 
را وزارت نیرو با 33 هزار میلیارد تومان بدهی 
و کسری 15 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
بر  با خود یدک می کشد و رکود عمیق حاکم 

صنعت برق همچنان وجود دارد.
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 
که  است  این  ما  باور  کرد:  خاطرنشان  است، 
اقتصادی  درصد مشکالت  در 70  سوءمدیریت 

تاثیر به سزایی داشته است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیئت های 
می شود گفت: فاینانس و وام مشکل صنعت برق 
باتالقی خواهد  را گرفتار  برق  نیست و صنعت 
و حتی  بود  خواهد  آن سخت  جبران  که  کرد 
تعهدات  اجرای  در  اعتبار  رفتن  بین  از  باعث 

بین المللی می شود.کالهی افزود: سرمایه گذاری 
را  اقتصادی  رشد  پتانسیل  واقعی  مستقیم 
ایجاد می کند و چون صنعت برق خودکفاست 
امیدوار بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت و 
بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این 
اما متاسفانه همچنان  در  وضعیت خارج شود 

رکود عمیق به سر می بریم.

 25 و  چهارم  یک  با  برق  صنعت  گفت:  وی 
درصد ظرفیت کار می کند و اگر آمار صادرات 
را نداشتیم این عدد پایین تر هم می آمد اما به 
هر حال آن چیزی که صنعت برق را به رکود 
سوی  از  نقدینگی  وجود  عدم  است  کشانده 

دولت و تزریق آن در پروژه ها است.

کیهان

رئیس سندیکای صنعت برق ایران:

صنعت برق هنوز در رکود عمیق است
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وزارت نیرو 33هزار میلیارد تومان بدهی و 
15هزارمیلیارد تومان کسری سرمایه گذاری 

دارد
هیات  رئیس  کالهی  زاهدی-علیرضا  مهدی 
مدیره سندیکای برق در نشستی خبری با بیان 
اینکه  صنعت برق تمام ملزومات را در تحقق 
اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در این صنعت اصال 
از عارضه های  فساد وجود ندارد چرا که یکی 
اقتصاد کشور تمرکز بر منابع درآمد باال و مواد 
اولیه است و این معضل در صنعت برق کشور 

وجود ندارد.
وی افزود: صنعت برق صنعتی دانش بنیان است 
در حال حاضر  و  است  که ۹۵ درصد خودکفا 

پتانسیل صادرات ۸۵ درصدی را دارد.
گذشته  سال  سه  طی  ما  کرد:  تصریح  کالهی 
مشکالت  قبلی  دولت  که  بودیم  باور  براین 
زیادی را برای دولت فعلی به ارث گذاشته که 
لذا  برد  می  را  زیادی  زمان  و  هزینه  آنها  رفع 

سندیکا سکوت  کرده و نقد نمی کند.
هزار   ۳۳ نیرو  وزارت  اکنون  داد:  ادامه  وی 
میلیارد تومان بدهی و کسری ۱۵ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری دارد و رکوردی عمیق بر 
این صنعت مستولی شده است تا جایی که بیم 
آن می رود که این صنعت از بین برود و حتی 

در آینده به خارج از کشور وابسته شویم.
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  ۵۰هزار  مستقیم 
است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در ۷۰درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
وری  بهره  افزایش  راستای  در  گفت:  کالهی 
راه آهن ۱۹میلیارد دالر بودجه ازمحل مصوبه 
به  نیرو  وزارت  اما  دریافت کرد  اقتصاد  شورای 
و  نه خودش  بوروکراتیک  های  گرفتاری  دلیل 
نه برای بخش خصوصی پروژه ای تعریف نکرد.

با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 

حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
را  برق  صنعت  وام  و  فاینانس  گفت:  می شود 
گرفتار باتالقی خواهد کرد که جبران آن سخت 
خواهد بود و حتی باعث از بین رفتن اعتبار ما 

در اجرای تعهدات بین المللی می شود.
وی افزود: FDI واقعی پتانسیل رشد اقتصادی 
را ایجاد می کند و چون صنعت برق خودکفاست 
امیدواریم بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت 
و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی درباره خروج از رکود صنعت برق پس 
با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت:  برجام  از 
تحریم  نبوده  ارتباط  در  بین المللی  تحریم های 
صنعت  این  زیرا  بگذارد  تأثیر  آن  بر  نتوانست 
بطور مستقیم با دولت درارتباط است و دولت 
تامین  در  دولت  چون  و  بخرد  برق  ما  از  باید 
دچار  نیز  بخش  این  داشت  مشکل  نقدینگی 

مشکل شده است.
وی همچنین با بیان اینکه عدم تزریق نقدینگی 
از سوی دولت به پروژه ها این صنعت را دچار 
حاضر  درحال  داشت:  اظهار  کرده،  چالش 
صنعت برق با یک چهارم و ۲۵ درصد ظرفیت 
کار می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این 

آمار پایین تر هم می آمد.

انتقاد بخش خصوصی صنعت برق از 
فاینانس های خارجی

رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق هم 
در این نشست خبری گفت: ۸۶ درصد نقدینگی 
از طریق سپرده بانکی منجر شده است که این 
حجم پول به تولید تزریق نشود و ضمن اینکه 

روز به روز نیز بر میزان آن افزوده شود.
باقری با بیان اینکه یکی از موانع اصلی و چالش 

در  توافق  با  ساله  سه  فعالیت  با  ایران  اقتصاد 
داشت:  اظهار  شد،  برطرف  هسته ای  مذاکرات 
بحث  صادراتی  شرکت های  موانع  از  یکی 
و  شده  برطرف  خوشبختانه  که  بود  تحریم ها 
حقانیت جمهوری اسالمی در مواجهه به تحریم 
که صادرات را نیز تحت الشعاع قرار می داد اثبات 

شد.
اصالح  به  بی توجهی  اینکه  به  اشاره  با  باقری 
ساختار بانکی منجر می شود که با استانداردهای 
سرمایه گذاری  و  باشیم  داشته  فاصله  دنیا  روز 
خارجی نیز به بازار داخل به درستی ورود پیدا 
اظهار  و  اشاره  برق  بخش  رکود  به  نمی کند 
درصد   ۶ ساالنه  ما  اینکه  علی رغم  داشت: 
افزایش تقاضای برق را داریم ولی همچنان در 

این صنعت رکود داریم.

جهان 
اقتصاد

رکودعمیق در صنعت برق

35

ویژه نامه بازتاب نشست مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران    12 خرداد ماه 1395   



این  حل  برای  را  خود  دوم  پیشنهاد  باقری 
موضوع جذب سرمایه مستقیم دانست و گفت: 
جذب  معنی  به  می آید  فاینانس  اسم  وقتی 
سرمایه نیست و به همراه آن واردات نیز صورت 
جذب  روی  دنیا  تمام  که  حالی  در  گیرد  می 

سرمایه متمرکز شده اند.
وی به گزارش بانک جهانی مبنی بر میزان جذب 
طبق  داشت:  اظهار  و  اشاره  ایران  در  سرمایه 
اعالم این بانک کل جذب سرمایه ایران نسبت 
به دنیا هفده صدم درصد است که بسیار ناچیز 
است اما گله ما این نیست که از سرمایه گذاری 
این است که  ما  استفاده نشود. سخن  خارجی 
وقتی  که  چرا  کند  رقابت  باید  نیز  ما  کشور 
سرمایه گذار وارد کشور می شود چسبندگی به 
اقتصاد بیشتر می شود و با کوچکترین تکانه های 
سیاسی نیز از کشور خارج نمی شود و این برای 
این  ما  سخن  دارد.  منفعت  کشور  این  صنعت 
این  که  چرا  نگیرد  صورت  فاینانس  که  است 
مسئله باعث می شود تولید داخل ضعیف شود.

وی با انتقاد از اینکه ۱۰ میلیارد دالر تفاهم نامه 
با کره جنوبی بدون اطالع بخش خصوصی امضا 
آیا  که  است  این  ما  داشت: سخن  اظهار  شده 
از  باید  تولید داخل داریم  ترانس در حالی که 
ما  اقتصاد  برای  این  شود  وارد  کشورها  دیگر 

شایسته نیست.
باقری همچنین گفت: میزان صادرات در تمام 
دنیا وجه ممیزه کشورها تلقی می شود و ما نیز 
به جهت  منطقه  اول  رتبه  افق ۱۴۰۴  در  باید 
صادرات به میزان ۲۰۰ میلیارد دالر باشیم که 
امسال این میزان ۱۰ میلیارد دالر هدفگذاری 
دالر  میلیارد   ۳۰ صادرات  پتانسیل  ما  و  شده 
منابع غیرنفتی را داریم که این رقم با آنچه در 

چشم انداز ۱۴۰۴ پیش بینی شده فاصله دارد.
اوراق خزانه اسالمی به بخش خصوصی نرسید

نایب رئیس سندیکای صنعت برق هم در این 
نشست با بیان اینکه اوراق خزانه اسالمی تاکنون 
مشکلی را حل نکرده و به بخش خصوصی هم 
عنوان  به  مپنا  گفت:  است،   نرسیده  اوراق  این 
شرکت نیمه دولتی اوراق خزانه اسالمی را با نرخ 

تنزیل در بازار سرمایه به فروش می رساند.
بخشی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قرار بود 
اوراق خزانه اسالمی به بخش خصوصی پرداخت 
است،  گرفته  صورت  پرداخت ها  این  آیا  شود 
گفت: اسناد خزانه اسالمی تا االن مشکل را حل 
نکرده است و تاکنون از هر بخش خصوصی که 
سؤال شده است آنها اعالم کرده اند که به آنها 

پرداخت نشده است.
اعضای  جزو  که  مپنا  شرکت  اما  افزود:  وی 
شرکت  یک  و  است  برق  صنعت  سندیکای 
داده  اوراق  این  می شود  محسوب  نیمه دولتی 
را ۲۰  اوراق  این  نیز  این شرکت  و  است  شده 
درصد پایین تر و با نرخ تنزیل در بازار سرمایه 

به فروش می رساند.
دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دچار  شده  تمام  قیمت  با  برق  قیمت  اختالف 
مشکل است و این می شود که می بینیم وزارت 
بدهی  تومان  میلیارد  هزار   ۳۳ از  بیش  نیرو 
ورود  با  روزها  این  متأسفانه  کرد:  تأکید  دارد، 
مدام  اقتصادی  هیأت  و  خارجی  شرکت های 
می شنویم که می گویند بخش خصوصی صنعت 
برق مخالف حضور این هیأت های خارجی است 

در حالیکه اینطور نیست.
ورود  نگران  و  مخالف  ما  کرد:  تصریح  وی 
پول های خارجی هستیم چرا که معتقد هستیم 
صنعت برق که خودکفا است نیازمند فاینانس 

نیست.
قرارداد  که  روزی  همان  در  درست  افزود:  وی 
کره  با  برق  ترانس  هزار   ۴۳ خرید  و  ساخت 

امضاء  حال  در  اسپیناس  هتل  در  جنوبی 
به  کشور  در  ترانس  کارخانه  بزرگترین  بود 

بهره برداری رسید.
داد:  ادامه  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
فرمول  و  سرمایه گذاری  اسم  به  متأسفانه 
وارداتی  بزرگ  فضای  یک  ایجاد  و   فاینانس 
و بخش  پیمانکار  در حال تضعیف شرکت های 

خصوصی داخلی هستند.
وی به برگزاری مناقصه خرید کاال و تجهیزات 
گفت:  و  کرد  اشاره  توزیع  فوق  پست   ۳۱۲
بخش  تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد 
خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده شوند 
چرا که حضور شرکت های خارجی باید توأم با 
ایرانی  شرکت های  با  مشترک  سرمایه گذاری 
باشد که همین موضوع موجب انتقال تکنولوژی 

و تقویت بخش تولید داخل می شود.
وی با انتقاد از این موضوع که متأسفانه برخالف 
وارد  و  گرفتن  وام  سمت  به  دنیا  روز  اقدامات 
مدیرعامل  گفت:  آورده ایم،  روی  کاال  کردن 
طرح های  اجرای  برای  که  است  گفته  توانیر 
جدید صنعت برق سرمایه گذاران خارجی با یک 
و  کاال  درصد   ۵۱ باید  و  هستند  روبه رو  الزام 
تجهیزات پروژه ها را از سازندگان داخلی تأمین 
سرمایه گذار  که  است  این  ما  اعتقاد  اما  کنند 
این موضوع هم راهی پیدا  برای  خارجی قطعًا 

خواهد کرد.
قرارداد خرید ۴۳  با کره جنوبی  به گفته وی، 
اعتراض  ما  وقتی  و  بسته می شود  ترانس  هزار 

می کنیم می گویند کمبود نقدینگی داریم. 

 

 

جهان 
اقتصاد
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سندیکای  رئیس  انرژی:  گروه  تفاهم- 
فاینانس  اینکه  بیان  با  ایران  برق  صنعت 
نمی کند  حل  را  برق  صنعت  مشکل  وام  و 
کرد،  خواهد  باتالق  گرفتار  را  بخش  این  و 
ظرفیت  چهارم  یک  با  برق  صنعت  گفت: 
با  قرارداد  امضای  متأسفانه  و  می کند  کار 
موجب  برق  بخش  در  خارجی  کشورهای 
داخلی  پیمانکاران  و  شرکت ها  تضعیف 

می شود.
علیرضا کالهی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا صنعت برق بعد از برجام از رکود خارج شده 
هیچ  به  برق  کرد: صنعت  اظهار  خیر،  یا  است 
نبوده  ارتباط  بین المللی در  با تحریم های  وجه 
و نیست و تحریم به دلیل خودکفایی نتوانست 
بگذارد،بنابراین  تأثیر  آن  بر  عنوان  هیچ  به 
صنعت برق به طور مستقیم با دولت در ارتباط 
مستقیم است و چون دولت در تامین نقدینگی 
مشکل داشت این بخش نیز دچار مشکل شده 
است. کالهی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام 
و  دارد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  را  ملزومات 
تاکید  ندارد،  وجود  وجه  هیچ  به  آن  در  فساد 
به  و  برق یک صنعت دانش بنیان  کرد: صنعت 
میزان 95 درصد خودکفاست و در حال حاضر 
82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را 
به خود اختصاص داده است. وی افزود: وزارت 
کسری  و  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   33 نیرو 
خود  با  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار   15
بر  حاکم  عمیق  رکورد  و  می کشد  یدک  به 
صنعت برق همچنان وجود دارد.کالهی با اشاره 
به اینکه صنعت برق به طور مستقیم 50 هزار 
فرصت شغلی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: 
باور ما این است که سوء مدیریت در 70 درصد 
است.  داشته  بسزایی  تاثیر  اقتصادی  مشکالت 

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز 
همانند وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 
19 هزار میلیارد تومان پروژه را مصوب و تعریف 
کرد، اظهارداشت: متأسفانه وزارت نیرو به خاطر 
گرفتاری های داخلی خود نتوانست پروژه جدید 
معرفی و تصویب کند و در ضمن اجازه هم نداد 
این پروژه ها شود.وی  که بخش خصوصی وارد 
واقعی   )FDI( مستقیم  سرمایه گذاری  افزود: 
پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون 
صنعت برق خودکفاست امیدواریم بودیم با آزاد 
بهتر شدن وضعیت  و  دولت  مالی  منابع  شدن 

بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود 
سر  به  عمیق  رکود  در  همچنان  متاسفانه  اما 
می بریم. کالهی در پاسخ به اینکه صنعت برق 
با چند درصد ظرفیت کار می کند گفت: صنعت 
کار  ظرفیت  درصد   25 و  چهارم  یک  با  برق 
می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این عدد 
آن چیزی  هر حال  به  اما  پایین تر هم می آمد 
است عدم  رکود کشانده  به  را  برق  که صنعت 
وجود نقدینگی از سوی دولت و تزریق آن در 

پروژه ها است .

تفاهم

 صنعت برق در رکود عمیق
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نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
3نفت و انرژی

یکشنبه 9 خرداد ماه 1395 سال دوازدهم ـ شماره 2816 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
خواهان مهری حس��ینی فرزند مس��لم دادخواس��تی بطرفیت غالم پرهام��ی فرزند ناصر 
بخواس��ته طالق بش��ماره 942569 ثبت و برای مورخ 95/5/17 ساعت 9/30 تعیین وقت 
رس��یدگی گردیده و چون نامبرده مکان نامعلوم اعالم ش��ده ازاینرو بر حس��ب تقاضای 
خواهان و دس��تور دادگاه و مس��تنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج 
و از خوانده فوق دعوت می ش��ود که در مورخ یاد ش��ده در جلسه دادگاه حاضر شده و 
ضمنًا تا قبل از طول وقت رس��یدگی می تواند به دفتر دادگاه مراجعه و با دریافت نس��خه 
دوم دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت خود را اعالم نماید در صورت عدم حضور 

دادگاه مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی دادگستری بهارستان

خواهان علی قراگزلو دادخواستی بطرفیت خوانده اسداله فتحی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواس��ته و مطالبه طلب تقدیم دادگاه نموده که برای 
رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه- کیلومتر 25 نسیم 
شهر، میدان هفت تیر، ابتدای بلوار خیرآباد، خیابان دادگستری- دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع 
و بکالس��ه 9409982988100790  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/6/16 و ساعت 9 تعیین 
ش��ده اس��ت. بعلت نامعلوم بودن خوانده و درخواست خواهان و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق برای 

رسیدگی حاضر گردد. 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان 
جواد مهرجو

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9409981233100904 ش��عبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان قائمشهر 

)102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509971231000149 
ش��کات: 1- آقای حس��ینعلی نوری نژاد فرزند قنبر بنش��انی مازندران- قایم شهر خیابان 
تهران اس��کندر کال ارکیده 4 منزل شخصی 2- آقای احمد نوری نژاد برنجستانکی فرزند 
حس��ینعلی بنشانی شهرستان قایم ش��هر خیابان تهران اس��کندرکال کوچه ارکیده 4 منزل 

حسینعلی نوری نژاد 
متهمی��ن: 1- آق��ای مجید پاکباز 2- مصطفی پاکباز 3- آقای فرمان پاکباز 4- آقای مجتبی 

پاکباز همگی بنشانی مازندران قایم شهر روستای افرا قلم )فعال مجهول مکان( 
اتهام ها: 1- تخریب ورود به عنف. توهین به اشخاص عادی 4 ضرب و جرح 

رای دادگاه 
حس��ب کیفر خواست شماره 943201- 94/11/4 دادس��رای عمومی و انقالب قائمشهر 
آقای��ان 1- مصطف��ی 2- فرهان 3- مجی��د 4- مجتبی همگی با ن��ام خانوادگی پاکباز که 
مش��خصات بیش��تری از آنها ارائه نشده متهم هس��تند به ورود به عنف به منزل حسینعلی 
نوری نژاد و فحاش��ی نس��بت به خانم مریم و آقای احمد هر دو نوری نژاد ضمن اینکه 
متهم ردیف س��وم به تخریب شیش��ه و درب خانه آقای حس��ینعلی نوری نژاد نیز متهم 
اس��ت همچنین متهم ردیف چهارم بهایراد صدمه بدنی عمدی نس��بت به خانم نوری نژاد 
و فحاش��ی نس��بت به وی و آقای احمد نوری نژاد متهم است با توجه به شکایت شکات 
تحقیق انجام ش��ده توس��ط مامورین که بالفاصله پس از درگیری در صحنه حاضر شدند، 
گواه��ی گواهان، نظریه پزش��کی قانونی و با عنایت به متواری ب��ودن متهمان و در نتیجه 
عدم دفاع ایشان در مراحل دادرسی اتهام های انتسابی در کیفرخواست ثابت است دادگاه 
ب��ا رعای��ت قاعده تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اس��المی مصوب 1392 و 
به اس��تناد مواد 694- 608- 677 از قانون تعزیرات مصوب 1375 متهمان ردیف یک تا 
س��ه را از جهت ورود به عنف به تحمل س��ه سال حبس درجه پنج و از جهت فحاشی به 
تحمل 74 ضربه ش��الق درجه ش��ش محکوم می نماید همچنین دادگاه متهم ردیف سوم 
را عالوه بر مجازات های مذکور از بابت تخریب به اس��تناد ماده 677 از قانون پیش گفته 
به تحمل س��ه سال حبس درجه پنج محکوم می نماید که مجازات اشد قابلیت اجرا دارد 
همچنی��ن دادگاه مته��م ردیف چهارم مجتبی پاکباز را برای ایراد ضرب عمدی به اس��تناد 
مواد 449 و 569 قانون مجازات اس��المی مصوب 1392 به پرداخت دو درصد دیه کامل 
بابت ارش آس��یب نس��ج نرم ناشی از جراحی ساعد راست در حق خانم مریم نوری نژاد 
محکوم می نماید همچنین دادگاه این متهم را برای فحاش��ی به اس��تناد ماده 608  قانون 
تعزیرات مصوب 75 به تحمل 74 ضربه ش��الق درجه شش محکوم می ناید رای صادره 
غیابی  اس��ت طی بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس طی بیست 

روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است. 
مرادی- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو قائمشهر 

م الف 950198 

خانم س��اره شیرین آبادی فراهانی بشماره شناسنامه 39 مطابق 
دادخواس��ت تقدیمی بکالس��ه پرونده 109/1/95 از این ش��عبه 
درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده 
ش��ادروان سعیده مصطفایی بشناس��نامه 0011631139 در تاریخ 
94/12/18 اقامت��گاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 

فوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- حس��ن مصطفایی ش.ش 53 ت.ت 1336/1/4 صادره تهران 

پدر متوفی 
2- ساره ش��یرین آبادی فراهانی ش.ش 39 ت.ت 1346/12/12 

صادره شهر ری مادر متوفی 
و مرح��وم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را با استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک 
نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی بمدت یکماه به این 

شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. ف/28 
شورای حل اختالف مجتمع بهارستان 

 استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطی 
در روابط عمومی های صنعت نفت

تفاه��م – گ��روه خبر: مدی��ر کل روابط 
عموم��ی وزارت نفت، بر اس��تفاده از ابزارها و 
تکنولوژی های مدرن ارتباطی توس��ط روابط 
عمومی ه��ای صنع��ت نفت با ه��دف بهبود 
ارتب��اط ب��ا مخاطبین تاکید نم��ود. اکبر نعمت 
الهی در هشتمین نشس��ت روابط عمومی های 
صنع��ت نفت، با اش��اره ب��ه اینک��ه برقراری 
ارتب��اط دو جانبه با م��ردم و مخاطبین وظایف 
ذاتی روابط عمومی هاس��ت، اف��زود: جامعه و 
م��ردم باید از حقوق خود مطلع ش��وند و این 
از وظایف روابط عمومی هاس��ت. وی با بیان 
اینکه حاصل فعالیت های روابط عمومی ایجاد 
درآم��د و همچنین ایجاد م��ودت و برادری در 
کش��ور اس��ت، اظهار داش��ت: به منظور حفظ 
ارتباط هدفمند با مخاطبین بایستی از ابراز هایی 
اس��تفاده نمایی��م و از طری��ق رس��انه ها، نظر 
س��نجی ها  و دیگر ابزارها ب��ه این هدف نایل 
ش��ویم. نعمت الهی با اش��اره به اینکه صنعت 
نف��ت امروزه نیازمند نگاه عمیق درونی اس��ت 
که با اجرا و عملکرد دقیق و درس��ت میسر می 
ش��ود، تاکید نمود: بایستی با بهره وری درست 
از نیروی انس��انی مش��غول به حدمت در این 
صنعت کیفیت خدماترسانی به هموطنانمان را 
ارتق��ا دهیم. وی یادآور ش��د: احترام و اخالق 
بایس��تی س��رلوحه کارهای ما باشد و نگذاریم 
اخالق و روحیه خوب و ش��اداب ملت از بین 
برود.نعمت الهی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر 
با اجرای برجام جامعه منتظر پیشرفت و ترقی 
اس��ت، افزود: از طرفی همه نگاه ها به وزارت 
نفت دوخته شده و در این میان همراهی جامعه 
بسیار مهم و نقش کلیدی دارد. نعمت الهی در 
خاتمه با بیان اینکه همدلی، همگرایی و تبادل 
نظر بین همکاران صنعت نفت اظهار داش��ت: 
ارتق��ا کارایی و اس��تفاده از تج��ارب همدیگر 
همواره بایستی مدنظر باشد و بدان عمل نماییم.

برنامه هند برای بازنگری در تعرفه 
واردات نفت از ایران

برخ��ی مناب��ع اع��الم کردن��د در توافق 
بازرگانی جدید میان ایران و هند، ممکن است 
در معافیت واردات نفت ایران از تعرفه گمرکی، 
بازنگری ش��ود. به گ��زارش روزنامه اکنامیک 
تایمز ، این کش��ور در حال بررس��ی سازکاری 
جدید اس��ت که در آن، تعرفه واردات نفت از 
ایران دیگر صفر نخواهد بود. به گفته مسئوالن 
یاد ش��ده، در قرارداد تجارت ترجیحی جدید، 
حج��م معامالت مبنا قرار م��ی گیرد و کدهای 
تعرفه مالک کار نخواهد بود. یکی از مسئوالن 
آگاه از مذاکره ها، گفت: تالش ما این است که 
به سرعت قرارداد تجارت ترجیحی با ایران را 
امضا کنیم که مهمترین مالک آن، ارزش معامله 
هاس��ت و ش��یوه کاهش نرخ کدهای تعرفه را 

کنار می گذارد.

بحران آب در 5000 روستای کشور 
مش��اور وزیر نیرو و مدیر عامل ش��رکت 
مدیریت منابع آب ایران گفت: 5000 روس��تا 
در س��طح کش��ور با بحران آب مواجه هستند. 
محمد حاج رس��ولیها در گفت و گو با ایس��نا 
اف��زود: 540 پروژه فصل آب کش��ور در حال 
اجراس��ت. وی بیان کرد: 233 طرح شبکه آب 
و سد سازی و 120پروژه آبرسانی از مهمترین 
این طرح ها اس��ت. مش��اور وزیر نیرو و مدیر 
عامل ش��رکت منابع آب ایران تصریح کرد: در 
س��ال جاری 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای 
اجرای این پروژها مصوب ش��ده اس��ت. حاج 
رسولیها عنوان کرد: از این میزان اعتبار 13 هزار 
میلیارد ریال از این اعتبار برای احداث س��د و 
شبکه سازی در نظر گرفته شده است. وی ادامه 
داد: تعداد سدهای دارای ردیف اعتباری کشور 
143 مورد است. مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل 
ش��رکت منابع آب ایران خاطر نش��ان کرد: 93 
طرح س��د سازی کش��ور در اولویت اجرا قرار 
دارند. حاج رس��ولیها بیان کرد: در برنامه پنجم 
164 طرح مهم با 2/12 میلیارد متر مکعب آب 

بهره برداری شده است. 

خبرنامه

مطالعه ساخت 3 نیروگاه گازی کوچک 
برای تولید همزمان برق و آب

با امضای تفاهم نامه همکاری پژوهش��گاه 
نیرو و یک ش��رکت خصوصی، مطالعه ساخت 
س��ه نی��روگاه گازی کوچک به منظ��ور تولید 
همزم��ان برق و آب انجام می ش��ود. به گزارش 
تفاه��م، انجام امور مطالعاتی، امکان  س��نجی و 
اس��تخراج مدل فنی- اقتص��ادی تولید همزمان 
آب و برق با استفاده از توربینهای گازی کوچک 
موجود در حوزه وزارت نیرو از جمله اهداف این 
تفاهمنامه همکاری است.مطالعه فنی و اقتصادی 
برای س��ه نی��روگاه گازی کوچ��ک منتخب به 
منظور استخراج مدل فنی- اقتصادی برای تولید 
همزمان ب��رق و آب، از دیگر اهداف تفاهمنامه 
یاد شده به ش��مار می آید.در این تفاهمنامه، بر 
مطالعه و تعیین حقوق مالکیت مادی و معنوی 
مشارکت کنندگان در طرح تولید هم زمان آب و 
ب��رق، همچنین تهیه برنامه زما بندی تامین منابع 
و اجرای طرح برای موارد مش��ابه مطالعه شده 
نیز تاکید شده اس��ت. تفاهمنامه همکاری میان 
پژوهش��گاه نیرو و بخش خصوصی با حضور 
سید محسن مرجانمهر، قائم مقام پژوهشگاه نیرو 
و منوچهر همتی مدیرعامل ش��رکت فرآذرآب 

امضا شد.

پیشنهاد آبی دانمارک به ایران
سفیر دانمارک در ایران از آمادگی کشورش 
برای انتق��ال تج��ارب در زمین��ه صرفه جویی 
مصرف آب به ایران خبر داد. به گزارش تفاهم، 
"دنی عنان" در سفر به شهر بیرجند و در نشست 
فعاالن اقتصادی خراس��ان جنوبی با اش��اره به 
وضعیت خشکس��الی و بحران آب در خراسان 
جنوبی، خاطر نشان کرد: کشور دانمارک آمادگی 
دارد ت��ا تجربه ه��ا و دس��تاوردهای خویش در 
زمین��ه صرفه جویی آب و مص��رف بهینه آن را 
در اختیار ایران قرار دهد. سفیر دانمارک با بیان 
اینکه مصرف بی رویه آب می تواند کش��ورهای 
پُرآبی مانند دانمارک را هم با مشکل روبرو کند 
گفت: کش��ور دانمارک آمادگی دارد تا تجربه ها 
و دس��تاوردهای خویش در زمینه صرفه جویی 
آب و مصرف بهین��ه آن را در اختیار ایران قرار 
دهد. وی افزود: به رغم وجود مقادیر زیاد آب در 
دانمارک، چنانچه در کشور ما نیز همچون کشور 
شما مصرف بی رویه آب وجود داشته باشد، قطعا 
با مش��کالت عدیده در این خصوص برخورد 
خواهیم ک��رد. با وجود اینکه در کش��ور پُرآبی 
هستیم، اما عمده تالش مان در سال های قبل آن 
بوده که تکنول��وژی آب را برای صرفه جویی و 
بازیافت آن استفاده کنیم. عنان با بیان اینکه دنبال 
آن هس��تیم که تا پایان سال جاری، سمیناری در 
ارتباط با موضوع آب و چگونگی مصرف آن، در 
تهران برگزار کنیم ابراز داش��ت: کشور دانمارک 
می تواند اطالعات و تجربیات خویش را در این 
خصوص در اختیار کشور ایران و به خصوص 
 اس��تان های کم آب��ی همچون خراس��ان جنوبی 

قرار دهد.

افزایش 30 سنتی قیمت گاز در بازار آسیا
قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار آسیا 
در هفته منتهی به 23 مه )دوشنبه، سوم خردادماه( 
30 سنت افزایش یافت. به گزارش اوپک، قیمت 
تک محموله گاز طبیعی در بازار ش��مال شرقی 
آس��یا درهفته منتهی به 23 مه )دوش��نبه، س��وم 
خرداد ماه( برای تحویل چهار تا هشت هفته ای 
با 30 س��نت افزایش به چهار دالر و 65 س��نت 
برای هر میلیون بی تی یو رسید، متوسط قیمت 
گاز در بازار آس��یا در سال گذشته چهار دالر و 
پنج سنت بوده است. تک محموله گازطبیعی در 
بازارجنوب غربی اروپا چهار دالرو 10 س��نت 
ب��رای هر یک میلیون بی تی یو معامله ش��د که 
نسبت به هفته گذش��ته 10سنت افزایش یافت. 
بر اساس این گزارش ، در بازار NBP انگلستان 
قیمت هر یک میلیون بی تی یو گاز 10 س��نت 
کاه��ش یافت و چهار دالر و 35 س��نت معامله 
شد. قیمت گاز دربازار هنری هاب آمریکا نیز در 
هفته مورد بررسی به یک دالر و 96 سنت برای 
هر یک میلیون بی تی یو رسید که نسبت به هفته 

گذشته، 6 سنت افزایش یافت.

خبرنامه

تحقق سیاست های 
 اقتصاد مقاومتی 

در حوزه نفت 

گروه نفت وان��رژی: مدیرعامل  تفاهم – 
ش��رکت ملی نفت ایران با اشاره به فعالیت های 
انجام شده در راستای افزایش تولید و صادرات 
نفت در س��ال جاری، گفت: اقتص��اد مقاومتی 
در صنعت نفت عملی ش��ده اس��ت.رکن الدین 
ج��وادی با اش��اره به اینک��ه اقتص��اد مقاومتی 
ش��عاری یا عمل��ی به طور مطل��ق تعریف نمی 
ش��ود گفت: در واقع ما به ش��عار نیاز داریم تا 
فرهنگ اقتصاد مقاومتی ایجاد ش��ود و از طرفی 
به شعور نیاز داریم که این فرهنگ اجرایی شود. 
وی از تالش صنع��ت نفت برای اجرایی کردن 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود: 
در صنعت نفت تالش خود را به کار گرفته ایم تا 
سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی دولت 
ب��ه صنعت نفت ابالغ ش��ده را مو به مو اجرا و 
تالش کنیم در عمل از آن اهداف و راهبردهایی 

که تعیین ش��ده جلو بیفتیم. معاون وزیر نفت بر 
اجرایی ش��دن سیاست های اقتصاد مقاومتی در 
یک سال اخیر اشاره و تصریح کرد: همانطور که 
پیش تر اعالم کردی��م در صادرات نفت از مرز 
2 میلیون بش��که در روز عبور کرده ایم و تولید 
را به سه و نیم میلیون بشکه در روز رسانده ایم. 
وی افزود: در غرب کارون که از میادین مشترک 
با عراق اس��ت، تولید را به جای پایان س��ال تا 

پایان مهر به 280 هزار بش��که می رس��انیم و در 
پارس جنوبی با توس��عه حداقل پنج فاز تا پایان 
امسال، فاصله تولید را با کشورهای همسایه که 
از میادین مشترک بهره برداری می کنند به حداقل 
می رس��انیم؛جوادی ادام��ه داد: با دانش��گاه ها و 
موسس��ات دانش بنیان فعالیت های گس��ترده را 
ش��روع کرده ایم و ساخت 10 قلم کاالیی نیز به 
ط��ور جدی دنبال می ش��ود.وی ضمن قدردانی 

از حضور ش��رکت های خارجی در بیست و 
یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی گفت: در این دور از نمایش��گاه 
با سرکش��ی به غرفه شرکت های خارجی ضمن 
قدردانی از آنها برای حضور در ایران، از آنها در 
خواس��ت کردیم که به عنوان فروشنده در ایران 
حاضر نش��وند، بلکه با همکاری با شرکت های 
توانمند ایرانی تولید را در ایران پایه ریزی کنند و 
قالب شرکت ها نیز از این مسئله استقبال کردند.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران با خطاب 
قراردادن شرکت های داخلی گفت:  توصیه من 
به شرکت های داخلی همکاری برای انتقال علم 
اس��ت و از آنها خواس��ته ایم برای انتقال دانش 
و تکنولوژی با ش��رکت های خارجی همکاری 
کنند و با دانش آنها به صورت مش��ترک یا تنها 

به تولید در ایران بپردازند.

