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بـه نـام خـدا



در  کیوتو  بین المللی  پیمان   1997 سال  در  وقتی 
کاهش  منظور  به  متحد  ملل  سازمان  چارچوب 
گازهای گلخانه ای و جلوگیری از گرم شدن زمین 
شکل گرفت، کمتر کسی به اثربخش بودن آن باور 
داشت. امروز می دانیم که این پیمان، راه کشورها را 
برای بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای تا مرز 5 درصد هموار کند.
کشورهای  زمان  آن  از  کوتاهی  فاصله  به 
توسعه یافته دست به کار شدند و از خورشید و باد 
و آب مدد جستند تا وابستگی خود به سوخت های 
فسیلی را برای تولید برق کاهش دهند. البته در کنار 
کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و چین، کشورهای در 
حال توسعه مانند هند نیز کارنامه قابل توجهی در 

این حوزه ثبت کرده اند. 
و  مسئوالن  متعدد  شعارهای  وجود  با  ایران، 
دسترسی به منابع تجدیدپذیر گسترده، ارزشمند و 
است.  مانده  کوچه  اولین  خم  در  همچنان  آسان، 
البته نمی توان این نکته را نادیده گرفت که تمرکز 
-یکی  تجدیدپذیر  برق  موضوع  بر  یازدهم  دولت 
از اصلی ترین سیاست های وزارت نیرو- زمینه ساز 
جذب سرمایه در این بخش شده است. با این حال، 
به نظر می رسد »تجدیدپذیرها« با چالش های جدی 

دیگری نیز مواجه اند. 
انحالل سانا و سابا و تاسیس  برای  برنامه دولت 
اقدامات،  از  جلوگیری  برای  گرچه  ساتبا  شرکت 
مصوبات و تصمیم گیری های موازی، اقدامی قابل 
تقدیری شمرده می شود؛ اما در عمل پیش از ادغام 
برای  آنان  انحالل  زمزمه  حتی  شرکت،  دو  این 

بی پناه کردن بخش تجدیدپذیر کافی است. 
شایان ذکر است که دولت نسبت به قیمت گذاری 
برق تجدیدپذیر به منظور حمایت همه جانبه از این 
حوزه گامی بلند برداشته است. اما سوال اینجاست 
گام  ما  هنوز  چرا  اقدامات  این  تمام  وجود  با  که 

تجدیدپذیرها  سهم  افزایش  برای  بلندی  و  موثر 
بحران زده  و  بدهکار  نیروِی  وزارت  برنداشته ایم؟ 
را  دستش  که  مالی  بحران  وجود  با  کرد  تالش 
مشکل  بود،  بسته  اصالحی  اقدامات  تمام  برای 
تجدیدپذیر  برق  تولیدکنندگان  برای  را  نقدینگی 
حل کند. با این حال، جای خالی سیستم دریافت 
و پرداخت مشخص، عدم شفافیت مالی در ساختار 
تولید، انتقال و توزیع برق و در نهایت نابه سامانی در 
سرمایه گذاری دیوار بلندی به روی توسعه بخش 

تجدیدپذیر کشیده است. 
ایران سرزمین آفتاب است و مناطق بادگیر وسیعی 
با  تا  دارند  ظرفیت  کشور  کالن شهرهای  دارد. 
نیروگاه های زیست توده بخشی از نیاز برق خود را 
تامین کنند. با این همه، ما امروز فقط 5 هزار مگاوات 
برق تجدیدپذیر تولید می کنیم که البته این رقم با 

احتساب نیروگاه های برق آبی عنوان شده است.
مشکل کار کجاست؟ 

سمت  به  کشورها  همه  که  شرایطی  در  چرا 
پیش  برق  تولید  در  تجدیدپذیر  منابع  بهره گیری 
مگاواتی  هزار   75 ظرفیت  از  ما  سهم  می روند، 
است؟  درصد  یک  فقط  تجدیدپذیر،  انرژی های 
دولت، مجلس و سایر ارگان های تصمیم ساز کشور، 
حتی االمکان تسهیالت قانونی و مالی الزم را برای 
فراهم کرده اند؛ و در  را  توسعه بخش تجدیدپذیر 
آخرین اقدام، »سند راهبرد ملی توسعه انرژی های 
فناوری  توسعه  ستاد  سوی  از  تجدیدپذیر« 
فناوری  و  علمی  )معاونت  تجدیدپذیر  انرژی های 
ریاست جمهوری( تدوین و تصویب شده است تا 
سهم خواهی برای تجدیدپذیرها در بودجه 1396 و 

قانون برنامه ششم توسعه کشور میسر شود. 
به این ترتیب، با وجود کاستی  در شماری از قوانین 
و مقررات تدوین شده، بایستی از سایر ظرفیت های 
قانونی مناسب برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

در جهت پیشرفت این بخش استفاده کنیم و سایر 
موانع بر سر راه اجرای این قوانین را رفع کنیم.

کافی است این مساله را در نظر بگیریم که ظرف 
سه سال گذشته، هر یک از مشترکین برق به ازای 
هر کیلووات ساعت برق 30 ریال بابت گسترش 
انرژی های تجدیدپذیر پرداخت می کرده که البته 
این رقم برای سال 96، به 50 ریال افزایش یافته 
است. این بدان معناست که تا کنون هر ساله رقمی 
بالغ بر 750 میلیارد تومان درآمد وزارت نیرو از این 
محل بود که باید صرف حوزه تجدیدپذیر می شده 
است. سئوال اینجاست که آیا این اتفاق رخ داده و با 
این رقم وزارت نیرو چه گام مشخصی برای توسعه 
تجدیدپذیرها برداشته است؟ حاال که قرار است این 
مبلغ در سال 96 به 1250 میلیارد تومان برسد، آیا 
وزارت نیرو برنامه مشخصی برای هزینه کردن این 
مبلغ برای توسعه انرژی های پاک در کشور تدوین 

کرده است؟
بـه هـر حال امـروز ایـران توانسـته سـرمایه های 
خارجـی قابـل توجهـی را در حـوزه انـرژی هـای 
تجدیدپذیـر جـذب کنـد و دولـت تـالش کـرده 
زمینـه را بیـش از پیـش بـرای حضـور و سـرمایه 
گـذاری بخـش خصوصـی مهیـا کند. بـه نظر می 
رسـد در ایـن شـرایط توسـعه انـرژی هـای پـاک 
در کشـور بیـش از هـر چیـز بـه ایجـاد صدایـی 
و  دولـت  بیـن  هدفمنـد  افزایـی  هـم  و  واحـد 
بخـش خصوصـی نیـاز دارد. اسـتفاده از پتانسـیل 
هـای بخـش خصوصـی داخلـی در کنـار جـذب 
هدفمنـد و سـاماندار سـرمایه هـای خارجـی مـی 
توانـد امیدهـای تـازه ای در جان این حـوزه بدمد. 
هنـوز هم دیر نشـده؛ بایـد تجدیدپذیرهـا را از این 
مدار بسـته خـارج کنیم. تنها در این صورت اسـت 
کـه توسـعه، مـی تواند بـه مقصدی نزدیـک برای 

انـرژی هـای پـاک در ایـران بدل شـود.

سـرمقالـه
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فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیر

پرونـده اول



فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر

حکایت غریبی است، حکایت انرژی های تجدید پذیر 
در کشورما، حکایت غول چراغ جادوست و آرزویی 
همتی  که  آن  شرط  به  کند  برآورده  می تواند  که 
باشد تا دستی بر دیواره چراغ بکشد و غول خفته را 
بیدار کند؛ دستی که اگرچه طی این سال ها تالش 
فراوانی برای حرکتش انجام شده است ولی هنوز آن 
طور که باید نبوده و غول خفته مهربان را از خواب 

ناز بیداِر بیدار نکرده است.
از  مختلفی  و  متنوع  منابع  تجدید پذیر  انرژی های 
انرژی های طبیعی و قابل دسترس است که استفاده 
از آن ها موجب کاهش مصرف فرآورده های نفتی 
سوی  از  و  شده  محیط زیست  آالیندگی  میزان  و 
دیگر اشتغال زایی را هم نیز به دنبال خواهد داشت.

حوزه  در  جهان  در  که  سرمایه گذاری  میزان 
چیزی  است  گرفته  تجدیدپذیرصورت  انرژی های 
براساس  و  است  بوده  دالر  میلیارد  حدود 400  در 
پیش بینی آژانس بین المللی انرژی )IEA(، تا سال 
سوخت های  خورشیدی،  انرژی  از  استفاده   ،2050
فسیل و حتی سایر منابع تجدیدپذیر را پشت سر 
خواهد گذاشت و با 16 درصد سهم در این زمینه 

منبع اصلی تولید برق خواهد بود.
 میزان سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی نیز به 
تا سال  رسید. همچنین  تریلیون دالر خواهد   1.8
2030 برق بادی، بزرگترین منبع تولید نیرو خواهد 
بود. آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر- آیرینا 
انرژی  سهم  افزایش  را  خود  هدف   ،)IRENA(
 55 آب  درصد،   80 انرژی  بخش  در  تجدیدپذیر 

درصد، و غذا 60 درصد تا پایان سال 2050 اعالم 
کرده است. بر اساس گزارش اخیر این سازمان حدود 
8 میلیون نفر در جهان در صنعت انرژی تجدیدپذیر 
مشغول به کار هستند و 25 درصد از بازار جهانی 
به   2030 سال  در  انرژی  دالری  تریلیون   13.5

تجدیدپذیرها اختصاص خواهد داشت.
از  استفاده  به  توجه  که  هست  هم  رو  همین  از   
قابل توجهی  اهمیت  از  ما  کشور  در  انرژی  این 
برخورداراست ودر برنامه ها و قوانین مختلف به ان 
توچه شده و حتی سند ملی در حمایت از انرژی های 
نو و تجدید پذیر تدوین و تهیه شده است چرا که 
ایران نیز ظرفیت ها و پتانسیل های مطلوبی برای 
نو همچون خورشیدی،  انرژی های  از  بهره برداری 
بادی، درون گرمایی، زیست توده، برفابی و.. دارد.

در الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور ساخت 
شده  برنامه ریزی  جدید  نیروگاه  مگاوات  هزار   26
بود که 16 هزار مگاوات آن با تبدیل نیروگاه های 
گازی موجود به سیکل ترکیبی، سه هزار مگاوات 
 DG پراکنده،  تولید  نیروگاه های  ساخت  با  آن 
همزمان  )تولید   CHP و  پراکنده(  تولید  )نیروگاه 
با  آن  دیگر  مگاوات  هزار  پنج  و  حرارت(  و  برق 
ساخت نیروگاه های تجدیدپذیربادی و فوتوولتائیک 

)خورشیدی( تامین خواهد شد.
کنونی  ظرفیت  نیرو،  وزارت  آمارهای  براساس 
انرژی های  نیروگاهی کشور در بخش  نصب شده 
تجدیدپذیر فقط یک درصد سبد انرژی کشور است 
و پیش بینی می شود در افق سال 1400 ظرفیت 

هزار  پنج  به  تجدیدپذیر  نیروگاه های  انرژی  تولید 
مگاوات برسد.

ظرفیت کنونی نیروگاهی کشور افزون بر 75 هزار 
مگاوات است که از این نظر، ایران در رتبه نخست 

منطقه و چهاردهم جهان قرار دارد.

قیمت های پایین
اگرچه توسط وزارت نیرو و سازمان های تابعه مدام 
بر ضرورت حمایت از انرژی های تجدید پذیر تاکید 
پایه  نرخ های  امسال  اوایل  که  زمانی  اما  می شود 
خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک 
توسط مقام عالی وزارت نیرو ابالغ شد مشخص شد 
که نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر همانطور که 
به سال گذشته کاهش  نسبت  بینی می شد  پیش 
پیدا کرده است و تقریبا در تمامی انواع نیروگاه های 
تجدیدپذیر، کاهش قیمت خرید تضمینی برق را در 

پی داشت.
انواع  تفکیک  به   94 سال  همانند  نرخ ها  این 
نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک و در راستای توسعه 
هر چه گسترده تر استفاده از این انرژی ها و حضور 
و  تصویب  غیردولتی  گذاران  سرمایه  حداکثری 
پایه  نرخ  مصوبه  این  اساس  بر  و  بود  شده  اعالم 
تجهیزات  با  که  واحدهائی  از  برق  تضمینی  خرید 
داخل  ساخت  و  طراحی  فنی،  دانش  از  برخوردار 
درصد   30 تا  حداکثر  متناسباً  می شوند،  احداث 
افزایش یافته بود. در بخش دیگری از این مصوبه، 
کاهش  سیاست  که:  بود  کرده  اعالم  نیرو  وزارت 
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فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر

تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک را به صورت متناسب با افزایش 
ظرفیت این نیروگاه ها در کشور و با در نظر گرفتن 
منابع مالی قابل تامین دنبال می کند و کاهش نرخ 

صرفاً در قراردادهای جدید اعمال خواهد شد.
بااین حال اما این مصوبه اعتراض های بسیاری درپی 
داشت و اعالم شد در حالی که از چشم انداز برنامه 
پنجم توسعه در حوزه تجدیدپذیرها دور هستیم و 
وزارت نیرو نتوانسته گامی دراین جهات بردارد. اما 
این یک روی سکه بود و سکه تجدید پذیرها روی 

خوش هم داشت.

نرخ خرید تضمینی برق به تفکیک هر فناوری. 

تاثیر برجام بر انرژی های تجدیدپذیر
بعد از موفقیت بزرگ و چشم گیر ایران در توافقات 
هسته ای ایران درهای خود را به روی سرمایه  گذاران 
بین المللی گشود و بسیاری از سرمایه گذاران تولید 
انـرژی پاک راهی ایـران شدنـد تـا در ایـن زمینـه 

سرمایه گذاری کنند.
ساخت  نیرو،  وزیر  چیان  چیت  که  بود  هم  چنین 
نیروگاه های تجدیدپذیر و تامین هفت هزار و 500 
این  کار  دستور  در  را  محل  این  از  انرژی  مگاوات 
دنبال  به  تهران  که  گفت  و  کرد  عنوان  وزارتخانه 
همکاری با کشورها و شرکت هایی است که بهترین 
شرایط مالی را پیشنهاد می کنند و وزارت نیرو در حال 
مذاکره با برخی از بزرگ ترین شرکت های فعال در 
زمینه انرژی های تجدید پذیر از جمله »وستاس ویند 

سیستمز« و »زیمنس ویند پاور« است.
وزیر  انرژی  و  برق  معاون  فالحتیان"  "هوشنگ 
نیرو هم با توضیح دراین باره گفته بود که با پشت 
سر گذاشته شدن تحریم ها و فشارهای اقتصادی، 

دشواری های توسعه تولید انرژی های تجدیدپذیر در 
کشور کاهش یافته و بسترهای قانونی برای توسعه 

آن فراهم شده است.  
سرمایه گذاری  تقاضای  بیشترین  وی  گفته  به 
مربوط  بیشتر،  تجدید پذیر  انرژی های  حوزه  در 
از یک هزار  با ظرفیت بیش  نیروگاه ها  به ساخت 
مگاوات بوده است و در فضای اطمینان بخش ایجاد 
شده بین ایران و اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی، 
قیمت های  با  جذاب  بسیار  پیشنهادهای  روز  هر 
مناسب در این عرصه به وزارت نیرو اعالم می شود. 
گزارش  به  که  است  بوده  هم  به این ترتیب 
از  نمایندگانی  گذشته  ماه های  در  خبرگزاری ها 
وزارت  در  حضور  با  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای 
و  )سانا(  ایران  نو  انرژی های  سازمان  یا  نیرو 
برگزاری جلسه با مسئوالن، برای همکاری درزمینه 
انرژی های تجدید پذیر ایران اعالم آمادگی کرده اند.
سرمایه گذار  شرکت  یک  گذشته  ماه های  در 
اسپانیایی- آلمانی، برای سرمایه گذاری 50 مگاواتی 
نیروگاه خورشیدی در حوزه برق باختر اعالم آمادگی 
کرده بود. ساخت 600 مگاوات نیروگاه خورشیدی 
در کشور توسط چینی ها و مشارکت شرکت های کره 
جنوبی در ساخت نیروگاه های برقابی، تجدید پذیر و 
حرارتی در ایران با تأکید بر انتقال فناوری و تأمین 
مالی )فاینانس(، دیگر مواردی ازاین دست بودند که 
در سال جاری به مرحله انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد 

رسیدند. 
آمادگی  از  تهران  در  دانمارک  سفیر  همچنین، 
در  ایران  با  همکاری ها  گسترش  برای  کشورش 
انرژی  و  )آبفا(  فاضالب  و  آب  و  آب  بخش های 
تجدید پذیر بادی خبر داده بود. "دنی عنان« سفیر 
با مسئوالن وزارت  دانمارک در تهران در دیداری 
نیرو پیشنهاد کرد، یادداشت تفاهمی بین دو کشور 
در سفر وزیر نیرو به دانمارک در بخش آب و آبفا و 

انرژی های تجدید پذیر بادی به امضا برسد.
پیش تر وزیر نیرو از پیشنهاد دانمارکی ها برای ساخت 
کارخانه تولید توربین بادی و همکاری دوجانبه برای 
توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران خبر داده بود. 
همچنین شرکت هایی از ایتالیا، آلمان و اسلواکی نیز 
کشورمان  در  تجدید پذیر  انرژی های  توسعه  برای 
به  نسبت  آن ها  از  شماری  و  کرده  آمادگی  اعالم 
عقد قرارداد نیز اقدام کردند که آخرین آن ها امضای 
وزارتخانه های  بین  صنعتی  همکاری  تفاهم نامه 
تهران  در  ایتالیا  اقتصادی  توسعه  و  ایران  نیرو 
برای ساخت چند نیروگاه تجدید پذیر در زمینه های 

مجموع  با  زمین گرمایی  و  خورشیدی  زیست توده، 
500 مگاوات بود. 

ازجمله   CNIM فرانسوی  در همین حال شرکت 
شرکت های باسابقه اروپایی که در زمینه استحصال 
انرژی از زباله های شهری فعالیت دارد و با همکاری 
تجهیزات  از  استفاده  و  »مارتین«  آلمانی  شرکت 
متعلق  لوازم  و  تجهیزات  همچنین  و  شرکت  این 
تاکنون طرح ها و پروژه های زیادی را در  به خود، 
سانا  در  حضور  با  است،  کرده  اجرا  جهان  سطح 
درباره مطالب فنی، نحوه همکاری های مشترک و 
مقوله هایی همچون امحای زباله، استانداردهای مواد 
منتشره از نیروگاه ها، بازدهی نیروگاه و بازدهی برق 

بحث و تبادل نظر کردند.