شرکت ملی نفت

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره  139560331011000208 مورخ 1395/2/29 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه 
س��ه کرج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی پرویز مرادی بشناس��نامه شماره 3 صادره کرج فرزند 
روح اله نس��بت به 1000 س��هم مش��ارع از 2801/11 سهم شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
درآن بمس��احت 2801/11 مترمربع قسمتی از پالک 277 فرعی 143 اصلی واقع در البرز با خریداری 
از پرویز مرادی که خود مالک مش��اعی می باش��د. بنابراین بمنظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت 
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت پایان مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ  انتشار نوبت اول 1395/3/9

تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/3/25 
عباسعلی شوش پاشا 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج 

م الف 41267

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نعیم تلنده دارای ش��ماره شناس��نامه 3640560647 بش��رح دادخواس��ت 
بکالس��ه 109/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان نبی بخش تلنده بشناس��نامه 231 در تاریخ 94/9/28 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر 

است به : 
1- رحیم بخش تلنده کد ملی 364023630 صادره چابهار 

2-  نعیم تلنده کد ملی 3640560647 صادره چابهار 
3- سلیمان تلنده کد ملی 3640560655 صادره از چابهار 

4- عبداهلل تلنده کد ملی 3640560603 صادره چابهار پسران متوفی 
5- شمس  حاتون تلنده ش.ش 62382 صادره چابهار 

6- مراد حاتون تلنده ش.ش 6235 صادره چابهار 
7- اسما تلنده کد ملی 3640598350 صادره چابهار دختران متوفی 
8- زهره جدگان فرزند عمر کد ملی 7250156195 همسر متوفی 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نشر آگهی در مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه یک شورای حل اختالف کنارک

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم ناهید ترکمان با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 84 
مدعی اس��ت که سند مالکیت س��ه دانگ مشاع از شش دانگ پالک 2211 واقع 
در بخش یک ذیل ثبت 840 صفحه 157 دفتر 7 س��ابقه ثبت دارد و نزد کس��ی 
در بیع شرط نیست/ بعلت سهل انگاری مفقود گردیده بنابراین به استناد تبصره 
الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدینوس��یله آگهی می ش��ود تا هر کس 
مدعی انجام معامله و یا وجود س��ند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی طی مدت 10 روز ره اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت و یا س��ند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید در صورت 
پایان مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل 
سند مالکیت ارائه نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 
موسی حنیفه 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان همدان- ناحیه دو 

م الف 1448 

تفاهم – گروه گزارش: مدیرعامل ش��رکت 
هلدینگ خلیج ف��ارس گفت:بخش خصوصی با 
توجه به زیرس��اخت های مطل��وب و دارا بودن 
نیروه��ای کارآم��د و متخصص آم��اده همکاری 
بیش��تر برای توسعه صنعت پتروش��یمی ایران و 
تکمیل زنجیره ارزش اس��ت. مدیرعامل شرکت 
هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: توس��عه متوازن 
صنعت پتروش��یمی و تکمی��ل زنجیره ارزش در 
اولوی��ت طرح های توس��عه ای این صنعت قرار 
دارد و در این مس��یر بخش خصوصی می تواند 
بیش از گذشته نقش آفرین باشد. عادل نژاد سلیم 
با تاکید برلزوم تکمیل زنجیره ارزش و توس��عه 
صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی گفت: هلدینگ 
خایج فارس آمادگی برای همکاری در راه تحقق 
ای��ن راهبرد مل��ی را دارد و بس��ترهای مطلوب 
ایجاد ش��ده در صنعت پتروشیمی زمینه تقویت 
و سرمایه گذاری در بخش صنایع پایین دستی را 
فراهم کرده اس��ت که بای��د از تمام ظرفیت های 
موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. وی 
افزود: برای توس��عه هر صنعتی، باید حرکت در 
مسیر تکمیل زنجیره ارزش آن صنعت مورد توجه 
ویژه قرار گرفته و کلیه حلقه های این زنجیره مد 
نظر قرار گیرد و در پتروشیمی می توان با عزمی 
ملی این هدف را در یک بازه زمانی کوتاه محقق 
کرد. نژاد س��لیم ادامه داد: تحق��ق وایجاد تعامل 
موث��ر برای هم افزای��ی و افزایش ت��وان رقابتی 
در اس��تفاده از ابزار و فرص��ت های بازار داخلی 
به عنوان س��کوی پرتاب ب��ه بازارهای جهانی با 
تکمیل زنجیره ارزش محقق خواهد شد و توسعه 
صنعت پتروشیمی ایران باید افزون بر بخش های 

باالدس��تی در صنایع تکمیلی نیز با برنامه ریزی 
محقق ش��ود. به گفته مدیرعامل شرکت هلدینگ 
خلیج فارس، عدم توسعه صنایع پایین دستی در 
صنایع مختلف کشور از جمله صنعت پتروشیمی 
در س��ال های گذشته افزایش خام فروشی را در 
پی داش��ته و در تالش هس��تیم تا همگام با سایر 
بخش ها، خام فروشی را به حداقل برسانیم. نژاد 
س��لیم تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی به 
عنوان یکی از سیاس��ت های راهبردی دولت از 
س��وی تمام متولیان امر م��ورد توجه خاص قرار 
دارد و در این مس��یر توسعه صنایع پایین دستی 
پتروش��یمی می تواند به عل��ت دارا بودن ارزش 
افزوده باال تاثیرگذار باش��د. وی ب��ا بیان این که 
توسعه صنایع پایین دس��تی پتروشیمی از طریق 
تکمیل زنجیره ارزش محصوالت تولید ش��ده در 
صنایع باال دس��تی یکی از مهمتری��ن راهبردهای 
جلو گی��ری از خام فروش��ی در بخ��ش نفت و 
گاز اس��ت، گفت: باید از بخش خصوصی برای 

توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی حمایت کرد. 

تفاهم- گ��روه ان��رژی: رئیس س��ندیکای 
صنع��ت برق ایران ب��ا بیان اینک��ه فاینانس و وام 
مش��کل صنعت برق را حل نمی کند و این بخش 
را گرفتار باتالق خواهد کرد، گفت: صنعت برق با 
یک چهارم ظرفیت کار می کند و متأسفانه امضای 
قرارداد با کشورهای خارجی در بخش برق موجب 
تضعیف ش��رکت ها و پیمانکاران داخلی می شود.
علیرضا کالهی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا صنعت برق بعد از برجام از رکود خارج ش��ده 
است یا خیر، اظهار کرد: صنعت برق به هیچ وجه 
با تحریم های بین المللی در ارتباط نبوده و نیس��ت 
و تحری��م به دلی��ل خودکفایی نتوانس��ت به هیچ 
عنوان بر آن تأثی��ر بگذارد،بنابراین صنعت برق به 
طور مس��تقیم با دولت در ارتباط مستقیم است و 
چون دولت در تامین نقدینگی مشکل داشت این 
بخش نیز دچار مشکل شده است. کالهی با اشاره 
به اینکه صنعت برق تم��ام ملزومات را در تحقق 
اقتصاد مقاومتی دارد و فس��اد در آن به هیچ وجه 
وج��ود ندارد، تاکید کرد: صنعت برق یک صنعت 
دانش بنی��ان و به میزان 95 درصد خودکفاس��ت و 
در حال حاض��ر 82 درصد صادرات خدمات فنی 
و مهندس��ی را به خود اختصاص داده است. وی 
افزود: وزارت نی��رو 33 هزار میلیارد تومان بدهی 
و کس��ری 15 هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری 
با خود به یدک می کش��د و رکورد عمیق حاکم بر 
صنعت برق همچنان وجود دارد.کالهی با اشاره به 
اینکه صنعت برق به طور مستقیم 50 هزار فرصت 
ش��غلی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: باور ما 
این است که سوء مدیریت در 70 درصد مشکالت 
اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است. وی با تاکید بر 

اینکه وزارت راه و شهرس��ازی نیز همانند وزارت 
نیرو دارای مش��کل مالی است اما 19 هزار میلیارد 
تومان پروژه را مصوب و تعریف کرد، اظهارداشت: 
متأسفانه وزارت نیرو به خاطر گرفتاری های داخلی 
خود نتوانست پروژه جدید معرفی و تصویب کند 
و در ضمن اجازه هم نداد که بخش خصوصی وارد 
این پروژه ها شود.وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم 
)FDI( واقعی پتانس��یل رش��د اقتصادی را ایجاد 
می کند و چون صنعت برق خودکفاست امیدواریم 
بودیم با آزاد ش��دن منابع مالی دولت و بهتر شدن 
وضعی��ت بودج��ه، صنعت ب��رق از این وضعیت 
خارج شود اما متاسفانه همچنان در رکود عمیق به 
سر می بریم. کالهی در پاسخ به اینکه صنعت برق 
ب��ا چند درصد ظرفیت کار می کند گفت: صنعت 
برق با یک چهارم و 25 درصد ظرفیت کار می کند 
و اگر آمار صادرات را نداشتیم این عدد پایین تر هم 
می آمد اما به هر حال آن چیزی که صنعت برق را 
به رکود کشانده است عدم وجود نقدینگی از سوی 

دولت و تزریق آن در پروژه ها است .

دورخیز هلدینگ خلیج فارس برای 
تحقق زنجیره ارزش در پتروشیمی 

 صنعت برق 
در رکود عمیق

 نفتکش های ایرانی 
اجاره داده می شود

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از اجاره برخی نفتکش های ناوگان این شرکت به مشتریان 
خارجی خبر داد و در عین حال گفت: این شرکت آمادگی حمل محموله های نفت خام ایران را در 
پسابرجام دارد. علی اکبرصفایی در گفتگو با شانا درباره این که با توجه به افزایش صادرات نفت خام 
ایران آیا ش��رکت ملی نفتکش توان حمل آن را دارد، اظهار کرد: همه ظرفیت این ش��رکت در اختیار 
ش��رکت ملی نفت ایران قرار دارد و تالشمان این است افزایش صادرات نفت ایران را پوشش دهیم. 
وی ب��ا بیان این که ش��رکت ملی نفتکش برای صادرات نفت، اف��زون بر توانمندیهای خود، حمایت 
شرکت ملی نفت ایران را نیز دارد، دراین باره که آیا افزایش ظرفیت ناوگان در برنامه این شرکت قرار 
دارد، تصریح کرد: در صورت اعالم نیاز ش��رکت ملی نفت ایران، به صورت کوتاه مدت این امکان 
وجود دارد. عضو هیئت مدیره ش��رکت ملی نفتکش ایران با تائید حل مشکل بیمه پی اند آی کالب 
) P&I CLUB( برای همه کشتیها، چه کشتیهایی که مالکان آن ایرانی و چه کشتیهایی که مالکان آن 
خارجی هستند، تصریح کرد: نفتکشهای این شرکت تا چند روز آینده تحت پوشش بیمه پی اند آی 
کالب که عضو آی جی آی )IGA( هس��تند، قرار می گیرند. وی در این باره که آیا همه 13 کالب 
عضو آی جی آی موافقت خود را برای پوشش نفتکشهای ایرانی اعالم کردند، افزود: یکی از کالبهایی 
که آمریکایی اس��ت به دلیل محدودیتی که دولت آمریکا گذاش��ته است، امکان همکاری با آن وجود 
ندارد اما 12 کالب دیگر پوشش بیمه ای کشتیهای ایرانی را تصویب کردند و امکان همکاری با آنها 
وجود دارد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، به محض این که نفتکشهای ایرانی از سوی 
کالبهای عضو آی جی آی تحت پوشش قرار گیرند نفتکشهای ایران در بنادر اروپایی تردد خواهند 
کرد و این کار بزودی انجام می شود. گفتنی است، آی جی ای )IGA( انجمن یا اتحادیه 13 کالب 
P&I است که هشت کالب انگلیسی و بقیه از کشورهای نروژ، سوئد، ژاپن و آمریکا هستند. داشتن 
پوشش یکی از کالبهای عضو IGA از سوی پایانه های بزرگ نفتی، بسیاری از اجاره کنندگان بزرگ 

و همچنین کشورهای صاحب پرچم از الزام ها است.

انتقال فناوری از اهداف اصلی 
قراردادهای جدید نفتی

مع��اون وزیر نفت گفت: بر اس��اس اصالحات اخیر در قرارداده��ای جدید نفتی، مبحث انتقال 
فناوری در این قراردادها ضمانت اجرایی محکمتری دارد. به گزارش تفاهم، محمدرضا مقدم، معاون 
وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری و سرپرس��ت معاونت امور مهندسی وزارت نفت، در نخستین 
جلسه شفاف سازی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای ایرانی متقاضی فعالیت در حوزه اکتشاف 
و تولید که با حضور نمایندگان این شرکت ها در سالن شهیدبهشتی ساختمان مرکزی این وزارتخانه 
برگزار ش��د، بر ضرورت انتقال فناوری به عنوان یکی از اهداف اصلی قراردادهای جدید نفتی تاکید 
ک��رد و گفت: مبحث انتقال فناوری در این قراردادها از ضمانت اجرایی محکمتری برخوردار ش��ده 
اس��ت. وی نقش ش��رکتهای ایرانی را در اجرایی ش��دن قراردادهای جدید نفتی، نقش��ی پررنگ و 
تاریخ ساز پیش بینی کرد و افزود: شرکتهای ایرانی فعال در صنعت نفت، ورود به حوزه کسب و کار 
جدیدی را تجربه خواهند کرد که مبتنی بر ریسک است و با اتکا به فناوری، می توان این ریسک را 
مدیریت کرد. مقدم با بیان این که فعالیت در قالب شرکتهای اکتشاف و تولید، فضای کامال متفاوتی 
را برای شرکتهای متقاضی ایجاد می کند، ابراز امیدواری کرد که شرکتهای ایرانی بتوانند در بلندمدت 
به جایگاه شایس��ته ای در حوزه E&P دست یابند. سرپرست معاونت امور مهندسی وزارت نفت با 
بیان این که این معاونت بر اس��اس دس��تور وزیر نفت، ش��فافیت و عدالت را به عنوان 2 رکن اصلی 
در فرآیند شناس��ایی  شرکتهای متقاضی فعالیت در قالب E&P مدنظر قرار داده است، تصریح کرد: 
زمان زیادی برای تدوین مدل تعیین صالحیت ش��رکتهای متقاضی صرف و در این مس��یر به مراجع 
بین المللی و استاندارد و همچنین نظرات خبرگان امر استناد شده است. به گفته مقدم، برای تدوین 
مدل تعیین صالحیت و احراز معیارها و ش��اخصهای الزم در این فرایند، از مدلهای مرکز بهره وری 
و کیفیت آمریکا )APQC( و س��ازمان تبادل داده های استانداردها برای بخشهای باالدستی صنعت 
نفت و گاز )ENERGISTICS( استفاده شده است. مقدم ادامه داد: شناسایی شرکتهای مستعد برای 

فعالیت در قالب E&P، شروع خوبی برای دستیابی به این هدف در آینده است. 
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از  انتقاد  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
قراردادهای واردات کاالهای برقی از کره جنوبی 
گفت: با سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدهای 
ارزی، شکاف رکود صنعت برق عمیق تر شده 

است.
به گزارش مهر، علیرضا کالهی امروز در نشستی 
خبری با انتقاد از امضای قرارداد واردات کاال و 
تجهیزات صنعت برق از شرکت های کره جنوبی 
به  کشور  این  رئیس جمهور  سفر  با  همزمان 
تهران، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد 
انواع کاال، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی 
در سطح صنایع برق و انرژی ایران بومی شده و 

به خودکفایی رسیده ایم.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
 ۲ حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 

برق در ایران تولید و صادر شده است.
سقوط  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و 
نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در شرایط  سنگین تر شده است، 
فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان 
به سیاست های  توجه  با  که  دارد  معوق  بدهی 
موجود به نظر می رسد تغییری در کاهش حجم 
بدهی های برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.

و  نیرو  وزارت  سیاست های  از  انتقاد  با  کالهی 
عدم استفاده از ظرفیت های بند)ق( تبصره ۱۳ 
قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از 
بهره وری  کاهش  برای  تنها  نه  قانونی  بند  این 
در صنایع  کار  و  شرایط کسب  بهبود  و  انرژی 
آب و برق استفاده ای نکرد، که حتی اجازه ورود 

بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
تجهیزات  خرید  مناقصه  قریب الوقوع  برگزاری 
در  شد:  یادآور  توانیر،  توسط  برق  پست   ۳۱۲

این مناقصه بین المللی قرار است به بهانه تامین 
فاینانس، تجهیزات و کاالهای ۳۱۲ پست برق 

از خارج کشور وارد شود.
با تاکید بر اینکه با برگزاری  این مقام مسئول 
این مناقصه و واردات گسترده کاال، صنعت برق 
و  می رود  فرو  رکود  در  گذشته  از  بیش  ایران 
حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها و 
صنایع تولیدکننده کاال و تجهیزات صنعت برق 
وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری 
مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات 
باید  می شود،  کشور  داخل  به  کاال  گسترده 
سیاست جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی 

را در دستور کار قرار دهد.
قراردادهای  امضای  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
برقی با شرکت های کره جنوبی به منظور واردات 
انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: 
این در حالی است که هم اکنون امکان ساخت 
داخلی  سازندگان  توسط  تجهیزات  و  کاال  این 
جای  به  نیرو  وزارت  مسئوالن  اما  دارد،  وجود 
لغو  بهانه  به  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده 
تحریم ها، به دنبال واردات گسترده انواع کاال و 

تجهیزات هستند.
علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو 
و  کاال  انواع  صادرات  برای  شرایط  تحریم ها 
خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به 
بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شده است، 
عدم  دلیل  به  اما  فرصت  این  وجود  با  گفت: 
تولیدکنندگان داخلی،  از  بانکی  حمایت شبکه 
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با 

افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
تراز  بودن  منفی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
شکاف  وجود  و  ایران  برق  صنعت  اقتصادی 
عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور 
این شکاف معنادار قیمتی  تصریح کرد: نتیجه 
منجر به افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 

از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
دالر  میلیارد   ۱۰ امضای  از  انتقاد  با  وی 

کره جنوبی  و  ایران  بین  قرارداد  و  تفاهم نامه 
یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی 
و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران 
هم اکنون  و  نداشته اند  حضور  خصوصی  بخش 
این  از  نیست که سهم ساخت داخل  مشخص 
قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت 
سرمایه گذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به 
دنبال واردات گسترده کاال و تجهیزات همچون 

ترانس و کنتور به داخل کشور است.
 ۴۳ خرید  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  بخشی 
کره جنوبی  با  برق  توزیع  ترانس  دستگاه 
کرد:  تاکید  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در 
حالی  در  تجهیزات  و  کاال  واردات  قراردادهای 
است  امضا  حال  در  خارجی  شرکت های  با 
به  چندانی  نیاز  نفت  برخالف  برق  صنعت  که 
به  اکثر حوزه ها  ندارد و در  تکنولوژي های روز 

خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره 
منابع  کاهش  بحران  و  نفت  قیمت  کاهش  به 
خاطرنشان  دولت  گردش  در  سرمایه  و  مالی 
درصد   ۲۵ با  داخلی  صنایع  هم اکنون  کرد: 
ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی 
برق  نیروگاه  برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات  که 
با  جدید  قراردادها  تمام  فعال  اما  شده،  تدوین 

خارجی ها با محور واردات منعقد می شود. 

الف

انتقاد از قرارداد برقی ایران-کره جنوبی
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سندیکای  رئیس  نایب  میزان-  خبرگزاری 
هزار   33 بدهی  به  اشاره  با  برق  صنعت 
این  متأسفانه  نیرو گفت:  وزارت  میلیاردی 
با ورود شرکت های خارجی و هیأت  روزها 
می گویند  که  می شنویم  مدام  اقتصادی 
بخش خصوصی صنعت برق مخالف حضور 
حالیکه  در  است  خارجی  هیأت های  این 

اینطور نیست.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بخشی 
گفت: اسناد خزانه اسالمی تا االن مشکل را حل 
نکرده است و تاکنون از هر بخش خصوصی که 
سؤال شده است آنها اعالم کرده اند که به آنها 

پرداخت نشده است.
اعضای  جزو  که  مپنا  شرکت  اما  افزود:  وی 
شرکت  یک  و  است  برق  صنعت  سندیکای 
داده  اوراق  این  می شود  محسوب  نیمه دولتی 
را 20  اوراق  این  نیز  این شرکت  و  است  شده 
درصد پایین تر و با نرخ تنزیل در بازار سرمایه 

به فروش می رساند.
دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  بخشی 
دچار  شده  تمام  قیمت  با  برق  قیمت  اختالف 
مشکل است و این می شود که می بینیم وزارت 
بدهی  تومان  میلیارد  هزار   33 از  بیش  نیرو 
ورود  با  روزها  این  متأسفانه  کرد:  تأکید  دارد، 
مدام  اقتصادی  هیأت  و  خارجی  شرکت های 
می شنویم که می گویند بخش خصوصی صنعت 

برق مخالف حضور این هیأت های خارجی است 
در حالیکه اینطور نیست.

ورود  نگران  و  مخالف  ما  کرد:  تصریح  وی 
پول های خارجی هستیم چرا که معتقد هستیم 
صنعت برق که خودکفا است نیازمند فاینانس 

نیست.
که  روزی  همان  در  درست  افزود:  بخشی 
قرارداد ساخت و خرید 43 هزار ترانس برق با 
امضاء  حال  در  اسپیناس  هتل  در  جنوبی  کره 
به  کشور  در  ترانس  کارخانه  بزرگترین  بود 

بهره برداری رسید.
داد:  ادامه  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
فرمول  و  سرمایه گذاری  اسم  به  متأسفانه 
وارداتی  بزرگ  فضای  یک  ایجاد  و   فاینانس 
و بخش  پیمانکار  در حال تضعیف شرکت های 

خصوصی داخلی هستند.
وی به برگزاری مناقصه خرید کاال و تجهیزات 
گفت:  و  کرد  اشاره  توزیع  فوق  پست   312
بخش  تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد 
خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده شوند 
چرا که حضور شرکت های خارجی باید توأم با 
ایرانی  شرکت های  با  مشترک  سرمایه گذاری 
باشد که همین موضوع موجب انتقال تکنولوژی 

و تقویت بخش تولید داخل می شود.
متأسفانه  که  موضوع  این  از  انتقاد  با  بخشی 
برخالف اقدامات روز دنیا به سمت وام گرفتن و 

وارد کردن کاال روی آورده ایم، گفت: مدیرعامل 
طرح های  اجرای  برای  که  است  گفته  توانیر 
جدید صنعت برق سرمایه گذاران خارجی با یک 
و  کاال  درصد   51 باید  و  هستند  روبه رو  الزام 
تجهیزات پروژه ها را از سازندگان داخلی تأمین 
سرمایه گذار  که  است  این  ما  اعتقاد  اما  کنند 
این موضوع هم راهی پیدا  برای  خارجی قطعًا 

خواهد کرد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که با کره جنوبی 
می شود  بسته  ترانس  هزار   43 خرید  قرارداد 
کمبود  می گویند  می کنیم  اعتراض  ما  وقتی  و 

نقدینگی داریم.

میزان

نایب رئیس سندیکای صنعت برق مطرح کرد

بدهی 33 هزار میلیاردی وزارت نیرو
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مسؤوالن ارشد سندیکای برق ایران تأکید 
دولت  متوجه  که  را  انتقاداتی  تمام  کردند: 
کرده اند همراه با پیشنهاد عملی بوده است 
اما از طرف مقابل استقبالی برای استفاده از 

این برنامه ها نشده است
صبا،  اطالع رسانی  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
با موضوع  ایران  برق  نشست خبری سندیکای 
نقد عملکرد وزارت نیرو در خصوص نوع تعامل 
با شرکت های خارجی پیش از ظهر امروز شنبه 
علیرضا  مهندس  حضور  با  ماه  خرداد  هشتم 
مهندس  سندیکا،  مدیره  هیئت  رییس  کالهی 
علی بخشی نایب رییس هیئت مدیره، مهندس 
و  صادارت  توسعه  کمیته  رئیس  باقری  پیام 
الدین دبیر سندیکا سندیکا در  مهندس غیاث 

محل »سندیکای برق ایران« برگزار شد.

در بخش اجرای قوانین نظارت کمی وجود 
دارد

با  کالهی  مهندس  نشست  این  اول  بخش  در 
اشاره به ضعف نظارت بر قانون در کشور، بیان 
داشت: به طور کل در کشور قوانین خوبی وجود 
نبود  و  قوانین  بر  کم  نظارت  دلیل  به  اما  دارد 

ضمانت اجرایی کارها به کندی پیش می روند.
رهبری،  معظم  مقام  منویات  خصوص  در  وی 
عنوان داشت: کشور ما پس از برجام به سوی 

توسعه حرکت کرده است، باید در این مسیر به 
منویات رهبر معظم انقالب که موضوع اقتصاد 

مقاومتی می باشد توجه کنیم.
برق  صنعت  شک  بدون  کرد:  اضافه  کالهی 
ملزومات اقتصاد مقاومتی را دارا می باشد، باید 
به این صنعت توجه شود، زیرا بدون شک این 

صنعت یک صنعت دانش بنیان می باشد.
رییس هیئت مدیره سندیکای برق ایران، تصریح 
کرد: در دو سال گذشته بنا را بر نقد نگذاشتیم، 
و  نیرو  وزارت  باالی  بدهی های  معتقدیم  زیرا 
ضعف  حاصل  دارد  وجود  امروز  که  مشکالتی 
مدیریت در دولت قبل است، اما با اتفاقاتی که 
در حوزه تعامل ناصحیح با شرک ت های خارجی 
رخ داده است و خطراتی که این صنعت را امروز 
تا  شدیم  آن  بر  می کند،  تهدید  رکود  موضوع 

نگرانی های خود را  مطرح کنیم.
کالهی در خصوصماجرای تحریم، بیان داشت: 
بدون شک تحریم تنها 30 درصد به صنعت ما 
ضربه وارد کرده است و 70 درصد ناکارآمدی ها 

حاصل سو مدیریت ها بوده است.
به  نیرو  وزارت  متاسفانه  گفت:  پایان،  در  وی 
دلیل گرفتاری های بروکراتیک خود نتوانست به 
جذب سرمایه بپردازد، نکته دیگر نیز این ست 
که اجازه نداد بخش خصوصی به جذب سرمایه 

مبادرت بورزد.

بخش  در  داخلی  ظرفیت  به  توجهی  بی 
ساخت کنتور هوشمند

اشاره  با  بخشی  مهندس  نشست  این  ادامه  در 
به ورود شرکت های خارجی به بازار ایران، ابراز 
داشت: به هیچ عنوان مخالف ورود شرکت های 
خارجی به بازار ایران نیستیم، اما نگرانی ما بابت 

ورود بی ضابطه پول به داخل کشور می باشد.
وی افزود: از چندی قبل پیشنهاداتی را مبنی بر 
لزوم حضور شرکت های خصوصی در زمان عقد 
این  به  اما  کردیم،  مطرح  را  مناقصات خارجی 

پیشنهاد هیچ توجهی نشد.
کره  با  ایران  اخیر  قرارداد  از  انتقاد  با  بخشی 
بر  عالوه  قرارداد  این  در  داشت:  بیان  جنوبی، 
است،  نشده  توجه  خصوصی  بخش  به  اینکه 
هوشمند  کنتور  و  ترانس  واردات  به  متاسفانه 
نظر  از  کشور  که  است  شده  ورزیده  مبادرت 
تکنولوژی ساخت این دو مورد در جایگاه بسیار 

خوبی قرار دارد.
بخشی گفت: امروز صنایع داخلی کشور ما تنها 
با 25 درصد از ظرفیت خود کار می کنند، ضمن 
مگاوات  هزار   5 ساخت  برنامه  بود  قرار  اینکه 
شاهد  که  باشد  کار  دستور  در  برق  نیروگاه 
هستیم در فضای جدید قراردادهای مختلفی با 

شرکت های خارجی منعقد می شود.

پایگاه 
اطالع رسانی 

صبا

در نشست خبری سندیکای برق مطرح شد؛ لزوم جذب سرمایه مستقیم/

دوری جستن از دریافت وام های خارجی/تدوین سند راهبردی برای صنعت برق
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پیام  رسانه ای  نشست  این  انتهایی  بخش  در 
خروج  خصوص  در  پیشنهاداتی  ارائه  با  باقری 
از رکود، عنوان داشت: اولین گام این است که 
به سمت اصالح قیمت حامل های انرژی حرکت 
سرمایه  جذب  با  می توان  اینکه  ضمن  کنیم، 
خارجی  شرکت های  که  کرد  کاری  مستقیم 

نتوانند به راحتی بازار ایران را رها کنند.

لزوم ایجاد معاونت صادرات در دولت
باید به موضوع صادرات بسیار  وی اضافه کرد: 
یک  ایجاد  به  نیاز  این  بر  عالوه  کنیم،  توجه 
می شود،  دیده  دولت  در  صادرات  معاونت 
دارد  وجود  کشور  در  عظیمی  ظرفیت  امروز 
که می توان از طریق آن برق داخلی را به تمام 

کشورهای منطقه صادر نمود.
این  پاسخ  و  پرسش  بخش  در  است  گفتنی 
نشست،  مهندس بخشی در پاسخ به خبرنگار 
پایگاه اطالع رسانی صبا مبنی بر اینکه آیا روند 
نقد  مورد  نیز  دولت  با  برق  سندیکای  تعاملی 
می تواند باشد، گفت: تمام توان سندیکا صرف 
این موضوع شده است تا بتواند برای هر انتقادی 

یک راهکار عملی را ارائه دهد.
از  بیش  حتی  که  گفت  می توان  افزود:  وی 
که  این  زمینه  در  اما  داشته ایم،  تعامل  حد 
نمی گیرد  قرار  توجه  مورد  پیشنهادات سندیکا 

مشکلی است که از طرف مقابل وجود دارد.
این  به  پاسخ  در  نیز  ادامه مهندس کالهی  در 
تدوین سند  امروز در حال  ابراز داشت:  سوال، 
یک  تا  که  برق هستیم  برای صنعت  راهبردی 
ماه دیگر آماده می شود، این سند برای ارائه به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران ارائه 

خواهد شد.
توسعه  بخش  در  باید  گفت:  پایان،  در  وی 
زیرا  کنیم،  رجوع  صنعت  وزارت  به  صادرات 
دید وزارت صنعت نیز در خصوص برق ضعیف 
بوده است تا به سیاست پررنگ تر شدن بخش 

خصوصی برسیم.
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نگرانی  گفت:  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
بخش خصوصی از نحوه ورود سرمایه به ایران 
است و با این رویکرد دولت که فاینانس خارجی 
را در عمل به صورت وامی برای واردات بیشتر 
تجهیزات در پیش گرفته، صنعت برق کشور تا 

۲ سال آینده از بین خواهد رفت.
لوگوی صبا به نقل از تسنیم،علیرضا کالهی در 
نشستی خبری اظهار داشت: ایران به خودکفایی 
از 95 درصدی در صنعت برق رسیده و  بیش 
با وجود این خودکفایی و با وجود تقاضای موثر 
رشد ساالنه 6 درصدی، صنعت برق کشور در 

رکورد عمیق قرار دارد.
وی افزود: نگرانی بخش خصوصی از نحوه ورود 
سرمایه به ایران است و با این رویکرد دولت که 
وامی  صورت  به  عمل  در  را  خارجی  فاینانس 
بیشتر تجهیزات در پیش گرفته،  برای واردات 
صنعت برق کشور تا 2 سال اینده از بین خواهد 

رفت.
رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: این 
قبیل وام گرفتن، صنعت برق را گرفتار باتالقی 

خواهد کرد که جبران آن سخت خواهد بود.
 )FDI( مستقیم  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  وی 
واقعی پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند 
امیدواریم  خودکفاست  برق  صنعت  چون  و 
بهتر  و  دولت  مالی  منابع  شدن  آزاد  با  بودیم 
این  از  برق  صنعت  بودجه،  وضعیت  شدن 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی با بیان اینکه »هم اکنون بخش تولید در 
صنعت برق با ظرفیتی 20 تا 25 درصدی کار 

می کند«، گفت: اگر آمار صادرات را نداشتیم 
این عدد پایین تر هم می آمد اما به هر حال آن 
چیزی که صنعت برق را به رکود کشانده است 
عدم وجود نقدینگی از سوی دولت و تزریق آن 

در پروژه ها است .
قانونی  های  ظرفیت  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
برای خروج صنعت برق از رکود به درستی مورد 

استفاده قرار نمی گیرد.
کالهی با بیان اینکه »نظام بانکی پاشنه آشیل 
در  باید  گفت:  است«،  کشور  اقتصادی  توسعه 
قاطع  اقدام  کشور  بانکی  نظام  اصالح  راستای 
باید  تولیدکننده  فعلی  شرایط  در  دادغ  انجام 
کند  اقدام  شرایطی  رد  مالی  تأمین  به  نسبت 
که بهره های سنگینی را باید متحمل شود که 
رقابت خارج  بازار  از  را  این شرایط، شرکت ها 

می کند.

وی افزود: 10 میلیارد دالر تفاهمنامه با شرکت 
های کره ای به امضا رسیده که بخش خصوصی 
از جزئیات آن مطلع نیست و در روز افتتاحیه 
یکی از کارخانه های بزرگ تولید تراسفورماتور 
های  شرکت  با  تفاهمنامه  امضای  خبر  کشور، 
منتشر می  ترانسفورماتور  تأمین  برای  ای  کره 
شود که این رویه به از بین رفتن صنعت برق 

کشور با خودکفایی 95 درصدی می انجامد.
 

صنعت برق ایران با رویکرد فعلی دولت تا 2 سال آینده از بین می رود
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هزار  نیرو 33  وزارت  اکنون  گفت:  کالهی 
هزار   15 کسری  و  بدهی  تومان  میلیارد 
و  دارد  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
رکوردی عمیق بر این صنعت مستولی شده 
این  که  رود  می  آن  بیم  که  جایی  تا  است 
صنعت از بین برود و حتی در آینده به خارج 

از کشور وابسته شویم.
کالهی  علیرضا  ایلنا،   از  نقل  صبابه  لوگوی 
رئیس هیات مدیره سندیکای برق در نشستی 
خبری با بیان اینکه  صنعت برق تمام ملزومات 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در این 
صنعت اصال فساد وجود ندارد چرا که یکی از 
عارضه های اقتصاد کشور تمرکز بر منابع درآمد 
باال و مواد اولیه است و این معضل در صنعت 

برق کشور وجود ندارد.
دانش بنیان  صنعتی  برق  صنعت  افزود:  وی   
حال  در  و  است  خودکفا  درصد   95 که  است 
حاضر پتانسیل صادرات 85 درصدی را دارد.  

کالهی تصریح کرد: ما طی سه سال گذشته بر 
این باور بودیم که دولت قبلی مشکالت زیادی 
رفع  که  گذاشته  ارث  به  فعلی  دولت  برای  را 
آنها هزینه و زمان زیادی را می برد لذا سندیکا 

سکوت  کرده و نقد نمی کند.
هزار   33 نیرو  وزارت  اکنون  داد:  ادامه  وی 
میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری دارد و رکوردی عمیق بر 
این صنعت مستولی شده است تا جایی که بیم 
آن می رود که این صنعت از بین برود و حتی 

در آینده به خارج از کشور وابسته شویم.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق با بیان اینکه 
صنعت برق نقطه قوت و موتور محرک اقتصاد 
به  ما  جدی  نقد  داشت:  اظهار  است،  کشور 
وزارت نیرو عدم استفاده از ظرفیت برق و قانون 

رفع موانع تولید است.  
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 

است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در 70 درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
کالهی گفت: در راستای افزایش بهره وری راه 
مصوبه  محل  از  بودجه  دالر  میلیارد   19 اهن 
به  نیرو  وزارت  اما  کرد  دریافت  اقتصا  شورای 
و  نه خودش  بوروکراتیک  های  گرفتاری  دلیل 
نه برای بخش خصوصی پروژه ای تعریف نکرد.  
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
را  برق  صنعت  وام  و  فاینانس  گفت:  می شود 
گرفتار باتالقی خواهد کرد که جبران آن سخت 
خواهد بود و حتی باعث از بین رفتن اعتبار ما 

در اجرای تعهدات بین المللی می شود.
وی افزود: FDI واقعی پتانسیل رشد اقتصادی 
را ایجاد می کند و چون صنعت برق خودکفاست 
امیدواریم بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت 

و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی درباره خروج از رکود صنعت برق پس 
با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت:  برجام  از 
تحریم  نبوده  ارتباط  در  بین المللی  تحریم های 
صنعت  این  زیرا  بگذارد  تأثیر  آن  بر  نتوانست 
بطور مستقیم با دولت درارتباط است و دولت 
تامین  در  دولت  چون  و  بخرد  برق  ما  از  باید 
دچار  نیز  بخش  این  داشت  مشکل  نقدینگی 

مشکل شده است.
وی همچنین با بیان اینکه عدم تزریق نقدینگی 
از سوی دولت به پروژه ها این صنعت را دچار 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار   ، کرده  چالش 
صنعت برق با یک چهارم و 25 درصد ظرفیت 
کار می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این 

آمار پایین تر هم می آمد.

نگرانیم صنعت برق به خارج از کشور وابسته شود

43

پایگاه 
اطالع رسانی 

صبا

ویژه نامه بازتاب نشست مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران    12 خرداد ماه 1395   



از  استفاده  مخالف  ما  کرد:  تاکید  بخشی 
سرمایه خارجی نیستیم با روش انجام کار 
مشکل داریم و نسبت به عدم حضور بخش 
وتامین  المللی  بین  تعامالت  در  خصوصی 

مالی انتقاد داریم.
لوگوی صبا به نقل از ایلنا، بخشی نایب رئیس 
هیات مدیره سندیکای صنعت برق در نشست 
ای  چرخه  برجام  از  بعد  اینکه  بیان  با  خبری 
در اقتصاد کشور راه افتاده و آن  حضور هیات 
در  خارجی  فاینانس  و  گذار  سرمایه  و  مدیره 
اینگونه مطرح می  ، اظهار داشت:  کشور است 
کنند که بخش خصوصی مخالف ورود سرمایه 
اینگونه  که  حالی  در  است  خارجی  گذاران 
نیست بحث ما این است که این رویه به حذف 

پیمانکاران داخلی و واردات مجر نشود.
وی افزود: پیشنهاد ما در ورود کشورها و شرکت 
های خارجی به صنعت برق ایران، انجام سرمایه 
و  داخلی  خصوصی  بخش  با  مشترک  گذاری 
تولید مشترک در ایران و صادرات به کشورهای 
همسایه است در حالی که اکنون رویه اینگونه 
بدنبال وام گرفتن و واردات رفتیم و  است که 
اعالم می کنیم 90  این در شرایطی است که 
درصد خودکفا هستیم و زمانی نیز که اعتراض 

می کنیم می گویند مشکل نقدینگی داریم.
بخشی تاکید کرد: ما مخالف استفاده از سرمایه 
خارجی نیستیم با روش انجام کار مشکل داریم 
در  خصوصی  بخش  حضور  عدم  به  نسبت  و 

تعامالت بین المللی وتامین مالی انتقاد داریم.

نیرو  وزارت  ریالی   300 ضرر  به  اشاره  با  وی 
در فروش هر کیلو وات ساعت برق به مصرف 
تا  کرد:  تاکید  داخلی،  مشترکان  و  کنندگان 
به  مجبور  نشود،  حل  مشکل  این  که  زمانی 
دریافت وام از خارجی ها هستیم که بازپرداخت 
مساله  کشور خود  کنونی  رکود  شرایط  در  آن 

دیگری است.
صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
برق درباره پرداخت از اسناد خزانه اسالمی نیز 
گفت: اسناد خزانه اسالمی تا االن مشکل را حل 
نکرده و البته به هیچ یک از دیگر بخش های 

خصوصی نیز پرداخت نشده است.
اعضای  جزو  که  مپنا  شرکت  اما  افزود:  وی 
شرکت  یک  و  است  برق  صنعت  سندیکای 
داده  اوراق  این  می شود  محسوب  نیمه دولتی 
را 20  اوراق  این  نیز  این شرکت  و  است  شده 

درصد پایین تر در بازار سرمایه فروخته است
دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دچار  شده  تمام  قیمت  با  برق  قیمت  اختالف 
مشکل است اظهار داشت: وزارت نیرو بیش از 

33 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
قرارداد  جنوبی  کره  با  گفت:  ادامه  در  بخشی 
وقتی  و  می شود  بسته  ترانس  هزار   43 خرید 

ما اعتراض می کنیم می گویند کمبود نقدینگی 
داریم. 

وی همچنین به برگزاری مناقصه خرید کاال و 
تجهیزات 312 پست فوق توزیع اشاره و اظهار 
تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد  داشت: 
بخش خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده 

شوند.
روز  اقدامات  برخالف  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
کاال  کردن  وارد  و  گرفتن  وام  سمت  به  دنیا 
گفته  توانیر  مدیرعامل  گفت:  آورده ایم،  روی 
صنعت  جدید  طرح های  اجرای  برای  که  است 
برق سرمایه گذاران خارجی با یک الزام روبه رو 
هستند و باید 51 درصد کاال و تجهیزات پروژه ها 
را از سازندگان داخلی تأمین کنند اما اعتقاد ما 
برای  قطعًا  خارجی  سرمایه گذار  که  است  این 

این موضوع هم راهی پیدا خواهد کرد.

مخالف استفاده از سرمایه گذاری خارجی نیستیم
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رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق 
گفت: 86 درصد نقدینگی از طریق سپرده 
بانکی منجر شده است که این حجم پول به 
تولید تزریق نشود و ضمن اینکه روز به روز 

نیز بر میزان آن افزوده شود.
لوگوی صبا به نقل از ایلنا، باقری رئیس کمیته 
در  برق  صنعت  سندیکای  صادرات  توسعه 
نشست خبری با بیان اینکه یکی از موانع اصلی 
با  ساله  سه  فعالیت  با  ایران  اقتصاد  چالش  و 
توافق در مذاکرات هسته ای برطرف شد، اظهار 
داشت: یکی از موانع شرکت های صادراتی بحث 
و  شده  برطرف  خوشبختانه  که  بود  تحریم ها 
حقانیت جمهوری اسالمی در مواجهه به تحریم 
که صادرات را نیز تحت الشعاع قرار می داد اثبات 

شد.
وی افزود: در حال حاضر دولت توانسته بر تورم 
در کشور  اقتصادی  رشد  فضای  و  مسلط شود 
صنعت  های  چالش  همچنان  اما  شود  حاکم 
ناشی از رکود عمیق وجود دارد که بخشی از  آن 
به دولت  به سال های گذشته است که  مربوط 

کنونی به ارث رسیده است.
که  دولت  تومانی  میلیارد   540 بدهی  باقری 
بانکی  حوزه  در  آن  تومان  میلیارد  هزار   114
از جمله  را  نقدینگی  نرخ رشد 30 درصدی  و 
گفت:  و  برشمرد  کشور  در  رکود  ایجاد  عوامل 
در کنار این عوامل کاهش قیمت نفت نیز منابع 

است.  قرارداده  تحت الشعاع  را  بودجه  و  مالی 
جمله  از  نیز  دولت  بودن  بزرگ  این  بر  عالوه 

معضالت اقتصاد کشور است.
و  کسب  فضای  اینها  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
رتبه  در  و  نیست  قبولی  قابل  عدد  نیز  ما  کار 
کشور  اقتصاد  با  متناسب  که  داریم  قرار   118

ما نیست.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برق اظهار داشت: آنچه امروز دولت و مسئولین 
کشور ما به طور جدی با آن دست به گریبان 
از  یکی  بانکی  سیستم  و  است  رکود  هستند 
نقیصه های اصلی پیش روی اقتصاد کشور است 

انتقاد بخش خصوصی صنعت برق از فاینانس های خارجی
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و بزرگترین لطمه را نیز البته این بخش از قبل 
تحریم ها متحمل شده است که باعث شده ما 
به طور جدی با استانداردهای دنیا فاصله داشته 

باشیم.
وی تصریح کرد: 86 درصد نقدینگی از طریق 
حجم  این  که  است  شده  منجر  بانکی  سپرده 
پول به تولید تزریق نشود و ضمن اینکه روز به 

روز نیز بر میزان آن افزوده شود.
درصد   30 از  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نرخ شد نقدینگی 20 درصد آن در هفت هزار 
این  به  این  و  شده  انباشته  مجاز  غیر  موسسه 
دلیل است که این موسسات عالقه ای به کاهش 
نرخ سود ندارند و از طرفی سیستم بانکی متکی 
معوق  مطالبات  دلیل  به  نیز  مرکزی  بانک  به 
موسسات  سمت  به  مردم  میل  بابت  نگرانی  و 
غیرمجاز نرخ سود را پایین نمی آورند در نتیجه 
تامین  برای  باید  اقتصادی  فعال  عنوان  به  ما 
مالی نرخ سودباال پرداخت کنیم و این به این 
درست  قانونی  ظرفیت های  از  که  است  دلیل 

استفاده نمی کنیم.
اصالح  به  بی توجهی  اینکه  به  اشاره  با  باقری 
ساختار بانکی منجر می شود که با استانداردهای 
سرمایه گذاری  و  باشیم  داشته  فاصله  دنیا  روز 
خارجی نیز به بازار داخل به درستی ورود پیدا 
اظهار  و  اشاره  برق  بخش  رکود  به  نمی کند 
درصد   6 ساالنه  ما  اینکه  علی رغم  داشت: 
افزایش تقاضای برق را داریم ولی همچنان در 

این صنعت رکود داریم.
نیرو 30  وزارت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نمی توان  اما  است  بدهکار  تومان  میلیارد  هزار 
گفت که این صنعت ناتوان است چرا که با ما 
74هزار مگاوات رتبه اول تولید منطقه هستیم 
و 95 درصد در این صنعت خودکفاییم و ارزش 
افزوده این صنعت نسبت به شاخص کل صنعت 
درصد   10 اینها  بر  عالوه  است.  درصد   14.5
اشتغال و 80 درصد صادرات مربوط به صنعت 
دنیا  استاندارد  به  نزدیک  بنابراین  و  است  برق 

کار می کنیم و این صنعت یکی از پربازده هاست 
اما این حجم سرمایه گذاری با این رکود اتفاق 

نمی افتد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
معضالت  حل  جهت  را  پیشنهادهایی  برق 
پیش روی صنعت برق ارائه داد و اظهار داشت: 
وضعیت  این  از  خروج  جهت  عامل  مهم ترین 
در  است.  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح 
حامل  قیمت  متوسط  طور  به  اخیر  سال های 
های انرژی در صنعت برق 2.5 برابر شده اما در 
بنزین این میزان 10 برابر بوده است و این به 
این معناست که امروز 160 هزار میلیارد تومان 
طرح نیمه کاره داریم که منابع مالی آن موجود 
نیست و دلیل آن نیز این است که در دهه 80 
که پول سرشار نفت را داشتیم به این موضوع 
توجه نکرده ایم اما اکنون که قیمت نفت به 40 
تا 50 دالر رسیده تنها راهکار اصالح قیمت های 

حامل انرژی است.
وی ادامه داد: در ماده 6 قانون حمایت ازصنعت 
برق به صراحت به این موضوع اشاره شده که 
در  و  شود  برطرف  قیمت ها  اختالف  این  باید 

تبصره ذیل ماده 6 نیز این مسئله اعالم شده.
این  حل  برای  را  خود  دوم  پیشنهاد  باقری 
موضوع جذب سرمایه مستقیم دانست و گفت: 
جذب  معنی  به  می آید  فاینانس  اسم  وقتی 
سرمایه نیست و به همراه آن واردات نیز صورت 
جذب  روی  دنیا  تمام  که  حالی  در  گیرد  می 

سرمایه متمرکز شده اند.
وی به گزارش بانک جهانی مبنی بر میزان جذب 
طبق  داشت:  اظهار  و  اشاره  ایران  در  سرمایه 
اعالم این بانک کل جذب سرمایه ایران نسبت 
به دنیا هفده صدم درصد است که بسیار ناچیز 
است اما گله ما این نیست که از سرمایه گذاری 
این است که  ما  استفاده نشود. سخن  خارجی 
وقتی  که  چرا  کند  رقابت  باید  نیز  ما  کشور 
سرمایه گذار وارد کشور می شود چسبندگی به 
اقتصاد بیشتر می شود و با کوچکترین تکانه های 

سیاسی نیز از کشور خارج نمی شود و این برای 
این  ما  سخن  دارد.  منفعت  کشور  این  صنعت 
این  که  چرا  نگیرد  صورت  فاینانس  که  است 
مسئله باعث می شود تولید داخل ضعیف شود.

وی با انتقاد از اینکه 10 میلیارد دالر تفاهم نامه 
با کره جنوبی بدون اطالع بخش خصوصی امضا 
آیا  که  است  این  ما  داشت: سخن  اظهار  شده 
از  باید  تولید داخل داریم  ترانس در حالی که 
ما  اقتصاد  برای  این  شود  وارد  کشورها  دیگر 

شایسته نیست.
باقری همچنین گفت: میزان صادرات در تمام 
دنیا وجه ممیزه کشورها تلقی می شود و ما نیز 
به جهت  منطقه  اول  رتبه  افق 1404  در  باید 
صادرات به میزان 200 میلیارد دالر باشیم که 
امسال این میزان 10 میلیارد دالر هدفگذاری 
دالر  میلیارد   30 صادرات  پتانسیل  ما  و  شده 
منابع غیرنفتی را داریم که این رقم با آنچه در 

چشم انداز 1404 پیش بینی شده فاصله دارد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
نیست  دلیل  این  به  مشکالت  این  گفت:  برق 
این  که  چرا  دارد  مشکل  خصوصی  بخش  که 
بخش توانمندی خود را اثبات کرده آنچه محل 
از  استفاده  عدم  و  صادرات  چرخه  است  ایراد 
ظرفیت های قانونی و معضالت مربوط به بانک ها 

و حتی لغو مشوق های صادراتی است.
گفت:  و  کرد   اشاره  ارز  نرخ  به  ادامه  در  وی 
یکی از مشکالت اصلی پیش روی صادرات بحث 
نرخ ارز است که امیدواریم واقعی شده چرا که 

مدیریت نرخ آتی ارز بسیار مهم است.
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انتقاد  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
از  برقی  کاالهای  واردات  قراردادهای  از 
نفت  قیمت  سقوط  با  گفت:  کره جنوبی 
رکود  شکاف  ارزی،  درآمدهای  کاهش  و 

صنعت برق عمیق تر شده است.
لوگوی صبا به نقل از مهر، علیرضا کالهی امروز 
قرارداد  امضای  از  انتقاد  با  خبری  نشستی  در 
واردات کاال و تجهیزات صنعت برق از شرکت های 
این  رئیس جمهور  با سفر  کره جنوبی همزمان 
حدود  حاضر  حال  در  گفت:  تهران،  به  کشور 
فنی  خدمات  تجهیزات،  کاال،  انواع  درصد   ۹۰
و مهندسی در سطح صنایع برق و انرژی ایران 

بومی شده و به خودکفایی رسیده ایم.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
 ۲ حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 

برق در ایران تولید و صادر شده است.
سقوط  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و 
نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در شرایط  سنگین تر شده است، 
فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان 
به سیاست های  توجه  با  که  دارد  معوق  بدهی 
موجود به نظر می رسد تغییری در کاهش حجم 
بدهی های برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.

و  نیرو  وزارت  سیاست های  از  انتقاد  با  کالهی 
عدم استفاده از ظرفیت های بند)ق( تبصره ۱۳ 
قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از 
بهره وری  کاهش  برای  تنها  نه  قانونی  بند  این 
در صنایع  کار  و  شرایط کسب  بهبود  و  انرژی 
آب و برق استفاده ای نکرد، که حتی اجازه ورود 

بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.

با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
تجهیزات  خرید  مناقصه  قریب الوقوع  برگزاری 
در  شد:  یادآور  توانیر،  توسط  برق  پست   ۳۱۲
این مناقصه بین المللی قرار است به بهانه تامین 
فاینانس، تجهیزات و کاالهای ۳۱۲ پست برق 

از خارج کشور وارد شود.
با تاکید بر اینکه با برگزاری  این مقام مسئول 
این مناقصه و واردات گسترده کاال، صنعت برق 
و  می رود  فرو  رکود  در  گذشته  از  بیش  ایران 
حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها و 
صنایع تولیدکننده کاال و تجهیزات صنعت برق 
وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری 
مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات 
باید  می شود،  کشور  داخل  به  کاال  گسترده 
سیاست جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی 

را در دستور کار قرار دهد.
قراردادهای  امضای  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
برقی با شرکت های کره جنوبی به منظور واردات 
انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: 
این در حالی است که هم اکنون امکان ساخت 
داخلی  سازندگان  توسط  تجهیزات  و  کاال  این 
جای  به  نیرو  وزارت  مسئوالن  اما  دارد،  وجود 
لغو  بهانه  به  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده 
تحریم ها، به دنبال واردات گسترده انواع کاال و 

تجهیزات هستند.
علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو 
و  کاال  انواع  صادرات  برای  شرایط  تحریم ها 
خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به 
بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شده است، 
عدم  دلیل  به  اما  فرصت  این  وجود  با  گفت: 
تولیدکنندگان داخلی،  از  بانکی  حمایت شبکه 
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با 

افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
تراز  بودن  منفی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 

شکاف  وجود  و  ایران  برق  صنعت  اقتصادی 
عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور 
این شکاف معنادار قیمتی  تصریح کرد: نتیجه 
منجر به افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 

از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
دالر  میلیارد   ۱۰ امضای  از  انتقاد  با  وی 
کره جنوبی  و  ایران  بین  قرارداد  و  تفاهم نامه 
یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی 
و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران 
هم اکنون  و  نداشته اند  حضور  خصوصی  بخش 
این  از  نیست که سهم ساخت داخل  مشخص 
قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت 
سرمایه گذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به 
دنبال واردات گسترده کاال و تجهیزات همچون 

ترانس و کنتور به داخل کشور است.
 ۴۳ خرید  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  بخشی 
کره جنوبی  با  برق  توزیع  ترانس  دستگاه 
کرد:  تاکید  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در 
حالی  در  تجهیزات  و  کاال  واردات  قراردادهای 
است  امضا  حال  در  خارجی  شرکت های  با 
به  چندانی  نیاز  نفت  برخالف  برق  صنعت  که 
به  اکثر حوزه ها  ندارد و در  تکنولوژی های روز 

خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره 
منابع  کاهش  بحران  و  نفت  قیمت  کاهش  به 
خاطرنشان  دولت  گردش  در  سرمایه  و  مالی 
درصد   ۲۵ با  داخلی  صنایع  هم اکنون  کرد: 
ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی 
برق  نیروگاه  برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات  که 
با  جدید  قراردادها  تمام  فعال  اما  شده،  تدوین 

خارجی ها با محور واردات منعقد می شود.

انتقاد از قرارداد برقی ایران-کره جنوبی
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برق  ایران گفت : صنعت  برق  رئیس سندیکای 
درصدی،   95 از  بیش  خودکفایی  با  کشور 
توانایی رفع همه نیازمندی های داخلی کشور 

را حتی بدون حضور خارجی ها دارد.
لوگوی صبا به نقل از ایرنا، علیرضا کالهی امروز 
)شنبه( در نشستی خبری در جمع خبرنگاران، 
این  افزود:  توانمندی صنعت برق کشور  درباره 
صنعت توانمندی و ملزومات الزم را برای تحقق 
معظم  رهبر  منویات  مطابق  مقاومتی  اقتصاد 

انقالب دارد.
شامل  مقاومتی  اقتصاد  ارکان  به  اشاره  با  وی 
عدالت، دانش بنیانی، مردمی بودن، برونگرایی 
و درونزایی، خاطرنشان کرد: صنعت برق با بیش 
از 95 درصد خودکفایی، از همه ظرفیت های 
تالش  و  همت  با  برق  توزیع  و  انتقال  تولید، 
مهندسان و متخصصان داخلی برخوردار است.

از 82 درصد  این مقام مسئول، بیش  به گفته 
صادرات خدمات فنی و مهندسی )نزدیک به دو 
میلیارد دالر صادرات( و تامین یک میلیارد دالر 
کاالهای صنعتی و تخصصی با ارزش افزوده باال 
در سال های گذشته توسط این صنعت محقق 

شده است.
کالهی یادآور شد: هم اینک بیش از 50 هزار 
از  بیش  مجموع  در  و  خصوصی  بخش  از  نفر 
کار  به  مشغول  صنعت  این  در  نفر  هزار   150
اقتصاد کشور  بر  کلی حاکم  رکود  اما  هستند، 
موجب نگرانی های جدی از کاهش اشتغال و 

حتی از بین رفتن این صنعت شده است.
کشور  مشکالت  درصد   70 است،  معتقد  وی 
از سوء مدیریت ها و تنها 30 درصد مشکالت 
غرب  و  آمریکا  ظالمانه  های  تحریم  به  وابسته 
بوده است، اما باوجود همه این مسائل، صنعت 

برق در سال های گذشته سرپا ماند.
وی با اشاره به اینکه توان تامین همه نیازمندی 
دارد،  داخل وجود  در  برق کشور  سالیانه  های 
صنعت  این  صادراتی  ظرفیت  کرد:  تصریح 
کوتاه  در  و  است  دالر  میلیارد   30 سالیانه 
صادرات  دالر  میلیارد   10 انجام  قابلیت  مدت 

همین  تحقق  اما  دارد؛  وجود  برق  صنعت  در 
مساله نیازمند حمایت های جدی داخلی بویژه 

حمایت های مالی است.
هم  کرد:  اضافه  ایران  برق  سندیکای  رئیس 
ظرفیت  درصد   25 با  تنها  برق  صنعت  اینک 
واقعی خود فعالیت می کند که علت این مساله 
کافی  نقدینگی  نبود  بلکه  ها،  تحریم  بحث  نه 

برای اجرای پروژه های این صنعت است.
بخشی«  »علی  خبری،  نشست  این  ادامه  در 
ایران  برق  مدیره سندیکای  هیات  رئیس  نائب 
افزود: پیشنهاد این سندیکا در ورود کشورها و 
شرکت های خارجی به صنعت برق ایران، انجام 
خصوصی  بخش  با  مشترک  گذاری  سرمایه 

داخلی و تولید مشترک در ایران است.
انتقال فناوری و  این مهم،  انجام  به گفته وی، 

سرمایه به داخل کشور را میسر می کند.
بخشی با اشاره به ضرر 300 ریالی وزارت نیرو 
در فروش هر کیلو وات ساعت برق به مصرف 
تا  کرد:  تاکید  داخلی،  مشترکان  و  کنندگان 
به  مجبور  نشود،  حل  مشکل  این  که  زمانی 
دریافت وام از خارجی ها هستیم که بازپرداخت 
مساله  کشور خود  کنونی  رکود  شرایط  در  آن 

دیگری است.
بخش  تاثیرگذار  حضور  نبود  کرد:  تاکید  وی 
خصوصی در تامین مالی پروژه های بین المللی، 
شده  سبب  فناوری  انتقال  و  گذاری  سرمایه 
یعنی  ممکن  شیوه  ترین  ساده  به  دولت  است 
دریافت وام و انجام واردات برای حل مشکالت 

این صنعت روی آورد.
در این نشست خبری، همچنین »پیام باقری« 
برق  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رئیس 
گفت: توافق برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
تا موانع اصلی بر سر راه صادرات و  سبب شد 

توسعه صادرات کشور برداشته شود.
های  در سال  دولتمردان  کرد:  وی خاطرنشان 
اقتصادی  های  بحران  بر  خوبی  تسلط  گذشته 
کشور از جمله تورم باال و رشد منفی اقتصادی 
که  برق  صنعت  کنونی  رکود  اما  کردند،  پیدا 

بخشی از آن از سال های گذشته به ارث رسیده، 
ناشی از بی توجهی به حوزه های مختلف است.

موانع  از  یکی  بانکی  نظام  کرد:  تصریح  باقری 
بزرگ پیشروی اقتصاد است، به طوری که 86 
درصد از نقدینگی موجود کشور توسط سپرده 

های بانکی منجمد و منفعل شده است.
وی ادامه داد: 20 درصد از این نقدینگی های 
اعتباری  منفعل در هفت هزار موسسه مالی و 
نرخ  کاهش  به  حاضر  که  دارد  وجود  غیرمجاز 
شده  مساله سبب  همین  و  نیستند  خود  سود 
به  مالی  منابع  تامین  برای  اقتصادی  فعاالن  تا 
اعتبارات و وام های با سود باال روی آورند و به 
طور عملی رقابت پذیری خود را بویژه در سطح 

بین الملل از دست بدهند.
این مسئول، با اشاره به تقاضای موثر سالیانه 6 
رکود  دالیل  کرد:  اضافه  برق،  درصدی صنعت 
صنعت برق، انجام عمده کارها مراودات با دولت 
است و دولتی که اقتصاد برقش به دلیل تفاوت 
فاحش قیمت عرضه و تقاضای برق مشکل دارد، 

نمی تواند مشکالت رکود آن را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: اصالح قیمت حامل های انرژی، 
جذب سرمایه مستقیم خارجی )و نه فاینانس و 
وام(، ارائه مشوق های صادراتی و واقعی شدن 
خروج  برای  سندیکا  این  پیشنهادات  ارز،  نرخ 

صنعت برق از بحران است.
 95 خودکفایی  شد:  یادآور  خاتمه  در  باقری 
این  درصدی   14.5 افزوده  ارزش  درصدی، 
صنعت نسبت به شاخص کل صنعت، تامین 10 
درصد اشتغال کشور و انجام افزون بر 80 درصد 
جمله  از  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
انتظار  و  است  کشور  برق  های صنعت  ویژگی 
می رود دولتمردان حمایت کافی و الزم از آن 
اقتصاد  بیشتر  چه  هر  بالندگی  و  رونق  برای 

کشور مبذول دارند.

صنعت برق کشور توانایی رفع همه نیازمندی های داخلی کشور را دارد
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بخش  تازگی  به  که  مشکالتی  از  یکی 
پنچه  و  با آن دست  برق  خصوصی صنعت 
و  نیرو  وزارت  بدهی های  می کند  نرم 
خصوصی  بخش  مداخله  عدم  همچنین 
همین  که  است  نیرو  وزارت  تصمیمات  در 
مساله نیز موجب شده به بخش خصوصی 

آسیب های زیادی وارد شود.
کالهی  علیرضا  ایسنا،  از  نقل  به  صبا  لوگوی 
در  امروز  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
وزارت  عملکرد  از  انتقاد  نشستی خبری ضمن 
نیرو مبنی بر عدم توجه به بخش خصوصی در 
تصمیم گیری ها و جذب فاینانس به ایسنا گفت: 
ما به عنوان سندیکای صنعت برق در هیچ یک 
برگزار  خارجی  شرکت های  با  که  جلساتی  از 

شده حضور نداشتیم.
ملزومات  تمام  برق  صنعت  این که  بیان  با  وی 
داده  جای  خود  در  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
صنعت  یک  صنعت  این  کرد:  اظهار  است، 
حال  در  که  چرا  است،  توانمند  و  دانش بنیان 
خدمات  صادرات  درصد   82 از  بیش  حاضر 
میلیارد  یک  حدود  و  کشور  مهندسی   – فنی 
دالر کاالی صنعتی توسط صنعت برق صورت 

می گیرد.
ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس  گفته  به 
صادرات خدمات در سال گذشته تنها کمتر از 
مساله  این  پتانسیل  اما  بوده،  دالر  میلیارد  دو 
وجود دارد که بتوانیم صادرات برق را به میزان 

زیادی افزایش دهیم.
کالهی تصریح کرد: سندیکا بر این باور است که 
زمان  به  نیاز  دولت  توسط  مالی  رفع مشکالت 
در  که  کرد  توجه  مساله  این  به  باید  اما  دارد، 
حال حاضر صنعت برق دچار یک رکود عمیق 
شده و الزم است که این رکود به زودی برطرف 

شود.
وی با بیان این که رکود در صنعت برق موجب 
شغلی  فرصت های  کاهش  و  اشتغال  کاهش 
این  در  جدی  نگرانی های  داد:  ادامه  می شود، 
این  برای  اساسی  فکر  اگر  لذا  دارد،  باره وجود 

موضوع صورت نگیرد، ممکن است که صنعت 
برق از بین برود.

رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان این که 
مدیریت  عدم  به  مربوط  مشکل ها  درصد   70
درست است، بیان کرد: در این میان تنها 30 
به  که  نقدی  و  داشتند  نقش  تحریم ها  درصد 
می شود،  مطرح  جدی  صورت  به  نیرو  وزارت 
منظور  به  مصوب  قوانین  اجرایی  عدم  موضوع 

حمایت از صنعت برق است.
کالهی یکی از مشکالت در این میان را نرخ ارز 
دانست و افزود: طی 27 سال گذشته 10 درصد 

بخش خصوصی در جلسات وزارت نیرو و خارجی ها حضور نداشت
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کاهش نرخ ارز داشته ایم که در همین زمان نیز 
دالر 45 درصد افزایش ارزش داشته است.

نیاز  مساله  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
سرمایه  جذب  فعلی  شرایط  در  کشور  اصلی 
مستقیم است، چرا که فاینانس در واقع نوعی 
واردات به حساب می آید که می تواند صدمات 

جبران ناپذیری را به صنعت برق وارد کند.
بیان  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
توانمند  صنعت  یک  کشور  برق  صنعت  این که 
و پویا است، تصریح کرد: برجام نتوانسته تاثیر 
اما  بگذارد،  برق  صنعت  وضعیت  در  چندانی 
انتظار ما این بود که وضعیت بودجه بهتر شود 
و از این طریق بتوانیم مشکالت خود را برطرف 
کنیم که متاسفانه به دلیل کاهش قیمت نفت 

این اتفاق نیفتاد.
حال  در  برق  صنعت  سندیکای  گفت:  کالهی 
تدوین یک سند راهبردی برای بهبود وضعیت 
صنعت برق کشور است که تا ماه آینده به اتاق 
ارائه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  ایران 

خواهد شد.
در ادامه بخشی نایب رییس سندیکای صنعت 
برق - با بیان این که ما به هیچ عنوان نگران ورود 
پول های خارجی به کشور نیستیم، اظهار کرد: 
در حال حاضر یک فضای بزرگ برای واردات و 
حذف شرکت های داخلی ایجاد شده که اگر در 
توجه نشود می توان گفت  به آن  فعلی  شرایط 

که صنعت برق از بین خواهد رفت.
وی ادامه داد: پیشنهاد شفاف ما آن است که در 
هنگام ورود شرکت های خارجی به ایران حتما 
خصوصی  شرکت  با  مشترک  سرمایه گذاری  
انتقال  بحث  واقع  در  و  بگیرد  صورت  داخلی 
مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  و  تکنولوژی 

حدف نهایی باشد.
این که بخش خصوصی مشکلی  بیان  با  بخشی 
نوع آن مشکل  با  بلکه  ندارد،  با جذب سرمایه 
دارد، افزود: برای این مساله پیشنهاداتی را ارائه 

داده ایم و هدف ما تنها نقد صرف نبوده است.

تنها 25 درصد ظرفیت تولید به کار گرفته 
می شود

بیان  با  برق  صنعت  سندیکای  رییس  نایب 
با  به شدت  برق  این که در حال حاضر صنعت 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  شده،  مواجه  رکود 
در بخش تولید تنها 25 درصد ظرفیت به کار 
گرفته می شود که بخشی از این ظرفیت نیز به 

خاطر پیشبرد صادرات است.
در صنعت  رکود  این  ریشه  این که  بیان  با  وی 
وجود  عدم  کرد:  تصریح  نبوده،  تحریم  برق 
ایجاد  موجب  برق  صنعت  در  کافی  نقدینگی 
گفت  می توان  صراحت  به  و  است  شده  رکود 
که تحریم ها در این مساله نقشی نداشته است.

اسناد خزانه تاکنون به کسی پرداخت نشده
بخشی در خصوص اسناد خزانه گفت: تاکنون 
مشکل کسی از سوی اسناد خزانه حل نشده و 
پرداختی نیز در این زمینه صورت نگرفته است، 
مبلغی  مپنا  به  تنها  گویا  شنیده ها  براساس 
پرداخت شده که آنهم باید 20 درصد پایین تر 

در بازار به فروش برسد.
در ادامه باقری - رییس کمیته توسعه صادرات 
سندیکای صنعت برق – با بیان این که در صنعت 
درصدی  شش  تقاضای  وجود  علی رغم  برق 
کرد:  اظهار  است،  مواجه  رکود  با  صنعت  این 
پتانسیل های باالیی در صنعت برق کشور وجود 
را  پیشنهاداتی  رفع مشکالت  برای  ما  دارد که 

ارائه داده ایم.
از  یکی  را  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  وی 
گفت:  و  کرد  عنوان  شده  ارائه  پیشنهاد های 
خود  حد  پایین ترین  به  نفت  قیمت  که  امروز 
رسیده اصالح قیمت حامل های انرژی می تواند 

تاثیر زیادی در ارتقاء صنعت برق داشته باشد.
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برق تصریح کرد: لغو مشوق های صادراتی یکی 
از موانع دیگر در این مسیر است که باید به این 
مساله نیز توجه شود. عالوه بر این نیز در ابالغ 

بخش  نظرات  صادرات  از  حمایت  جدید  بسته 
خصوصی گرفته نشده که این مساله مشکالتی 

را ایجاد کرده است.
از معضالت  ارز یکی  این که نرخ  بیان  با  باقری 
ادامه  است،  برق  رکود صنعت  ایجاد  در  اصلی 
 1300 حالت  بهترین  در  برق  صادرات  داد: 
اما  بوده،  اطراف  کشورهای  به  هم  آن  مگاوات 
ارتقاء  پتانسیل  ایران  که  است  حالی  در  این 

صادرات را دارد.
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بیان  با  برق  رئیس سندیکای صنعت  نایب 
اینکه اوراق خزانه اسالمی تاکنون مشکلی 
را حل نکرده و به بخش خصوصی هم این 
عنوان  به  مپنا  گفت:  است،   نرسیده  اوراق 
اسالمی  خزانه  اوراق  نیمه دولتی  شرکت 
بازار سرمایه به فروش  با نرخ تنزیل در  را 

می رساند.
فارس، بخشی در جمع  از  نقل  به  لوگوی صبا 
خبرنگاران مبنی بر اینکه قرار بود اوراق خزانه 
آیا  شود  پرداخت  خصوصی  بخش  به  اسالمی 
این پرداخت ها صورت گرفته است، گفت: اسناد 
خزانه اسالمی تا االن مشکل را حل نکرده است 
و تاکنون از هر بخش خصوصی که سؤال شده 
پرداخت  آنها  به  که  کرده اند  اعالم  آنها  است 

نشده است.
اعضای  جزو  که  مپنا  شرکت  اما  افزود:  وی 
شرکت  یک  و  است  برق  صنعت  سندیکای 
داده  اوراق  این  می شود  محسوب  نیمه دولتی 
را 20  اوراق  این  نیز  این شرکت  و  است  شده 
درصد پایین تر و با نرخ تنزیل در بازار سرمایه 

به فروش می رساند.
دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دچار  شده  تمام  قیمت  با  برق  قیمت  اختالف 
مشکل است و این می شود که می بینیم وزارت 
بدهی  تومان  میلیارد  هزار   33 از  بیش  نیرو 
ورود  با  روزها  این  متأسفانه  کرد:  تأکید  دارد، 
مدام  اقتصادی  هیأت  و  خارجی  شرکت های 
می شنویم که می گویند بخش خصوصی صنعت 

برق مخالف حضور این هیأت های خارجی است 
در حالیکه اینطور نیست.

ورود  نگران  و  مخالف  ما  کرد:  تصریح  وی 
پول های خارجی هستیم چرا که معتقد هستیم 
صنعت برق که خودکفا است نیازمند فاینانس 

نیست.
قرارداد  که  روزی  همان  در  درست  افزود:  وی 
کره  با  برق  ترانس  هزار   43 خرید  و  ساخت 
امضاء  حال  در  اسپیناس  هتل  در  جنوبی 
به  کشور  در  ترانس  کارخانه  بزرگترین  بود 

بهره برداری رسید.
داد:  ادامه  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
فرمول  و  سرمایه گذاری  اسم  به  متأسفانه 
وارداتی  بزرگ  فضای  یک  ایجاد  و   فاینانس 
و بخش  پیمانکار  در حال تضعیف شرکت های 

خصوصی داخلی هستند.
وی به برگزاری مناقصه خرید کاال و تجهیزات 
گفت:  و  کرد  اشاره  توزیع  فوق  پست   312
بخش  تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد 
خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده شوند 
چرا که حضور شرکت های خارجی باید توأم با 
ایرانی  شرکت های  با  مشترک  سرمایه گذاری 
باشد که همین موضوع موجب انتقال تکنولوژی 

و تقویت بخش تولید داخل می شود.
وی با انتقاد از این موضوع که متأسفانه برخالف 
وارد  و  گرفتن  وام  سمت  به  دنیا  روز  اقدامات 
مدیرعامل  گفت:  آورده ایم،  روی  کاال  کردن 
طرح های  اجرای  برای  که  است  گفته  توانیر 

جدید صنعت برق سرمایه گذاران خارجی با یک 
و  کاال  درصد   51 باید  و  هستند  روبه رو  الزام 
تجهیزات پروژه ها را از سازندگان داخلی تأمین 
سرمایه گذار  که  است  این  ما  اعتقاد  اما  کنند 
این موضوع هم راهی پیدا  برای  خارجی قطعًا 

خواهد کرد.
قرارداد خرید 43  با کره جنوبی  به گفته وی، 
اعتراض  ما  وقتی  و  بسته می شود  ترانس  هزار 

می کنیم می گویند کمبود نقدینگی داریم.
برچسب ها : اوراق خزانه اسالمی،اوراق ،خزانه 

اسال

اوراق خزانه اسالمی به بخش خصوصی نرسید
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بیان  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
را  برق  صنعت  مشکل  وام  و  فاینانس  اینکه 
باتالق  گرفتار  را  بخش  این  و  نمی کند  حل 
چهارم  یک  با  برق  صنعت  گفت:  کرد،  خواهد 
ظرفیت کار می کند و متأسفانه امضای قرارداد 
موجب  برق  بخش  در  خارجی  کشورهای  با 
تضعیف شرکت ها و پیمانکاران داخلی می شود.

بیان  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
را  برق  صنعت  مشکل  وام  و  فاینانس  اینکه 
باتالق  گرفتار  را  بخش  این  و  نمی کند  حل 
چهارم  یک  با  برق  صنعت  گفت:  کرد،  خواهد 
ظرفیت کار می کند و متأسفانه امضای قرارداد 
موجب  برق  بخش  در  خارجی  کشورهای  با 
تضعیف شرکت ها و پیمانکاران داخلی می شود.

پاسخ  در  کالهی  علیرضا  فارس،  گزارش  به 
بعد  برق  صنعت  آیا  اینکه  بر  مبنی  فارس  به 
خیر،  یا  است  شده  خارج  رکود  از  برجام  از 
تحریم های  با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت: 
تحریم  و  نیست  و  نبوده  ارتباط  در  بین المللی 
به دلیل خودکفایی نتوانست به هیچ عنوان بر 
طور  به  برق  صنعت  بگذارد،بنابراین  تأثیر  آن 
و  است  مستقیم  ارتباط  در  دولت  با  مستقیم 
داشت  مشکل  نقدینگی  تامین  در  دولت  چون 

این بخش نیز دچار مشکل شده است.
کالهی ادامه داد: یکی از چالش های اصلی در 
اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به 

سمت رشد و توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و فساد در آن 
صنعت  کرد:  تاکید  ندارد،  وجود  وجه  هیچ  به 

 95 میزان  به  و  دانش بنیان  صنعت  یک  برق 
درصد خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد 
خود  به  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 

اختصاص داده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
سکوت  که  است  سال  دو  سندیکا  این  اینکه 
اختیار کرده است و نقد نمی کند اظهارداشت: 
سکوت ما به خاطر این است که باور داریم که 
دولت قبلی در تمام ارکان دچار مشکالتی بود و 

این میراث را به دولت جدید منتقل کرد.

تومان  میلیارد  هزار   15 *کسری 
سرمایه گذاری در حوزه برق از سوی وزارت 

نیرو
وی افزود: این میراث را وزارت نیرو با 33 هزار 
میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد 
به یدک می کشد  با خود  تومان سرمایه گذاری 
بر صنعت برق همچنان  و رکورد عمیق حاکم 

وجود دارد.
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  کالهی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 
است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در 70 درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز 
همانند وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 
19 هزار میلیارد تومان پروژه را مصوب و تعریف 
کرد، اظهارداشت: متأسفانه وزارت نیرو به خاطر 
گرفتاری های داخلی خود نتوانست پروژه جدید 
معرفی و تصویب کند و در ضمن اجازه هم نداد 

که بخش خصوصی وارد این پروژه ها شود.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
می شود گفت: فاینانس و وام مشکل صنعت برق 
باتالقی خواهد  را گرفتار  برق  نیست و صنعت 
و حتی  بود  خواهد  آن سخت  جبران  که  کرد 
تعهدات  اجرای  در  اعتبار  رفتن  بین  از  باعث 

بین المللی می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم )FDI( واقعی 
پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون 
صنعت برق خودکفاست امیدواریم بودیم با آزاد 
بهتر شدن وضعیت  و  دولت  مالی  منابع  شدن 
بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود 
سر  به  عمیق  رکود  در  همچنان  متاسفانه  اما 

می بریم.
فارس که  به سئوال خبرنگار  پاسخ  در  کالهی 
با چند درصد ظرفیت کار  برق  پرسید صنعت 
می کند گفت: صنعت برق با یک چهارم و 25 
درصد ظرفیت کار می کند و اگر آمار صادرات 
را نداشتیم این عدد پایین تر هم می آمد اما به 
هر حال آن چیزی که صنعت برق را به رکود 
سوی  از  نقدینگی  وجود  عدم  است  کشانده 

دولت و تزریق آن در پروژه ها است .