تدوین سند ملی
خوشبختانه اگرچه از روند فعالیت در حوزه انرژی های 
نو رضایت باالیی حاصل نشده است اما یک سال 
انرژی های  راهبرد ملی توسعه  و چندی قبل سند 
تجدید پذیر از سوی ستاد توسعه فناوری انرژی های 

تجدید پذیر معاونت علمی تصویب و ابالغ شد.
توسعه  راستای  در  ملی  سند  این  چشم انداز   
تا سال 1404 است  انرژی های تجدید پذیر کشور 
و در این سند چشم اندازهایی همچون تأمین انرژی 
معادل سه درصد از عرضه انرژی اولیه کشور، کسب 
جایگاه نخست منطقه در عرصه علم و فناوری حوزه 
تجدید پذیر، ارتقاء توان تولید صنعتی بومی و رقابتی 
از  برخورداری  و  تجدیدپذیراولویت دار  انرژی های 
فضای کسب وکار پایدار و رقابتی با رویکرد صادراتی 

ترسیم شده است.
است  این  ملی  سند  این  در  تعیین شده  چشم انداز 
ایران در سال  که در حوزه انرژی های تجدید پذیر 
از  درصد  سه  معادل  انرژی  تأمین کننده  به   1404
عرضه انرژی اولیه کشور تبدیل شده و دارای جایگاه 
انرژی های  فناوری  و  علم  عرصه  در  منطقه  اول 

تجدید پذیر شده باشد.
کالن  سیاست های  برخی  هم  راستا  همین  در 
اتخاذ رویکرد  انسانی،  به سرمایه های  مانند: توجه 
درون زا و برون نگر در توسعه انرژی های تجدید پذیر، 
تفکیک نقش و متولیان حوزه سیاست گذاری، اجرا 
و نظارت، رعایت مالحظات محیط زیستی و آمایش 
سرزمین جهت توسعه پایدار انرژی های تجدید پذیر، 
محاسبه  فسیلی  انرژی های  قیمت  سازی  واقعی 
انرژی های  قیمت گذاری  در  آن ها  فرصت  هزینه 
تجدید پذیر، توجه به فناوری های بومی تجاری شده 

ف
انواع نیروگاهردی

نرخ پایه خرید تضمینی برق 
)ریال بر کیلووات ساعت(

سال 1394سال 1395

زیست توده1

27002900لندفیل

هضم بی هوازی زائدات دامی و 
کشاورزی وفاضالب

35003150

37005870زباله سوز و گازی سازی زباله

مزرعه بادی2
34004060با ظرفیت بیش از 50 مگاوات
42004970با ظرفیت کمتر از 50 مگاوات

مزرعه خورشیدی3

32005600با ظرفیت بیش از 30 مگاوات
40005600با ظرفیت کمتر از 30 مگاوات
49006750با ظرفیت کمتر از 10 مگاوات

49005770زمین گرمایی شامل حفاری و تجهیزات4
29003050تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرایندهای صنعتی5

6
برقآبی کوچک تر از 
10 مگاوات و کمتر

21003700بر رودخانه و تاسیسات جانبی سدها
15003700بر خطوط لوله انتقال آب

مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب

57005930بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر1

خورشیدی2
70008730با ظرفیت 100 کیلووات و کمتر
80009770با ظرفیت 20 کیلووات و کمتر
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در توسعه بخش انرژی های تجدید پذیر در کشور و ... 
اتخاذ شده است.

انرژی های  دانش بنیان  توسعه  ملی  سند  در  البته 
به  دستیابی  چون:  هم  کالنی  اهداف  تجدید پذیر 
نسبت  تجدید پذیر  نیروگاه های  سهم 10 درصدی 
در  کشور  در  نصب شده  نیروگاهی  ظرفیت  به کل 
سال 1404، دستیابی به سهم 1.5 درصدی حرارت 
تجدید پذیر نسبت به کل حرارت مصرفی کشور در 
زیستی  سوخت های  صنعتی  عرضه   ،1404 سال 
گاز مصرفی کشور  نفت  و  بنزین  به طوری که کل 
به صورت "بنرین با مخلوط 5 درصد اتانول زیستی" 
و " نفت گاز با مخلوط 2 درصد گازوییل زیستی "، 
حمایت از برندهای ملی جهت دستیابی به حداقل 
ظرفیت نصب شده در داخل و خارج کشور معادل 
50 درصد ظرفیت نصب شده انرژی های تجدید پذیر 
در داخل کشور و افزایش سهم صادراتی برندهای 

ایرانی در بازار جهانی و ...مدنظر قرارگرفته است.

بودجه 96 و تجدید پذیرها
تجدیدپذیرها  به  هم   1396 بودجه  الیحه  در  اما 
 700 حدود  به طوری که  است  شده  خاصی  توجه 
نیروگاه های  میلیارد تومان برای بخش هایی مانند 
گرفته شده  نظر  در  برق  انتقال  و  توزیع  برق آبی، 
استفاده  توسعه  از  حمایت  جهت  در  درواقع  است. 
از منابع انرژی تجدید پذیر احکامی مصوب شده که 
هم از نگاه زیست محیطی و هم در قوانینی مشوقی 
قابل توجه است. در سیاست های کلی نظام در بخش 
سایر منابع انرژی برای تنوع بخشی به منابع انرژی 
و در راستای مسائل زیست محیطی به افزایش سهم 

تجدید پذیر در سبد کشور تأکید شده است.
همچنیـن در قانـون اصالح الگوی مصـرف انرژی 
حکـم شـده کـه بـرای ترویـج کاربـرد اقتصـادی 
منابـع تجدید پذیـر انـرژی در سـامانه های مجـزا 
از قبیـل آبگرمکـن خورشـیدی، حمام خورشـیدی، 
گاز  اسـتحصال  و  بـادی  توربیـن  بـادی،  تلمبـه 
به صـورت  الزم  حمایـت  زیسـت توده،  منابـع  از 
عمومـی، اعـالم و منابع الزم از محـل بودجه های 
مصـوب سـاالنه و یـا از محـل صرفه جویی هـای 

ناشـی از اجـرای ایـن قانـون تأمیـن شـود.
بودجه  نیز حکم  برق  از صنعت  قانون حمایت  در 
که  دائمی شد   12 تبصره  به  مشروط  سنواتی 
نیروگاه ها  راندمان  ارتقاء  و  تجدیدپذیرها  مشوق 
عوارض  قانون  این  پنج  ماده  در  به طوری که  بود 
برق فسیلی برای حمایت از تجدید پذیر دائمی شد 

که در الیحه بودجه سال 1396، 30 ریال به 50 
ریال افزایش پیدا کرد و سقف آن نیز از 700 میلیارد 

تومان به 1100 میلیارد تومان افزایش یافته است.
که  احکامی آمده   1396 بودجه  الیحه  در  البته 
می توانند  نیز  تجدید پذیر  برق  تولید  شرکت های 
استفاده  آن  از  مجلس  نهایی  تصویب  صورت  در 
نسبت  می شود  داده  اجازه  دولت  به  ازجمله  کنند 
بااعتباری  بالعوض  تسهیالت  تضمین  یا  اخذ  به 
مؤسسات  دولت ها،  از  دالر  میلیارد  پنج  سقف  تا 
مالی خارجی و بین المللی برای وام های زیربنایی با 
اولویت طرح های دانش بنیان اقدام کنند. همچنین 
ملی  توسعه  صندوق  محل  از  دالر  میلیارد   200
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص 
داده شده همچنین از 10 هزار میلیارد تومان اوراق 
نیرو  وزارت  کند  منتشر  می تواند  دولت  که  بهادار 
برای توسعه CHPها و شبکه  را  می تواند بخشی 
انتقال، توزیع برق استفاده کند. همچنین در تبصره 
اجازه  دولت  به   1396 سال  بودجه  الیحه  پنج 
داده شده که در سال 1396 بدهی های قطعی خود 
را با مطالبات قطعی دولت از شرکت های مدنظر تا 
سقف 5000 میلیارد تومان به صورت جمعی تسویه 
کند البته در همه بخش ها نه صرفاً مطالبات قطعی 
دولت هم با بدهی دولت ازجمله یارانه تولید از طریق 

صدور اوراق خزانه قابل تسویه است.

برنامه ششم توسعه و انرژی های 
تجدید پذیر

آن طور که در برنامه پنجم توسعه آورده شده است 
تا پایان این برنامه، سهم انرژی های تجدید پذیر به 
اولویت  و  باید می رسید  5 هزار مگاوات در کشور 
با استان های خراسان جنوبی، سیستان  توسعه آن 
شرقی،  آذربایجان  اردبیل،  قزوین،  بلوچستان،  و 
این که  بود. ضمن  کردستان، اصفهان و خوزستان 
در ماده 133 قانون حکم شده بود که وزارت نیرو 
تضمینی  خرید  بلندمدت  قرارداد  انعقاد  به  نسبت 
برق تولیدی از منابع تجدید پذیر با اولویت خرید از 

بخش های خصوصی و تعاونی اقدام کند.
عالوه بر این در قانون دائمی اصالح الگوی مصرف 
انرژی که در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده وزارت 
نیرو موظف به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی 
از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدید پذیر 
بوده که قیمت و شرایط خرید با پیشنهاد وزارت نیرو 
و تصویب هیئت وزیران تعیین و منابع مالی موردنیاز 
منابع  و  شده  صرفه جویی  سوخت  ارزش  محل  از 

حاصل از عدم تولید آالینده تأمین می شود. هرچند 
که این موارد متأسفانه به طور کامل محقق نشده 
است و بر همین اساس هم دوباره در برنامه ششم 

توسعه به آن توجه خاصی صورت گرفته است.
باهدف  برنامه  این  در  که  است  بوده  به این ترتیب 
به  پایدار بخش برق تنوع بخشی  توسعه متوازن و 
منابع اولیه انرژي و فناوری های تولید برق، ارتقاء 
انرژی های تجدید پذیر،  از  تولید برق  توانمندي در 
کاهش انتشار آالینده های زیست محیطی و تقویت 
دانش بومي مرتبط با این نوع نیروگاه ها )تجدید پذیر( 
به عنوان راهبرد مطرح شده است و دولت مکلف شده 
است به گونه ای برنامه ریزی کند که سهم این نوع 
بخش  توسط  سرمایه گذاری  اولویت  با  نیروگاه ها، 
غیردولتي و با حداکثر استفاده از تجهیزات ساخت 
داخل، تا پایان برنامه ششم توسعه به حداقل %5 