 

تابناک

 فاینانس صنعت برق را در باتالق گرفتار می کند
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را  خارجی  فاینانس  که  دولت  رویکرد  این  با 
بیشتر  واردات  برای  وامی  صورت  به  عمل  در 
تجهیزات در پیش گرفته، صنعت برق کشور تا 

۲ سال آینده از بین خواهد رفت!
نگرانی بخش خصوصی از نحوه ورود سرمایه به 
ایران است و با این رویکرد دولت که فاینانس 
خارجی را در عمل به صورت وامی برای واردات 
برق  صنعت  گرفته،  پیش  در  تجهیزات  بیشتر 

کشور تا ۲ سال آینده از بین خواهد رفت.
 علیرضا کالهی، رئیس سندیکای صنعت برق 
در نشستی خبری اظهار داشت: این قبیل وام 
خواهد  باتالقی  گرفتار  را  برق  صنعت  گرفتن، 

کرد که جبران آن سخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: ایران به خودکفایی بیش از 95 
درصدی در صنعت برق رسیده و با وجود این 
خودکفایی و با وجود تقاضای موثر رشد ساالنه 
6 درصدی، صنعت برق کشور در رکود عمیق 

قرار دارد.
 )FDI( ادامه داد: سرمایه گذاری مستقیم  وی 
واقعی پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند 
و چون صنعت برق خودکفاست امیدوار بودیم 
شدن  بهتر  و  دولت  مالی  منابع  شدن  آزاد  با 
وضعیت  این  از  برق  صنعت  بودجه،  وضعیت 
رکود  در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج 

عمیق بسر می بریم.
تولید  بخش  هم اکنون  اینکه  بیان  با  کالهی   
تا 25 درصدی  با ظرفیتی 20  در صنعت برق 
کار می کند، گفت: آن چیزی که صنعت برق را 

به رکود کشانده، عدم وجود نقدینگی از سوی 
دولت و تزریق آن در پروژه ها است.

قانونی  ظرفیت های  متأسفانه  داد:  ادامه  وی   
برای خروج صنعت برق از رکود به درستی مورد 

استفاده قرار نمی گیرد.

برق نیوز

نابودی صنعت برق تا دو سال دیگر!
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ها  محدودیت  نیرو  وزارت  اصلی  مشکل 
مشکالت  بلکه  نیست  مالی  مشکالت  و 
ما  است.  خودش  مدیریتی  و  بروکراتیک 
نقد جدی به وزارت نیرو داریم. وام گرفتن 
از کشورهای دیگر و فاینانس کردن پروژه 
ها فقط موجب گرفتار شدن در یک باتالق 
ولی  نیستیم  رقابت  مخالف  شد.ما  خواهد 
فاینانس به این شکل یعنی تضعیف تولید 

داخلی.
علیرضا  مهندس  نیوز:  برق  صنعت  سرویس 
برق  صنعت  سندیکای  رویکرد  گفت:  کالهی 
در دو سال گذشته انتقادی نبوده است چراکه 
معتقد بودیم خیلی از مشکالت فعلی ناشی از 
دولت قبل بوده که برای ایران دولت و وزارت 
اما تصمیم های فعلی  نیرو برجای مانده است 
های  سرمایه  از  استفاده  نحوه  در  نیرو  وزارت 
گذاری های خارجی باعث خواهد شد تا بخش 
رکورد  و  پیش ضعیف شده  از  بیش  خصوصی 

فعلی گسترش یابد.
به گزارش برق نیوز ، وی گفت: ما نقد جدی به 
وزارت نیرو داریم چراکه حتی نتوانسته است از 
ظرفیت های قانونی بوجود آمده نظیر بند ق و 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید استفاده نماید 
این درحالی است که وزارت راه از این ظرفیت 

های قانونی به خوبی بهره برده است.
تاکید  ادامه  در  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
کرد: مشکل اصلی وزارت نیرو محدودیت ها و 
مشکالت مالی نیست بلکه مشکالت بروکراتیک 
و مدیریتی خودش است که باعث شده تا به این 
وضعیت دچار شود. حتی در زمانی که نفت و 

گاز در باالترین قیمت فروش خود قرار داشته 
است باز هم وضعیت صنعت برق خوب نبوده و 

بدهکاری های مالی زیادی داشته است.
این  با  کرد:  تصریح  برق  صنعت  فعال  این 
از کشورهای  گرفتن  وام  برق،  وضعیت صنعت 
موجب  فقط  ها  پروژه  کردن  فاینانس  و  دیگر 
گرفتار شدن در یک باتالق خواهد شد. صنعت 
صنعت  مانند  مثال  و  است  بالغ  صنعتی  برق 
تامین  نتواند  که  نیست  کامپیوتر  یا  و  موبایل 
کننده نیازهای خودش باشد لذا چون خودکفا 
توافق هسته  از  بعد  و  پسابرجام  بوده است در 
ای نباید انتظار تاثیر قابل توجهی داشته باشیم.

وی بیان داشت: ما مخالف رقابت نیستیم ولی 
رقابتی که منجر به ایجاد شرایط توسعه و رشد 
از  گرفتن  وام  فقط  فاینانس  برق شود.  صنعت 
بگوییم  اگر  حتی  و  است  خارجی  کشورهای 

داخلی  شریک  و  داخل  تولیدات  از  استفاده 
این  در  شرکت  های  شرط  پیش  جزو  داشتن 
طرح است باز هم این کشور وام دهنده است که 

برای ما شرایط را تامین می کند نه ما.
بزینم  گول  را  خودمان  نباید  گفت:  کالهی 
 51 شروط  این  زدن  دور  راهکارهای  چراکه 
به صرف  توان  نمی  و  دارد  نیز وجود  درصدی 
اینکه قرار است در آینده بخشی از نیاز پروژه ها 
از تجهزات داخلی تامین گردد صنایع داخلی را 

نادیده بگیریم و از آنها استفاده نکنیم.
عدم  از  انتقاد  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
در  خصوصی  بخش  دادن  دخالت  و  مشورت 
این  با  مرتبط  و  کالن  های  گیری  تصمصیم 
طریق  از  باید  ما  متاسفانه  کرد:  اظهار  حوزه 
گیری  تصمیم  و  جلسات  جریان  در  ها  رسانه 
اینکه  علیرغم  و  بگیری  قرار  نیرو  وزارت  های 

برق نیوز

امروز در نشست مطبوعاتی مطرح شد:

اعتراض سندیکای برق به فاینانس 312 پست برق/
انتقاد از سوء مدیریت در وزارت نیرو
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از  ولی  ایم  داشته  دولت  با  تعاملی  رویکردی 
ظرفیت های بخش خصوصی در تصمیم گیری 

ها و تصمیم سازی ها نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار برق نیوز مبنی 
تامین  برای  داخل  بخش  توانمندی  عدم  بر 
اظهارات  اساس  بر  پروژه  این  در  الزم  سرمایه 
چیزی  چنین  گفت:  نیرو  وزیر  گذشته  هفته 
بیش  تاکنون  خصوصی  بخش  و  ندارد  صحت 
از 10 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار 
در  نشان می دهد مشکلی  این خود  که  است 
این خصوص دارد. انگار بخش خصوصی قبال ده 

هزار میلیارد تومان فاینانس کرده است.

حل  را  برق  صنعت  مشکل  وام  و  فاینانس 
نخواهد کرد

به عدم حضور بخش  اشاره  با  مهندس بخشی 
بین  تعامالت  در  خصوصی  بخش  گذار  تاثیر 
گفت:  تکنولوژی  انتقال  و  مالی  .تامین  المللی 
متاسفانه ما مضرترین و ساده ترین روش واردات 
را پی گرفته ایم و با فایناس در پی وام گرفتن 
بخش  جدی  خواست  و  هستیم  ها  خارجی  از 
خصوصی متوقف شدن این پروژه های واگذاری 
راهکارهای  با  بتوانیم  تا  است  شکل  این  به 
بخش  مشارکت  برای  شرایط  شده  ارائه  عملی 

خصوصی خود را فراهم کنیم .
نائب رئیس سندیکای صنعت برق به  مشکالت 
اقتصادی، کاهش اشتغال و از بین رفتن فرصت 
های شغلی در حوزه صنعت برق اشاره کرد و 
اظهار داشت: که 70% مشکالت اقتصادی سوء 
مدیریت است و و از ناتوانی وزارت نیرو در رفع 

موانع تولیدات داخلی ناشی می شود.
وی از نحوه ورود پول های خارجی . تجهیزات 
فاینانس خارجی و سرمایه گذاری خارجی ابراز 
روند  بهبود  درخواست  ما  و گفت:  کرد  نگرانی 

سرمایه گذاری خارجی را داریم.

 بخشی با اشاره به اینکه  فاینانس و وام مشکل 
صنعت برق را حل نخواهد کرد و حتی باعث از 
بین رفتن اعتبار در اجرای تعهدات بین المللی 
می شود گفت: بخش خصوصی نگران است که 
باز هم وزارت نیرو بی توجه به توانمندی های 
داخلی در پی جذب سرمایه خارجی در پروژه 
های بعدی باشد که باید جلوی آن گرفته شود. 
ترانسفورماتور،  تولید  توان  کشور  در  ما  وقتی 
کنتورهای هوشمند و... را داریم نباید بی توجه 
گذاری  سرمایه  پی  در  صرفا  تولیدات  این  به 
باشیم و شرایطی بگذاریم که همه می دانیم این 

رقابت برای بخش داخلی امکان پذیر نیست.
نائب رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه گفت: 
گذاری  سرمایه  مخالف  برق  صنعت  سندیکای 
خارجی در ایران نیست، و در ادامه به  مشکالت 
در  وقتی  گفت:  و  کرد  اشاره  بخش  این  اصلی 
دارد  ترانسفو وجود  ایران  مانند  کشور شرکتی 
نمونه  با  رقابت  قابل  محصوالتی  تواند  می  که 
های خارجی ارائه دهد چرا باید همون موقع که 
خط تولید یک کارخانه تولید ترانسفورماتور در 
پرند افتتاح می شود قرار داد واردات 43 هزار 

ترانسفورماتور از کشور کره بسته شود؟
بخش در پاسخ این سوال خبرنگار برق نیوز که 
دلیل استفاده از تولیدات خارجی ایجاد فضای 
رقابت در کشور بوده و مانع از ایجاد انحصار می 
گردد گفت: ما با رقابت سازنده مشکلی نداریم 
و خود ایران ترانسفو هم با چنین رویکردی قبال 
بوجود آمد ولی االن دارند عمال تجهیز وارد  می 
کنند بدون اینکه انتقال تکنولوژی صورت گیرد. 
باید سرمایه گذار به صورت مستقیم در کشور 
سرمایه گذاری کند و با شرایط داخلی به تامین 
تجهیزات باشد تا قابل رقابت باشد وگرنه هیچ 
شرکت داخلی نمی تواند با شرکت های خارجی 
که تسهیالت مناسب دریافت می کنند رقابت 
کنند. رقابت فعلی رقابت بین موسسات بانکی 

ایران و کشورهای خارجی است.
اصالح قیمت حامل های انرژی درست نبود

و  برجام  داشت:  بیان  ادامه  در  باقری  مهندس 
توافق هسته ای شرایط را برای صادرات صنعت 
برق بهبود داد ولی رکود عمیقی در صنعت برق 
وجود داردکه یکی از دالیل آن ناشی از سیاست 
که  است  قبلی  دولت  های  مدیریت  سوء  و  ها 

امیدواریم در این دولت تکرار نشود.
برق  صنعت  سندیکای  صادارت  کمیته  رئیس 
درست  انرژی  های  حامل  قیمت  اصالح  گفت: 
این  برابر شده است  نبوده است. برق کال 2.5 
درحالی است که مثال بنزین بیش از 10 برابر 

افزایش قیمت داشته است.
از  استفاده  ما  مندی  گله  داشت:  بیان  وی 
ارکان  از  یکی  چراکه  نیست  گذاری  سرمایه 
ما  است.  خارجی  های  سرمایه  جذب  توسعه 
در حال حاضر 160 هزار میلیارد تومان پروژه 

ناتمام در صنعت آب و برق داریم.
جدید  نمایندگان  کرد:  امیدواری  ایراز  باقری 
از  حمایت  قانون  به  اسالمی  شورای  کجلس 
ظرفیت  از  و  کرده  بیشتری  توجه  برق  صنعت 
های این قانون برای نجات صنعت برق استقاده 

نمایند.
از  انرژی  های  حامل  قیمت  اصالح  گفت:  وی 
ابتدا درست نبوده است و این باعث این بدهی 
باالی 30 هزار میلیاردی در صنعت آب و برق 
قوی  فشار  پست   312 پروژه  در  است.  شده 
اولین  در  شود  می  کشور  وارد  فاینانس  وقتی 
گام موجب تضعیف تولید داخلی می شود که 
با ابالغیه های مقام معظم رهبری هم در تضاد 

است.

برق نیوز

55

ویژه نامه بازتاب نشست مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران    12 خرداد ماه 1395   



رئیس سندیکای صنعت برق از تدوین سند 
راهبردی این صنعت خبر داد و گفت: سند 
راهبردی صنعت برق ظرف یک ماه آینده 
اتاق  و  تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت  به 

بازرگانی ایران ارائه می شود.
آنا، علیرضا  اقتصادی  به گزارش خبرنگار گروه 
تأکید  با  خود  امروز  نشست خبری  در  کالهی 
از  یکی  نظارت  و کمبود  قوانین  تورم  اینکه  بر 
مشکالت جدی کشور محسوب می شود، افزود: 
بین المللی  اقتصاد  برجام در بطن  با  باید  ایران 
قرار گیرد و به سوی مسیر رشد اقتصادی پیش 

رود.
وی با تأکید بر اینکه صنعت برق تمامی ملزومات 
اقتصاد مقاومتی را در بطن خود دارد، تصریح 
کرد: عضویت 500 شرکت در سندیکای صنعت 
است.  تشکل  این  بودن  مردمی  از  نشان  برق 
خودکفایی  درصد   95 از  بیش  دیگر  سوی  از 
صنعت برق در تولید انتقال و توزیع با دستان 

اعضای سندیکا محقق شده است.
صادرات  درصد   82 اکنون  کالهی  گفته  به 
خدمات فنی مهندسی و صادرات بیش از یک 
سندیکای  توسط  صنعتی  کاالی  دالر  میلیارد 

صنعت برق صورت می گیرد.
دو  طی  برق  صنعت  سندیکای  داد:  ادامه  وی 
وضعیت  بر  نقدی  کرده  سعی  گذشته  سال 
باور است  این  بر  باشد چرا که  نداشته  موجود 
دولت گذشته در تمام ارکان مشکالت بسیاری 
را برای دولت یازدهم باقی گذاشت که رفع آنها 
نیازمند هزینه های بسیار زیاد است. وزارت نیرو 
نیز از این امر مستثنی نبوده و اکنون با بدهی 

33 هزار میلیارد تومان مواجه است.

بر  اشاره  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
بخش  نفری  هزار   50 مستقیم  اشتغال زایی 
خصوصی و 150 هزار نفری در تمامی بخش ها از 
سوی صنعت برق عنوان کرد: اکنون نگرانی های 
بسیاری برای صنعت برق کشور وجود دارد که 
اگر فکر جدی برای این توانمندی بومی نشود 

مشکالت آن چند ده برابر خواهد شد.
به گفته وی 70 درصد مشکالت کشور ناشی از 
سوء مدیریت و 30 درصد آن به وضع تحریم ها 
مربوط می شد، بنابراین نباید هر مشکلی را به 
گردن تحریم ها بیندازیم. در این میان نقد وارده 
به وزارت نیرو عدم استفاده از ظرفیت های بند 

ق بودجه سال 93 است.
کالهی با بیان اینکه وزارت راه نیز مانند وزارت 
اضافه  است،  مواجه  با مشکالت عدیده ای  نیرو 
از  تومان  میلیارد  هزار   19 ایران  راه آهن  کرد: 
شورای عالی اقتصاد پروژه مصوب گرفته است 
تعریف  را  پروژه ها  این  نه خود  این شرکت  اما 

کرد و نه این اجازه را به بخش خصوصی داد.
برق  صنعت  خروج  بر  برجام  تأثیر  درباره  وی 
تأثیر  برجام  نبود  قرار  کرد:  بیان  نیز  رکود  از 
مستقیمی بر صنعت برق بگذارد چرا که صنعت 

برق یک صنعت کاماًل خودکفا است.
رئیس سندیکای صنعت برق با تأکید بر اینکه 
فاینانس  نه  و  مستقیم(  )سرمایه گذاری   FDI
کرد:  نشان  خاطر  است،  کشور  اصلی  نیاز 
شرکت های خارجی باید در ایران حضور داشته 
باشند و با سرمایه گذاری مستقیم خود منجربه 
انتقال دانش و تکنولوژی شوند بنابراین بخش 
مشکلی  خارجی  سرمایه  تأمین  با  خصوصی 

ندارد اما روند در پیش گرفته شده فعلی تبعات 
منفی خواهد داشت.

خبرگزاری 
آنا

رئیس سندیکای صنعت برق:

فاینانس را با سرمایه گذاری مستقیم اشتباه نگیریم/

 رونمایی از سند راهبردی صنعت برق تا یک ماه آینده
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نائب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با 
رکود  در  شدت  به  صنعت  این  اینکه  بیان 
به سر می برد، گفت: اکنون تنها 25 درصد 
کار گرفته می شود  به  برق  ظرفیت صنعت 

که آن هم بر پایه صادرات است.
،بخشی  آنا  اقتصادی  گروه  گزارش خبرنگار  به 
در کنفرانس مطبوعاتی امروز سندیکای صنعت 
عدم  را  بخش  این  رکود  عامل  مهم ترین  برق 
وجود نقدینگی کافی برای انجام پروژه ها عنوان 
کرد و افزود: اگر بخش صادرات صنعت برق نیز 
نادیده گرفته شود همین 25 درصد ظرفیت را 

نیز از دست می دهیم.
وی تصریح کرد: گفته می شود بخش خصوصی 
در  است  مخالف  خارجی  سرمایه های  ورود  با 
ورود  چگونگی  نگران  شدت  به  ما  حالی که 

پول های خارجی هستیم.
بخشی ادامه داد: وزارت نیرو تمام نیاز پست های 
کشور به تجهیزات را ظرف 5 سال آینده طی 
سرمایه گذار  با  و  کرده  استخراج  مناقصه  یک 
تفاهم نامه  این  کرد.  امضا  تفاهم نامه  خارجی 
عمل  در  و  سرمایه گذاری  شکل  به  ظاهر  به 
همانند فاینانس است و این مورد مثال بارزی 
محسوب  برق  صنعت  روی  پیش  اتفاق های  از 

می شود.
وی عنوان کرد: فاینانس در واقع گرفتن وام و 
به تبع آن انجام واردات از کشور وام دهنده است 
که این بخش تفاوت بسیاری با سرمایه گذاری 

خارجی دارد.
کرد:  ابراز  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نائب 

بارها تقاضا کردیم تا در انجام چنین مناقصاتی 
تشکل های بخش خصوصی را نیز دخالت دهند 

اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
،شرکت های  نخست  درجه  در  وی  گفته  به 
های  پروژه  در  خود  حضور  برای  باید  خارجی 
داخل سرمایه گذاری مشترک داشته باشند اما 
اکنون بیشتر ما به دنبال وام گرفتن و واردات 
برق در  رفته ایم.این در حالی است که صنعت 
تولیدات خود به خودکفایی 90 درصدی رسیده 

است.
زمانی  بازه  در  تنها  اینکه  بر  تأکید  با  بخشی 
حضور هیات اقتصادی کره جنوبی واردات 43 
هزار ترانس منعقد شد، گفت: چه نیازی است 
که تمام تجهیزات 5 سال آینده صنعت که توان 
تولید آن در داخل کشور وجود دارد از طریق 
یک کشور خارجی تأمین شود. با اعتراض بخش 
تأمین  تنها مشکل  رویکردها  این  به  خصوصی 
فعاالن  که  حالی  در  می شود  مطرح  سرمایه 
بخش خصوصی با جذب سرمایه گذاران خارجی 
گونه  این  انعقاد  روند  بلکه  ندارد  مخالفتی 
قراردادها باید تا زمان شنیده شدن پیشنهادات 

تشکل ها متوقف شود.
بخش  تأثیرگذار  حضور  عدم  کرد:  عنوان  وی 
خصوصی در تعامالت بین المللی، سرمایه گذاری 
به  ما  تا  شده  موجب  تکنولوژی  انتقال  و 
ساده ترین روش یعنی گرفتن وام و واردات برای 

حل مشکالت صنعت برق روی آوریم.
بخشی بیان کرد: متأسفانه بحث انعقاد قرارداد 
با کره در ترانس های توزیع و یا قرارداد پست 

312 در حالی منعقد شده است که در صورت 
ادامه این روند طی دو سه سال آینده چیزی از 

صنعت برق باقی نخواهد ماند.
به  نیرو  وزارت  بدهی های  تسویه  درباره  وی 
خزانه  اسناد  با  برق  صنعت  خصوصی  بخش 
اسالمی نیز اظهار کرد: ظاهرا بخشی از مطالعات 
مپنا با اسناد خزانه اسالمی تسویه شده است اما 
باید این اسناد را با 20 درصد قیمت پایین تر از 

ارزش واقعی در بازار بفروشند.
نائب رئیس سندیکای صنعت برق خاطر نشان 
و  باالست  بسیار  اسناد  این  تنزیل  نرخ  کرد: 
می توان تنها آن را در بازار سرمایه معامله کرد 
ارزش  از  پایین تر  بسیار  قیمت  با  هم  آن  که 

واقعی امکان پذیر است.
ریاست  صادرات  معاونت  ایجاد  وی  گفته  به 
از  عمده ای  بخش  بتواند  شاید  جمهوری 

مشکالت صنعت برق را حل و فصل کند.

خبرگزاری 
آنا

نائب رئیس سندیکای صنعت برق:

صنعت برق با 25 درصد ظرفیت کار می کند
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گذاري  سرمایه  جذب  نیازمند  ایران  برق 
خارجي است که سرمایه گذار خارجي پول 
بیاورد و کار کند. فاینانس و وام بانکي با نرخ 
ایجاد  بیشتر و عمیق  باالعمال چالش هاي 
به  اسالمی  خزانه  اوراق  .بازار  کرد  خواهد 
بخش خصوصی نرسید. مپنا پایین تر از نرخ 

سررسید در بازار می فروشد
کنفرانس  شمشیري:  محسن   - خبراقتصادي 
هشتم  ایران  برق  صنعت  سندیکای  مطبوعاتی 
خرداد ماه با حضور مهندس علیرضا کالهی؛ رئیس 
هیأت مدیره، مهندس علی بخشی؛ نایب رئیس 
هیأت مدیره، مهندس پیام باقری رئیس کمیته 
توسعه صادرات و مهندس پرویز غیاث الدین دبیر 
خبرنگاران  از  جمعی  و  برق  صنعت  سندیکای 

رسانه های مختلف کشور برگزار شد.
توزیع،  فوق  پست   312 مناقصه  برگزاری  روند 
برای  قانونی  های  ظرفیت  از  نکردن  استفاده 
خروج صنعت برق از رکود، لزوم اصالح ساختار 
اقتصاد برق برای خروج از چالش های موجود و 
نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در تعامالت 
بین المللی از مهم ترین محورهای این نشست 
مطبوعاتی بود که ذیال به جزئیات آنها اشاره می 

شود.

کسری 15 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در حوزه برق از سوی وزارت نیرو

گفت:  برق  صنعت  سندیكاي  رئیس  کالهی 
میلیارد  هزار   33 با  نیرو  وزارت  را  میراث  این 
تومان  میلیارد  و کسری 15 هزار  بدهی  تومان 
سرمایه گذاری با خود به یدک می کشد و رکورد 
عمیق حاکم بر صنعت برق همچنان وجود دارد.

طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  کالهی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 
است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در 70 درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز 
همانند وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 
19 هزار میلیارد تومان پروژه را مصوب و تعریف 
کرد، اظهارداشت: متأسفانه وزارت نیرو به خاطر 
گرفتاری های داخلی خود نتوانست پروژه جدید 

معرفی و تصویب کند و در ضمن اجازه هم نداد 
که بخش خصوصی وارد این پروژه ها شود.

به  اشاره  با  ایران  برق  رئیس سندیکای صنعت 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
هیأت های اقتصادی خارجی مدام مطرح می شود 
گفت: فاینانس و وام مشکل صنعت برق نیست 

خبر 
اقتصادی

سندیکای صنعت برق ایران:

صنعت برق کشور با 25 درصد ظرفیت کار مي کند و در انتظار سرمایه گذاري مستقیم خارجي FDI است
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و صنعت برق را گرفتار باتالقی خواهد کرد که 
از  باعث  حتی  و  بود  خواهد  سخت  آن  جبران 
بین المللی  تعهدات  اجرای  اعتبار در  رفتن  بین 

می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم )FDI( واقعی 
پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون 
آزاد  با  بودیم  امیدوار  خودکفاست  برق  صنعت 
وضعیت  شدن  بهتر  و  دولت  مالی  منابع  شدن 
بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود اما 
متاسفانه همچنان در رکود عمیق به سر می بریم.

کالهی در پاسخ به این سوال كه صنعت برق با 
چند درصد ظرفیت کار می کند گفت: صنعت 
کار  ظرفیت  درصد   25 و  چهارم  یک  با  برق 
می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این عدد 
پایین تر هم می آمد اما به هر حال آن چیزی که 
صنعت برق را به رکود کشانده است عدم وجود 
نقدینگی از سوی دولت و تزریق آن در پروژه ها 

است .
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
فاینانس و وام مشکل صنعت برق را حل نمی کند 
و این بخش را گرفتار باتالق خواهد کرد، گفت: 
صنعت برق با یک چهارم ظرفیت کار می کند و 
متأسفانه امضای قرارداد با کشورهای خارجی در 
بخش برق موجب تضعیف شرکت ها و پیمانکاران 

داخلی می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
علیرضا کالهی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس 
از  برجام  از  بعد  برق  آیا صنعت  اینکه  بر  مبنی 
صنعت  گفت:  خیر،  یا  است  شده  خارج  رکود 
بین المللی  تحریم های  با  وجه  هیچ  به  برق 
دلیل  به  تحریم  و  نیست  و  نبوده  ارتباط  در 
خودکفایی نتوانست به هیچ عنوان بر آن تأثیر 
با  به طور مستقیم  برق  بگذارد،بنابراین صنعت 
دولت  چون  و  است  مستقیم  ارتباط  در  دولت 
در تامین نقدینگی مشکل داشت این بخش نیز 

دچار مشکل شده است.
در  اصلی  از چالش های  یکی  داد:  ادامه  کالهی 
اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به 

سمت رشد و توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و فساد در آن 
به هیچ وجه وجود ندارد، تاکید کرد: صنعت برق 
درصد  میزان 95  به  و  دانش بنیان  یک صنعت 
خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد صادرات 
اختصاص  خود  به  را  مهندسی  و  فنی  خدمات 

داده است.
به  اشاره  با  ایران  برق  رئیس سندیکای صنعت 
سکوت  که  است  سال  دو  سندیکا  این  اینکه 
اظهارداشت:  نمی کند  نقد  و  است  کرده  اختیار 
سکوت ما به خاطر این است که باور داریم که 
دولت قبلی در تمام ارکان دچار مشکالتی بود و 

این میراث را به دولت جدید منتقل کرد.

اقتصاد  تحقق  ملزومات  تمام  برق  صنعت 
مقاومتی را در خود دارد

سندیکا  مدیره  هیآت  رئیس  کالهی؛  علیرضا 
تورم  کشور  مهم  های  چالش  از  یکی  گفت:  
قوانین و کمبود نظارت بر اجراست. ما قانون های 
خوبی داریم اما مشکل، اجرایی نشدن آنهاست. 
ما باید در مسیری گام برداریم که منویات مقام 
به  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  رهبری  معظم 
تمام  برق  صنعت  شود.  اجرایی  واقعی  صورت 
ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را در خود دارد. 
بنیانی،  دانش  بودن،  مردمی  محوری،  عدالت 
درون زایی و برون گرایی ارکان اقتصاد مقاومتی 
است که صنعت برق ایران همه آنها را در خود 
 95 باالی  ایران  برق  صنعت  است.  گنجانیده 
درصد خودکفایی دارد. درحال حاضر باالی 82 
درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور و 
بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات کاالی تخصصی 

توسط این صنعت انجام می شود. 

عدم استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید، چالش مهم صنعت برق

سندیکا  مدیره  هیآت  رئیس  کالهی؛  علیرضا 
گفت:  اصلی ترین نقد ما به سیاست های وزارت 

نیرو عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های بند ق 
قانون بودجه سال 93 و سپس ماده 12 قانون 
از  یکی  مثال  عنوان  به  است.  تولید  موانع  رفع 
بحث هایی که ذیل این قوانین به آن اشاره شده 
انرژی است. شرکت ملی نفت  است، بهره وری 
محل  از  سوخت  سازی  بهینه  سازمان  و  ایران 
این ظرفیت های قانونی، منابع مالی الزم برای 
هر نوع پروژه ای که به افزایش بهره وری انرژی 
منجر شود را فراهم می کند. راه آهن جمهوری 
 19 برای  قوانین  همین  محل  از  نیز  اسالمی 
میلیارد دالر پروژه از شورای عالی اقتصاد مصوبه 
گرفته است؛ این در حالی است که وزارت راه نیز 
گرفتاری های خود را دارد. متأسفانه وزارت نیرو 
نه خودش توانسته است پروژه گسترده ای برای 
استفاده از ظرفیت های قانونی تعریف کند و نه 

این اجازه را به بخش خصوصی داده است.

فوق  پست   312 مناقصه  برگزاری  روند 
بخش  تضعیف  و  واردات  تقویت  توزیع 

خصوصی است
نایب رئیس هیآت مدیره سندیکا  علی بخشی؛ 
گفت: پروژه ای تعریف شده است که مدتهاست 
ما روی آن کار می کنیم و خوشبختانه مجلس 
شورای اسالمی نیز در این امر با ما همکاری دارد. 
این پروژه، خرید نیاز 4 تا 5 ساله تمام تجهیزات 
مورد نیاز پست های فوق توزیع کشور به صورت 
یک مناقصه است که نام سرمایه گذاری بر آن 
نهاده شده ولی در باطن تحت فرمول فاینانس 
و  تضعیف  و  واردات  تقویت  آن  نتیجه  و  است 
حذف شرکت های تولیدکننده و پیمانکار داخلی 
است. اگر به این مسأله به صورت جدی توجه 
نکنیم، ممکن است در زمینه های مختلف تکرار 

شود. 
فاینانس، گرفتن وام و به تبع آن انجام واردات از 
سوی کشور وام دهنده است که با سرمایه گذاری 
خواهش  بارها  ما  است.  متفاوت  بسیار  خارجی 
تشکلهای  معامالتی  چنین  انجام  در  ایم  کرده 
بخش خصوصی را دخالت داده و پیشنهادهای 
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اتفاق  این  تاکنون  متأسفانه  بشنوند که  را  آنان 
را  خود  روال  سرعت  به  مناقصه  این  و  نیفتاده 

طی می کند. 
از  این است که شرکتی که  پیشنهاد شفاف ما 
خارج کشور در پروژه های ما شرکت می کند، 
سرمایه  داخلی  خصوصی  بخش  با  باید  حتما 
گذاری مشترک داشته باشد، تولید را در کشور 
صادرات  منطقه  به  همین¬جا  از  و  دهد  انجام 
سرمایه  انتقال  تکنولوژی،  انتقال  اساسا  کند. 
به شکل تولید در داخل کشور و تقویت تولید 
داخلی بهترین فرمولی است که تمام کشورهای 
پیشرفته که قبال مشکالت نقدینگی داشته اند از 
این مسیر رفته اند. متأسفانه ما اکنون به جای 
این فرمول ها به دنبال وام گرفتن و واردات رفته 
ایم؛ درحالی که به تصدیق بخش دولتی، صنعت 
بنابراین  از 90 درصد خودکفا است،  برق بیش 
چه نیازی است تا حجم وسیعی را که می تواند 
از شرکت های  بازار پنج ساله بخش عمده ای 
تولیدکننده و پیمانکار خودی باشد، وام گرفته و 
به خارجی ها واگذار کنیم. البته در این مناقصه 
کار  از  درصد   51 که  اند  گذاشته  هم  شروطی 
ایرانی باشد اما کسی که قرار است این حجم را 
وارد کند، برای آن درصد ایرانی نیز ترفندی برای 

دور زدن خواهد داشت. 
امیدواریم این پروژه ها به صورت جدی متوقف 
شوند تا بتوانیم با پیشنهادها و بحث های موثر 

مشکالت را به روش درست حل کنیم.

لزوم اصالح ساختار اقتصاد برق برای خروج 
از چالش های موجود 

سندیکا  مدیره  هیآت  رئیس  کالهی؛  علیرضا 
گفت:  حدود 2 سال است که سندیکای صنعت 
برق سکوت کرده و تالش داشته کمتر نقد کند؛ 
اقدامات دولت قبلی  باوریم که  براین  چراکه ما 
مشکل  با  را  کشور  اقتصادی  ارکان  از  بسیاری 
مواجه ساخته و رفع این مشکالت به سرعت و 
سهولت امکانپذیر نیست. صنعت برق نیز از این 
قاعده مستثنا نیست و با مشکالت زیادی مواجه 

هزار   33 قبلی  دولت  از  نیرو  وزارت  به  است. 
میلیارد تومان بدهی و 15 هزار میلیارد تومان 
کسری سرمایه گذاری به ارث رسیده است. ولی 
باتوجه به رکود عمیقی که حاکم بر صنعت برق 
کشور است و با خطراتی که برای اعضای سندیکا 
وجود  های جدی  نگرانی  است،  آمده  وجود  به 
دارد که اگر سرمایه گذاری های جدید صورت 
نگیرد ممکن است این توانمندی بومی کشور از 
بین برود. باور ما این است که حدود 70 درصد 
از مشکل اقتصادی کشور به دلیل سوءمدیریت 
بوده و تنها 30 درصد از آن از سوی تحریم ایجاد 

شده است. 
نظام بانکی پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور 

صادارت  توسعه  کمیته  رئیس  باقری؛  پیام 
سندیکا گفت:  یكي از موانع جدی پیش روی 
اقتصاد کشور، سیستم بانکی است که از تحریم 
بزرگترین لطمه را خورد. 86 درصد از نقدینگی 
که  است  منجمد  بانکی  های  سپرده  در  کشور 
ممکن است مانند یک بمب ساعتی عمل کند. 
بازار مولد سوق داده  اگر این سرمایه به سمت 
نشود و به همین ترتیب در سیستم بانکی رسوب 
خواهند شد.  بیشتر  روز  به  روز  کند، مشکالت 
یکی از معضالت سیستم بانکی ما 7 هزار موسسه 
غیرمجاز است که به دلیل اینکه پرداخت های 
قانونی را به بانک مرکزی انجام نمی دهند، عالقه 
ای به کاهش نرخ سود ندارند. نتیجه این است 
باال  نرخ  با  مجبور هستند  اقتصادی  فعاالن  که 
تأمین مالی انجام دهند و به این ترتیب از بازار 
پاشنه  بانکی  نظام  شد.  خواهند  حذف  رقابت 

آشیل توسعه اقتصادی کشور است.

در  خصوصی  بخش  شدن  گرفته  نادیده 
تعامالت بین المللی

نایب رئیس هیآت مدیره سندیکا  علی بخشی؛ 
گفت: مدتی است که بحث حضور هیأت های 
خارجی، فاینانس و سرمایه گذاری های خارجی 
مطرح می شود و گفته می شود بخش خصوصی 
با این مباحث مخالف است. درصورتی که واقعیت 

پول  ورود  نحوه  نگران  به شدت  ما  نیست.  این 
شرکت  که  روزی  دقیقا  هستیم.  خارجی  های 
ایران ترانسفو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت 
های تولید ترانسفورماتور در منطقه، یک کارخانه 
حضور  با  را  توزیع  ترانسفورماتورهای  تولید 
می  افتتاح  پرند  شهرستان  در  دولتی  مقامات 
با  توزیع  ترانس  هزار   43 واردات  قرارداد  کرد، 
اعتراض می  کره جنوبی منعقد شد. زمانی که 
شود، پاسخ می دهند ما مشکل نقدینگی داریم 
و مجبور هستیم آن را از منابع خارجی تأمین 
کنیم. مثال دیگر برای این امر نیز مناقصه 312 

پست فوق توزیع برق است.
بخش خصوصی مخالف استفاده از منابع خارجی 
نیست بلکه به روش آن انتقاد دارد. بازهم تقاضا 
می کنیم این مناقصات و قراردادها متوقف شوند 
تا سخن بخش خصوصی نیز شنیده شود. ما تنها 
نقد نمی کنیم؛ بلکه در کنار نقد خود پیشنهادی 
هم داریم. عدم حضور تأثیرگذار بخش خصوصی 
در تعامالت بین المللی، تأمین مالی پروژه ها از 
انتقال  و  المللی، سرمایه گذاری  بین  محل های 
کند  تالش  کشور  است  شده  باعث  تکنولوژی 
ترین  ساده  و  مضرترین  با  را  صنعت  مشکالت 
روش که همان وام گرفتن و به تبع آن واردات 

است، حل کند. 
صادرات به عنوان موتور پیشران خروج صنعت 

برق از رکود
پیام باقری؛ رئیس کمیته توسعه صادارت سندیکا 
سرمایه  جذب  توسعه،  ارکان  از  یکی  گفت:  
مستقیم،  مشارکت  در  چون  است  مستقیم 
چسبندگی سرمایه گذار به اقتصاد بیشتر شده و 
آنگاه با کوچکترین تکانه های اقتصادی از کشور 
خارج نخواهد شد. اکنون پتانسیل 30 میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی در کشور وجود دارد که 
بانکی  نظام  در  آن  های  زیرساخت  متأسفانه 
پیشران  موتور  صادرات،  نیست.  موجود  کشور 

خروج صنعت برق از رکود است. 

فروش  قیمت  و  شده  تمام  قیمت  اختالف 
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برق، دلیل اصلی بدهکاری های وزارت نیرو
پیام باقری؛ رئیس کمیته توسعه صادارت سندیکا 
گفت:  در صنعت برق بایستی عمدتا کارها را با 
دولت انجام داد و وزارت نیرو به دلیل اختالف بین 
قیمت فروش برق و قیمت تمام شده آن بیش 
از 30 هزار میلیارد تومان بدهکار است. در 10 
سال گذشته، در حوزه آب و برق به طور متوسط 
قیمت ها تنها 2/5 برابر شده است. این در حالی 
است که در حوزه های دیگر مانند بنزین و گاز، 
قیمت ها 10 برابر شده است. امروز ما 160 هزار 
میلیارد تومان طرح نیمه کاره در صنعت آب و 
برق داریم و منابع مالی در اختیار نداریم تا این 
طرح ها را به اتمام برسانیم. در دهه 80 از آنجا 
که از محل پول نفت تأمین منابع می کردیم، 
به این مسائل توجه نداشتیم اما اکنون وقت آن 

است که به این امور دقت بیشتری کنیم. 
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
فاینانس و وام مشکل صنعت برق را حل نمی کند 
و این بخش را گرفتار باتالق خواهد کرد، گفت: 
صنعت برق با یک چهارم ظرفیت کار می کند و 
متأسفانه امضای قرارداد با کشورهای خارجی در 
بخش برق موجب تضعیف شرکت ها و پیمانکاران 

داخلی می شود.
علیرضا کالهی در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه 
آیا صنعت برق بعد از برجام از رکود خارج شده 
است یا خیر، گفت: صنعت برق به هیچ وجه با 
تحریم های بین المللی در ارتباط نبوده و نیست 
به هیچ  نتوانست  دلیل خودکفایی  به  تحریم  و 
عنوان بر آن تأثیر بگذارد،بنابراین صنعت برق به 
طور مستقیم با دولت در ارتباط مستقیم است و 
چون دولت در تامین نقدینگی مشکل داشت این 

بخش نیز دچار مشکل شده است.
در  اصلی  از چالش های  یکی  داد:  ادامه  کالهی 
اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به 

سمت رشد و توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و فساد در آن 
به هیچ وجه وجود ندارد، تاکید کرد: صنعت برق 

درصد  میزان 95  به  و  دانش بنیان  یک صنعت 
خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد صادرات 
اختصاص  خود  به  را  مهندسی  و  فنی  خدمات 

داده است.
به  اشاره  با  ایران  برق  رئیس سندیکای صنعت 
اینکه این سندیکا دو سال است که سکوت اختیار 
کرده است و نقد نمی کند اظهارداشت: سکوت ما 
به خاطر این است که باور داریم که دولت قبلی 
در تمام ارکان دچار مشکالتی بود و این میراث را 
به دولت جدید منتقل کرد. اوراق خزانه اسالمی 
نرخ  از  پایین تر  نرسید/مپنا  بخش خصوصی  به 
فارس:  می فروشدخبرگزاری  بازار  در  سررسید 
اوراق خزانه اسالمی به بخش خصوصی نرسید/
مپنا پایین تر از نرخ سررسید در بازار می فروشد

نایب رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه 
اوراق خزانه اسالمی تاکنون مشکلی را حل نکرده 
و به بخش خصوصی هم این اوراق نرسیده است،  
اوراق  نیمه دولتی  شرکت  عنوان  به  مپنا  گفت: 
خزانه اسالمی را با نرخ تنزیل در بازار سرمایه به 

فروش می رساند.

اوراق خزانه به بخش خصوصي نرسید 
بخشی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي 
مبنی بر اینکه قرار بود اوراق خزانه اسالمی به 
بخش خصوصی پرداخت شود آیا این پرداخت ها 
صورت گرفته است، گفت: اسناد خزانه اسالمی 
تا االن مشکل را حل نکرده است و تاکنون از هر 
بخش خصوصی که سؤال شده است آنها اعالم 
کرده اند که به آنها پرداخت نشده است. وی افزود: 
اما شرکت مپنا که جزو اعضای سندیکای صنعت 
محسوب  نیمه دولتی  شرکت  یک  و  است  برق 
می شود این اوراق داده شده است و این شرکت 
نیز این اوراق را 20 درصد پایین تر و با نرخ تنزیل 

در بازار سرمایه به فروش می رساند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد برق به دلیل اختالف 
قیمت برق با قیمت تمام شده دچار مشکل است 
و این می شود که می بینیم وزارت نیرو بیش از 
33 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، تأکید کرد: 

متأسفانه این روزها با ورود شرکت های خارجی 
و هیأت اقتصادی مدام می شنویم که می گویند 
حضور  مخالف  برق  صنعت  خصوصی  بخش 
این هیأت های خارجی است در حالیکه اینطور 

نیست.
وی تصریح کرد: ما مخالف و نگران ورود پول های 
خارجی هستیم چرا که معتقد هستیم صنعت 

برق که خودکفا است نیازمند فاینانس نیست.
قرارداد  که  روزی  همان  در  درست  افزود:  وی 
ساخت و خرید 43 هزار ترانس برق با کره جنوبی 
در هتل اسپیناس در حال امضاء بود بزرگترین 

کارخانه ترانس در کشور به بهره برداری رسید.
داد:  ادامه  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب 
متأسفانه به اسم سرمایه گذاری و فرمول فاینانس 
حال  در  وارداتی  بزرگ  فضای  یک  ایجاد  و  
تضعیف شرکت های پیمانکار و بخش خصوصی 

داخلی هستند.
وی به برگزاری مناقصه خرید کاال و تجهیزات 
گفت:  و  کرد  اشاره  توزیع  فوق  پست   312
بخش  تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد 
خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده شوند 
چرا که حضور شرکت های خارجی باید توأم با 
ایرانی  شرکت های  با  مشترک  سرمایه گذاری 
باشد که همین موضوع موجب انتقال تکنولوژی 

و تقویت بخش تولید داخل می شود.
وی با انتقاد از این موضوع که متأسفانه برخالف 
اقدامات روز دنیا به سمت وام گرفتن و وارد کردن 
کاال روی آورده ایم، گفت: مدیرعامل توانیر گفته 
صنعت  جدید  طرح های  اجرای  برای  که  است 
روبه رو  الزام  یک  با  برق سرمایه گذاران خارجی 
هستند و باید 51 درصد کاال و تجهیزات پروژه ها 
را از سازندگان داخلی تأمین کنند اما اعتقاد ما 
این است که سرمایه گذار خارجی قطعًا برای این 

موضوع هم راهی پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، با کره جنوبی قرارداد خرید 43 هزار 
ترانس بسته می شود و وقتی ما اعتراض می کنیم 

می گویند کمبود نقدینگی داریم.
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برق  صنعت  سندیکای  هیات  رییس  نایب 
سرمایه  از  استفاده  مخالف  ما  کرد:  تاکید 
انجام کار مشکل  با روش  خارجی نیستیم 
بخش  حضور  عدم  به  نسبت  و  داریم 
وتامین  المللی  بین  تعامالت  در  خصوصی 

مالی انتقاد داریم.
به گزارش کاروکارگر، بخشی نایب رئیس هیات 
مدیره سندیکای صنعت برق در نشست خبری 
با بیان اینکه بعد از برجام چرخه ای در اقتصاد 
و  مدیره  هیات  آن  حضور  و  افتاده  راه  کشور 
سرمایه گذار و فاینانس خارجی در کشور است 
که  کنند  می  مطرح  اینگونه  داشت:  اظهار   ،
گذاران  سرمایه  ورود  مخالف  خصوصی  بخش 
خارجی است در حالی که اینگونه نیست بحث 
ما این است که این رویه به حذف پیمانکاران 

داخلی و واردات مجر نشود.
وی افزود: پیشنهاد ما در ورود کشورها و شرکت 
های خارجی به صنعت برق ایران، انجام سرمایه 
و  داخلی  خصوصی  بخش  با  مشترک  گذاری 
تولید مشترک در ایران و صادرات به کشورهای 
همسایه است در حالی که اکنون رویه اینگونه 
بدنبال وام گرفتن و واردات رفتیم و  است که 
اعالم می کنیم ۹۰  این در شرایطی است که 
درصد خودکفا هستیم و زمانی نیز که اعتراض 

می کنیم می گویند مشکل نقدینگی داریم.
بخشی تاکید کرد: ما مخالف استفاده از سرمایه 
خارجی نیستیم با روش انجام کار مشکل داریم 
در  خصوصی  بخش  حضور  عدم  به  نسبت  و 

تعامالت بین المللی وتامین مالی انتقاد داریم.
نیرو  وزارت  ریالی   ۳۰۰ ضرر  به  اشاره  با  وی 
در فروش هر کیلو وات ساعت برق به مصرف 
تا  کرد:  تاکید  داخلی،  مشترکان  و  کنندگان 
به  مجبور  نشود،  حل  مشکل  این  که  زمانی 
دریافت وام از خارجی ها هستیم که بازپرداخت 
مساله  کشور خود  کنونی  رکود  شرایط  در  آن 

دیگری است.
صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس  نایب 
برق درباره پرداخت از اسناد خزانه اسالمی نیز 
گفت: اسناد خزانه اسالمی تا االن مشکل را حل 
نکرده و البته به هیچ یک از دیگر بخش های 

خصوصی نیز پرداخت نشده است.
اعضای  جزو  که  مپنا  شرکت  اما  افزود:  وی 
شرکت  یک  و  است  برق  صنعت  سندیکای 
داده  اوراق  این  می شود  محسوب  نیمه دولتی 
را ۲۰  اوراق  این  نیز  این شرکت  و  است  شده 

درصد پایین تر در بازار سرمایه فروخته است
دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دچار  شده  تمام  قیمت  با  برق  قیمت  اختالف 
مشکل است اظهار داشت: وزارت نیرو بیش از 

۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
قرارداد  جنوبی  کره  با  گفت:  ادامه  در  بخشی 
وقتی  و  می شود  بسته  ترانس  هزار   ۴۳ خرید 
ما اعتراض می کنیم می گویند کمبود نقدینگی 

داریم.
وی همچنین به برگزاری مناقصه خرید کاال و 
تجهیزات ۳۱۲ پست فوق توزیع اشاره و اظهار 

تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد  داشت: 
بخش خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده 

شوند.
روز  اقدامات  برخالف  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
کاال  کردن  وارد  و  گرفتن  وام  سمت  به  دنیا 
گفته  توانیر  مدیرعامل  گفت:  آورده ایم،  روی 
صنعت  جدید  طرح های  اجرای  برای  که  است 
برق سرمایه گذاران خارجی با یک الزام روبه رو 
هستند و باید ۵۱ درصد کاال و تجهیزات پروژه ها 
را از سازندگان داخلی تأمین کنند اما اعتقاد ما 
برای  قطعًا  خارجی  سرمایه گذار  که  است  این 

این موضوع هم راهی پیدا خواهد کرد.

کار و 
کارگر

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق:

مخالف استفاده از سرمایه گذاری خارجی نیستیم
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با حضور مهندس علیرضا کالهی؛ رئیس هیأت 
مدیره، مهندس علی بخشی؛ نایب رئیس هیأت 
کمیته  رئیس  باقری  پیام  مهندس  مدیره، 
غیاث الدین  پرویز  مهندس  و  صادرات  توسعه 
دبیر سندیکای صنعت برق با حضور جمعی از 
خبرنگاران رسانه های مختلف کشور برگزار شد.

توزیع،  برگزاری مناقصه 312 پست فوق  روند 
برای  قانونی  های  ظرفیت  از  نکردن  استفاده 
خروج صنعت برق از رکود، لزوم اصالح ساختار 
اقتصاد برق برای خروج از چالش های موجود و 
نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در تعامالت 
بین المللی از مهم ترین محورهای این نشست 
اشاره  آنها  جزئیات  به  ذیال  که  بود  مطبوعاتی 

می شود.
علیرضا کالهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا

اقتصاد  تحقق  ملزومات  تمام  برق  صنعت 
مقاومتی را در خود دارد

از چالش های مهم کشور تورم قوانین و  یکی 
کمبود نظارت بر اجراست. ما قانون های خوبی 
ما  آنهاست.  نشدن  اجرایی  مشکل،  اما  داریم 
مقام  منویات  که  برداریم  گام  مسیری  در  باید 
به  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  رهبری  معظم 
تمام  برق  صنعت  شود.  اجرایی  واقعی  صورت 
خود  در  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  ملزومات 
دانش  بودن،  مردمی  محوری،  عدالت  دارد. 
بنیانی، درون زایی و برون گرایی ارکان اقتصاد 
آنها  ایران همه  برق  مقاومتی است که صنعت 
ایران  برق  صنعت  است.  گنجانیده  خود  در  را 
باالی 95 درصد خودکفایی دارد. درحال حاضر 
باالی 82 درصد صادرات خدمات فنی مهندسی 
کشور و بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات کاالی 

تخصصی توسط این صنعت انجام می شود.
علیرضا کالهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا

قانون   12 ماده  های  ظرفیت  از  استفاده  عدم 
رفع موانع تولید؛ چالش مهم صنعت برق

اصلی ترین نقد ما به سیاست های وزارت نیرو 
ق  بند  های  ظرفیت  از  مطلوب  استفاده  عدم 

برقاب

کنفرانس مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران
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قانون بودجه سال 93 و سپس ماده 12 قانون 
از  به عنوان مثال یکی  تولید است.  رفع موانع 
اشاره  آن  به  قوانین  این  ذیل  که  هایی  بحث 
شده است، بهره وری انرژی است. شرکت ملی 
از  سوخت  سازی  بهینه  سازمان  و  ایران  نفت 
محل این ظرفیت های قانونی، منابع مالی الزم 
برای هر نوع پروژه ای که به افزایش بهره وری 
آهن  راه  کند.  می  فراهم  را  شود  منجر  انرژی 
قوانین  همین  محل  از  نیز  اسالمی  جمهوری 
عالی  شورای  از  پروژه  دالر  میلیارد   19 برای 
اقتصاد مصوبه گرفته است؛ این در حالی است 
دارد.  را  نیز گرفتاری های خود  راه  وزارت  که 
توانسته است  نه خودش  نیرو  متأسفانه وزارت 
پروژه گسترده ای برای استفاده از ظرفیت های 
قانونی تعریف کند و نه این اجازه را به بخش 

خصوصی داده است.
علی بخشی؛ نایب رئیس هیآت مدیره سندیکا

توزیع  فوق  پست   312 مناقصه  برگزاری  روند 
تقویت واردات و تضعیف بخش خصوصی است

ما  مدتهاست  که  است  شده  تعریف  ای  پروژه 
مجلس  خوشبختانه  و  کنیم  می  کار  آن  روی 
همکاری  ما  با  امر  این  در  نیز  اسالمی  شورای 
تمام  تا 5 ساله   4 نیاز  پروژه، خرید  این  دارد. 
تجهیزات مورد نیاز پست های فوق توزیع کشور 
سرمایه  نام  که  است  مناقصه  یک  صورت  به 
تحت  باطن  در  ولی  شده  نهاده  آن  بر  گذاری 
فرمول فاینانس است و نتیجه آن تقویت واردات 
و  تولیدکننده  های  و حذف شرکت  تضعیف  و 
به  مسأله  این  به  اگر  است.  داخلی  پیمانکار 
در  است  ممکن  نکنیم،  توجه  جدی  صورت 

زمینه های مختلف تکرار شود.
فاینانس، گرفتن وام و به تبع آن انجام واردات 
با سرمایه  که  است  دهنده  وام  از سوی کشور 
بارها  ما  است.  متفاوت  بسیار  خارجی  گذاری 
معامالتی  چنین  انجام  در  ایم  کرده  خواهش 
و  داده  دخالت  را  خصوصی  بخش  تشکلهای 
متأسفانه  که  بشنوند  را  آنان  پیشنهادهای 

به  مناقصه  این  و  نیفتاده  اتفاق  این  تاکنون 
سرعت روال خود را طی می کند.

پیشنهاد شفاف ما این است که شرکتی که از 
خارج کشور در پروژه های ما شرکت می کند، 
سرمایه  داخلی  خصوصی  بخش  با  باید  حتما 
گذاری مشترک داشته باشد، تولید را در کشور 
صادرات  منطقه  به  همین جا  از  و  دهد  انجام 
سرمایه  انتقال  تکنولوژی،  انتقال  اساسا  کند. 
به شکل تولید در داخل کشور و تقویت تولید 
داخلی بهترین فرمولی است که تمام کشورهای 
داشته  نقدینگی  مشکالت  قبال  که  پیشرفته 
اکنون  ما  متأسفانه  اند.  رفته  مسیر  این  از  اند 
و  وام گرفتن  دنبال  به  ها  فرمول  این  به جای 
واردات رفته ایم؛ درحالی که به تصدیق بخش 
دولتی، صنعت برق بیش از 90 درصد خودکفا 
است، بنابراین چه نیازی است تا حجم وسیعی 
را که می تواند بازار پنج ساله بخش عمده ای 
خودی  پیمانکار  و  تولیدکننده  های  شرکت  از 
باشد، وام گرفته و به خارجی ها واگذار کنیم. 
اند  گذاشته  مناقصه شروطی هم  این  در  البته 
که 51 درصد از کار ایرانی باشد اما کسی که 
قرار است این حجم را وارد کند، برای آن درصد 
ایرانی نیز ترفندی برای دور زدن خواهد داشت.

امیدواریم این پروژه ها به صورت جدی متوقف 
شوند تا بتوانیم با پیشنهادها و بحث های موثر 

مشکالت را به روش درست حل کنیم.

علیرضا کالهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا
لزوم اصالح ساختار اقتصاد برق برای خروج 

از چالش های موجود
حدود 2 سال است که سندیکای صنعت برق 
کند؛  نقد  کمتر  داشته  تالش  و  کرده  سکوت 
چراکه ما براین باوریم که اقدامات دولت قبلی 
مشکل  با  را  کشور  اقتصادی  ارکان  از  بسیاری 
سرعت  به  مشکالت  این  رفع  و  ساخته  مواجه 
از  نیز  برق  امکانپذیر نیست. صنعت  و سهولت 
با مشکالت زیادی  این قاعده مستثنا نیست و 

مواجه است. به وزارت نیرو از دولت قبلی 33 
میلیارد  هزار   15 و  بدهی  تومان  میلیارد  هزار 
رسیده  ارث  به  گذاری  سرمایه  کسری  تومان 
است. ولی باتوجه به رکود عمیقی که حاکم بر 
صنعت برق کشور است و با خطراتی که برای 
نگرانی  است،  آمده  وجود  به  سندیکا  اعضای 
اگر سرمایه گذاری  دارد که  های جدی وجود 
این  است  ممکن  نگیرد  صورت  جدید  های 
توانمندی بومی کشور از بین برود. باور ما این 
اقتصادی  از مشکل  است که حدود 70 درصد 
کشور به دلیل سوءمدیپیام باقری؛ رئیس کمیته 

توسعه صادارت سندیکا
نظام بانکی پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد کشور،  موانع جدی پیش روی  از  یکی 
بزرگترین  تحریم  از  که  است  بانکی  سیستم 
کشور  نقدینگی  از  درصد   86 خورد.  را  لطمه 
در سپرده های بانکی منجمد است که ممکن 
است مانند یک بمب ساعتی عمل کند. اگر این 
سرمایه به سمت بازار مولد سوق داده نشود و 
به همین ترتیب در سیستم بانکی رسوب کند، 
یکی  بیشتر خواهند شد.  روز  به  روز  مشکالت 
موسسه  هزار   7 ما  بانکی  سیستم  معضالت  از 
غیرمجاز است که به دلیل اینکه پرداخت های 
دهند،  نمی  انجام  مرکزی  بانک  به  را  قانونی 
عالقه ای به کاهش نرخ سود ندارند. نتیجه این 
است که فعاالن اقتصادی مجبور هستند با نرخ 
ترتیب  این  به  و  دهند  انجام  مالی  تأمین  باال 
بانکی  نظام  شد.  خواهند  رقابت حذف  بازار  از 
پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور است.ریت 
تحریم  سوی  از  آن  از  درصد   30 تنها  و  بوده 

ایجاد شده است.

برقاب
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صنعت  گفت :  ایران  برق  سندیکای  رئیس 
 95 از  بیش  خودکفایی  با  کشور  برق 
نیازمندی های  رفع همه  توانایی  درصدی، 
داخلی کشور را حتی بدون حضور خارجی 

ها دارد.
علیرضا کالهی امروز )شنبه( در نشستی خبری 
صنعت  توانمندی  درباره  خبرنگاران،  جمع  در 
و  توانمندی  صنعت  این  افزود:  کشور  برق 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  را  الزم  ملزومات 
با  دارد.وی  انقالب  منویات رهبر معظم  مطابق 
اقتصاد مقاومتی شامل عدالت،  ارکان  اشاره به 
و  برونگرایی  بودن،  مردمی  بنیانی،  دانش 
درونزایی، خاطرنشان کرد: صنعت برق با بیش 
از 95 درصد خودکفایی، از همه ظرفیت های 
تالش  و  همت  با  برق  توزیع  و  انتقال  تولید، 
مهندسان و متخصصان داخلی برخوردار است.

از 82 درصد  این مقام مسئول، بیش  به گفته 
صادرات خدمات فنی و مهندسی )نزدیک به دو 
میلیارد دالر صادرات( و تامین یک میلیارد دالر 
افزوده  ارزش  با  تخصصی  و  صنعتی  کاالهای 
صنعت  این  توسط  گذشته  های  سال  در  باال 
محقق شده است.کالهی یادآور شد: هم اینک 
در  و  از بخش خصوصی  نفر  هزار  از 50  بیش 
این صنعت  نفر در  از 150 هزار  مجموع بیش 
حاکم  کلی  رکود  اما  هستند،  کار  به  مشغول 
از  های جدی  نگرانی  موجب  کشور  اقتصاد  بر 
کاهش اشتغال و حتی از بین رفتن این صنعت 
شده است.وی معتقد است، 70 درصد مشکالت 
درصد   30 تنها  و  ها  مدیریت  سوء  از  کشور 
مشکالت وابسته به تحریم های ظالمانه آمریکا 
و غرب بوده است، اما باوجود همه این مسائل، 
صنعت برق در سال های گذشته سرپا ماند.وی 
با اشاره به اینکه توان تامین همه نیازمندی های 
سالیانه برق کشور در داخل وجود دارد، تصریح 
این صنعت سالیانه 30  کرد: ظرفیت صادراتی 
میلیارد دالر است و در کوتاه مدت قابلیت انجام 
10 میلیارد دالر صادرات در صنعت برق وجود 

حمایت  نیازمند  مساله  همین  تحقق  اما  دارد؛ 
مالی  های  حمایت  بویژه  داخلی  جدی  های 
کرد:  اضافه  ایران  برق  سندیکای  است.رئیس 
هم اینک صنعت برق تنها با 25 درصد ظرفیت 
واقعی خود فعالیت می کند که علت این مساله 
کافی  نقدینگی  نبود  بلکه  ها،  تحریم  بحث  نه 
است.**  صنعت  این  های  پروژه  اجرای  برای 
با  ها  خارجی  مشترک  گذاری  سرمایه  لزوم 
نشست  این  ادامه  داخلی:در  خصوصی  بخش 
هیات  رئیس  نائب  بخشی«  »علی  خبری، 
مدیره سندیکای برق ایران افزود: پیشنهاد این 
سندیکا در ورود کشورها و شرکت های خارجی 
گذاری  سرمایه  انجام  ایران،  برق  صنعت  به 
تولید  و  داخلی  خصوصی  بخش  با  مشترک 
مشترک در ایران است.به گفته وی، انجام این 
به داخل کشور  فناوری و سرمایه  انتقال  مهم، 
را میسر می کند.بخشی با اشاره به ضرر 300 
ریالی وزارت نیرو در فروش هر کیلو وات ساعت 
داخلی،  مشترکان  و  کنندگان  مصرف  به  برق 
تاکید کرد: تا زمانی که این مشکل حل نشود، 
مجبور به دریافت وام از خارجی ها هستیم که 
کشور  کنونی  رکود  شرایط  در  آن  بازپرداخت 
نبود  کرد:  تاکید  است.وی  دیگری  مساله  خود 
حضور تاثیرگذار بخش خصوصی در تامین مالی 
پروژه های بین المللی، سرمایه گذاری و انتقال 
ترین  ساده  به  دولت  است  فناوری سبب شده 
شیوه ممکن یعنی دریافت وام و انجام واردات 
آورد.**  روی  صنعت  این  مشکالت  حل  برای 
سیستم بیمار بانکی و مشکالت فعاالن صنعت 
»پیام  همچنین  خبری،  نشست  این  برق:در 
باقری« رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  توافق  گفت:  برق 
راه  سر  بر  اصلی  موانع  تا  شد  سبب  )برجام( 
صادرات و توسعه صادرات کشور برداشته شود.

های  در سال  دولتمردان  کرد:  وی خاطرنشان 
اقتصادی  های  بحران  بر  خوبی  تسلط  گذشته 
کشور از جمله تورم باال و رشد منفی اقتصادی 

که  برق  صنعت  کنونی  رکود  اما  کردند،  پیدا 
بخشی از آن از سال های گذشته به ارث رسیده، 
ناشی از بی توجهی به حوزه های مختلف است.

موانع  از  یکی  بانکی  نظام  کرد:  تصریح  باقری 
که  طوری  به  است،  اقتصاد  پیشروی  بزرگ 
توسط  کشور  موجود  نقدینگی  از  درصد   86
سپرده های بانکی منجمد و منفعل شده است.

وی ادامه داد: 20 درصد از این نقدینگی های 
اعتباری  منفعل در هفت هزار موسسه مالی و 
نرخ  کاهش  به  حاضر  که  دارد  وجود  غیرمجاز 
شده  مساله سبب  همین  و  نیستند  خود  سود 
به  مالی  منابع  تامین  برای  اقتصادی  فعاالن  تا 
اعتبارات و وام های با سود باال روی آورند و به 
طور عملی رقابت پذیری خود را بویژه در سطح 
بین الملل از دست بدهند.این مسئول، با اشاره 
صنعت  درصدی   6 سالیانه  موثر  تقاضای  به 
برق، اضافه کرد: دالیل رکود صنعت برق، انجام 
دولتی  و  است  دولت  با  مراودات  کارها  عمده 
که اقتصاد برقش به دلیل تفاوت فاحش قیمت 
تواند  نمی  دارد،  مشکل  برق  تقاضای  و  عرضه 
تاکید  دهد.وی  کاهش  را  آن  رکود  مشکالت 
جذب  انرژی،  های  حامل  قیمت  اصالح  کرد: 
سرمایه مستقیم خارجی )و نه فاینانس و وام(، 
نرخ  واقعی شدن  و  های صادراتی  ارائه مشوق 
ارز، پیشنهادات این سندیکا برای خروج صنعت 
یادآور  خاتمه  در  است.باقری  بحران  از  برق 
افزوده  ارزش  درصدی،   95 خودکفایی  شد: 
شاخص  به  نسبت  صنعت  این  درصدی   14.5
کل صنعت، تامین 10 درصد اشتغال کشور و 
انجام افزون بر 80 درصد صادرات خدمات فنی 
برق  صنعت  های  ویژگی  جمله  از  مهندسی  و 
کشور است و انتظار می رود دولتمردان حمایت 
کافی و الزم از آن برای رونق و بالندگی هر چه 

بیشتر اقتصاد کشور مبذول دارند.

کسب و کار

رئیس سندیکای برق ایران:

صنعت برق کشور توانایی رفع همه نیازمندی های داخلی کشور را دارد
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نایب رئیس سندیکای صنعت برق با اعالم 
نگرانی از تزریق منابع خارجی گفت: به جز 
با 20  اوراق خزانه  به فروش  اقدام  مپنا که 
خصوصی  بخش   ، کند  می  پایین تر  درصد 

قادر به استفاده از این ابزار نشده است.
علی  پرس،  بورس  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بخشی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا 
اوراق خزانه اسالمی به بخش خصوصی پرداخت 
شده یا خیر؟ گفت: تاکنون اسناد خزانه اسالمی 
مشکل بخش خصوصی را حل نکرده و به جز 
فروش  به  اقدام  که  مپنا  دولتی  نیمه  شرکت 
اوراق با 20 درصد پایین تر و با نرخ تنزیل در 
بازارسرمایه می کند ، بخش خصوصی قادر به 

استفاده از آن نشده است.
اختالف  دلیل  به  برق  اقتصاد  داد:  ادامه  وی 
است  مشکل  دچار  شده  تمام  قیمت  با  قیمت 
و به همین دلیل وزارت نیرو بیش از 33 هزار 
میلیارد تومان بدهی دارد. از سوی دیگر برخالف 
واقع اعالم می شود که بخش خصوصی صنعت 
برق مخالف حضور ورود شرکت های خارجی و 
هیأت اقتصادی است. این درحالی است که به 
دلیل خودکفا بودن صنعت برق و عدم نیاز به 
فایناس، مخالف و نگران ورود پول های خارجی 

هستیم.
به گقته وی در همان روز امضاء قرارداد ساخت 
 ، جنوبی  کره  با  برق  ترانس  هزار  و خرید 43 
شرکت  در  کشور  ترانس  کارخانه  بزرگترین 
ایران ترانسفو به بهره برداری رسید که نشان از 
برنامه برخی برای تضعیف شرکت های پیمانکار 

و بخش خصوصی داخلی به اسم سرمایه گذاری 
و فاینانس و فضای بزرگ وارداتی دارد.

بخشی یشنهاد داد تشکل های بخش خصوصی 
چرا  شوند.  داده  دخالت  مناقصات  تمام  در 
با  توأم  باید  خارجی  شرکت های  حضور  که 
ایرانی  شرکت های  با  مشترک  سرمایه گذاری 
باشد و همین موضوع، موجب انتقال تکنولوژی 

و تقویت بخش تولید داخل می شود.
توانیر  مدیرعامل  اعالم  داد:بنابر  ادامه  وی 
 ، برق  صنعت  جدید  طرح های  اجرای  برای 
و  کاال  درصد   51 باید  خارجی  سرمایه گذاران 

تجهیزات پروژه ها را از سازندگان داخلی تأمین 
سرمایه گذار  که  است  این  واقعیت  اما  کنند 
این موضوع هم راهی پیدا  برای  خارجی قطعًا 

خواهد کرد.
قرارداد  جنوبی  کره  با  حالی  در  افزود:  وی 
در  که  شود  می  امضا  ترانس  هزار   43 خرید 
برابر اعتراض های وارده اعالم می شود کمبود 

نقدینگی داریم.

بورس 
پرس

نایب رئیس سندیکای صنعت برق:

فقط مپنا از اوراق خزانه استفاده می کند/ 

نگرانی از تزریق منابع خارجی به صنعت برق
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انتقاد  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
از  برقی  کاالهای  واردات  قراردادهای  از 
نفت  قیمت  سقوط  با  گفت:  کره جنوبی 
رکود  شکاف  ارزی،  درآمدهای  کاهش  و 

صنعت برق عمیق تر شده است.
نشستی  در  امروز  کالهی  علیرضا  خبر:  اتاق 
خبری با انتقاد از امضای قرارداد واردات کاال و 
تجهیزات صنعت برق از شرکت های کره جنوبی 
به  کشور  این  رئیس جمهور  سفر  با  همزمان 
تهران، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد 
انواع کاال، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی 
در سطح صنایع برق و انرژی ایران بومی شده و 

به خودکفایی رسیده ایم.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
 ۲ حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 

برق در ایران تولید و صادر شده است.
سقوط  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و 
نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در شرایط  سنگین تر شده است، 
فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان 
به سیاست های  توجه  با  که  دارد  معوق  بدهی 
موجود به نظر می رسد تغییری در کاهش حجم 
بدهی های برقی وزارت نیرو حاصل نشده است.

و  نیرو  وزارت  سیاست های  از  انتقاد  با  کالهی 
عدم استفاده از ظرفیت های بند)ق( تبصره ۱۳ 
قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از 
بهره وری  کاهش  برای  تنها  نه  قانونی  بند  این 
در صنایع  کار  و  شرایط کسب  بهبود  و  انرژی 
آب و برق استفاده ای نکرد، که حتی اجازه ورود 

بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 

تجهیزات  خرید  مناقصه  قریب الوقوع  برگزاری 
در  شد:  یادآور  توانیر،  توسط  برق  پست   ۳۱۲
این مناقصه بین المللی قرار است به بهانه تامین 
فاینانس، تجهیزات و کاالهای ۳۱۲ پست برق 

از خارج کشور وارد شود.
با تاکید بر اینکه با برگزاری  این مقام مسئول 
این مناقصه و واردات گسترده کاال، صنعت برق 
و  می رود  فرو  رکود  در  گذشته  از  بیش  ایران 
حتی احتمال کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها و 
صنایع تولیدکننده کاال و تجهیزات صنعت برق 
وجود دارد، گفت: وزارت نیرو به جای برگزاری 
مناقصات و تامین فاینانس که منجر به واردات 
باید  می شود،  کشور  داخل  به  کاال  گسترده 
سیاست جذب مستقیم سرمایه گذاران خارجی 

را در دستور کار قرار دهد.
قراردادهای  امضای  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
برقی با شرکت های کره جنوبی به منظور واردات 
انواع کنتور هوشمند و ترانسفورماتور، بیان کرد: 
این در حالی است که هم اکنون امکان ساخت 
داخلی  سازندگان  توسط  تجهیزات  و  کاال  این 
جای  به  نیرو  وزارت  مسئوالن  اما  دارد،  وجود 
لغو  بهانه  به  داخلی  ظرفیت های  از  استفاده 
تحریم ها، به دنبال واردات گسترده انواع کاال و 

تجهیزات هستند.
علی بخشی نایب رئیس سندیکای صنعت برق 
ایران هم در ادامه نشست با بیان اینکه با لغو 
و  کاال  انواع  صادرات  برای  شرایط  تحریم ها 
خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق ایران به 
بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شده است، 
عدم  دلیل  به  اما  فرصت  این  وجود  با  گفت: 
تولیدکنندگان داخلی،  از  بانکی  حمایت شبکه 
حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با 

افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.
تراز  بودن  منفی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
شکاف  وجود  و  ایران  برق  صنعت  اقتصادی 
عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور 

این شکاف معنادار قیمتی  تصریح کرد: نتیجه 
منجر به افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 

از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
دالر  میلیارد   ۱۰ امضای  از  انتقاد  با  وی 
کره جنوبی  و  ایران  بین  قرارداد  و  تفاهم نامه 
یادآور شد: در هیچ یک از جلسات کارشناسی 
و مذاکرات، هیچ یک از سازندگان و صنعتگران 
هم اکنون  و  نداشته اند  حضور  خصوصی  بخش 
این  از  نیست که سهم ساخت داخل  مشخص 
قرارداده چقدر بوده و یا این قراردادها به صورت 
سرمایه گذاری مستقیم بوده و یا وزارت نیرو به 
دنبال واردات گسترده کاال و تجهیزات همچون 

ترانس و کنتور به داخل کشور است.
 ۴۳ خرید  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  بخشی 
کره جنوبی  با  برق  توزیع  ترانس  دستگاه 
کرد:  تاکید  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در 
حالی  در  تجهیزات  و  کاال  واردات  قراردادهای 
است  امضا  حال  در  خارجی  شرکت های  با 
به  چندانی  نیاز  نفت  برخالف  برق  صنعت  که 
به  اکثر حوزه ها  ندارد و در  تکنولوژي های روز 

خودکفایی رسیده است.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره 
منابع  کاهش  بحران  و  نفت  قیمت  کاهش  به 
خاطرنشان  دولت  گردش  در  سرمایه  و  مالی 
درصد   ۲۵ با  داخلی  صنایع  هم اکنون  کرد: 
ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند و در حالی 
برق  نیروگاه  برنامه ساخت ۵ هزار مگاوات  که 
با  جدید  قراردادها  تمام  فعال  اما  شده،  تدوین 

خارجی ها با محور واردات منعقد می شود.

اتاق خبر

انتقاد از قرارداد برقی ایران-کره جنوبی
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سندیکای  رئیس  نیوز24:  ایران   - نیرو 
صنعت برق با انتقاد از قراردادهای واردات 
کاالهای برقی از کره جنوبی گفت: با سقوط 
ارزی،  درآمدهای  کاهش  و  نفت  قیمت 
شده  تر  عمیق  برق  صنعت  رکود  شکاف 

است.
علیرضا کالهی با انتقاد از امضای قرارداد واردات 
کاال و تجهیزات صنعت برق از شرکت های کره 
جنوبی همزمان با سفر رئیس جمهور این کشور 
به تهران، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد 
انواع کاال، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی 
در سطح صنایع برق و انرژی ایران بومی شده 
اینکه  بیان  با  رسیده ایم.وی   خودکفایی  به  و 
خدمات  صادرات  درصد   ۸۲ حدود  هم اکنون 
برق تشکیل  را صنعت  و مهندسی کشور  فنی 
 ۲ حدود  گذشته  سال  کرد:  تصریح  می دهد، 
میلیارد دالر خدمات فنی و مهندسی و نزدیک 
به یک میلیارد دالر انواع کاال و تجهیزات صنعت 

برق در ایران تولید و صادر شده است.
سقوط  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
قیمت جهانی نفت خام و کاهش منابع مالی و 
نقدینگی دولت، رکود حاکم بر صنعت برق ایران 
اظهار داشت: در شرایط  سنگین تر شده است، 
فعلی وزارت نیرو بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان 
به سیاست های  توجه  با  که  دارد  معوق  بدهی 
موجود به نظر می رسد تغییری در کاهش حجم 
بدهی های برقی وزارت نیرو حاصل نشده است. 
و  نیرو  وزارت  سیاست های  از  انتقاد  با  کالهی 
عدم استفاده از ظرفیت های بند)ق( تبصره ۱۳ 
قانون بودجه سال ۹۳ بیان کرد: وزارت نیرو از 
بهره وری  کاهش  برای  تنها  نه  قانونی  بند  این 
در صنایع  کار  و  شرایط کسب  بهبود  و  انرژی 
آب و برق استفاده ای نکرد، که حتی اجازه ورود 

بخش خصوصی را به این حوزه نداده است.