ظرفیت منصوبه برق کشور برسد.
در همین حال وزارت نیرو موظف شده است نسبت 
به خرید برق تولیدي از منابع تجدید پذیر بر اساس 
تعرفه های مصوب اقدام کرده و یا مجوز صادرات به 
میزان برق تولیدي از منابع تجدید پذیر را اعطا کند؛ 
ضمن این که نرخ خرید برق تولیدي از این منابع در 
صورت استفاده از تجهیزات ساخت داخل متناسب با 
سهم این تجهیزات تا سقف 15% قابل افزایش است.
هم چنین وزارت نیرو مجاز است منابع مالي موردنیاز 
با  را  تجدید پذیر  انرژی های  خرید  و  توسعه  براي 
به جز  برق  مصرف کنندگان  کلیه  از  عوارض  اخذ 
عوارض  میزان  و  کند  تأمین  روستایي  مشترکین 
به  و  پیشنهاد  نیرو  وزارت  توسط  مربوطه، هرساله 
وجوه  آن که  تصویب هیئت وزیران می رسد. ضمن 
بعد  سنوات  به  انتقال  باقابلیت  عوارض  از  حاصل 
به حساب شرکت توانیر و یا سازمان انرژی های نو 
ایران نزد خزانه داری کل واریز می شود تا صرفاً بابت 
پرداخت مابه التفاوت نرخ خرید برق از نیروگاه های 
تجدید پذیر نسبت به نرخ فروش تکلیفي و تحقیق و 

توسعه انرژی های تجدید پذیر هزینه شود.
دربند دیگر برنامه ششم توسعه در حوزه گسترش 
نیرو  وزارت  تجدید پذیر  انرژی های  و  برق  صنعت 
مکلف شده است اعطاي مجوز احداث نیروگاه های 
حرارتي غیردولتي با ظرفیت 100 مگاوات و بیشتر 
را به احداث هم زمان معادل سه درصد از ظرفیت 
اسمي آن نیروگاه از منابع تجدید پذیر و یا خرید و 
ارائه گواهي ظرفیت از منابع تجدید پذیر منوط کند.
وهم چنین بر اسـاس تبصره ای موظف شـده است 
نسـبت به خریـد برق تولیـدي این سـرمایه گذاران 
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از منابـع تجدید پذیر بـر اسـاس تعرفه های مصوب 
کند. اقدام 

برق  تولید  عدم  صورت  در  نیروگاه ها  این  البته 
تجدید پذیر مطابق مجوز اعطاشده، در سال های عدم 
میزان  و  می شوند  عوارض  پرداخت  مشمول  تولید 
عوارض بر اساس ضریب تولید متوسط نیروگاه های 
تجدید پذیر غیردولتي و نصف متوسط نرخ خرید از 
این نیروگاه ها در سال قبل محاسبه می شود. وجوه 
بعد  سنوات  به  انتقال  باقابلیت  عوارض  از  حاصل 
به حساب شرکت توانیر و یا سازمان انرژی های نو 
ایران نزد خزانه داری کل واریز می شود تا صرفاً بابت 
پرداخت مابه التفاوت نرخ خرید برق از نیروگاه های 
تجدید پذیر نسبت به نرخ فروش تکلیفي و تحقیق و 

توسعه انرژی های تجدید پذیر هزینه شود.
شود  توجه  آن  به  باید  که  هم  دیگری  مهم  نکته 
برنامه، واحدهاي  ابتداي سال دوم  از  این است که 
آالینده محیط زیست )مشترکین برق( با دیماند بیش 
از یک مگاوات که استانداردها و ضوابط حفاظت از 
سازمان  اعالم  و  تشخیص  طبق  را  محیط زیست 
به  موظف  نمی کنند  رعایت  محیط زیست  حفاظت 
احداث نیروگاه و یا خرید و ارائه گواهي ظرفیت از 
منابع تجدید پذیر به میزان 10 درصد قدرت قراردادي 
انرژي  عوارض  پرداخت  یا  و  خود  برق  انشعاب 
تجدید پذیر به میزان دو برابر سایر مشترکین هستند.

به کدام سو باید برویم؟
آن گونه که آمار و ارقام نشان می دهد در حال حاضر 
اولویت اصلی صنعت برق تأمین پنج درصد از برق 
کل کشور از طریق نیروگاه های تجدید پذیر تعیین شده 
ظرفیت  کل  سال 1397  تا  می شود  پیش بینی  که 
از 1300  بیش  به  تجدید پذیر  نیروگاه های  منصوبه 
کل  از  درصد  حدود 2  عدد  این  که  برسد  مگاوات 
ظرفیت منصوبه نیروگاهی ایران را تشکیل می دهد.

 کل ظرفیت منصوبه نیروگاه های تجدید پذیر ایران 
آن  مگاوات   158 حدود  که  است  مگاوات   243
خورشیدی،  نیروگاه های  بقیه  و  بادی  نیروگاه های 

برق آبی کوچک و زیست توده هستند.
الزم به ذکر است که تا سال 1394 توجه چندانی 
به توسعه انرژی های تجدید پذیر نمی شد به طوری که 
ساالنه تنها حدود پنج مگاوات نیروگاه جدید نصب 
می شد اما این در حالی است که در سال گذشته، 14 
مگاوات جدید نصب شد و در سال جاری نیز قرار 

است این میزان به 100 مگاوات برسد.
این میزان ظرفیت نصب شده تا پایان سال 95 در 

مقایسه با سال گذشته رشد 700 درصدی را نشان 
می دهد، همچنین برنامه این است که در سال آینده 
نیز حدود 300 مگاوات نیروگاه جدید نصب شود که 
با احتساب این میزان، کل ظرفیت نصب شده کشور 

به 600 مگاوات خواهد رسید.
مدیرعامل   - زاده  محمدصادق  سید  که  آن طور 
سانا - در خصوص وضعیت نیروگاه های تجدید پذیر، 
گفته است: در نگاه اول ممکن است میزان نیروگاه 
کل  با  مقایسه  در  کنونی  نصب شده  تجدید پذیر 
نیاید  چشم  به  کشور  منصوبه  نیروگاهی  ظرفیت 
اما زمانی که این عدد را با سال های قبل مقایسه 
بوده  برابر  از 20  بیش  رشد  این  می بینیم  می شود 

است.
وی با اشاره به مزایای استفاده از انرژی خورشیدی 
نسبت به سایر انرژی های تجدید پذیر اظهار کرده که 
با توجه به اینکه پیک مصرف ما عمدتاً در تابستان 
از  بهره وری  میزان  باالترین  اتفاقاً  و  اتفاق می افتد 
است  زمان  همین  در  نیز  خورشیدی  نیروگاه های 
بنابراین می توان گفت توسعه این نیروگاه ها می تواند 

بسیار مقرون به صرفه باشد.
زمانی که ظرفیت منصوبه  تا  زاده  به گفته صادق 
مگاوات  هزار   10 به  کشور  تجدید پذیر  نیروگاه 
نیروگاه های  در  انرژی  ذخیره ساز  به  نیازی  نرسد، 
تجدید پذیر کشور نیست. از سوی دیگر حدود 60 
انرژی خورشیدی، 15  تولید  هزار مگاوات ظرفیت 
هزار مگاوات انرژی بادی و بیش از 2500 مگاوات 
انرژی "بیوزیست"در ایران وجود دارد که در مقایسه 
با 76 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی رقم 
باالیی است اما بااین وجود از این ظرفیت آن طور که 

باید استفاده نمی شود.
ظرفیت  تاکنون  نیرو  وزارت  برآوردهای  طبق   
 200 کشور  در  تجدید پذیر  انرژی های  نصب شده 
مگاوات تعیین شده و طبق برنامه ریزی های صورت 
مگاوات  امسال 100  پایان  تا  که  قرار شده  گرفته 
سال های  در  و  شود  اضافه  ظرفیت  این  به  دیگر 
آتی نیز حدود 300، 700 و 1000 مگاوات افزایش 
ظرفیت در دستور کار وزارت نیرو قرارگرفته است.

به  توجه  از  خوبی  نشانه های  اگرچه  همه  این ها 
اهمیت انرژی های نو و تجدید پذیر در کشور است 
و حکایت از تالش های دولت اعتدال در این زمینه 
دارد اما بااین وجود وضعیت پیشرفت این انرژی در 
کشور در قیاس با سایر کشورهای دیگر روند کندی 
داشته است و هنوز که هنوز است نتوانسته ایم غول 

خفته مهربان را بیدار کنیم.