با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
تجهیزات  خرید  مناقصه  قریب الوقوع  برگزاری 
در  شد:  یادآور  توانیر،  توسط  برق  پست   ۳۱۲
این مناقصه بین المللی قرار است به بهانه تامین 
فاینانس، تجهیزات و کاالهای ۳۱۲ پست برق 
با  مسئول  مقام  شود.این  وارد  کشور  خارج  از 
تاکید بر اینکه با برگزاری این مناقصه و واردات 
گسترده کاال، صنعت برق ایران بیش از گذشته 
کاهش  احتمال  حتی  و  می رود  فرو  رکود  در 
تولیدکننده  و صنایع  کارخانه ها  تولید  ظرفیت 
کاال و تجهیزات صنعت برق وجود دارد، گفت: 
وزارت نیرو به جای برگزاری مناقصات و تامین 
به  کاال  گسترده  واردات  به  منجر  که  فاینانس 
جذب  سیاست  باید  می شود،  کشور  داخل 
دستور  در  را  خارجی  سرمایه گذاران  مستقیم 
امضای  از  انتقاد  با  قرار دهد.وی همچنین  کار 
کره جنوبی  شرکت های  با  برقی  قراردادهای 
و  هوشمند  کنتور  انواع  واردات  منظور  به 
حالی  در  این  کرد:  بیان  ترانسفورماتور، 
و  کاال  این  ساخت  امکان  هم اکنون  که  است 
تجهیزات توسط سازندگان داخلی وجود دارد، 
از  استفاده  جای  به  نیرو  وزارت  مسئوالن  اما 
به  تحریم ها،  لغو  بهانه  به  داخلی  ظرفیت های 
تجهیزات  و  کاال  انواع  گسترده  واردات  دنبال 
سندیکای  رئیس  نایب  بخشی  هستند.علی 
بیان  با  ادامه نشست  ایران هم در  صنعت برق 
اینکه با لغو تحریم ها شرایط برای صادرات انواع 
کاال و خدمات فنی و مهندسی از صنعت برق 
ایران به بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم شده 
دلیل  به  اما  فرصت  این  وجود  با  گفت:  است، 
تولیدکنندگان  از  بانکی  شبکه  حمایت  عدم 
داخلی، حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ایران با افزایش قابل توجهی همراه نخواهد شد.

تراز  بودن  منفی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 

شکاف  وجود  و  ایران  برق  صنعت  اقتصادی 
عمیق بین هزینه تولید و فروش برق در کشور 
این شکاف معنادار قیمتی  تصریح کرد: نتیجه 
منجر به افزایش بدهی های وزارت نیرو به بیش 
از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.وی با انتقاد 
از امضای ۱۰ میلیارد دالر تفاهم نامه و قرارداد 
بین ایران و کره جنوبی یادآور شد: در هیچ یک 
از جلسات کارشناسی و مذاکرات، هیچ یک از 
سازندگان و صنعتگران بخش خصوصی حضور 
نداشته اند و هم اکنون مشخص نیست که سهم 
یا  و  بوده  قرارداده چقدر  این  از  داخل  ساخت 
این قراردادها به صورت سرمایه گذاری مستقیم 
بوده و یا وزارت نیرو به دنبال واردات گسترده 
به  کنتور  و  ترانس  همچون  تجهیزات  و  کاال 

داخل کشور است.
 ۴۳ خرید  قرارداد  امضای  به  اشاره  با  بخشی 
کره جنوبی  با  برق  توزیع  ترانس  دستگاه 
کرد:  تاکید  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در 
حالی  در  تجهیزات  و  کاال  واردات  قراردادهای 
است  امضا  حال  در  خارجی  شرکت های  با 
به  چندانی  نیاز  نفت  برخالف  برق  صنعت  که 
به  اکثر حوزه ها  ندارد و در  تکنولوژي های روز 
خودکفایی رسیده است.نایب رئیس سندیکای 
صنعت برق ایران با اشاره به کاهش قیمت نفت 
و بحران کاهش منابع مالی و سرمایه در گردش 
دولت خاطرنشان کرد: هم اکنون صنایع داخلی 
فعالیت  حال  در  اسمی  ظرفیت  درصد   ۲۵ با 
هزار   ۵ ساخت  برنامه  که  حالی  در  و  بودند 
مگاوات نیروگاه برق تدوین شده، اما فعال تمام 
واردات  محور  با  خارجی ها  با  جدید  قراردادها 

منعقد می شود.

نیوز  ایران 
24

بحران سقوط قیمت جهانی نفت، دامن برق را گرفت
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صنعت  گفت :  ایران  برق  سندیکای  رئیس 
 95 از  بیش  خودکفایی  با  کشور  برق 
نیازمندی های  رفع همه  توانایی  درصدی، 
داخلی کشور را حتی بدون حضور خارجی 

ها دارد.
 به گزارش امتداد علی رضا کالهی امروز )شنبه( 
در نشستی خبری در جمع خبرنگاران، در پاسخ 
برق  صنعت  توانمندی  درباره  ایرنا  پرسش  به 
ملزومات  و  توانمندی  صنعت  این  افزود:  کشور 
مطابق  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  را  الزم 

منویات رهبر معظم انقالب دارد.
شامل  مقاومتی  اقتصاد  ارکان  به  اشاره  با  وی 
عدالت، دانش بنیانی، مردمی بودن، برونگرایی و 
درونزایی، خاطرنشان کرد: صنعت برق با بیش از 
95 درصد خودکفایی، از همه ظرفیت های تولید، 
انتقال و توزیع برق با همت و تالش مهندسان و 

متخصصان داخلی برخوردار است.
درصد  از 82  بیش  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
صادرات خدمات فنی و مهندسی )نزدیک به دو 
میلیارد دالر صادرات( و تامین یک میلیارد دالر 
کاالهای صنعتی و تخصصی با ارزش افزوده باال 
در سال های گذشته توسط این صنعت محقق 

شده است.
از 50 هزار  بیش  اینک  یادآور شد: هم  کالهی 
نفر از بخش خصوصی و در مجموع بیش از 150 
هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند، اما 
رکود کلی حاکم بر اقتصاد کشور موجب نگرانی 
های جدی از کاهش اشتغال و حتی از بین رفتن 

این صنعت شده است.
کشور  مشکالت  درصد   70 است،  معتقد  وی 
تنها 30 درصد مشکالت  از سوء مدیریت ها و 
وابسته به تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب بوده 
است، اما باوجود همه این مسائل، صنعت برق در 

سال های گذشته سرپا ماند.
وی با اشاره به اینکه توان تامین همه نیازمندی 
دارد،  وجود  داخل  در  کشور  برق  سالیانه  های 
تصریح کرد: ظرفیت صادراتی این صنعت سالیانه 
30 میلیارد دالر است و در کوتاه مدت قابلیت 
انجام 10 میلیارد دالر صادرات در صنعت برق 

نیازمند  مساله  همین  تحقق  اما  دارد؛  وجود 
های  بویژه حمایت  داخلی  های جدی  حمایت 

مالی است.
رئیس سندیکای برق ایران اضافه کرد: هم اینک 
صنعت برق تنها با 25 درصد ظرفیت واقعی خود 
بحث  نه  مساله  این  علت  که  کند  می  فعالیت 
تحریم ها، بلکه نبود نقدینگی کافی برای اجرای 

پروژه های این صنعت است.
** لزوم سرمایه گذاری مشترک خارجی ها 

با بخش خصوصی داخلی
در ادامه این نشست خبری، »علی بخشی« نائب 
افزود:  ایران  رئیس هیات مدیره سندیکای برق 
پیشنهاد این سندیکا در ورود کشورها و شرکت 
های خارجی به صنعت برق ایران، انجام سرمایه 
و  داخلی  خصوصی  بخش  با  مشترک  گذاری 

تولید مشترک در ایران است.
و  فناوری  انتقال  مهم،  این  انجام  وی،  گفته  به 

سرمایه به داخل کشور را میسر می کند.
بخشی با اشاره به ضرر 300 ریالی وزارت نیرو 
به مصرف  برق  وات ساعت  کیلو  هر  فروش  در 
کنندگان و مشترکان داخلی، تاکید کرد: تا زمانی 
که این مشکل حل نشود، مجبور به دریافت وام از 
خارجی ها هستیم که بازپرداخت آن در شرایط 

رکود کنونی کشور خود مساله دیگری است.
بخش  تاثیرگذار  حضور  نبود  کرد:  تاکید  وی 
خصوصی در تامین مالی پروژه های بین المللی، 
سرمایه گذاری و انتقال فناوری سبب شده است 
دولت به ساده ترین شیوه ممکن یعنی دریافت 
این  مشکالت  حل  برای  واردات  انجام  و  وام 

صنعت روی آورد.
** سیستم بیمار بانکی و مشکالت فعاالن 

صنعت برق
در این نشست خبری، همچنین »پیام باقری« 
برق  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رئیس 
گفت: توافق برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
و  راه صادرات  بر سر  اصلی  موانع  تا  سبب شد 

توسعه صادرات کشور برداشته شود.
های  سال  در  دولتمردان  کرد:  خاطرنشان  وی 
اقتصادی  های  بحران  بر  خوبی  تسلط  گذشته 

کشور از جمله تورم باال و رشد منفی اقتصادی 
که  برق  صنعت  کنونی  رکود  اما  کردند،  پیدا 
بخشی از آن از سال های گذشته به ارث رسیده، 
ناشی از بی توجهی به حوزه های مختلف است.

موانع  از  یکی  بانکی  نظام  کرد:  تصریح  باقری 
اقتصاد است، به طوری که 86  بزرگ پیشروی 
از نقدینگی موجود کشور توسط سپرده  درصد 

های بانکی منجمد و منفعل شده است.
نقدینگی های  این  از  ادامه داد: 20 درصد  وی 
اعتباری  و  مالی  موسسه  هزار  هفت  در  منفعل 
غیرمجاز وجود دارد که حاضر به کاهش نرخ سود 
خود نیستند و همین مساله سبب شده تا فعاالن 
اقتصادی برای تامین منابع مالی به اعتبارات و 
وام های با سود باال روی آورند و به طور عملی 
رقابت پذیری خود را بویژه در سطح بین الملل 

از دست بدهند.
این مسئول، با اشاره به تقاضای موثر سالیانه 6 
رکود  دالیل  کرد:  اضافه  برق،  صنعت  درصدی 
صنعت برق، انجام عمده کارها مراودات با دولت 
است و دولتی که اقتصاد برقش به دلیل تفاوت 
فاحش قیمت عرضه و تقاضای برق مشکل دارد، 

نمی تواند مشکالت رکود آن را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: اصالح قیمت حامل های انرژی، 
جذب سرمایه مستقیم خارجی )و نه فاینانس و 
واقعی شدن  و  ارائه مشوق های صادراتی  وام(، 
خروج  برای  سندیکا  این  پیشنهادات  ارز،  نرخ 
خاتمه  در  است.باقری  بحران  از  برق  صنعت 
یادآور شد: خودکفایی 95 درصدی، ارزش افزوده 
شاخص  به  نسبت  صنعت  این  درصدی   14.5
و  اشتغال کشور  تامین 10 درصد  کل صنعت، 
انجام افزون بر 80 درصد صادرات خدمات فنی و 
مهندسی از جمله ویژگی های صنعت برق کشور 
است و انتظار می رود دولتمردان حمایت کافی 
و الزم از آن برای رونق و بالندگی هر چه بیشتر 

اقتصاد کشور مبذول دارند.

امتداد نیوز

صنعت برق کشور توانایی رفع همه نیازمندی های داخلی کشور را دارد
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ایرانا :رئیس سندیکای صنعت برق از تدوین 
سند راهبردی این صنعت خبر داد و گفت: 
ماه  یک  ظرف  برق  صنعت  راهبردی  سند 
و  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت  به  آینده 

اتاق بازرگانی ایران ارائه می شود.
به گزارش خبرنگار ایرانا ، علیرضا کالهی؛ رییس 
هیات مدیره سندیکای صنعت برق در نشست 
صنعت  اینکه  بیان  با  )8خرداد(،  امروز  خبری 
برق تمامی ملزومات اقتصاد مقاومتی را در بطن 
خود دارد، اظهار کرد: عضویت ۵۰۰ شرکت در 
سندیکای صنعت برق نشان از مردمی بودن این 
از 9۵ درصد  از سوی دیگر بیش  تشکل دارد. 
خودکفایی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع 

با دستان اعضای سندیکا محقق شده است.
صادرات  درصد   82 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
خدمات فنی مهندسی و صادرات بیش از یک 
سندیکای  توسط  صنعتی  کاالی  دالر  میلیارد 

صنعت برق صورت می گیرد.
کالهی تصریح کرد: سندیکای صنعت برق طی 
بر وضعیت  نقدی  دو سال گذشته سعی کرده 
باور است  این  بر  باشد چرا که  نداشته  موجود 
دولت گذشته در تمام ارکان مشکالت بسیاری 
را برای دولت یازدهم باقی گذاشت که رفع آنها 
نیازمند هزینه های بسیار زیاد است. وزارت نیرو 
نیز از این امر مستثنی نبوده و اکنون با بدهی 

33 هزار میلیارد تومانی مواجه است.
از  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رییس 

اشتغال زایی 1۵۰ هزار نفری صنعت برق  خبر 
داد و یادآور شد: بخش خصوصی در این صنعت، 

۵۰ هزار شغل مستقیم یجاد کرده است.
به گفته وی 7۰ درصد مشکالت کشور ناشی از 
سوء مدیریت و 3۰ درصد آن به وضع تحریم ها 
مربوط می شد، بنابراین نباید هر مشکلی را به 
گردن تحریم ها بیندازیم. در این میان نقد وارده 
به وزارت نیرو عدم استفاده از ظرفیت های بند 

ق ماده 12 بودجه سال 93 است.

کالهی افزود: هم اینک صنعت برق تنها با 2۵ 
درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می کند که 
نبود  بلکه  این مساله نه بحث تحریم ها،  علت 
این  های  پروژه  اجرای  برای  کافی  نقدینگی 

صنعت است.
برق  صنعت  خروج  بر  برجام  تأثیر  درباره  وی 
تأثیر  برجام  نبود  قرار  کرد:  بیان  نیز  رکود  از 
مستقیمی بر صنعت برق بگذارد چرا که صنعت 

برق یک صنعت کاماًل خودکفا است.

خبرگزاری 
ایرانا

رونمایی از سند راهبردی صنعت برق تا یک ماه آینده/

 فعالیت صنعت برق با 25 درصد ظرفیت واقعی خود
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برق،  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس 
کشور  اصلی  نیاز  را  مستقیم  سرمایه گذاری 
در  باید  خارجی  شرکت های  گفت:  و  دانست 
سرمایه گذاری  با  و  باشند  داشته  حضور  ایران 
مستقیم خود منجربه انتقال دانش و تکنولوژی 
شوند بنابراین بخش خصوصی با تأمین سرمایه 
خارجی مشکلی ندارد اما روند در پیش گرفته 

شده فعلی تبعات منفی خواهد داشت.
این  راهبردی  سند  تدوین  از  همچنین  وی 
راهبردی  سند  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  صنعت 
وزارت  به  آینده  ماه  یک  ظرف  برق  صنعت 
ایران  بازرگانی  اتاق  و  تجارت  و  معدن  صنعت 

ارائه می شود.

راهکارهایی برای رفع مشکالت صنعت برق
باقری؛  پیام  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برای حل معضالت  پیشنهادهایی  ارایه  به  برق 
و تصریح کرد:  پرداخت  برق  پیش روی صنعت 
مهم ترین عامل جهت خروج از مشکالت صنعت 
در  است.  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  برق، 
حامل  قیمت  متوسط  طور  به  اخیر  سال های 
اما  برابر شده   2.۵ برق  در صنعت  انرژی  های 
در بنزین این میزان 1۰ برابر بوده است و این 
میلیارد  هزار   1۶۰ امروز  که  معناست  این  به 
تومان طرح نیمه کاره داریم که منابع مالی آن 
موجود نیست و دلیل آن نیز این است که در 
دهه 8۰ که پول سرشار نفت را داشتیم به این 
موضوع توجه نکرده ایم اما اکنون که قیمت نفت 
اصالح  راهکار،  تنها  رسیده  دالر   ۵۰ تا   ۴۰ به 

قیمت های حامل انرژی است.
وی ادامه داد: در ماده ۶ قانون حمایت ازصنعت 

برق به صراحت به این موضوع اشاره شده که 
در  و  شود  برطرف  قیمت ها  اختالف  این  باید 
اعالم شده  این مسئله  نیز  تبصره ذیل ماده ۶ 

است.
این  حل  برای  را  خود  دوم  پیشنهاد  باقری 
و  کرد  عنوان  مستقیم  سرمایه  جذب  موضوع 
گفت: وقتی اسم فاینانس می آید به معنی جذب 
سرمایه نیست و به همراه آن واردات نیز صورت 
جذب  روی  دنیا  تمام  که  حالی  در  گیرد  می 

سرمایه متمرکز شده اند.
وی به گزارش بانک جهانی مبنی بر میزان جذب 
طبق  داشت:  اظهار  و  اشاره  ایران  در  سرمایه 
اعالم این بانک کل جذب سرمایه ایران نسبت 
به دنیا هفده صدم درصد است که بسیار ناچیز 
است اما گله ما این نیست که از سرمایه گذاری 
این است که  ما  استفاده نشود. سخن  خارجی 
وقتی  که  چرا  کند  رقابت  باید  نیز  ما  کشور 
سرمایه گذار وارد کشور می شود چسبندگی به 
اقتصاد بیشتر می شود و با کوچکترین تکانه های 
سیاسی نیز از کشور خارج نمی شود و این برای 
این  ما  سخن  دارد.  منفعت  کشور  این  صنعت 
این  که  چرا  نگیرد  صورت  فاینانس  که  است 
مسئله باعث می شود تولید داخل ضعیف شود.

رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برق با انتقاد از اینکه 1۰ میلیارد دالر تفاهم نامه 
با کره جنوبی بدون اطالع بخش خصوصی امضا 
آیا  که  است  این  ما  داشت: سخن  اظهار  شده 
از  باید  تولید داخل داریم  ترانس در حالی که 

دیگر کشورها وارد شود؟
باقری همچنین گفت: میزان صادرات در تمام 
دنیا وجه ممیزه کشورها تلقی می شود و ما نیز 
به جهت  منطقه  اول  رتبه  افق 1۴۰۴  در  باید 

داشته  دالر  میلیارد   2۰۰ میزان  به  صادرات 
دالر  میلیارد   1۰ میزان  این  امسال  که  باشیم 
 3۰ صادرات  پتانسیل  ما  و  شده  هدفگذاری 
این  که  داریم  را  غیرنفتی  منابع  دالر  میلیارد 
پیش بینی   1۴۰۴ چشم انداز  در  آنچه  با  رقم 

شده فاصله دارد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
نیست  دلیل  این  به  مشکالت  این  گفت:  برق 
این  که  چرا  دارد  مشکل  خصوصی  بخش  که 
بخش توانمندی خود را اثبات کرده آنچه محل 
از  استفاده  عدم  و  صادرات  چرخه  است  ایراد 
ظرفیت های قانونی و معضالت مربوط به بانک ها 

و حتی لغو مشوق های صادراتی است.
گفت:  و  کرد   اشاره  ارز  نرخ  به  ادامه  در  وی 
یکی از مشکالت اصلی پیش روی صادرات بحث 
نرخ ارز است که امیدواریم واقعی شده چرا که 

مدیریت نرخ آتی ارز بسیار مهم است.

خبرگزاری 
ایرانا
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مطبوعاتی  کنفرانس  نیوز:  گفتمان 
سندیکای صنعت برق ایران هشتم خرداد 
ماه با حضور مهندس علیرضا کالهی؛ رئیس 
نایب  بخشی؛  علی  مهندس  مدیره،  هیأت 
باقری  پیام  مهندس  مدیره،  هیأت  رئیس 
مهندس  و  صادرات  توسعه  کمیته  رئیس 
صنعت  سندیکای  دبیر  غیاث الدین  پرویز 
های  رسانه  خبرنگاران  از  جمعی  و  برق 

مختلف کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق 
فوق  پست   ۳۱۲ مناقصه  برگزاری  روند  ایران، 
قانونی  های  از ظرفیت  نکردن  استفاده  توزیع، 
اصالح  لزوم  رکود،  از  برق  صنعت  خروج  برای 
ساختار اقتصاد برق برای خروج از چالش های 
موجود و نادیده گرفته شدن بخش خصوصی در 
تعامالت بین المللی از مهم ترین محورهای این 
نشست مطبوعاتی بود که ذیال به جزئیات آنها 

اشاره می شود.

علیرضا کالهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا
اقتصاد  تحقق  ملزومات  تمام  برق  صنعت 

مقاومتی را در خود دارد
از چالش های مهم کشور تورم قوانین و  یکی 
کمبود نظارت بر اجراست. ما قانون های خوبی 
ما  آنهاست.  نشدن  اجرایی  مشکل،  اما  داریم 
مقام  منویات  که  برداریم  گام  مسیری  در  باید 
به  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  رهبری  معظم 
تمام  برق  صنعت  شود.  اجرایی  واقعی  صورت 
خود  در  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  ملزومات 
دانش  بودن،  مردمی  محوری،  عدالت  دارد. 
بنیانی، درون زایی و برون گرایی ارکان اقتصاد 
آنها  ایران همه  برق  مقاومتی است که صنعت 
ایران  برق  صنعت  است.  گنجانیده  خود  در  را 
باالی ۹۵ درصد خودکفایی دارد. درحال حاضر 
باالی ۸۲ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی 

کشور و بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات کاالی 
تخصصی توسط این صنعت انجام می شود.

علیرضا کالهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا
عدم استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون 

رفع موانع تولید، چالش مهم صنعت برق
اصلی ترین نقد ما به سیاست های وزارت نیرو 
ق  بند  های  ظرفیت  از  مطلوب  استفاده  عدم 
قانون بودجه سال ۹۳ و سپس ماده ۱۲ قانون 
از  به عنوان مثال یکی  تولید است.  رفع موانع 
اشاره  آن  به  قوانین  این  ذیل  که  هایی  بحث 
شده است، بهره وری انرژی است. شرکت ملی 
از  سوخت  سازی  بهینه  سازمان  و  ایران  نفت 
محل این ظرفیت های قانونی، منابع مالی الزم 
برای هر نوع پروژه ای که به افزایش بهره وری 
آهن  راه  کند.  می  فراهم  را  شود  منجر  انرژی 
قوانین  همین  محل  از  نیز  اسالمی  جمهوری 
عالی  شورای  از  پروژه  دالر  میلیارد   ۱۹ برای 
اقتصاد مصوبه گرفته است؛ این در حالی است 
دارد.  را  نیز گرفتاری های خود  راه  وزارت  که 
توانسته است  نه خودش  نیرو  متأسفانه وزارت 
پروژه گسترده ای برای استفاده از ظرفیت های 
قانونی تعریف کند و نه این اجازه را به بخش 

خصوصی داده است.

 علی بخشی؛ نایب رئیس هیآت مدیره 
سندیکا

توزیع  فوق  پست   ۳۱۲ مناقصه  برگزاری  روند 
تقویت واردات و تضعیف بخش خصوصی است

ما  مدتهاست  که  است  شده  تعریف  ای  پروژه 
مجلس  خوشبختانه  و  کنیم  می  کار  آن  روی 
همکاری  ما  با  امر  این  در  نیز  اسالمی  شورای 
تمام  تا ۵ ساله   ۴ نیاز  پروژه، خرید  این  دارد. 
تجهیزات مورد نیاز پست های فوق توزیع کشور 
سرمایه  نام  که  است  مناقصه  یک  صورت  به 

تحت  باطن  در  ولی  شده  نهاده  آن  بر  گذاری 
فرمول فاینانس است و نتیجه آن تقویت واردات 
و  تولیدکننده  های  و حذف شرکت  تضعیف  و 
به  مسأله  این  به  اگر  است.  داخلی  پیمانکار 
در  است  ممکن  نکنیم،  توجه  جدی  صورت 

زمینه های مختلف تکرار شود.
فاینانس، گرفتن وام و به تبع آن انجام واردات 
با سرمایه  که  است  دهنده  وام  از سوی کشور 
بارها  ما  است.  متفاوت  بسیار  خارجی  گذاری 
معامالتی  چنین  انجام  در  ایم  کرده  خواهش 
و  داده  دخالت  را  خصوصی  بخش  تشکلهای 
متأسفانه  که  بشنوند  را  آنان  پیشنهادهای 
به  مناقصه  این  و  نیفتاده  اتفاق  این  تاکنون 

سرعت روال خود را طی می کند.
پیشنهاد شفاف ما این است که شرکتی که از 
خارج کشور در پروژه های ما شرکت می کند، 
سرمایه  داخلی  خصوصی  بخش  با  باید  حتما 
گذاری مشترک داشته باشد، تولید را در کشور 
صادرات  منطقه  به  همینجا  از  و  دهد  انجام 
سرمایه  انتقال  تکنولوژی،  انتقال  اساسا  کند. 
به شکل تولید در داخل کشور و تقویت تولید 
داخلی بهترین فرمولی است که تمام کشورهای 
داشته  نقدینگی  مشکالت  قبال  که  پیشرفته 
اکنون  ما  متأسفانه  اند.  رفته  مسیر  این  از  اند 
و  وام گرفتن  دنبال  به  ها  فرمول  این  به جای 
واردات رفته ایم؛ درحالی که به تصدیق بخش 
دولتی، صنعت برق بیش از ۹۰ درصد خودکفا 
است، بنابراین چه نیازی است تا حجم وسیعی 
را که می تواند بازار پنج ساله بخش عمده ای 
خودی  پیمانکار  و  تولیدکننده  های  شرکت  از 
باشد، وام گرفته و به خارجی ها واگذار کنیم. 
اند  گذاشته  مناقصه شروطی هم  این  در  البته 
که ۵۱ درصد از کار ایرانی باشد اما کسی که 
قرار است این حجم را وارد کند، برای آن درصد 
ایرانی نیز ترفندی برای دور زدن خواهد داشت.

گفتمان 
نیوز

خالصه موضوعات طرح شده در کنفرانس مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران - 8 خرداد 95
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امیدواریم این پروژه ها به صورت جدی متوقف 
شوند تا بتوانیم با پیشنهادها و بحث های موثر 

مشکالت را به روش درست حل کنیم.

علیرضا کالهی؛ رئیس هیآت مدیره سندیکا
لزوم اصالح ساختار اقتصاد برق برای خروج 

از چالش های موجود
حدود ۲ سال است که سندیکای صنعت برق 
کند؛  نقد  کمتر  داشته  تالش  و  کرده  سکوت 
چراکه ما براین باوریم که اقدامات دولت قبلی 
مشکل  با  را  کشور  اقتصادی  ارکان  از  بسیاری 
مواجه ساخته و رفع این مشکالت به سرعت و 
سهولت امکانپذیر نیست. صنعت برق نیز از این 
قاعده مستثنا نیست و با مشکالت زیادی مواجه 
هزار   ۳۳ قبلی  دولت  از  نیرو  وزارت  به  است. 
میلیارد تومان بدهی و ۱۵ هزار میلیارد تومان 
است.  رسیده  ارث  به  گذاری  سرمایه  کسری 
ولی باتوجه به رکود عمیقی که حاکم بر صنعت 
برق کشور است و با خطراتی که برای اعضای 
سندیکا به وجود آمده است، نگرانی های جدی 
اگر سرمایه گذاری های جدید  وجود دارد که 
صورت نگیرد ممکن است این توانمندی بومی 
کشور از بین برود. باور ما این است که حدود 
دلیل  به  کشور  اقتصادی  مشکل  از  درصد   ۷۰
از  آن  از  درصد   ۳۰ تنها  و  بوده  سوءمدیریت 

سوی تحریم ایجاد شده است.

صادارت  توسعه  کمیته  رئیس  باقری؛  پیام 
سندیکا

اقتصادی  توسعه  پاشنه آشیل  بانکی  نظام 
کشور

اقتصاد کشور،  موانع جدی پیش روی  از  یکی 
بزرگترین  تحریم  از  که  است  بانکی  سیستم 
کشور  نقدینگی  از  درصد   ۸۶ خورد.  را  لطمه 
در سپرده های بانکی منجمد است که ممکن 
است مانند یک بمب ساعتی عمل کند. اگر این 
سرمایه به سمت بازار مولد سوق داده نشود و 
به همین ترتیب در سیستم بانکی رسوب کند، 
یکی  بیشتر خواهند شد.  روز  به  روز  مشکالت 

موسسه  هزار   ۷ ما  بانکی  سیستم  معضالت  از 
غیرمجاز است که به دلیل اینکه پرداخت های 
دهند،  نمی  انجام  مرکزی  بانک  به  را  قانونی 
عالقه ای به کاهش نرخ سود ندارند. نتیجه این 
است که فعاالن اقتصادی مجبور هستند با نرخ 
ترتیب  این  به  و  دهند  انجام  مالی  تأمین  باال 
بانکی  نظام  شد.  خواهند  رقابت حذف  بازار  از 

پاشنه آشیل توسعه اقتصادی کشور است.

مدیره  هیآت  رئیس  نایب  بخشی؛  علی 
سندیکا

در  خصوصی  بخش  شدن  گرفته  نادیده 
تعامالت بین المللی

مدتی است که بحث حضور هیأت های خارجی، 
فاینانس و سرمایه گذاری های خارجی مطرح 
می شود و گفته می شود بخش خصوصی با این 
مباحث مخالف است. درصورتی که واقعیت این 
نیست. ما به شدت نگران نحوه ورود پول های 
ایران  خارجی هستیم. دقیقا روزی که شرکت 
ترانسفو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های 
کارخانه  یک  منطقه،  در  ترانسفورماتور  تولید 
حضور  با  را  توزیع  ترانسفورماتورهای  تولید 
می  افتتاح  پرند  شهرستان  در  دولتی  مقامات 
با  توزیع  ترانس  هزار  واردات ۴۳  قرارداد  کرد، 
کره جنوبی منعقد شد. زمانی که اعتراض می 
شود، پاسخ می دهند ما مشکل نقدینگی داریم 
و مجبور هستیم آن را از منابع خارجی تأمین 
کنیم. مثال دیگر برای این امر نیز مناقصه ۳۱۲ 

پست فوق توزیع برق است.
منابع  از  استفاده  مخالف  خصوصی  بخش 
دارد.  انتقاد  آن  روش  به  بلکه  نیست  خارجی 
بازهم تقاضا می کنیم این مناقصات و قراردادها 
نیز  خصوصی  بخش  سخن  تا  شوند  متوقف 
در  بلکه  کنیم؛  نمی  نقد  تنها  ما  شود.  شنیده 
کنار نقد خود پیشنهادی هم داریم. عدم حضور 
بین  تعامالت  در  خصوصی  بخش  تأثیرگذار 
المللی، تأمین مالی پروژه ها از محل های بین 
المللی، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی باعث 
شده است کشور تالش کند مشکالت صنعت را 

وام  ترین روش که همان  و ساده  با مضرترین 
گرفتن و به تبع آن واردات است، حل کند.

صادارت  توسعه  کمیته  رئیس  باقری؛  پیام 
سندیکا

خروج  پیشران  موتور  عنوان  به  صادرات 
صنعت برق از رکود

مستقیم  سرمایه  جذب  توسعه،  ارکان  از  یکی 
چسبندگی  مستقیم،  مشارکت  در  چون  است 
با  آنگاه  و  بیشتر شده  اقتصاد  به  گذار  سرمایه 
کوچکترین تکانه های اقتصادی از کشور خارج 
دالر  میلیارد   ۳۰ پتانسیل  اکنون  شد.  نخواهد 
که  دارد  وجود  کشور  در  غیرنفتی  صادرات 
بانکی  نظام  در  آن  های  زیرساخت  متأسفانه 
پیشران  موتور  صادرات،  نیست.  موجود  کشور 

خروج صنعت برق از رکود است.

صادارت  توسعه  کمیته  رئیس  باقری؛  پیام 
سندیکا

فروش  قیمت  و  شده  تمام  قیمت  اختالف 
برق، دلیل اصلی بدهکاری های وزارت نیرو

در صنعت برق بایستی عمدتا کارها را با دولت 
بین  اختالف  دلیل  به  نیرو  وزارت  و  داد  انجام 
قیمت فروش برق و قیمت تمام شده آن بیش 
در  است.  بدهکار  تومان  میلیارد  هزار   ۳۰ از 
به طور  برق  و  ۱۰ سال گذشته، در حوزه آب 
متوسط قیمت ها تنها ۲/۵ برابر شده است. این 
مانند  دیگر  های  حوزه  در  که  است  حالی  در 
است.  شده  برابر   ۱۰ ها  قیمت  گاز،  و  بنزین 
نیمه  طرح  تومان  میلیارد  هزار   ۱۶۰ ما  امروز 
کاره در صنعت آب و برق داریم و منابع مالی در 
اختیار نداریم تا این طرح ها را به اتمام برسانیم. 
در دهه ۸۰ از آنجا که از محل پول نفت تأمین 
منابع می کردیم، به این مسائل توجه نداشتیم 
امور دقت  این  به  اکنون وقت آن است که  اما 

بیشتری کنیم.

گفتمان 
نیوز
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سند  گفت:  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
به  آینده  ماه  برق، ظرف یک  راهبردی صنعت 
وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی 

ایران ارائه می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی – انرژی گفتمان 
برق،  صنعت  سندیکای  خبری  نشست  نیوز، 
حضور  با   ،۹۵ ماه  خرداد   ۸ شنبه  امروز  صبح 
برق  صنعت  سندیکای  رئیس  کالهی،  علیرضا 
و جمعی از اصحاب رسانه، در محل سندیکای 

صنعت برق برگزار شد.
برق،  رئیس سندیکای صنعت  علیرضا کالهی، 
سند  تدوین  از  خبری،  نشست  این  ابتدای  در 
داشت:  واظهار  داد  خبر  صنعت  این  راهبردی 
سند راهبردی صنعت برق ظرف یک ماه آینده 
به وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی 

ایران ارائه می شود.
وی با تأکید بر اینکه تورم و کمبود نظارت یکی 
می شود،  محسوب  کشور  جدی  مشکالت  از 
اقتصاد  بطن  در  برجام  با  باید  ایران  گفت: 
رشد  مسیر  سوی  به  و  گیرد  قرار  بین المللی 

اقتصادی پیش رود.
اینکه صنعت  با  برق،  رئیس سندیکای صنعت 
برق تمامی ملزومات اقتصاد مقاومتی را در بطن 
خود دارد، تصریح کرد: عضویت ۵۰۰ شرکت در 
سندیکای صنعت برق نشان از مردمی بودن این 
تشکل است. از سوی دیگر بیش از ۹۵ درصد 
خودکفایی صنعت برق در تولید انتقال و توزیع 

با دستان اعضای سندیکا محقق شده است.

درصد صادرات  اکنون ۸۲  کرد:  عنوان  کالهی 
خدمات فنی مهندسی و صادرات بیش از یک 
سندیکای  توسط  صنعتی  کاالی  دالر  میلیارد 

صنعت برق صورت می گیرد.
دو  طی  برق  صنعت  سندیکای  داد:  ادامه  وی 
وضعیت  بر  نقدی  کرده  سعی  گذشته  سال 
باور است  این  بر  باشد چرا که  نداشته  موجود 
دولت گذشته در تمام ارکان مشکالت بسیاری 
را برای دولت یازدهم باقی گذاشت که رفع آنها 
نیازمند هزینه های بسیار زیاد است. وزارت نیرو 
نیز از این امر مستثنی نبوده و اکنون با بدهی 

۳۳ هزار میلیارد تومان مواجه است.
بر  اشاره  با  برق،  صنعت  سندیکای  رئیس 
بخش  نفری  هزار   ۵۰ مستقیم  اشتغالزا یی 
خصوصی و ۱۵۰ هزار نفری در تمامی بخش ها از 
سوی صنعت برق عنوان کرد: اکنون نگرانی های 
بسیاری برای صنعت برق کشور وجود دارد که 
اگر فکر جدی برای این توانمندی بومی نشود 

مشکالت آن چند ده برابر خواهد شد.
کشور  مشکالت  درصد   ۷۰ داد:  ادامه  کالهی، 
ناشی از سوء مدیریت و ۳۰ درصد آن به وضع 
هر  نباید  بنابراین  می شد،  مربوط  تحریم ها 
مشکلی را به گردن تحریم ها بیندازیم. در این 
میان نقد وارده به وزارت نیرو عدم استفاده از 

ظرفیت های بند ق بودجه سال ۹۳ است.
وزارت  مانند  نیز  راه  وزارت  اینکه،  بیان  با  وی 
افزود:  است،  با مشکالت عدیده ای مواجه  نیرو 
راه آهن ایران ۱۹ هزار میلیارد تومان از شورای 

عالی اقتصاد پروژه مصوب گرفته است اما این 
شرکت نه خود این پروژه ها را تعریف کرد و نه 

این اجازه را به بخش خصوصی داد.
تأثیر  درباره  برق،  صنعت  سندیکای  رئیس 
برجام بر خروج صنعت برق از رکود نیز گفت: 
قرار نبود برجام تأثیر مستقیمی بر صنعت برق 
کاماًل  یک صنعت  برق  که صنعت  چرا  بگذارد 

خودکفا است.
بر  تأکید  با  خود،  سخنان  پایان  در  کالهی، 
نه  و  مستقیم«  »سرمایه گذاری   FDI اینکه 
داشت:  است،اظهار  کشور  اصلی  نیاز  فاینانس 
شرکت های خارجی باید در ایران حضور داشته 
باشند و با سرمایه گذاری مستقیم خود منجربه 
انتقال دانش و تکنولوژی شوند بنابراین بخش 
مشکلی  خارجی  سرمایه  تأمین  با  خصوصی 
ندارد اما روند در پیش گرفته شده فعلی تبعات 

منفی خواهد داشت.

گفتمان 
نیوز

کالهی، در نشست خبری سندیکای صنعت برق، بیان کرد:

ایران با برجام باید در بطن اقتصاد بین المللی قرار گیرد و به سوی مسیر رشد اقتصادی پیش رود/
 بخش خصوصی با تأمین سرمایه خارجی مشکلی ندارد
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سندیکای  خبری  نشست  نیوز:  گفتمان 
خرداد   8 شنبه  امروز  صبح  برق،  صنعت 
رئیس  کالهی،  علیرضا  حضور  با   ،95 ماه 
سندیکای صنعت برق، در محل سندیکای 

صنعت برق برگزار شد.

عکس: کوروش جم

گفتمان 
نیوز

 گزارش تصویری نشست خبری سندیکای صنعت برق
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میزان صادرات کاالی تخصصی در صنعت برق 
را یک میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: صادرات 
برق  صنعت  در  نیز  مهندسی  و  فنی  خدمات 
شود  می  برآورد  دالر  میلیارد   2 حدود  کشور 
و این صنعت توانسته با وجود تحریم ها و سوء 
مدیریت ها در برخی دولت ها با تکیه بر توان 
داخلی پاسخگویی به نیازهای داخلی و صادرات 

مناسب را برای کشور به همراه داشته باشد.
پانا،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
بیان  با  خبری  نشست  یک  در  علیرضا کالهی 
اینکه فاینانس و وام مشکل صنعت برق را حل 
خواهد  باتالق  گرفتار  را  بخش  این  و  نمی کند 
کرد، گفت: صنعت برق با یک چهارم ظرفیت کار 
می کند و متأسفانه امضای قرارداد با کشورهای 
خارجی در بخش برق موجب تضعیف شرکت ها 

و پیمانکاران داخلی می شود.
با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت:  کالهی 
تحریم های بین المللی در ارتباط نبوده و نیست 
و تحریم به دلیل خودکفایی نتوانست به هیچ 
تأثیر بگذارد،بنابراین صنعت برق  بر آن  عنوان 
مستقیم  ارتباط  در  دولت  با  مستقیم  طور  به 
است و چون دولت در تامین نقدینگی مشکل 

داشت این بخش نیز دچار مشکل شده است.
کالهی ادامه داد: یکی از چالش های اصلی در 
اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به 

سمت رشد و توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و فساد در آن 

صنعت  کرد:  تاکید  ندارد،  وجود  وجه  هیچ  به 
 95 میزان  به  و  دانش بنیان  صنعت  یک  برق 
درصد خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد 
خود  به  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 

اختصاص داده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
سکوت  که  است  سال  دو  سندیکا  این  اینکه 
اختیار کرده است و نقد نمی کند اظهارداشت: 
سکوت ما به خاطر این است که باور داریم که 
دولت قبلی در تمام ارکان دچار مشکالتی بود و 

این میراث را به دولت جدید منتقل کرد.
وی افزود: این میراث را وزارت نیرو با 33 هزار 
میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد 
به یدک می کشد  با خود  تومان سرمایه گذاری 
بر صنعت برق همچنان  و رکورد عمیق حاکم 

وجود دارد.
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  کالهی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 
است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در 70 درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز 
همانند وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 
19 هزار میلیارد تومان پروژه را مصوب و تعریف 
کرد، اظهارداشت: متأسفانه وزارت نیرو به خاطر 
گرفتاری های داخلی خود نتوانست پروژه جدید 
معرفی و تصویب کند و در ضمن اجازه هم نداد 

که بخش خصوصی وارد این پروژه ها شود.

با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
می شود گفت: فاینانس و وام مشکل صنعت برق 
باتالقی خواهد  را گرفتار  برق  نیست و صنعت 
و حتی  بود  خواهد  آن سخت  جبران  که  کرد 
تعهدات  اجرای  در  اعتبار  رفتن  بین  از  باعث 

بین المللی می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم )FDI( واقعی 
پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون 
صنعت برق خودکفاست امیدواریم بودیم با آزاد 
بهتر شدن وضعیت  و  دولت  مالی  منابع  شدن 
بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود 
سر  به  عمیق  رکود  در  همچنان  متاسفانه  اما 

می بریم.

خبرگزاری 
پانا

 رئیس سندیکای صنعت برق ایران خبرداد:

یک میلیارد دالر صادرات کاالی تخصصی در صنعت برق
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تاکید  با  برق  صنعت  سندیکای  رئیس  نایب   
براینکه بخش خصوصی مخالف استفاده از منابع 
مالی خارجی نیست ، تصریح کرد: انعقاد تفاهم 
نامه با کشور کره جنوبی در حالی انجام شد که 
همزمان در همان رو ز کارخانه ترانس کشور به 
بهره برداری رسید و متاسفانه از ظرفیت بخش 

خصوصی کشور استفاده ای نمی شود .
پانا  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
کرد:  اظهار  خبری  نشست  یک  در  بخشی   ،
فرمول  و  سرمایه گذاری  اسم  به  متأسفانه 
وارداتی  بزرگ  فضای  یک  ایجاد  و  فاینانس 
و بخش  پیمانکار  در حال تضعیف شرکت های 

خصوصی داخلی هستند.
وی گفت: اسناد خزانه اسالمی تا االن مشکل را 
حل نکرده است و تاکنون از هر بخش خصوصی 
به  اعالم کرده اند که  آنها  که سؤال شده است 

آنها پرداخت نشده است.
اعضای  جزو  که  مپنا  شرکت  اما  افزود:  وی 
شرکت  یک  و  است  برق  صنعت  سندیکای 
داده  اوراق  این  می شود  محسوب  نیمه دولتی 
را 20  اوراق  این  نیز  این شرکت  و  است  شده 
درصد پایین تر و با نرخ تنزیل در بازار سرمایه 

به فروش می رساند.
دلیل  به  برق  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دچار  شده  تمام  قیمت  با  برق  قیمت  اختالف 
مشکل است و این می شود که می بینیم وزارت 
بدهی  تومان  میلیارد  هزار   33 از  بیش  نیرو 
ورود  با  روزها  این  متأسفانه  کرد:  تأکید  دارد، 

مدام  اقتصادی  هیأت  و  خارجی  شرکت های 
می شنویم که می گویند بخش خصوصی صنعت 
برق مخالف حضور این هیأت های خارجی است 

در حالیکه اینطور نیست.
ورود  نگران  و  مخالف  ما  کرد:  تصریح  وی 
پول های خارجی هستیم چرا که معتقد هستیم 
صنعت برق که خودکفا است نیازمند فاینانس 

نیست.
که  روزی  همان  در  درست  افزود:  بخشی 
قرارداد ساخت و خرید 43 هزار ترانس برق با 
امضاء  حال  در  اسپیناس  هتل  در  جنوبی  کره 
به  کشور  در  ترانس  کارخانه  بزرگترین  بود 

بهره برداری رسید.
وی به برگزاری مناقصه خرید کاال و تجهیزات 
گفت:  و  کرد  اشاره  توزیع  فوق  پست   312
بخش  تشکل های  که  است  این  ما  پیشنهاد 
خصوصی در تمام مناقصات دخالت داده شوند 
چرا که حضور شرکت های خارجی باید توأم با 
ایرانی  شرکت های  با  مشترک  سرمایه گذاری 
باشد که همین موضوع موجب انتقال تکنولوژی 

و تقویت بخش تولید داخل می شود.

وی با انتقاد از این موضوع که متأسفانه برخالف 
وارد  و  گرفتن  وام  سمت  به  دنیا  روز  اقدامات 
مدیرعامل  گفت:  آورده ایم،  روی  کاال  کردن 
طرح های  اجرای  برای  که  است  گفته  توانیر 
جدید صنعت برق سرمایه گذاران خارجی با یک 
و  کاال  درصد   51 باید  و  هستند  روبه رو  الزام 

تجهیزات پروژه ها را از سازندگان داخلی تأمین 
سرمایه گذار  که  است  این  ما  اعتقاد  اما  کنند 
این موضوع هم راهی پیدا  برای  خارجی قطعًا 

خواهد کرد.
قرارداد  با کره جنوبی  بخشی خاطرنشان کرد: 
وقتی  و  می شود  بسته  ترانس  هزار   43 خرید 
ما اعتراض می کنیم می گویند کمبود نقدینگی 

داریم.

خبرگزاری 
پانا

نایب رئیس سندیکای صنعت برق مطرح کرد:

تضعیف بخش خصوصی صنعت برق با عناوینی مانند سرمایه گذاری و فاینانس
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اقتصادی - ایران نو: رئیس سندیکای برق ایران 
گفت : صنعت برق کشور با خودکفایی بیش از 
95 درصدی، توانایی رفع همه نیازمندی های 
داخلی کشور را حتی بدون حضور خارجی ها 

دارد.
به گزارش ایران نو،علیرضا کالهی امروز )شنبه( 
در نشستی خبری در جمع خبرنگاران، درباره 
توانمندی صنعت برق کشور افزود: این صنعت 
توانمندی و ملزومات الزم را برای تحقق اقتصاد 
انقالب  معظم  رهبر  منویات  مطابق  مقاومتی 

دارد.
شامل  مقاومتی  اقتصاد  ارکان  به  اشاره  با  وی 
عدالت، دانش بنیانی، مردمی بودن، برونگرایی 
و درونزایی، خاطرنشان کرد: صنعت برق با بیش 
از 95 درصد خودکفایی، از همه ظرفیت های 
تالش  و  همت  با  برق  توزیع  و  انتقال  تولید، 
مهندسان و متخصصان داخلی برخوردار است.

از 82 درصد  این مقام مسئول، بیش  به گفته 
صادرات خدمات فنی و مهندسی )نزدیک به دو 
میلیارد دالر صادرات( و تامین یک میلیارد دالر 
کاالهای صنعتی و تخصصی با ارزش افزوده باال 
در سال های گذشته توسط این صنعت محقق 

شده است.
کالهی یادآور شد: هم اینک بیش از 50 هزار 
از  بیش  مجموع  در  و  خصوصی  بخش  از  نفر 
کار  به  مشغول  صنعت  این  در  نفر  هزار   150
اقتصاد کشور  بر  کلی حاکم  رکود  اما  هستند، 
موجب نگرانی های جدی از کاهش اشتغال و 

حتی از بین رفتن این صنعت شده است.
کشور  مشکالت  درصد   70 است،  معتقد  وی 
از سوء مدیریت ها و تنها 30 درصد مشکالت 
غرب  و  آمریکا  ظالمانه  های  تحریم  به  وابسته 
بوده است، اما باوجود همه این مسائل، صنعت 

برق در سال های گذشته سرپا ماند.
وی با اشاره به اینکه توان تامین همه نیازمندی 
دارد،  داخل وجود  در  برق کشور  سالیانه  های 
صنعت  این  صادراتی  ظرفیت  کرد:  تصریح 
کوتاه  در  و  است  دالر  میلیارد   30 سالیانه 

صادرات  دالر  میلیارد   10 انجام  قابلیت  مدت 
همین  تحقق  اما  دارد؛  وجود  برق  صنعت  در 
مساله نیازمند حمایت های جدی داخلی بویژه 

حمایت های مالی است.
هم  کرد:  اضافه  ایران  برق  سندیکای  رئیس 
ظرفیت  درصد   25 با  تنها  برق  صنعت  اینک 
واقعی خود فعالیت می کند که علت این مساله 
کافی  نقدینگی  نبود  بلکه  ها،  تحریم  بحث  نه 

برای اجرای پروژه های این صنعت است.
بخشی«  »علی  خبری،  نشست  این  ادامه  در 
ایران  برق  مدیره سندیکای  هیات  رئیس  نائب 
افزود: پیشنهاد این سندیکا در ورود کشورها و 
شرکت های خارجی به صنعت برق ایران، انجام 
خصوصی  بخش  با  مشترک  گذاری  سرمایه 

داخلی و تولید مشترک در ایران است.
انتقال فناوری و  این مهم،  انجام  به گفته وی، 

سرمایه به داخل کشور را میسر می کند.
بخشی با اشاره به ضرر 300 ریالی وزارت نیرو 
در فروش هر کیلو وات ساعت برق به مصرف 
تا  کرد:  تاکید  داخلی،  مشترکان  و  کنندگان 
به  مجبور  نشود،  حل  مشکل  این  که  زمانی 
دریافت وام از خارجی ها هستیم که بازپرداخت 
مساله  کشور خود  کنونی  رکود  شرایط  در  آن 

دیگری است.
بخش  تاثیرگذار  حضور  نبود  کرد:  تاکید  وی 
خصوصی در تامین مالی پروژه های بین المللی، 
شده  سبب  فناوری  انتقال  و  گذاری  سرمایه 
یعنی  ممکن  شیوه  ترین  ساده  به  دولت  است 
دریافت وام و انجام واردات برای حل مشکالت 

این صنعت روی آورد.
در این نشست خبری، همچنین »پیام باقری« 
برق  سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رئیس 
گفت: توافق برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
تا موانع اصلی بر سر راه صادرات و  سبب شد 

توسعه صادرات کشور برداشته شود.
های  در سال  دولتمردان  کرد:  وی خاطرنشان 
اقتصادی  های  بحران  بر  خوبی  تسلط  گذشته 
کشور از جمله تورم باال و رشد منفی اقتصادی 

که  برق  صنعت  کنونی  رکود  اما  کردند،  پیدا 
بخشی از آن از سال های گذشته به ارث رسیده، 
ناشی از بی توجهی به حوزه های مختلف است.

موانع  از  یکی  بانکی  نظام  کرد:  تصریح  باقری 
بزرگ پیشروی اقتصاد است، به طوری که 86 
درصد از نقدینگی موجود کشور توسط سپرده 

های بانکی منجمد و منفعل شده است.
وی ادامه داد: 20 درصد از این نقدینگی های 
اعتباری  منفعل در هفت هزار موسسه مالی و 
نرخ  کاهش  به  حاضر  که  دارد  وجود  غیرمجاز 
شده  مساله سبب  همین  و  نیستند  خود  سود 
به  مالی  منابع  تامین  برای  اقتصادی  فعاالن  تا 
اعتبارات و وام های با سود باال روی آورند و به 
طور عملی رقابت پذیری خود را بویژه در سطح 

بین الملل از دست بدهند.
این مسئول، با اشاره به تقاضای موثر سالیانه 6 
رکود  دالیل  کرد:  اضافه  برق،  درصدی صنعت 
صنعت برق، انجام عمده کارها مراودات با دولت 
است و دولتی که اقتصاد برقش به دلیل تفاوت 
فاحش قیمت عرضه و تقاضای برق مشکل دارد، 

نمی تواند مشکالت رکود آن را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: اصالح قیمت حامل های انرژی، 
جذب سرمایه مستقیم خارجی )و نه فاینانس و 
وام(، ارائه مشوق های صادراتی و واقعی شدن 
خروج  برای  سندیکا  این  پیشنهادات  ارز،  نرخ 

صنعت برق از بحران است.
 95 خودکفایی  شد:  یادآور  خاتمه  در  باقری 
این  درصدی   14.5 افزوده  ارزش  درصدی، 
صنعت نسبت به شاخص کل صنعت، تامین 10 
درصد اشتغال کشور و انجام افزون بر 80 درصد 
جمله  از  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
انتظار  و  است  کشور  برق  های صنعت  ویژگی 
می رود دولتمردان حمایت کافی و الزم از آن 
اقتصاد  بیشتر  چه  هر  بالندگی  و  رونق  برای 

کشور مبذول دارند.

ایران نو

رئیس سندیکای برق ایران:

صنعت برق کشور توانایی رفع همه نیازمندی های داخلی کشور را دارد
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مازندمجلس: رئیس سندیکای صنعت برق 
وام مشکل  و  فاینانس  اینکه  بیان  با  ایران 
صنعت برق را حل نمی کند و این بخش را 
گرفتار باتالق خواهد کرد، گفت: صنعت برق 
با یک چهارم ظرفیت کار می کند و متأسفانه 
در  خارجی  کشورهای  با  قرارداد  امضای 
و  شرکت ها  تضعیف  موجب  برق  بخش 

پیمانکاران داخلی می شود.
مازندمجلس:، علیرضا کالهی در پاسخ به سوال 
برق  آیا صنعت  اینکه  بر  مبنی  فارس  خبرنگار 
بعد از برجام از رکود خارج شده است یا خیر، 
تحریم های  با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت: 
تحریم  و  نیست  و  نبوده  ارتباط  در  بین المللی 
به دلیل خودکفایی نتوانست به هیچ عنوان بر 
طور  به  برق  صنعت  بنابراین  بگذارد  تأثیر  آن 
و  است  مستقیم  ارتباط  در  دولت  با  مستقیم 
داشت  مشکل  نقدینگی  تامین  در  دولت  چون 

این بخش نیز دچار مشکل شده است.
کالهی ادامه داد: یکی از چالش های اصلی در 
اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به 

سمت رشد و توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
فساد  و  دارد  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  را 
کرد:  تاکید  ندارد،  وجود  وجه  هیچ  به  آن  در 
 95 و  دانش بنیان  صنعت  یک  برق  صنعت 
درصد خودکفا است و در حال حاضر 82 درصد 
خود  به  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 

اختصاص داده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
سکوت  که  است  سال  دو  سندیکا  این  اینکه 
اختیار کرده است و نقد نمی کند اظهارداشت: 
عدم نقد ما به خاطر این است که باور داریم که 

دولت قبلی در تمام ارکان دچار مشکالتی بود و 
این میراث را به دولت جدید منتقل کرد.

سرمایه  تومان  میلیارد  هزار   15 *کسری 
گذاری در حوزه برق از سوی وزارت نیرو

وی افزود: این میراث را وزارت نیرو با 33 هزار 
میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد 
به یدک می کشد  با خود  تومان سرمایه گذاری 
بر صنعت برق همچنان  و رکورد عمیق حاکم 

وجود دارد.
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  کالهی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 
است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در 70 درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز 
همانند وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 
19 هزار میلیارد تومان پروژه را مصوب و تعریف 
کرد، اظهارداشت: متأسفانه وزارت نیرو به خاطر 
گرفتاری های داخلی خود نتوانست پروژه جدید 
معرفی و تصویب کند و در ضمن اجازه هم نداد 

که بخش خصوصی وارد این پروژه ها شود.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
می شود گفت: فاینانس و وام مشکل صنعت برق 
باتالقی خواهد  را گرفتار  برق  نیست و صنعت 
و حتی  بود  خواهد  آن سخت  جبران  که  کرد 
تعهدات  اجرای  در  اعتبار  رفتن  بین  از  باعث 

بین المللی می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم )FDI( واقعی 
پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون 

صنعت برق خودکفاست امیدواریم بودیم با آزاد 
بهتر شدن وضعیت  و  دولت  مالی  منابع  شدن 
بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود 
سر  به  عمیق  رکود  در  همچنان  متاسفانه  اما 

می بریم.
فارس که  به سئوال خبرنگار  پاسخ  در  کالهی 
با چند درصد ظرفیت کار  برق  پرسید صنعت 
می کند گفت: صنعت برق با یک چهارم و 25 
درصد ظرفیت کار می کند و اگر آمار صادرات 
را نداشتیم این آمار پایین تر هم می آمد اما به 
هر حال آن چیزی که صنعت برق را به رکود 
سوی  از  نقدینگی  وجود  عدم  است  کشانده 

دولت و تزریق آن در پروژه ها است .

مازند 
مجلس

رئیس سندیکایی صنعت برق در پاسخ به فارس:

صنعت برق هنوز در رکود عمیق است/ فاینانس صنعت برق را در باتالق گرفتار می کند/ 
وزارت نیرو پروژه جدید تعریف نمی کند
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مازندمجلس: رئیس کمیته توسعه صادرات 
نقدینگی  درصد  گفت: 86  برق  سندیکای 
از طریق سپرده بانکی منجر شده است که 
این حجم پول به تولید تزریق نشود و ضمن 
افزوده  آن  میزان  بر  نیز  روز  به  روز  اینکه 

شود.
صادرات  توسعه  کمیته  رئیس  مازندمجلس: 
از  نقدینگی  درصد   86 گفت:  برق  سندیکای 
این  که  است  شده  منجر  بانکی  سپرده  طریق 
حجم پول به تولید تزریق نشود و ضمن اینکه 

روز به روز نیز بر میزان آن افزوده شود.
کمیته  رئیس  باقری  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
در  برق  صنعت  سندیکای  صادرات  توسعه 
نشست خبری با بیان اینکه یکی از موانع اصلی 
با  ساله  سه  فعالیت  با  ایران  اقتصاد  چالش  و 
توافق در مذاکرات هسته ای برطرف شد، اظهار 
داشت: یکی از موانع شرکت های صادراتی بحث 
و  شده  برطرف  خوشبختانه  که  بود  تحریم ها 
حقانیت جمهوری اسالمی در مواجهه به تحریم 
که صادرات را نیز تحت الشعاع قرار می داد اثبات 

شد.
وی افزود: در حال حاضر دولت توانسته بر تورم 
در کشور  اقتصادی  رشد  فضای  و  مسلط شود 
صنعت  های  چالش  همچنان  اما  شود  حاکم 
ناشی از رکود عمیق وجود دارد که بخشی از  آن 
به دولت  به سال های گذشته است که  مربوط 

کنونی به ارث رسیده است.
که  دولت  تومانی  میلیارد   540 بدهی  باقری 

بانکی  حوزه  در  آن  تومان  میلیارد  هزار   114
از جمله  را  نقدینگی  نرخ رشد 30 درصدی  و 
گفت:  و  برشمرد  کشور  در  رکود  ایجاد  عوامل 
در کنار این عوامل کاهش قیمت نفت نیز منابع 
است.  قرارداده  تحت الشعاع  را  بودجه  و  مالی 
جمله  از  نیز  دولت  بودن  بزرگ  این  بر  عالوه 

معضالت اقتصاد کشور است.

و  کسب  فضای  اینها  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
رتبه  در  و  نیست  قبولی  قابل  عدد  نیز  ما  کار 
کشور  اقتصاد  با  متناسب  که  داریم  قرار   118

ما نیست.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 

برق اظهار داشت: آنچه امروز دولت و مسئولین 
کشور ما به طور جدی با آن دست به گریبان 
از  یکی  بانکی  سیستم  و  است  رکود  هستند 
نقیصه های اصلی پیش روی اقتصاد کشور است 
و بزرگترین لطمه را نیز البته این بخش از قبل 
تحریم ها متحمل شده است که باعث شده ما 
به طور جدی با استانداردهای دنیا فاصله داشته 

باشیم.
وی تصریح کرد: 86 درصد نقدینگی از طریق 
حجم  این  که  است  شده  منجر  بانکی  سپرده 
پول به تولید تزریق نشود و ضمن اینکه روز به 

روز نیز بر میزان آن افزوده شود.
درصد   30 از  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 

مازند 
مجلس
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نرخ شد نقدینگی 20 درصد آن در هفت هزار 
این  به  این  و  شده  انباشته  مجاز  غیر  موسسه 
دلیل است که این موسسات عالقه ای به کاهش 
نرخ سود ندارند و از طرفی سیستم بانکی متکی 
معوق  مطالبات  دلیل  به  نیز  مرکزی  بانک  به 
موسسات  سمت  به  مردم  میل  بابت  نگرانی  و 
غیرمجاز نرخ سود را پایین نمی آورند در نتیجه 
تامین  برای  باید  اقتصادی  فعال  عنوان  به  ما 
مالی نرخ سودباال پرداخت کنیم و این به این 
درست  قانونی  ظرفیت های  از  که  است  دلیل 

استفاده نمی کنیم.
اصالح  به  بی توجهی  اینکه  به  اشاره  با  باقری 
ساختار بانکی منجر می شود که با استانداردهای 
سرمایه گذاری  و  باشیم  داشته  فاصله  دنیا  روز 
خارجی نیز به بازار داخل به درستی ورود پیدا 
اظهار  و  اشاره  برق  بخش  رکود  به  نمی کند 
درصد   6 ساالنه  ما  اینکه  علی رغم  داشت: 
افزایش تقاضای برق را داریم ولی همچنان در 

این صنعت رکود داریم.
نیرو 30  وزارت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نمی توان  اما  است  بدهکار  تومان  میلیارد  هزار 
گفت که این صنعت ناتوان است چرا که با ما 
74هزار مگاوات رتبه اول تولید منطقه هستیم 
و 95 درصد در این صنعت خودکفاییم و ارزش 
افزوده این صنعت نسبت به شاخص کل صنعت 
درصد   10 اینها  بر  عالوه  است.  درصد   14.5
اشتغال و 80 درصد صادرات مربوط به صنعت 
دنیا  استاندارد  به  نزدیک  بنابراین  و  است  برق 
کار می کنیم و این صنعت یکی از پربازده هاست 
اما این حجم سرمایه گذاری با این رکود اتفاق 

نمی افتد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
معضالت  حل  جهت  را  پیشنهادهایی  برق 
پیش روی صنعت برق ارائه داد و اظهار داشت: 
وضعیت  این  از  خروج  جهت  عامل  مهم ترین 
در  است.  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح 

حامل  قیمت  متوسط  طور  به  اخیر  سال های 
های انرژی در صنعت برق 2.5 برابر شده اما در 
بنزین این میزان 10 برابر بوده است و این به 
این معناست که امروز 160 هزار میلیارد تومان 
طرح نیمه کاره داریم که منابع مالی آن موجود 
نیست و دلیل آن نیز این است که در دهه 80 
که پول سرشار نفت را داشتیم به این موضوع 
توجه نکرده ایم اما اکنون که قیمت نفت به 40 
تا 50 دالر رسیده تنها راهکار اصالح قیمت های 

حامل انرژی است.
وی ادامه داد: در ماده 6 قانون حمایت ازصنعت 
برق به صراحت به این موضوع اشاره شده که 
در  و  شود  برطرف  قیمت ها  اختالف  این  باید 

تبصره ذیل ماده 6 نیز این مسئله اعالم شده.
این  حل  برای  را  خود  دوم  پیشنهاد  باقری 
موضوع جذب سرمایه مستقیم دانست و گفت: 
جذب  معنی  به  می آید  فاینانس  اسم  وقتی 
سرمایه نیست و به همراه آن واردات نیز صورت 
جذب  روی  دنیا  تمام  که  حالی  در  گیرد  می 

سرمایه متمرکز شده اند.
وی به گزارش بانک جهانی مبنی بر میزان جذب 
طبق  داشت:  اظهار  و  اشاره  ایران  در  سرمایه 
اعالم این بانک کل جذب سرمایه ایران نسبت 
به دنیا هفده صدم درصد است که بسیار ناچیز 
است اما گله ما این نیست که از سرمایه گذاری 
این است که  ما  استفاده نشود. سخن  خارجی 
وقتی  که  چرا  کند  رقابت  باید  نیز  ما  کشور 
سرمایه گذار وارد کشور می شود چسبندگی به 
اقتصاد بیشتر می شود و با کوچکترین تکانه های 
سیاسی نیز از کشور خارج نمی شود و این برای 
این  ما  سخن  دارد.  منفعت  کشور  این  صنعت 
این  که  چرا  نگیرد  صورت  فاینانس  که  است 
مسئله باعث می شود تولید داخل ضعیف شود.

وی با انتقاد از اینکه 10 میلیارد دالر تفاهم نامه 
با کره جنوبی بدون اطالع بخش خصوصی امضا 
آیا  که  است  این  ما  داشت: سخن  اظهار  شده 

از  باید  تولید داخل داریم  ترانس در حالی که 
ما  اقتصاد  برای  این  شود  وارد  کشورها  دیگر 

شایسته نیست.
باقری همچنین گفت: میزان صادرات در تمام 
دنیا وجه ممیزه کشورها تلقی می شود و ما نیز 
به جهت  منطقه  اول  رتبه  افق 1404  در  باید 
صادرات به میزان 200 میلیارد دالر باشیم که 
امسال این میزان 10 میلیارد دالر هدفگذاری 
دالر  میلیارد   30 صادرات  پتانسیل  ما  و  شده 
منابع غیرنفتی را داریم که این رقم با آنچه در 

چشم انداز 1404 پیش بینی شده فاصله دارد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
نیست  دلیل  این  به  مشکالت  این  گفت:  برق 
این  که  چرا  دارد  مشکل  خصوصی  بخش  که 
بخش توانمندی خود را اثبات کرده آنچه محل 
از  استفاده  عدم  و  صادرات  چرخه  است  ایراد 
ظرفیت های قانونی و معضالت مربوط به بانک ها 

و حتی لغو مشوق های صادراتی است.
گفت:  و  کرد   اشاره  ارز  نرخ  به  ادامه  در  وی 
یکی از مشکالت اصلی پیش روی صادرات بحث 
نرخ ارز است که امیدواریم واقعی شده چرا که 

مدیریت نرخ آتی ارز بسیار مهم است.

 

مازند 
مجلس
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صنعت  سندیکاي  رئیس  آریا-  خبرگزاري 
انتقاد از سیاستهاي دولت در نحوه  با  برق 
حال  در  گفت:  خارجي  سرمایه  جذب 
حاضرصنعت برق با یک چهارم ظرفیت کار 

مي کند.
علیرضا  آریا،  اقتصادي  خبرنگار  گزارش  به 
وضعیت  تشریح  با  خبري  نشست  در  کالهي 
اظهار  برق  حوزه  در  خصوصي  بخش  فعاالن 
این  اصلي  مشتري  که  که  جا  آن  از  داشت:  
صنف دولت )وزارت نیرو ( محسوب مي شود از 
این رو مشکالت مالي وزارتخانه و انباشت بدهي 
و ... فعالیت بخش خصوصي را نیز تحت تاثیر 

قرار داده است.
وي افزود : با وجود تقاضاي متوسط 6 درصدي 
در سال و همچنین سهم 10 درصدي از اشتغال 
کل کشور ، در حال حاضر این صنعت نیز مانند 
با رکود جدي مواجه است  سایر صنایع کشور 
و تنها با  20 درصد)یک چهارم ( ظرفیت کار 

خود کار مي کند.
کالهي با تاکید بر این که باید به اقتصاد برق 
بصورت جدي نگاه کنیم گفت: فاینانس مشکل 
گرفتار  را  برق  صنعت  و  نیست  برق  صنعت 
باتالقي خواهد کرد که جبران آن سخت خواهد 
بود و حتي باعث از بین رفتن اعتبار در اجراي 

تعهدات بین المللي مي شود.
مخالف  خصوصي  بخش  که  این  بیان  با  وي 
نشان  خاطر  نیست  خارجي  منابع  از  استفاده 
کرد:اقتصاد و صنایع کشور ما نیاز مند مشارکت 
و  است  خارجي  مستقیم  گذاري  سرمایه  و 
سیاست گرفتن وام با بهره باال )فاینانس(جهت 
تامین مالي و توسعه  با شکست و زیان همراه 

است.
رئیس سندیکاي صنعت برق در ادامه با بیان این 
خروج  براي  قانوني  هاي  ظرفیت  متأسفانه  که 
استفاده  مورد  درستي  به  رکود  از  برق  صنعت 
قرار نمي گیرد گفت: در رفت و آمدهاي هیات 
هاي تجاري به ایران و همچنین عقد قراردادها 
فعاالن بخش خصوصي حضور ندارد و از نظرات 
ده   ، مثال  طور  شود.به  نمي  استفاده  ها  آن 
میلیارد دالر تفاهمنامه با شرکت هاي کره اي 
به امضا رسیده که بخش خصوصي از جزئیات 

آن مطلع نیست.
: وي افزود: همچنین  در روز افتتاحیه یکي از 
کارخانه هاي بزرگ تولید تراسفورماتور کشور، 
خبر امضاي تفاهمنامه با شرکت هاي کره اي 
براي تأمین ترانسفورماتور منتشر مي شود که  
به نظر مي رسد این روند تنها تضعیف ظرفیت 

صنایع داخلي را به دنبال دارد.

وي با اشاره به این که صنعت برق یک صنعت 
حال  در  گفت:  خودکفاست  و  دانش بنیان 
خدمات  صادرات  درصد   82 حوزه  حاضراین 
فني و مهندسي را به خود اختصاص داده است 
و از این رو صنعتي است که تمام ملزومات را 
در تحقق اقتصاد مقاومتي در بر دارد و فساد در 

آن راه ندارد،

آریا

 رئیس سندیکاي صنعت برق:

صنعت برق تنها با 20 درصد ظرفیت کار مي کند/

 فاینانس مشکل صنعت برق نیست
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برق  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس 
میلیارد  هزار   33 نیرو  وزارت  گفت:اکنون 
میلیارد  هزار   15 کسری  و  بدهی  تومان 
تومان سرمایه گذاری دارد و رکوردی عمیق 
بر این صنعت مستولی شده است تا جایی 
بین  از  این صنعت  که  رود  می  آن  بیم  که 
کشور  از  خارج  به  آینده  در  حتی  و  برود 
وابسته شویم. علیرضا کالهی رئیس هیات 
مدیره سندیکای برق در نشستی خبری با 
بیان اینکه صنعت برق تمام ملزومات را در 
تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در این 
صنعت اصال فساد وجود ندارد چرا که یکی 
از عارضه های اقتصاد کشور تمرکز بر منابع 
اولیه است و این معضل  باال و مواد  درآمد 
ندارد. صنعت  برق کشور وجود  در صنعت 
برق صنعتی دانش بنیان است که 95 درصد 
پتانسیل  حاضر  حال  در  و  است  خودکفا 

صادرات 85 درصدی را دارد.
کالهی تصریح کرد: ما طی سه سال گذشته بر 
این باور بودیم که دولت قبلی مشکالت زیادی 
رفع  که  گذاشته  ارث  به  فعلی  دولت  برای  را 
آنها هزینه و زمان زیادی را می برد لذا سندیکا 
سکوت کرده و نقد نمی کند. اکنون وزارت نیرو 
33 هزار میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار 
رکوردی  و  دارد  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
تا  است  شده  مستولی  صنعت  این  بر  عمیق 
از  صنعت  این  که  رود  می  آن  بیم  که  جایی 
کشور  از  خارج  به  آینده  در  حتی  و  برود  بین 

وابسته شویم.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق با بیان اینکه 
صنعت برق نقطه قوت و موتور محرک اقتصاد 

کشور است، اظهار داشت: نقد جدی ما به وزارت 
نیرو عدم استفاده از ظرفیت برق و قانون رفع 
موانع تولید است. صنعت برق به طور مستقیم 
باور  است.  کرده  ایجاد  فرصت شغلی  هزار   50
درصد   70 در  مدیریت  سوء  که  است  این  ما 

مشکالت اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است.
کالهی گفت: در راستای افزایش بهره وری راه 
مصوبه  محل  از  بودجه  دالر  میلیارد   19 اهن 
به  نیرو  وزارت  اما  کرد  دریافت  اقتصا  شورای 
و  نه خودش  بوروکراتیک  های  گرفتاری  دلیل 
نه برای بخش خصوصی پروژه ای تعریف نکرد.

با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
را  برق  صنعت  وام  و  فاینانس  گفت:  می شود 
گرفتار باتالقی خواهد کرد که جبران آن سخت 
خواهد بود و حتی باعث از بین رفتن اعتبار ما 

در اجرای تعهدات بین المللی می شود.
وی افزود: FDI واقعی پتانسیل رشد اقتصادی 
را ایجاد می کند و چون صنعت برق خودکفاست 
امیدواریم بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت 
و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی درباره خروج از رکود صنعت برق پس 
با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت:  برجام  از 
تحریم  نبوده  ارتباط  در  بین المللی  تحریم های 
صنعت  این  زیرا  بگذارد  تأثیر  آن  بر  نتوانست 
بطور مستقیم با دولت درارتباط است و دولت 
تامین  در  دولت  چون  و  بخرد  برق  ما  از  باید 
دچار  نیز  بخش  این  داشت  مشکل  نقدینگی 

مشکل شده است.

وی همچنین با بیان اینکه عدم تزریق نقدینگی 
از سوی دولت به پروژه ها این صنعت را دچار 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار   ، کرده  چالش 
صنعت برق با یک چهارم و 25 درصد ظرفیت 
کار می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این 

آمار پایین تر هم می آمد. 

زمان نیوز

رئیس هیات مدیره سندیکای برق در نشست خبری مطرح کرد:

نگرانی از وابستگی صنعت برق به خارج از کشور/

صنعت برق تمام ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی را در خود دارد
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وطن امروز نوشت:
ورود  نحوه  از  خصوصي  بخش  نگراني 
سرمایه به ایران است و با این رویکرد دولت 
به صورت  را در عمل  فاینانس خارجي  که 
وامي براي واردات بیشتر تجهیزات در پیش 
گرفته، صنعت برق کشور تا 2 سال آینده از 

بین خواهد رفت. 
برق  صنعت  سندیكاي  رئیس  كالهي،  علیرضا 
قبیل  این  داشت:  اظهار  خبري  نشستي  در 
باتالقي  گرفتار  را  برق  صنعت  گرفتن،  وام 
بود.  خواهد  آن سخت  جبران  كه  كرد  خواهد 
از  بیش  خودكفایي  به  ایران  كرد:  تصریح  وي 
95 درصدي در صنعت برق رسیده و با وجود 
رشد  موثر  تقاضاي  وجود  با  و  خودكفایي  این 
ساالنه 6 درصدي، صنعت برق كشور در ركود 
عمیق قرار دارد.  وي ادامه داد: سرمایه گذاري 
مستقیم )FDI( واقعي پتانسیل رشد اقتصادي 
را ایجاد مي كند و چون صنعت برق خودكفاست 
دولت  مالي  منابع  شدن  آزاد  با  بودیم  امیدوار 
از  برق  صنعت  بودجه،  وضعیت  شدن  بهتر  و 
اما متاسفانه همچنان  این وضعیت خارج شود 
بیان  با  كالهي  مي بریم.   بسر  عمیق  ركود  در 
با  تولید در صنعت برق  اینكه هم اكنون بخش 
ظرفیتي 20 تا 25 درصدي كار مي كند، گفت: 
آن چیزي كه صنعت برق را به ركود كشانده، 
تزریق  و  دولت  سوي  از  نقدینگي  وجود  عدم 
آن در پروژه ها است.  وي ادامه داد: متأسفانه 

از  براي خروج صنعت برق  قانوني  ظرفیت هاي 
ركود به درستي مورد استفاده قرار نمي گیرد.