تا سال ۱۳9۴ توجه چندانی به 
توسعه انرژی های تجدید پذیر 

نمی شد به طوری که ساالنه تنها 
حدود پنج مگاوات نیروگاه جدید 

نصب می شد اما این در حالی است 
که در سال گذشته، ۱۴ مگاوات 

جدید نصب شد و در سال جاری 
نیز قرار است این میزان به ۱۰۰ 

مگاوات برسد.
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آفتاب همیشه تابان! نسیم خنک و انرژی پاک و 
رایگان! این کلمات شاید رویای بسیاری افراد در 
تجدیدپذیر  انرژی های  صنعت  با  اولیه  مواجهه 
باشد. تولید برق از انرژی های طبیعی بدون صرف 
یک ریال برای سوزاندن نفت، گاز و ذغال سنگ، 
و  زیست  محیط  کردن  آلوده  بدون  برق  تامین 
می آورم  خاطر  به  هنوز  و  فسیلی  منابع  حفظ  با 
چهره های مشتاقی را که در نمایشگاه بین المللی 
به غرفه سندیکا می آمدند و سوال هایی  امسال 

ساده داشتند:
چرا  دارد  مزیت  همه  این  تجدیدپذیر  انرژی های  اگر 
اجرایی نمی شود؟ چرا سهم تولیدمان از این خان گسترده 

نعمت تا این حد ناچیز است؟
ایـن سـوال ها سـاده اند امـا جواب هایـی پیچیـده دارند. 
راسـتی مشـکل کجاسـت؟ مگر نـه آنکه منابع فسـیلی 
دنیـا رو بـه اتمـام اسـت؟ مگـر تغییـرات آب و هوایـی 
ملمـوس نیسـت؟ گرمـای کشـنده تابسـتان و سـرمای 
بـدون برف زمسـتان از کجا ناشـی می شـود؟ مگر نباید 
تقاضـا بـه انـرژی این جمعیـت در حـال رشـد را تامین 

کرد؟
شاید بد نباشد کمی آمارهای جهانی را مرور کنیم. کشور 
دانمارک تا سال 2020 یک سوم انرژی خود را از طریق 
انرژی های بادی و زیست توده فراهم خواهد کرد. مقامات 
شهر سن دیگو در امریکا برنامه دارند تا سال 2035 صد 
باد و  منابع تجدیدپذیری چون  از  را  انرژی خود  درصد 
فتوولتاییک و زیست  توده تامین کنند. پیش بینی ها حکایت 
نیروگاه های  طریق  از  برق  تولید  قیمت  که  دارد  آن  از 
تجدیدپذیر به شدت در حال کاسته شدن است به طوری 
که در 5 سال آینده به 10 یورو در هر کیلووات ساعت 
تولید  تجهیزات  با  مرتبط  تکنولوژی  های  رسید.  خواهد 
برق از انرژی های تجدیدپذیر روز به روز در حال تحول 
تمام شده  قیمت  کاهش  به  منجر  موضوع  این  و  است 
این تجهیزات شده است که استفاده از آن  را به لحاظ 

اقتصادی در شاخه های مختلف توجیه پذیر می کند.
بر  همه  اینها  این مزیت را  بیافزایید که اطلس  های بادی 
و خورشیدی نشان از موقعیت خوب کشورمان از لحاظ 
تولید برق تجدیدپذیر از این انرژی های دارند. برخی از 
ابعاد 10  با  اگر مساحتی  نشان می دهند که  پژوهش ها 
هزار هکتار از کویر ایران با پنل های خورشیدی پوشانده 
شود تمام نیاز برق کشور تامین خواهد شد. برخی هم پا 
را فراتر نهاده و از صادرات برق با استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر به کشورهای منطقه می گویند. 
اما در مقابل مشکالت و محدودیت هایی نیز بر سر راه  
را  آن ها  مهمترین  که  برافراشته  قد  حوزه  این  توسعه 
می توان به سه دسته تقسیم کرد. بخش اول مشکالت 

را باید به محدودیت های فنی شبکه برق کشور مرتبط 
دانست. بخش دیگر حاصل مشکالت  اقتصادی و موانع 
دولتی است و بخشی هم به تفاوت منافع بین شرکت های 

خصوصی باز می گردد.
گذشته از این، برق تولیدشده از انرژی های تجدیدپذیر 
به خصوص انرژی باد و خورشید قابلیت اطمینان پایین 
انرژی  برنامه ریزان  که  به طوری  دارد.  شدید  تغییرات  و 
برای دیسپاچ آن دچار مشکل خواهند شد. به عالوه شبکه 
سراسری برق در ایران به حد کافی با مشکالتی چون 
قابلیت اطمینان پایین، عوامل ناپایدارکننده، کیفیت توان 
پایین و محدودیت های تراکمی در خطوط انتقال دست و 
پنجه نرم می کند.بنابر این اتصال واحدهای تجدیدپذیر 
این  بر  فوق،  مشکالت  برای  تمهیدی  ایجاد  بدون 
مشکالت خواهد افزود و باعث بروز پیامدهای نامطلوب 

بعدی می شود.
 بنابراین در درجه اول بایستی گروهی کارشناس خبره 
از بخش های دولتی یا خصوصی به امکان سنجی دقیق 
به عنوان  بپردازند.  ابعاد مگاواتی  با  نیروگاه های  اتصال 
و  خورشیدی  و  بادی  اطلس های  به روزرسانی  با  مثال 
آن ها  تا  است  پایه، الزم  اطالعات  دیگر  آوردن  فرآهم 
را دراختیار سرمایه گذاران، مهندسان و پژوهشگران این 

حوزه قرار داد.
 شاخه بعدی از مشکالت این حوزه در  قوانین موجود در 
این رابطه و رویه اخذ مجوزها ریشه دارد. قوانین متعددی 
در ارتباط با صنعت برق به طور کلی تدوین و تصویب 
برق  تولید  مقوله  به  سنتی  نگاه  به علت  که  است  شده 
بسیاری از آن ها در تضاد با فلسفه تولید انرژی پاک قرار 
می گیرد. این در حالی است که اگر یک سرمایه گذار امروز 
برای احداث یک واحد چند مگاواتی اقدام به اخذ مجوز 
کند، قادر نخواهد بود پیش بینی دقیقی از تعداد امضاها و 
مدت زمانی که می بایست برای مراحل بعدی کار در پیچ 
 و خم مناسبات اداری صرف شود داشته باشد. در حقیقت 
موانع متعددی در صدور مجوز های قانونی برای اجرای 
پروژه های تجدیدپذیر به منظور تولید و فروش برق وجود 
داشته و بروکراسی موجود بسیار زمانبر و پیچیده است. 

حوزه  در  فعال  شرکت  های  رتبه بندی  میان  این  در 
نیز بدل به گره کور دیگری در  انرژی های تجدیدپذیر 
کالف پیچیده این صنعت شده است. کمپانی هایی که در 
حوزه تجدیدپذیر فعالیت می کنند شامل طیف گسترده ای 
مشاور  مهندسی  و  مشاوران  پیمانکاران،  سازندگان،  از 
سازوکاری  شرکت ها  این  رتبه بندی  بنابراین  می شوند. 
تضاد  پاسخگوی  تا  می طلبد  متمایزتر  نهادی  و  دیگر 
فتوولتاییک  پروژه های  به عنوان مثال در  باشد.  موجود 
و  تجهیزات  تامین کننده  شرکت های  از  وسیع  طیفی 
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سازندان دخیل خواهند بود که منافع کامال متضادی 
تمایل  که  مورد شرکت هایی  در  مساله  این  دارند. 
نیز  دارند   EPCF صورت  به  پروژه ها  اجرای  به 
صادق است. به طوری که اکثر شرکت های مهندسی 
مشاور از عدم دخیل بودن خود در مراحل مختلف 
طراحی، نصب، اجرا و اتصال به شبکه گالیه مندند. 
پیمانکار، خود  است که شرکت های  حالی  در  این 
را تنها به سرمایه گذران پاسخگو می دانند و عمال 
خود و سرمایه گذارشان، مشاور پروژه های خویش اند. 
شرکت های توزیع و برق های منطقه ای نیز به عنوان 
مشتریان محصول نهایی تنها به برق تولیدشده در 
ساعات قرارداد توجه داشته و از هر آنچه قبل از آن 

اتفاق افتاده بی خبر خواهند بود. 
نبود استاندارد و الزامات فنی مناسب در بخش های 
به واسطه  تجدیدپذیر  انرژی های  صنعت  مختلف 
و  عمده  مشکالت  ایجاد  نیز  و  آن  بودن  نوظهور 
بی اعتمادی در خریداران محصوالت و سرمایه گذاران، 

دیگر دغدغه فعاالن این صنعت است.
از سوی دیگر نباید از یاد برد هر تکنولوژی جدید که 
در ابتدای امر ناشناخته است و هر محصولی که به 
بازار می آید صرف نظر از کیفیت و قیمت آن ممکن 
است به فروش برسد. در مورد ادواتی چون پنل های 
روبرو  معضلی  چنین  با  کماکان  نیز  خورشیدی 
هستیم بنابراین نیاز است تا با فعال شدن هر چه 
بیشتر نهادهای مرتبط با استاندارد، برنامه مشخصی 
در رابطه با تهیه الزامات فنی و استانداردهای مورد 
نیاز در تجهیزات و رویه های تولید آن ها  و نیز در 
موجود  استانداردهای  شود.  تهیه  پروژه ها  اجرای 
جهانی و مستندات موجود در آزمایشگاه ها و مراکز 
برای  استنادی  قابل  مرجع  همواره  دنیا  تحقیقاتی 
نهادهای مسئول در موضوع استاندارد است، بنابراین 
با بومی سازی آن ها و ایجاد سازوکاری سختگیرانه 
اجرای  و  بی کیفیت  تجهیزات  ورود  از  می بایست 
پرژه ای به طور ناایمن و غیر حرفه ای جلوگیری کرد.
از  حوزه  این  فعالین  برخورداری  عدم  دیگر  نکته 
معافیت های مالیاتی، به خصوص در برقی است که 
به طور تضمینی در بخش روستایی خریداری شده 
از  دریافتی  هزینه  بر  دولت  بستن  مالیات  است. 
مشترکان برق جهت اجرای پروژه های تجدیدپذیر، 
نمی تواند  قطعا  است،  منطقی  غیر  نگوییم  اگر 
پیامدهای مثبت مورد انتظار را به ارمغان آورد. این در 
حالی است که در دیگر کشورها تمامی تعامالت مالی 
در جهت حمایت و پرداخت یارانه در این حوزه است.   
در مجموع باید گفت در دنیای مدرن امروز وجود 

منابع مطمئن انرژی به چالشی جدی تبدیل شده 
است. دسترسی به منابع انرژی فسیلی و سنتی و 
فرسایش زیرساخت  شبکه های انتقال و توزیع توان، 
قابلیت اطمینان، امنیت و کیفیت توان را با چالش 
صرف  بسیاری  هزینه های  است.  ساخته  مواجه 
بازسازی این زیر ساخت ها می شود در حالی که راه 
انرژی جهان حرکت به سوی  درست برای تامین 
فناوری های جدید، راه حل های خالقانه و منابع پاک 
و تجدیدپذیر است. بنا به پیش بینی آژانس جهانی 
در  انرژی  بخش  در  انرژی مجموع سرمایه گذاری 
بازه 2003 -2030 حدود 16 تریلیون دالر خواهد 
بود. شبکه های آینده برق با مقوالتی مختلف چون 
مسائل  جامعه،  ارزش های  تکنولوژی های جدید تر، 
محیط زیستی و بحث های اقتصادی مواجه خواهند 
بود. بنابراین، امنیت سیستم قدرت، ایمنی عملیات، 
هزینه  توان،  کیفیت  زیست،  محیط  از  حفاظت 
پاک  منابع  از  استفاده  و  انرژی  بهره وری  و  تامین 
بسترهای  و  روش ها  نیازمند  انرژی  تجدیدپذیر  و 
در  نیازها  تغییر  پاسخگوی  بتواند  تا  است  جدیدی 
با در اختیار داشتن منابع  آزاد باشد. کشور ما  بازار 
خدادادی اعم از انرژی خورشید، باد، زمین گرمایی و 
... ظرفیت آن را دارد تا به نحود مطلوبی انرژی مورد 
نیاز خود را بدون سوزاندن منابع فسیلی تامین کند.

 امید داریم تا با رفع مشکالت مورد اشاره و تعامل 
دولت  با  خصوصی  بخش  بیشتر  هرچه  همدلی  و 
راه رفع مشکالت گام  آرا در  تبادل  با هم فکری و 
بستر  و  اتصال  حلقه  شاید  میان  این  در  برداریم. 
گفتگوی طرفین، تشکل هایی نظیر سندیکای صنعت 
برق باشند. تشکل ها صدای بخش خصوصی را بلند 
می رسانند، مشکالت  مسئولین  به گوش   شفاف  و 
اعضای خود را می شنوند و هر کجا که نیاز به راهکار 
و پیشنهاد باشد وارد عمل می شوند، همچنین شنوای 
دغدغه دولت ها بوده و با فراهم آوردن درکی متقابل 
همواره به فکر بازی برد- برد هستند. شرکت دادن 
و  تدوین  در  آن ها  نظرات  اخذ  و  بخش خصوصی 
مرتبط  قوانین  و  برنامه ها  تمامی طرح ها،  تصویب 
امری  پیشرفته  تمامی کشورهای  در  حوزه  این  با 
بدیهی به شمار می رود و نقطه اتصال تصمیم گیران، 
برنامه ریزان، سرمایه گذاران، مجریان و مشترکان و 
منتفعان تشکل واحد و هم صدایی چون سندیکای 
صنعت برق و کمیته های تخصصی زیرمجموعه آن 

چون کمیته انرژی های تجدیدپذیر است.  
برهمین اساس بود که این کمیته در راستای نیل 
کسب  بهبود  همانا  که  خود  تشکالتی  اهداف  به 

است،  بوده  حوزه  این  در  فعال  شرکت های  کار  و 
دسته بندی  و  جمع آوری  به    اخیر  هفته ها ی  طی 
اهم مشکالت اعضا در برهه کنونی پرداخت تا با 
و  مقامات  با  بعدی  رایزنی های  این مجموعه طی 
مسئولین محترم دولت بدل به توشه سودمندی از 

مطالبات مشخص فعاالن این عرصه شود.
به موازات پیگیری و سامان دهی این امر، تالشمان 
انرژی های  کمیته  دبیرخانه  در  ماه ها  این  طی 
تجدیدپذیر سندیکا و در معیت رییس کمیته، این 
بوده تا  با حضور فعال در تمامی محافل مرتبط از 
تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد  جمله 
ریاست جمهوری، صدای  فناوری  معاونت علمی و 
رسا و هدفمند این کمیته در تشریح مسائل، راهکارها 
و افق های پیش روی این صنعت در دولت باشیم 
و با برقراری ارتباطات سازنده با هیات های خارجی  
هیچ فرصتی را جهت گسترش نگاه آینده نگرانه ای 
که بنیان این کمیته را تشکیل داده است از دست 
ندهیم. براین اساس شرکت فعال اعضای این کمیته 
هیات های  با  مذاکره  سوالرپالزا،  کنفرانس    در 
خارجی اعزامی و نیز سفارت خانه  کشورهای ایتالیا و 
آلمان جهت گسترش روابط با کمیته که منجر به 
برقراری ارتباطات فی مابین با شرکت های خارجی 
با   که  زمانی  و    بوده  امر  این  نشانگر  است،  شده 
اطالع رسانی فرصت های سرمایه گذاری توسط اتاق 
بازرگانی به اعضای کمیته همراه می شود به معنای 
عزم راسخ اعضای کمیته برای صرف فعل توانستن 

در حوزه انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود.
فعال  رتبه بندی شرکت های  پیگیری  براین  عالوه 
امور نظام  از طریق ریاست  در صنعت تجدیدپذیر 
فنی اجرایی و ریاست امور انرژی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، از دیگر مواردی است که دغدغه هر 
روزه دبیر و اعضای محترم هیات رییسه این کمیته 

را شامل می شده است.
اصالح  جهت  پیگیری  و  تالش  است  گفتنی 
استاندارد های موجود در صنعت تجدیدپذیر  با نگاهی 
مورد  تجهیزات  زمینه  در  جهانی  استاندارد های  به 
استفاده در صنعت تجدیدپذیر و بخش آزمایشگاهی 
اخذ مجوزهای آن  و  بومی سازی  از  با حمایت  که 
توام بوده است، گوشه ای از اقداماتی است که خبر 
از امید و عزم فعاالن این عرصه در قالب کمیته  ای 
است که نباید از یاد برد جزء جدایی ناپذیری از هویت 
همگرا و هم صدای سندیکای صنعت برق ایران را 
تشکیل می دهد که یکی بدون دیگری ابتر و بی معنا 

خواهد ماند.
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تجدیدپذیر  حوزه  مدیران  و  مسئوالن 
بیانیه و سخنرانی خود ملتمسانه  در هر 
خصـوصی  بخش  سـرمـایـه گـذاران  از 
تجدیدپذیر  بخش  در  تا  می کنند  تقاضا 
و  تسهیالت  از  و  کرده  سرمایه گذاری 
امکانات ویژه این بخش برخوردار شوند و 
اینجاست که از خود سوال می کنید با این 
حجم از خلوص و دغدغه، پس علت عدم 

ورود بخش خصوصی چیست؟
برای  که  می شود  شفاف  آنجا  موضوع 
جمع آوری پرونده ای راهگشا درخصوص 
تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  راه های 
مسئوالن  با  مصاحبه  به  اقدام  کشور 
شگفتی  درنهایت  و  می کنید  حوزه  این 
می بینید درراستای اطالع رسانی به بخش 
با  خصوصی، حتی در حد یک مصاحبه 
تشکل های  مهم ترین  از  یکی  ارگان 
همکاری  به  حاضر  کشور  برق  صنعت 

نیستند!
برای جمع آوری پرونده پیش رو تقریبا به 
حوزه  این  با  مرتبط  بخش های  تمامی 
تجدیدپذیر  حوزه  مسئولیت  زدیم.  سر 
میان بخش هایی در وزارت نیرو و توانیر 
تقسیم شده است اما نه مدیرکل محترم 
استاندارد  نو،  انرژی های  توسعه  دفتر 
ـ که  انرژی  و  برق  بهره وری  ارتقای  و 
محسوب  نیرو  وزارت  زیرمجموعه 
می شود ـ و نه مجری محترم طرح تولید 
پراکنده و انرژی های نو شرکت توانیر که 
تولید  با  مرتبط  بخش های  اصلی ترین 
هستند،  تجدیدپذیر  منابع  توسط  برق 
درجهت  کوتاه  هرچند  مصاحبه ای  برای 
به بخش خصوصی حاضر  اطالع رسانی 
را  ما  یا  درنهایت  و  نشدند  همکاری  به 
یا  دادند  ارجاع  سانا  مدیریت سازمان  به 
آنقدر از رد یا قبول مصاحبه طفره رفتند 
که ناامید شده و دست از تالش برداشتیم! 
اوضاع جایی وخیم تر می شود که باوجود 
ارجاعات فراوان به سازمان سانا و به دنبال 
روابط  توسط  مصاحبه ای  آماده سازی 
عمومی این سازمان، می بایست روزهای 
با  مدیرعامل  امضای  و  تایید  پی  مداوم 
کوچک و بزرگ سازمان تماس بگیرید اما 
از این همه تالش نتیجه ای نگیرید؛ آن هم 

با تاب آوردن سخنان ریز و درشت برخی 
تشکل های  تلفن  حتی  که  پرسنل  از 
پاسخ  منت  با  هم  را  خصوصی  بخش 
می دهند و درصورت پیگیری شما تهدید 
می کنند شخصی را که شماره دفتر را به 