دولت بهار

تلکس دولت بهار: نابودي صنعت برق ایران تا 2 سال دیگر
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نگرانی  گفت:  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
بخش خصوصی از نحوه ورود سرمایه به ایران 
است و با این رویکرد دولت که فاینانس خارجی 
را در عمل به صورت وامی برای واردات بیشتر 
تجهیزات در پیش گرفته، صنعت برق کشور تا 

۲ سال آینده از بین خواهد رفت.
به گزارش عیارآنالین، علیرضا کالهی در نشستی 
خبری اظهار داشت: ایران به خودکفایی بیش از 
۹۵ درصدی در صنعت برق رسیده و با وجود 
رشد  موثر  تقاضای  وجود  با  و  خودکفایی  این 
ساالنه ۶ درصدی، صنعت برق کشور در رکورد 

عمیق قرار دارد.
وی افزود: نگرانی بخش خصوصی از نحوه ورود 
سرمایه به ایران است و با این رویکرد دولت که 
وامی  صورت  به  عمل  در  را  خارجی  فاینانس 
بیشتر تجهیزات در پیش گرفته،  برای واردات 
صنعت برق کشور تا ۲ سال اینده از بین خواهد 

رفت.
رئیس سندیکای صنعت برق تصریح کرد: این 
قبیل وام گرفتن، صنعت برق را گرفتار باتالقی 

خواهد کرد که جبران آن سخت خواهد بود.
 )FDI( مستقیم  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  وی 
واقعی پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند 
امیدواریم  خودکفاست  برق  صنعت  چون  و 

بهتر  و  دولت  مالی  منابع  شدن  آزاد  با  بودیم 
این  از  برق  صنعت  بودجه،  وضعیت  شدن 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی با بیان اینکه “هم اکنون بخش تولید در 
صنعت برق با ظرفیتی ۲۰ تا ۲۵ درصدی کار 
نداشتیم  را  آمار صادرات  اگر  می کند”، گفت: 
این عدد پایین تر هم می آمد اما به هر حال آن 
چیزی که صنعت برق را به رکود کشانده است 
عدم وجود نقدینگی از سوی دولت و تزریق آن 

در پروژه ها است .
قانونی  های  ظرفیت  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
برای خروج صنعت برق از رکود به درستی مورد 

استفاده قرار نمی گیرد.
کالهی با بیان اینکه “نظام بانکی پاشنه آشیل 
در  باید  گفت:  است”،  کشور  اقتصادی  توسعه 
قاطع  اقدام  کشور  بانکی  نظام  اصالح  راستای 
باید  تولیدکننده  فعلی  شرایط  در  دادغ  انجام 
کند  اقدام  شرایطی  رد  مالی  تأمین  به  نسبت 
که بهره های سنگینی را باید متحمل شود که 
رقابت خارج  بازار  از  را  این شرایط، شرکت ها 

می کند.
وی افزود: ۱۰ میلیارد دالر تفاهمنامه با شرکت 
های کره ای به امضا رسیده که بخش خصوصی 

از جزئیات آن مطلع نیست و در روز افتتاحیه 
یکی از کارخانه های بزرگ تولید تراسفورماتور 
های  شرکت  با  تفاهمنامه  امضای  خبر  کشور، 
منتشر می  ترانسفورماتور  تأمین  برای  ای  کره 
شود که این رویه به از بین رفتن صنعت برق 

کشور با خودکفایی ۹۵ درصدی می انجامد.

عیار آنالین

 رئیس سندیکای صنعت برق هشدار داد

صنعت برق ایران با رویکرد فعلی دولت تا 2 سال آینده از بین می رود
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رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق 
گفت: 86 درصد نقدینگی از طریق سپرده 
بانکی منجر شده است که این حجم پول به 
تولید تزریق نشود و ضمن اینکه روز به روز 

نیز بر میزان آن افزوده شود.
کمیته  رئیس  باقری  عیارآنالین،  گزارش  به 
در  برق  صنعت  سندیکای  صادرات  توسعه 
نشست خبری با بیان اینکه یکی از موانع اصلی 
با  ساله  سه  فعالیت  با  ایران  اقتصاد  چالش  و 
توافق در مذاکرات هسته ای برطرف شد، اظهار 
داشت: یکی از موانع شرکت های صادراتی بحث 
و  شده  برطرف  خوشبختانه  که  بود  تحریم ها 
حقانیت جمهوری اسالمی در مواجهه به تحریم 
که صادرات را نیز تحت الشعاع قرار می داد اثبات 

شد.
وی افزود: در حال حاضر دولت توانسته بر تورم 
در کشور  اقتصادی  رشد  فضای  و  مسلط شود 
صنعت  های  چالش  همچنان  اما  شود  حاکم 
ناشی از رکود عمیق وجود دارد که بخشی از  آن 
به دولت  به سال های گذشته است که  مربوط 

کنونی به ارث رسیده است.
که  دولت  تومانی  میلیارد   ۵۴۰ بدهی  باقری 
بانکی  حوزه  در  آن  تومان  میلیارد  هزار   ۱۱۴
از جمله  را  نقدینگی  نرخ رشد ۳۰ درصدی  و 
گفت:  و  برشمرد  کشور  در  رکود  ایجاد  عوامل 
در کنار این عوامل کاهش قیمت نفت نیز منابع 
است.  قرارداده  تحت الشعاع  را  بودجه  و  مالی 

جمله  از  نیز  دولت  بودن  بزرگ  این  بر  عالوه 
معضالت اقتصاد کشور است.

و  کسب  فضای  اینها  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
رتبه  در  و  نیست  قبولی  قابل  عدد  نیز  ما  کار 
کشور  اقتصاد  با  متناسب  که  داریم  قرار   ۱۱۸

ما نیست.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 

برق اظهار داشت: آنچه امروز دولت و مسئولین 
کشور ما به طور جدی با آن دست به گریبان 
از  یکی  بانکی  سیستم  و  است  رکود  هستند 
نقیصه های اصلی پیش روی اقتصاد کشور است 
و بزرگترین لطمه را نیز البته این بخش از قبل 
تحریم ها متحمل شده است که باعث شده ما 
به طور جدی با استانداردهای دنیا فاصله داشته 

عیار آنالین

انتقاد بخش خصوصی صنعت برق از فاینانس های خارجی
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باشیم.
وی تصریح کرد: ۸۶ درصد نقدینگی از طریق 
حجم  این  که  است  شده  منجر  بانکی  سپرده 
پول به تولید تزریق نشود و ضمن اینکه روز به 

روز نیز بر میزان آن افزوده شود.
درصد   ۳۰ از  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نرخ شد نقدینگی ۲۰ درصد آن در هفت هزار 
این  به  این  و  شده  انباشته  مجاز  غیر  موسسه 
دلیل است که این موسسات عالقه ای به کاهش 
نرخ سود ندارند و از طرفی سیستم بانکی متکی 
معوق  مطالبات  دلیل  به  نیز  مرکزی  بانک  به 
موسسات  سمت  به  مردم  میل  بابت  نگرانی  و 
غیرمجاز نرخ سود را پایین نمی آورند در نتیجه 
تامین  برای  باید  اقتصادی  فعال  عنوان  به  ما 
مالی نرخ سودباال پرداخت کنیم و این به این 
درست  قانونی  ظرفیت های  از  که  است  دلیل 

اسفاده نمی کنیم.
اصالح  به  بی توجهی  اینکه  به  اشاره  با  باقری 
ساختار بانکی منجر می شود که با استانداردهای 
سرمایه گذاری  و  باشیم  داشته  فاصله  دنیا  روز 
خارجی نیز به بازار داخل به درستی ورود پیدا 
اظهار  و  اشاره  برق  بخش  رکود  به  نمی کند 
درصد   ۶ ساالنه  ما  اینکه  علی رغم  داشت: 
افزایش تقاضای برق را داریم ولی همچنان در 

این صنعت رکود داریم.
نیرو ۳۰  وزارت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
نمی توان  اما  است  بدهکار  تومان  میلیارد  هزار 
گفت که این صنعت ناتوان است چرا که با ما 
۷۴هزار مگاوات رتبه اول تولید منطقه هستیم 
و ۹۵ درصد در این صنعت خودکفاییم و ارزش 
افزوده این صنعت نسبت به شاخص کل صنعت 
درصد   ۱۰ اینها  بر  عالوه  است.  درصد   ۱۴٫۵
اشتغال و ۸۰ درصد صادرات مربوط به صنعت 
دنیا  استاندارد  به  نزدیک  بنابراین  و  است  برق 
کار می کنیم و این صنعت یکی از پربازده هاست 

اما این حجم سرمایه گذاری با این رکود اتفاق 
نمی افتد.

رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
معضالت  حل  جهت  را  پیشنهادهایی  برق 
پیش روی صنعت برق ارائه داد و اظهار داشت: 
وضعیت  این  از  خروج  جهت  عامل  مهم ترین 
در  است.  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح 
حامل  قیمت  متوسط  طور  به  اخیر  سال های 
های انرژی در صنعت برق ۲٫۵ برابر شده اما 
در بنزین این میزان ۱۰ برابر بوده است و این به 
این معناست که امروز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان 
طرح نیمه کاره داریم که منابع مالی آن موجود 
نیست و دلیل آن نیز این است که در دهه ۸۰ 
که پول سرشار نفت را داشتیم به این موضوع 
توجه نکرده ایم اما اکنون که قیمت نفت به ۴۰ 
تا ۵۰ دالر رسیده تنها راهکار اصالح قیمت های 

حامل انرژی است.
وی ادامه داد: در ماده ۶ قانون حمایت ازصنعت 
برق به صراحت به این موضوع اشاره شده که 
در  و  شود  برطرف  قیمت ها  اختالف  این  باید 

تبصره ذیل ماده ۶ نیز این مسئله اعالم شده.
این  حل  برای  را  خود  دوم  پیشنهاد  باقری 
موضوع جذب سرمایه مستقیم دانست و گفت: 
جذب  معنی  به  می آید  فاینانس  اسم  وقتی 
سرمایه نیست و به همراه آن واردات نیز صورت 
جذب  روی  دنیا  تمام  که  حالی  در  گیرد  می 

سرمایه متمرکز شده اند.
وی به گزارش بانک جهانی مبنی بر میزان جذب 
طبق  داشت:  اظهار  و  اشاره  ایران  در  سرمایه 
اعالم این بانک کل جذب سرمایه ایران نسبت 
به دنیا هفده صدم درصد است که بسیار ناچیز 
است اما گله ما این نیست که از سرمایه گذاری 
این است که  ما  استفاده نشود. سخن  خارجی 
وقتی  که  چرا  کند  رقابت  باید  نیز  ما  کشور 
سرمایه گذار وارد کشور می شود چسبندگی به 

اقتصاد بیشتر می شود و با کوچکترین تکانه های 
سیاسی نیز از کشور خارج نمی شود و این برای 
این  ما  سخن  دارد.  منفعت  کشور  این  صنعت 
این  که  چرا  نگیرد  صورت  فاینانس  که  است 
مسئله باعث می شود تولید داخل ضعیف شود.

وی با انتقاد از اینکه ۱۰ میلیارد دالر تفاهم نامه 
با کره جنوبی بدون اطالع بخش خصوصی امضا 
آیا  که  است  این  ما  داشت: سخن  اظهار  شده 
از  باید  تولید داخل داریم  ترانس در حالی که 
ما  اقتصاد  برای  این  شود  وارد  کشورها  دیگر 

شایسته نیست.
باقری همچنین گفت: میزان صادرات در تمام 
دنیا وجه ممیزه کشورها تلقی می شود و ما نیز 
به جهت  منطقه  اول  رتبه  افق ۱۴۰۴  در  باید 
صادرات به میزان ۲۰۰ میلیارد دالر باشیم که 
امسال این میزان ۱۰ میلیارد دالر هدفگذاری 
دالر  میلیارد   ۳۰ صادرات  پتانسیل  ما  و  شده 
منابع غیرنفتی را داریم که این رقم با آنچه در 

چشم انداز ۱۴۰۴ پیش بینی شده فاصله دارد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
نیست  دلیل  این  به  مشکالت  این  گفت:  برق 
این  که  چرا  دارد  مشکل  خصوصی  بخش  که 
بخش توانمندی خود را اثبات کرده آنچه محل 
از  استفاده  عدم  و  صادرات  چرخه  است  ایراد 
ظرفیت های قانونی و معضالت مربوط به بانک ها 

و حتی لغو مشوق های صادراتی است.
گفت:  و  کرد   اشاره  ارز  نرخ  به  ادامه  در  وی 
یکی از مشکالت اصلی پیش روی صادرات بحث 
نرخ ارز است که امیدواریم واقعی شده چرا که 

مدیریت نرخ آتی ارز بسیار مهم است.

عیار آنالین
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دانا خبر

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
خبر  صنعت  این  راهبردی  سند  تدوین  از 
داد و گفت: هم اینک صنعت برق تنها با 25 
درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می کند.

می شود/  تدوین  برق  صنعت  راهبردی  سند 
فعالیت صنعت برق با 25 درصد ظرفیت واقعی 
خودبه گزارش خبرگزاری دانا، علیرضا کالهی؛ 
در  برق  مدیره سندیکای صنعت  هیات  رییس 
اینکه  بیان  با  )8خرداد(،  امروز  خبری  نشست 
صنعت برق تمامی ملزومات اقتصاد مقاومتی را 
 500 عضویت  کرد:  اظهار  دارد،  خود  بطن  در 
از  نشان  برق  صنعت  سندیکای  در  شرکت 
دیگر  سوی  از  دارد.  تشکل  این  بودن  مردمی 
در  برق  درصد خودکفایی صنعت  از 95  بیش 
تولید، انتقال و توزیع با دستان اعضای سندیکا 

محقق شده است.
صادرات  درصد   82 حاضر  حال  در  افزود:  وی 
خدمات فنی مهندسی و صادرات بیش از یک 
سندیکای  توسط  صنعتی  کاالی  دالر  میلیارد 

صنعت برق صورت می گیرد.
کالهی تصریح کرد: سندیکای صنعت برق طی 
بر وضعیت  نقدی  دو سال گذشته سعی کرده 
باور است  این  بر  باشد چرا که  نداشته  موجود 
دولت گذشته در تمام ارکان مشکالت بسیاری 
را برای دولت یازدهم باقی گذاشت که رفع آنها 
نیازمند هزینه های بسیار زیاد است. وزارت نیرو 
نیز از این امر مستثنی نبوده و اکنون با بدهی 

33 هزار میلیارد تومانی مواجه است.

از  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رییس 
اشتغال زایی 150 هزار نفری صنعت برق  خبر 
داد و یادآور شد: بخش خصوصی در این صنعت، 

50 هزار شغل مستقیم یجاد کرده است. 
به گفته وی 70 درصد مشکالت کشور ناشی از 
سوء مدیریت و 30 درصد آن به وضع تحریم ها 
مربوط می شد، بنابراین نباید هر مشکلی را به 
گردن تحریم ها بیندازیم. در این میان نقد وارده 
به وزارت نیرو عدم استفاده از ظرفیت های بند 

ق ماده 12 بودجه سال 93 است.
کالهی افزود: هم اینک صنعت برق تنها با 25 
درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می کند که 
نبود  بلکه  این مساله نه بحث تحریم ها،  علت 
این  های  پروژه  اجرای  برای  کافی  نقدینگی 

صنعت است.
برق  صنعت  خروج  بر  برجام  تأثیر  درباره  وی 
تأثیر  برجام  نبود  قرار  کرد:  بیان  نیز  رکود  از 
مستقیمی بر صنعت برق بگذارد چرا که صنعت 

برق یک صنعت کاماًل خودکفا است.
برق،  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رئیس 
کشور  اصلی  نیاز  را  مستقیم  سرمایه گذاری 
در  باید  خارجی  شرکت های  گفت:  و  دانست 
سرمایه گذاری  با  و  باشند  داشته  حضور  ایران 
مستقیم خود منجربه انتقال دانش و تکنولوژی 
شوند بنابراین بخش خصوصی با تأمین سرمایه 
خارجی مشکلی ندارد اما روند در پیش گرفته 

شده فعلی تبعات منفی خواهد داشت.
این  راهبردی  سند  تدوین  از  همچنین  وی 

راهبردی  سند  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  صنعت 
وزارت  به  آینده  ماه  یک  ظرف  برق  صنعت 
ایران  بازرگانی  اتاق  و  تجارت  و  معدن  صنعت 

ارائه می شود.

راهکارهایی برای رفع مشکالت صنعت برق 
باقری؛  پیام  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برای حل معضالت  پیشنهادهایی  ارایه  به  برق 
و تصریح کرد:  پرداخت  برق  پیش روی صنعت 
مهم ترین عامل جهت خروج از مشکالت صنعت 
در  است.  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  برق، 
حامل  قیمت  متوسط  طور  به  اخیر  سال های 
اما  برابر شده   2.5 برق  در صنعت  انرژی  های 
در بنزین این میزان 10 برابر بوده است و این 
میلیارد  هزار   160 امروز  که  معناست  این  به 
تومان طرح نیمه کاره داریم که منابع مالی آن 
موجود نیست و دلیل آن نیز این است که در 
دهه 80 که پول سرشار نفت را داشتیم به این 
موضوع توجه نکرده ایم اما اکنون که قیمت نفت 
اصالح  راهکار،  تنها  رسیده  دالر   50 تا   40 به 

قیمت های حامل انرژی است.
وی ادامه داد: در ماده 6 قانون حمایت ازصنعت 
برق به صراحت به این موضوع اشاره شده که 
در  و  شود  برطرف  قیمت ها  اختالف  این  باید 
اعالم شده  این مسئله  نیز  تبصره ذیل ماده 6 

است.
این  حل  برای  را  خود  دوم  پیشنهاد  باقری 

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق:

سند راهبردی صنعت برق تدوین می شود/

 فعالیت صنعت برق با 25 درصد ظرفیت واقعی خود
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و  کرد  عنوان  مستقیم  سرمایه  جذب  موضوع 
گفت: وقتی اسم فاینانس می آید به معنی جذب 
سرمایه نیست و به همراه آن واردات نیز صورت 
جذب  روی  دنیا  تمام  که  حالی  در  گیرد  می 

سرمایه متمرکز شده اند.
وی به گزارش بانک جهانی مبنی بر میزان جذب 
طبق  داشت:  اظهار  و  اشاره  ایران  در  سرمایه 
اعالم این بانک کل جذب سرمایه ایران نسبت 
به دنیا هفده صدم درصد است که بسیار ناچیز 
است اما گله ما این نیست که از سرمایه گذاری 
این است که  ما  استفاده نشود. سخن  خارجی 
وقتی  که  چرا  کند  رقابت  باید  نیز  ما  کشور 
سرمایه گذار وارد کشور می شود چسبندگی به 
اقتصاد بیشتر می شود و با کوچکترین تکانه های 
سیاسی نیز از کشور خارج نمی شود و این برای 
این  ما  سخن  دارد.  منفعت  کشور  این  صنعت 
این  که  چرا  نگیرد  صورت  فاینانس  که  است 
مسئله باعث می شود تولید داخل ضعیف شود.

رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برق با انتقاد از اینکه 10 میلیارد دالر تفاهم نامه 
با کره جنوبی بدون اطالع بخش خصوصی امضا 
آیا  که  است  این  ما  داشت: سخن  اظهار  شده 
از  باید  تولید داخل داریم  ترانس در حالی که 

دیگر کشورها وارد شود؟
باقری همچنین گفت: میزان صادرات در تمام 
دنیا وجه ممیزه کشورها تلقی می شود و ما نیز 
به جهت  منطقه  اول  رتبه  افق 1404  در  باید 
داشته  دالر  میلیارد   200 میزان  به  صادرات 
دالر  میلیارد   10 میزان  این  امسال  که  باشیم 
 30 صادرات  پتانسیل  ما  و  شده  هدفگذاری 
این  که  داریم  را  غیرنفتی  منابع  دالر  میلیارد 
پیش بینی   1404 چشم انداز  در  آنچه  با  رقم 

شده فاصله دارد.
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 

نیست  دلیل  این  به  مشکالت  این  گفت:  برق 
این  که  چرا  دارد  مشکل  خصوصی  بخش  که 
بخش توانمندی خود را اثبات کرده آنچه محل 
از  استفاده  عدم  و  صادرات  چرخه  است  ایراد 
ظرفیت های قانونی و معضالت مربوط به بانک ها 

و حتی لغو مشوق های صادراتی است.
گفت:  و  کرد   اشاره  ارز  نرخ  به  ادامه  در  وی 
یکی از مشکالت اصلی پیش روی صادرات بحث 
نرخ ارز است که امیدواریم واقعی شده چرا که 

مدیریت نرخ آتی ارز بسیار مهم است.

دانا خبر
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خبرچه

با بیان  رئیس سندیکای صنعت برق ایران 
اینکه فاینانس و وام مشکل صنعت برق را 
باتالق  را گرفتار  این بخش  و  نمی کند  حل 
خواهد کرد، گفت: صنعت برق با یک چهارم 
امضای  متأسفانه  و  می کند  کار  ظرفیت 
بخش  در  خارجی  کشورهای  با  قرارداد 
برق موجب تضعیف شرکت ها و پیمانکاران 

داخلی می شود.
بیان  با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  رئیس 
را  برق  صنعت  مشکل  وام  و  فاینانس  اینکه 
باتالق  گرفتار  را  بخش  این  و  نمی کند  حل 
چهارم  یک  با  برق  صنعت  گفت:  کرد،  خواهد 
ظرفیت کار می کند و متأسفانه امضای قرارداد 
موجب  برق  بخش  در  خارجی  کشورهای  با 
تضعیف شرکت ها و پیمانکاران داخلی می شود.

علیرضا  فارس،  از  نقل  به  خبرچه  گزارش  به 
آیا  اینکه  بر  مبنی  فارس  به  پاسخ  در  کالهی 
خارج شده  رکود  از  برجام  از  بعد  برق  صنعت 
است یا خیر، گفت: صنعت برق به هیچ وجه با 
تحریم های بین المللی در ارتباط نبوده و نیست 
و تحریم به دلیل خودکفایی نتوانست به هیچ 
تأثیر بگذارد،بنابراین صنعت برق  بر آن  عنوان 
مستقیم  ارتباط  در  دولت  با  مستقیم  طور  به 
است و چون دولت در تامین نقدینگی مشکل 

داشت این بخش نیز دچار مشکل شده است.
کالهی ادامه داد: یکی از چالش های اصلی در 
اقتصاد کشور این است که باید بعد از برجام به 

سمت رشد و توسعه حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و فساد در آن 
صنعت  کرد:  تاکید  ندارد،  وجود  وجه  هیچ  به 
 95 میزان  به  و  دانش بنیان  صنعت  یک  برق 

درصد خودکفاست و در حال حاضر 82 درصد 
خود  به  را  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 

اختصاص داده است.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
سکوت  که  است  سال  دو  سندیکا  این  اینکه 
اختیار کرده است و نقد نمی کند اظهارداشت: 
سکوت ما به خاطر این است که باور داریم که 
دولت قبلی در تمام ارکان دچار مشکالتی بود و 

این میراث را به دولت جدید منتقل کرد.

تومان  میلیارد  هزار   15 *کسری 
سرمایه گذاری در حوزه برق از سوی وزارت 

نیرو
وی افزود: این میراث را وزارت نیرو با 33 هزار 
میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار میلیارد 
به یدک می کشد  با خود  تومان سرمایه گذاری 
بر صنعت برق همچنان  و رکورد عمیق حاکم 

وجود دارد.
طور  به  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  کالهی 
کرده  ایجاد  شغلی  فرصت  هزار   50 مستقیم 
است، خاطرنشان کرد: باور ما این است که سوء 
مدیریت در 70 درصد مشکالت اقتصادی تاثیر 

بسزایی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز 
همانند وزارت نیرو دارای مشکل مالی است اما 
19 هزار میلیارد تومان پروژه را مصوب و تعریف 
کرد، اظهارداشت: متأسفانه وزارت نیرو به خاطر 
گرفتاری های داخلی خود نتوانست پروژه جدید 
معرفی و تصویب کند و در ضمن اجازه هم نداد 

که بخش خصوصی وارد این پروژه ها شود.
با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 

مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
می شود گفت: فاینانس و وام مشکل صنعت برق 
باتالقی خواهد  را گرفتار  برق  نیست و صنعت 
و حتی  بود  خواهد  آن سخت  جبران  که  کرد 
تعهدات  اجرای  در  اعتبار  رفتن  بین  از  باعث 

بین المللی می شود.
وی افزود: سرمایه گذاری مستقیم )FDI( واقعی 
پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون 
صنعت برق خودکفاست امیدواریم بودیم با آزاد 
بهتر شدن وضعیت  و  دولت  مالی  منابع  شدن 
بودجه، صنعت برق از این وضعیت خارج شود 
سر  به  عمیق  رکود  در  همچنان  متاسفانه  اما 

می بریم.
فارس که  به سئوال خبرنگار  پاسخ  در  کالهی 
با چند درصد ظرفیت کار  برق  پرسید صنعت 
می کند گفت: صنعت برق با یک چهارم و 25 
درصد ظرفیت کار می کند و اگر آمار صادرات 
را نداشتیم این عدد پایین تر هم می آمد اما به 
هر حال آن چیزی که صنعت برق را به رکود 
سوی  از  نقدینگی  وجود  عدم  است  کشانده 

دولت و تزریق آن در پروژه ها است .

فاینانس صنعت برق را در باتالق گرفتار می کند
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صبح قزوین

بخش خصوصی بر این باور است که مناقصات 
وزارت نیرو برای جذب سرمایه گذار به نوعی 
واردات تبدیل شده و اگر وزارت خانه برای 
ایجاد 312 پست از بخش خصوصی حمایت 
نکند تیر خالص بومی سازی صنعت برق زده 

می شود.
بخش خصوصی بر این باور است که مناقصات 
نوعی  به  سرمایه گذار  جذب  برای  نیرو  وزارت 
واردات تبدیل شده و اگر وزارت خانه برای ایجاد 
312 پست از بخش خصوصی حمایت نکند تیر 

خالص بومی سازی صنعت برق زده می شود.
در   - برق  صنعت  سندیکای  رییس   - کالهی 
به  اشاره  با  قزوین،  صبح  خبرنگار  با  گفت وگو 
نیرو  وزارت  سوی  از  پست   312 ایجاد  پروژه 
تعریف  مکانیزم های  این  با  پروژه ها  این  گفت: 
به  و  نمی آید  حساب  به  سرمایه گذاری  شده 
اعتقاد من چیزی جز فاینانس و واردات نیست.

ازطریق   فاینانس ها  این  این که  بیان  با  وی 
انجام  واردات  به صورت  و  شرکت های خارجی 
خارجی  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  می شود، 
 70 و   60 دهه  در  که  بود  چیزی  آن  واقعی 

توسط وزارت نیرو صورت گرفت.
در  کرد:  تصریح  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
آن زمان وزارت نیرو موجب شد تا شرکت های 
ایرانی فعالیت  با مشارکت شرکت های  خارجی 
باعث  نیز  مساله  وهمین  دهند  انجام  را  خود 

انتقال تکنولوژی به ایران شد.
برای  که  مکانیزمی  از  انتقاد  ضمن  کالهی 
این  کرد:  اظهار  است،  شده  تعریف  مناقصات 
مکانیزم تنها یک چراغ سبز برای واردات است، 
علی الخصوص  و  خارجی  شرکت های  که  چرا 
تنها  شرقی  کشورهای  در  موجود  شرکت های 

منتظر فرصتی برای واردات هستند.
با  اروپایی ها  غربی ها،  این که  بیان  با  وی 
و  خودشان  هزینه های  باالبودن  به  توجه 
بیشتری  عالقه  خود  منطقه  بازار  کوچک شدن 
به سرمایه گذاری در بازار ایران دارند و این در 
حالی است که کشورهای شرقی اگر الزام نباشد 

قطعا فقط واردات انجام می دهند.
خود  پیشنهاد  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
و  کارگروهی  تشکیل  مساله  این  حل  برای  را 
در  کارگروه  این  افراد  پیشنهاد  از  کارگیری  به 
در  باید  افزود:  و  دانست  مناقصه  اسناد  تنظیم 
و  خصوصی  بخش  نماینده های  کارگروه  این 

تشکل های مختلف حضور داشته باشند.
خصوصی  بخش  قطعا  کرد:  تصریح  کالهی 
برای  را  درستی  راه  می تواند  سالم  و  بی طرف 
روش  این  اگر  اما  کند،  ایجاد  مساله  این  حل 
نخواهد  خوبی  تاثیرات  قطعا  کند  پیدا  ادامه 

داشت.
این  نیز  برق  صنعت  در  این که  بیان  با  وی 
نتوانست  نفت  صنعت  اما  شد،  اجرایی  الزامات 
به  نیز  برق  صنعت  در  اگر  گفت:  شود،  بومی 
شود  داده  واردات  اجازه  خارجی  شرکت های 

قطعا اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به کارایی 
اخیر  سال  پنج  طی  ایرانی  شرکتهای  ضعیف 
اظهار کرد: اگر وزارت نیرو نیاز خود را از طریق 
صنعت  خالص  تیر  قطعا  کند  برطرف  واردات 

بومی برق کشور زده می شود.

فرصت نهایی بومی سازی صنعت برق
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پویا نیوز

عکاس:همایون فدائی
رئیس هیات مدیره سندیکای برق گفت:اکنون 
و  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   33 نیرو  وزارت 
سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار   15 کسری 
این صنعت مستولی  بر  دارد و رکوردی عمیق 
شده است تا جایی که بیم آن می رود که این 
صنعت از بین برود و حتی در آینده به خارج از 

کشور وابسته شویم.
کالهی  پویا،علیرضا  خبری  پایگاه  گزارش  به 
رئیس هیات مدیره سندیکای برق در نشستی 
خبری با بیان اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در این 
صنعت اصال فساد وجود ندارد چرا که یکی از 
عارضه های اقتصاد کشور تمرکز بر منابع درآمد 
باال و مواد اولیه است و این معضل در صنعت 
صنعتی  برق  صنعت  ندارد.  وجود  کشور  برق 
است  خودکفا  درصد   95 که  است  دانش بنیان 
و در حال حاضر پتانسیل صادرات 85 درصدی 

را دارد.
کالهی تصریح کرد: ما طی سه سال گذشته بر 
این باور بودیم که دولت قبلی مشکالت زیادی 
رفع  که  گذاشته  ارث  به  فعلی  دولت  برای  را 
آنها هزینه و زمان زیادی را می برد لذا سندیکا 
سکوت کرده و نقد نمی کند. اکنون وزارت نیرو 
33 هزار میلیارد تومان بدهی و کسری 15 هزار 
رکوردی  و  دارد  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
تا  است  شده  مستولی  صنعت  این  بر  عمیق 
از  صنعت  این  که  رود  می  آن  بیم  که  جایی 
کشور  از  خارج  به  آینده  در  حتی  و  برود  بین 

وابسته شویم.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق با بیان اینکه 
صنعت برق نقطه قوت و موتور محرک اقتصاد 

کشور است، اظهار داشت: نقد جدی ما به وزارت 
نیرو عدم استفاده از ظرفیت برق و قانون رفع 
موانع تولید است. صنعت برق به طور مستقیم 
باور  است.  کرده  ایجاد  فرصت شغلی  هزار   50
درصد   70 در  مدیریت  سوء  که  است  این  ما 

مشکالت اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است.
کالهی گفت: در راستای افزایش بهره وری راه 
مصوبه  محل  از  بودجه  دالر  میلیارد   19 اهن 
به  نیرو  وزارت  اما  کرد  دریافت  اقتصا  شورای 
و  نه خودش  بوروکراتیک  های  گرفتاری  دلیل 
نه برای بخش خصوصی پروژه ای تعریف نکرد.

با اشاره به  ایران  رئیس سندیکای صنعت برق 
حضور  با  روزها  این  که  وام  و  فاینانس  اینکه 
مطرح  مدام  خارجی  اقتصادی  هیأت های 
را  برق  صنعت  وام  و  فاینانس  گفت:  می شود 
گرفتار باتالقی خواهد کرد که جبران آن سخت 
خواهد بود و حتی باعث از بین رفتن اعتبار ما 

در اجرای تعهدات بین المللی می شود.
وی افزود: FDI واقعی پتانسیل رشد اقتصادی 
را ایجاد می کند و چون صنعت برق خودکفاست 
امیدواریم بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت 
و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این 
در  همچنان  متاسفانه  اما  شود  خارج  وضعیت 

رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی درباره خروج از رکود صنعت برق پس 
با  وجه  هیچ  به  برق  صنعت  گفت:  برجام  از 
تحریم  نبوده  ارتباط  در  بین المللی  تحریم های 
صنعت  این  زیرا  بگذارد  تأثیر  آن  بر  نتوانست 
بطور مستقیم با دولت درارتباط است و دولت 
تامین  در  دولت  چون  و  بخرد  برق  ما  از  باید 
دچار  نیز  بخش  این  داشت  مشکل  نقدینگی 

مشکل شده است.

وی همچنین با بیان اینکه عدم تزریق نقدینگی 
از سوی دولت به پروژه ها این صنعت را دچار 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار   ، کرده  چالش 
صنعت برق با یک چهارم و 25 درصد ظرفیت 
کار می کند و اگر آمار صادرات را نداشتیم این 

آمار پایین تر هم می آمد.

کالهی رئیس هیات مدیره سندیکای برق:
نگرانی از وابستگی صنعت برق به خارج از کشور
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دریک 
آنالین

بخش خصوصی بر این باور است که مناقصات 
وزارت نیرو برای جذب سرمایه گذار به نوعی 
واردات تبدیل شده و اگر وزارت خانه برای 
ایجاد 312 پست از بخش خصوصی حمایت 
نکند تیر خالص بومی سازی صنعت برق زده 

می شود.
با    – برق  رییس سندیکای صنعت  کالهی – 
اشاره به پروژه ایجاد ۳۱۲ پست از سوی وزارت 
مکانیزم های  این  با  پروژه ها  این  گفت:  نیرو 
نمی آید  حساب  به  سرمایه گذاری  شده  تعریف 
واردات  و  فاینانس  جز  من چیزی  اعتقاد  به  و 

نیست.
ازطریق   فاینانس ها  این  این که  بیان  با  وی 
انجام  واردات  به صورت  و  شرکت های خارجی 
خارجی  سرمایه گذاری  داد:  ادامه  می شود، 
 ۷۰ و   ۶۰ دهه  در  که  بود  چیزی  آن  واقعی 

توسط وزارت نیرو صورت گرفت.
در  کرد:  تصریح  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
آن زمان وزارت نیرو موجب شد تا شرکت های 
ایرانی فعالیت  با مشارکت شرکت های  خارجی 
باعث  نیز  مساله  وهمین  دهند  انجام  را  خود 

انتقال تکنولوژی به ایران شد.
برای  که  مکانیزمی  از  انتقاد  ضمن  کالهی 
این  کرد:  اظهار  است،  شده  تعریف  مناقصات 
مکانیزم تنها یک چراغ سبز برای واردات است، 
علی الخصوص  و  خارجی  شرکت های  که  چرا 
تنها  شرقی  کشورهای  در  موجود  شرکت های 

منتظر فرصتی برای واردات هستند.
با  اروپایی ها  غربی ها،  این که  بیان  با  وی 
و  خودشان  هزینه های  باالبودن  به  توجه 
بیشتری  عالقه  خود  منطقه  بازار  کوچک شدن 
به سرمایه گذاری در بازار ایران دارند و این در 
حالی است که کشورهای شرقی اگر الزام نباشد 

قطعا فقط واردات انجام می دهند.

ایسنا،  از  نقل  به  آنالین  دریک  گزارش  به 
خود  پیشنهاد  برق  صنعت  سندیکای  رییس 
و  کارگروهی  تشکیل  مساله  این  حل  برای  را 
در  کارگروه  این  افراد  پیشنهاد  از  کارگیری  به 
در  باید  افزود:  و  دانست  مناقصه  اسناد  تنظیم 
و  خصوصی  بخش  نماینده های  کارگروه  این 

تشکل های مختلف حضور داشته باشند.
خصوصی  بخش  قطعا  کرد:  تصریح  کالهی 
برای  را  درستی  راه  می تواند  سالم  و  بی طرف 
روش  این  اگر  اما  کند،  ایجاد  مساله  این  حل 
نخواهد  خوبی  تاثیرات  قطعا  کند  پیدا  ادامه 

داشت.

این  نیز  برق  صنعت  در  این که  بیان  با  وی 
نتوانست  نفت  صنعت  اما  شد،  اجرایی  الزامات 
به  نیز  برق  صنعت  در  اگر  گفت:  شود،  بومی 
شود  داده  واردات  اجازه  خارجی  شرکت های 

قطعا اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به کارایی 
اخیر  سال  پنج  طی  ایرانی  شرکتهای  ضعیف 
اظهار کرد: اگر وزارت نیرو نیاز خود را از طریق 
صنعت  خالص  تیر  قطعا  کند  برطرف  واردات 

بومی برق کشور زده می شود.

فرصت نهایی بومی سازی صنعت برق
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گردآوری و 
تنظیم:

نازنین 
احمدی
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