شما داده مورد عتاب قرار دهند! 
و این طرز برخورد تنها مختص خبرنگاران 
نیست؛ طبق مشاهدات عینی، مدیر ارشد 
تجدیدپذیر  حوزه  در  مسئول  سازمان 
نه تنها از مالقات حضوری، بلکه حتی از 
با سرمایه گذاری که  تلفنی  یک مکالمه 
از آن سر دنیا به کشور آمده و داوطلب 
سرمایه گذاری در این حوزه است، امتناع 

می ورزد. 
برای  مجله  گذشته،  روز   20 حدود 
نه تنها  و  رفته  چاپ  و  صفحه بندی 
با  مرتبط  بخش های  با  نتوانسته اید 
انرژی تجدیدپذیر در وزارت نیرو و توانیر 
بلکه حتی مصاحبه  بگیرید؛  مصاحبه ای 
نیز  )سانا(  ایران  نو  انرژی های  سازمان 
ارجاع  آن  به سوی  بخش  چندین  از  که 
و  مانده  امضا  یک  لنگ  شده اید،  داده 
روزهای  که  سازمان  این  تودرتوی  در 
عن قریب  و  می گذراند  را  خود  واپسین 
مقصود  سرمنزل  به  شد،  خواهد  منحل 
شما  مصاحبه های  نهایتا  است.  نرسیده 
بخش  فعاالن  در  است  شده  منحصر 
معاونت  نظیر  دستگاه هایی  و  خصوصی 
که  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
ارتباط مستقیم  اما در  اگرچه موثر است 
با بخش برق تجدیدپذیر و دستگاه اصلی 

مجری کار نیست.
در  که  می رسید  سوالی  پاسخ  به  تازه 
این  در  می پرسیدید.  خود  از  کار  ابتدای 
کشور به عکس بسیاری از نقاط دنیا، ابر 
باد و مه و خورشید و فلک در کارند  و 
انرژی  اما مسئولین کار نمی کنند. منابع 
از  به لحاظ طبیعی و چه  تجدیدپذیر چه 
نیستند  کم  اما  است  کافی  مالی  منظر 
بلد  کرنا  و  بوق  پشت  تنها  که  کسانی 
هستند عاجزانه دست همکاری دراز کنند 
می آیند  پایین  تریبون  پشت  از  وقتی  و 
آن ها  دفاتر  مسئوالن  حتی  و  مدیرند 

مقتدرانه حکومت می کنند! 

در کشوری زندگی می کنیم که به لحاظ استعدادها و 
موهبت های طبیعی در بهترین شرایط است اما این 
قابلیت ها در شرایطی تاثر برانگیز، قربانی سوءمدیریت های 
گوناگون می شود. انرژی تجدیدپذیر یکی از این بخش های 
مغفول مانده است که به عنوان یکی از قابلیت های مهم کشور 
مورد بی مهری شدید مسئوالن قرار گرفته است.

بنابر گواهی برخی از مطلعان، حوزه انرژی های تجدیدپذیر از 
معدود بخش های کشور است که باتوجه به حساسیت های 
زیست محیطی و کنوانسیون های جهانی از منابع و تسهیالت 
نسبتا خوبی برخوردار است؛ اما کار آنجا مشکل می شود که 
امکانات موجود مورد استفاده قرار نمی گیرد.
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شنیده ها حاکی از آن است که شرکت های سانا 
و سابا  به زودی در قالب یک شرکت واحد با 
از این  عنوان ساتبا ادغام خواهند شد. هدف 

تغییر ساختاری چیست؟
ادغام  به دنبال  نیرو  وزارت  که  است  سالی  چند 
شرکت های سانا و سابا است. تخصص اصلی سانا 
انرژی های تجدیدپذیر است و سابا روی بهره وری 
این  ادغام  از  نیرو  انرژی کار می کند. قصد وزارت 
ایجاد سازمانی در سطح معاونت وزیر  دو شرکت، 
که  آن هاست  سازمانی  سطح  ارتقای  برای  نیرو 
ایجاد یکپارچگی و هم افزایی بین توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر و بهره وری انرژی را رقم خواهد زد. 
تجدیدپذیر  سیاست های  جهان  سطح  در  امروزه 
بدان  این  است؛  بهره وری  سیاست های  همراه 
بهره وری  سیاست های  بدون  ما  که  معناست 
نمی توانیم سیاست های تجدیدپذیر را به نحوی پیش 
بریم که در سبد انرژی کشور تغییر و تحول عمیقی 

ایجاد شود.

جدید،  تشکیل سازمان  هزینه های  به  باتوجه 
چقدر به تحقق اهداف یادشده امیدوار هستید؟
دنیا سیاست های  در همه  که اشاره شد،  همانگونه 
تجدیدپذیر  انرژی های  سیاست های  و  بهره وری 
مکمل یکدیگر هستند. اگر این دو سازمان بتوانند 
کارهای اجرایی و تصدی گری خود را کنار بگذارند 

یکپارچگی  همچنین  و  حاکمیتی  وظایف  به  و 
سیاست های این دو بخش بپردازند، قطعا دستاوردها 
آن  داخل  در  هزینه ها  که  بود  خواهد  زیاد  آنقدر 
گم می شود؛ ولی اگر مانند گذشته به فعالیت های 
نظر  به  دهند،  ادامه  خود  تصدی گری  و  اجرایی 
بخش  دو  این  در  جدی  تحولی  و  تغییر  نمی رسد 
شاهد باشیم و ادغام آن ها عمال فایده ای در بر ندارد.

آیا تمهیداتی اندیشیده شده که سازمان جدید 
به فعالیت های تصدی گری نپردازد؟

همانگونه که اطالع دارید، ادغام سانا و سابا اخیرا 
نیرو موظف است  در مجلس تصویب شد. وزارت 
ظرف چند ماه دستورالعمل آیین نامه ادغام سانا و 
ارائه کند. تصور می کنم این نقطه  سابا را تهیه و 
بسیار حساس است و اگر قرار است تمهیداتی در 
اتفاق  زمانی  مقطع  این  در  باید  شود،  گرفته  نظر 
این تدابیر به نگاه و رویکرد  از  بیفتد. بخش هایی 
دولت بستگی دارد و بخش هایی از آن وابسته به 

تصمیمات وزارت نیرو است. 
توسعه  ششم  برنامه  در  که  دارید  اطالع 
افزایش ظرفیت پنج هزار مگاواتی برای تولید 
انرژی های تجدیدپذیر در دستورکار قرار گرفته 
است. آیا کشور از حیث ابزار و تجهیزات مربوط 
به ساخت یا توسعه نیروگاه های فتوولتاییک و 
بادی از چنین ظرفیت تولیدی برخوردار است؟

بر کسی پوشیده نیست که ایران دارای 
منابع غنی انرژی خورشیدی، انرژی بادی، 
زیست توده و ... است. محیط زیست هرروز 
آسیب های بیشتری را از محل آالینده های 
سنتی متحمل می شود اما ما هنوز بر استفاده 
از این نوع سوخت پافشاری می کنیم و 
از تولید و مصرف انرژی های پاک امتناع 
می ورزیم. انبوه زباله در شمال کشور بیداد 
می کند، شیرابه زباله ها به درون رودخانه ها 
می ریزد و هزار و یک بیماری گریبانگیر 
مردم ساکن شهرها و روستاها می شود؛ ولی 
ما علی رغم اینکه می توانیم از این طالی 
کثیف درراستای منافع مالی خود بهره بریم، 
تدبیری جز تلنبار کردن زباله در حاشیه یا 
دل جنگل های سبز نمی اندیشیم و این تنها 
نمونه ای از قدرناشناسی ما نسبت به منابع 
غنی تجدیدپذیر و طبیعت کشورمان است. 
اما این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ 
سیروس وطن خواه مقدم، دبیر ستاد توسعه 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر در این رابطه 
توضیح می دهد. 
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مگاوات  هزار  پنج  نیز  توسعه  پنجم  برنامه  در 
برق تجدیدپذیر پیش بینی شده بود و متاسفانه 
محقق نشد. در برنامه ششم نیز همین روند ادامه 
یافته است. کشور به لحاظ پتانسیل انرژی های 
ظرفیت  مقدار  این  از  بیشتر  بسیار  تجدیدپذیر 
شاهد  کشور  در  که  رویکردهایی  با  ولی  دارد؛ 
هستیم، تحقق این مساله مقداری بعید به نظر 

می رسد. 
انرژی های  بازار  اینکه  به  باتوجه  در حال حاضر 
نگرفته،  شکل  کشور  در  تجدیدپذیر 
تولید  کارخانجات  از  اعم  آن  زیرساخت های 
ایجاد  نیز  الزم  ابزارهای  و  تجهیزات  قطعات، 
برنامه ششم  اراده تحقق  اگر  نشده است؛ ولی 
واقعا وجود داشته باشد زیرساخت ها و بازار نیز 

بهبود خواهند یافت.

جایگزینی سوخت های  به ضرورت  باتوجه 
سالمت  به لحاظ  نو  انرژی های  با  فسیلی 
نوع  این  مالی  منافع  نیز  و  زیست  محیط 
افزایش  به لزوم  باتوجه  انرژی و همچنین 
تولید پراکنده در کشور، درراستای تسهیل 
بوروکراسی  پیچیدگی های  و  اداری  امور 
اقداماتی  چه  قانونی  مجوزهای  اخذ  جهت 

انجام شده است؟
پاک  تجدیدپذیر  انرژی های  اینکه  به دلیل  بله، 
محسوب می شوند یا دست کم نسبت به سوخت 
فسیلی خیلی پاک تر هستند، در همه جای دنیا به 
آن ها توجه ویژه ای می شود کشورهای مختلف 
انرژی  از  نوع  این  توسعه  سمت  به  به سرعت 

حرکت می کنند. 
در  تجدیدپذیر  انرژی های  که  اثری  به  باتوجه 
سالمت محیط زیست، رفع آلودگی و نظایر آن 
دارد، همه تالش می کنند تمامی مکانیسم های 
سرمایه گذاران  تا  کنند  فراهم  را  الزم  اجرایی 
واقعیت های  اما  کنند.  ورود  آن  به  به سهولت 
کشور ما نشان می دهد تمام اقدامات اجرایی در 
یک سازمان یا نهاد خاص مثل سانا یا وزارت 
نیرو متمرکز نیست. کسی که وارد این چرخه 
خرید  قرارداد  نیرو  وزارت  با  باید  ابتدا  می شود 
تضمینی برق منعقد کند، آنگاه مجوزهای دیگر 
کار  این  کند.  دریافت  دیگر  دستگاه های  از  را 
قدری برای سرمایه گذاران دشوار است؛ چراکه 
سازمان های  با  را  آنان  هم  و  است  زمانبر  هم 

مختلف مواجه می سازد. 

مثال  می آید؛  پیش  نیز  دیگری  مشکالت  گاه 
دارد،  وجود  فعالیت  این  پتانسیل  که  جاهایی 
زمینی وجود ندارد یا اهالی بومی در آن مستقر 
هستند. این مشکالت هم مزید بر علت می شود 
و سرمایه گذاران را از ادامه کار منصرف می کند. 
به کرات دیده شده است کسانی که به این عرصه 
وارد شده اند عطای آن را به لقایش بخشیده اند 
که  شده اند  آن  طوالنی  روند  درگیر  آنقدر  یا 

نتوانسته اند نتیجه ای بگیرند.
اگر سوال این باشد که آیا می شود این روند را 
اصالح کرد، پاسخ من مثبت است. اگر یک نهاد 
هماهنگ  باهم  را  نهادها  این  همه  حاکمیتی 
و  کرده  مراجعه  جا  یک  به  سرمایه گذار  کند، 
کار  این  می کند.  دریافت  را  تمامی مجوزها 
وزارت  البته  است؛  نشده  عملیاتی  ما  در کشور 
نیرو خیلی تالش کرده است تا با سازمان های 
دیگر در این راستا وارد مذاکره شود اما واقعیت 
که  است  پیچیده ای  بوروکراسی  حال حاضر 

چندین ماه زمان می برد.

ارتقای  و  ساتبا  تشکیل  با  می کنید  گمان 
ممکن  نیرو  وزیر  معاونت  تا  کار  سطح 
است همه مجوزها و فعالیت ها در قالب یک 

مجموعه گردآوری شود؟
تصور نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد؛ چراکه متولی 
مجوزهای زیست محیطی سازمان محیط زیست 
جهاد  وزارت  زمین  تخصیص  متولی  است؛ 
و  یادشده  دستگاه  دو  به  ساتبا  تشکیل  است؛ 
و  ندارد  ارتباطی  ذی ربط  دستگاه های  سایر 
هماهنگی  این  است.  نیرو  وزارت  زیرمجموعه 
را باید یک بخش فراوزارتخانه ای به عهده گیرد.

به طورکلی سرمایه گذاری که قصد ورود به 
عرصه انرژی های تجدیدپذیر داشته باشد 

نیاز به دریافت چه مجوزهایی دارد؟
با وزارت نیرو قرارداد خرید  باید  سرمایه گذاران 
تخصیص  برای  آنگاه  و  منعقدکنند  تضمینی 
کنند.  مراجعه  وزارت جهاد کشاورزی  به  زمین 
و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  مجوز  زمین،  برای 
آبخیزداری نیز موردنیاز است. همچنین از آنجا 
که ممکن است زمین مورد اشاره از بخش های 
نیز  زیست  محیط  سازمان  باشد،  حفاظت شده 
به کار ورود پیدا می کند و حتی برای اینکه زیر 
زمین معدن کشف نشده ای نباشد، نیاز به مجوز 

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر

سرمایه گذاران باید با وزارت نیرو قرارداد خرید 
تضمینی منعقدکنند و آنگاه برای تخصیص زمین به 
وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنند. برای زمین، 
مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز 
موردنیاز است. همچنین از آنجا که ممکن است 
زمین مورد اشاره از بخش های حفاظت شده باشد، 
سازمان محیط زیست نیز به کار ورود پیدا می کند 
و حتی برای اینکه زیر زمین معدن کشف نشده ای 
نباشد، نیاز به مجوز وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وجود دارد. باید بگویم این بوروکراسی 
پیچیده واقعیت دارد.
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باید  دارد.  وجود  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
بگویم این بوروکراسی پیچیده واقعیت دارد. 

تامین  و  تجدیدپذیر  انرژی های  که  آنجا  از 
کسب وکاری  ایران  در  پراکنده  تولید  ادوات 
محسوب می شود که تقریبا بکر مانده است، 
در  سرمایه گذاری  برای  خارجی  شرکت های 
آن رغبت بیشتری از خود نشان می دهند. در 
چنین شرایطی آیا شرایط فعالیت شرکت های 
رقابت  قابل  خارجی  شرکت های  با  داخلی 

است؟
بله، شرکت های خارجی برای حضور در این حوزه 
دالیل  که  می دهند  نشان  رغبت  ما  کشور  در 
مختلفی دارد. یکی از این دالیل حرکت کلی دنیا 
به سمت توسعه تجدیدپذیرها است و دلیل دیگر 
ماست.  کشور  تجدیدپذیر  غنی  منابع  از  شناخت 
که  خارجی  هیات های  پیشنهادات  اولین  از  شاید 
بحث  می کنند،  رفت وآمد  ایران  به  برجام  از  پس 

انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست است. 
حمایت  داخلی  سرمایه گذاری  از  هم  کشور  در 
بنابراین  از سرمایه گذاری خارجی؛  و هم  می شود 
آنجاکه  از  اما  است.  یکسان  شرایط  نظر  این  از 
سرمایه گذاری  توان  هم  خارجی  سرمایه گذاران 
و  دانش  به  بهتری  دسترسی  هم  و  بیشتری 
فن آوری داشته دارند، شاید شانس بیشتری برای 

موفقیت داشته باشند.
الگوی  اصالح  قانون  ماده 61  اهداف  ذیل  اخیرا 
مصرف ما در ستاد توسعه فناوری های تجدیدپذیر 
معاونت  و  صنایع  وزارت  نیرو،  وزارت  به همراه 
برای  تشویقی  مکانیسم  یک  فناوری  علمی و 
که  کرده ایم  طراحی  خارجی  سرمایه گذاران 
برمبنای آن اگر سرمایه گذار در کشور ما از توان 
تا  را  او  برق تضمینی  استفاده کند، دولت  داخلی 
به  می کند.  خریداری  گران تر  درصد   30 سقف 
این شکل تالش شده است تا مشوق هایی برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شود که از 

پتانسیل های داخلی بیشتر استفاده کنند. 
چارچوب این طرح حدود 3ـ2 ماه پیش به کمک 
نهادهای دیگر در کارگروه مربوطه تهیه شده است 

و اکنون تسلیم وزارت نیرو است تا ابالغ شود. 

آیا درخالل ماه های پس از برجام پروژه ای به 
شرکت های خارجی واگذار شده است یا هنوز 

در مرحله صحبت قرار داریم؟

هیات های بسیاری آمده اند و همانطور که گفته شد 
خواسته آنان ورود در بحث تجدیدپذیر بوده است. 
در این راستا تفاهم نامه های متعددی منعقد شده 
درزمینه خرید  متعددی  قراردادهای  و حتی  است 
تضمینی برق برای سرمایه گذاران داخلی یا داخلی 
است.  شده  امضا  مشترک(  )به صورت  خارجی  و 
و  تفاهم نامه  مگاوات  هزار  حدود  نکنم  اگر اشتباه 
قرارداد خرید تضمینی درزمینه تجدیدپذیر منعقد 
شده است اما از آنچه نوشته ایم، مقدار خیلی پایینی 
است. برآوردها نشان می دهد تا پایان امسال حدود 
60 یا 70 مگاوات از این عدد اجرایی شود. تاکنون 
چراکه  است؛  نشده  اجرایی  کاری  گفت  می توان 
اغلب در مرحله تکمیل قراردادها یا انجام کارهای 

مقدماتی قرار دارند. 

آیـا در ایـن مـدت مـورد فسـخ قـرارداد یـا 
داشـته ایم؟ هـم  تفاهم نامـه 

و  دارد  معینی  مدت زمان  تضمینی  خرید  قرارداد 
درصورت عدم فعالیت به طور خودکار فسخ می شود. 
اگر  که  است  ماه  حدود 6  چیزی  زمانی  بازه  این 
اقدامی صورت نگیرد، قرارداد وارد مرحله بازنگری 

می شود.
مواردی دیده و شنیده شده که برخی مجموعه ها 
منتظر اطمینان از تداوم برجام بوده اند و به همین 
بیشتر  اما  عقب انداخته اند  را  خود  فعالیت  دلیل 
به دلیل گرفتاری ها و  تاخیر کارها  به نظر می رسد 

بوروکراسی های داخلی است.
قیمت خرید چند  در سال گذشته  دیگر  از طرف 
ازسوی  ثبات  عدم  این  و  کرد  پیدا  نوسان  بار 
سرمایه گذاران به مثابه ناپایداری سیستم قلمداد شد 

که باعث پاپس کشیدن برخی از آنان بود.

استانداردها و الزامات فنی در حوزه انرژی های 
پراکنده در چه شرایطی  تولید  و  تجدیدپذیر 
به سر می برد؟ آیا زمینه جلب اعتماد خریداران 
شده  فراهم  تضامین  به لحاظ  و  نظر  این  از 

است؟
بازار  نبود  به  زیرساخت ها  وجود  عدم  ریشه 
نداشته ایم  بازار  کشور  در  که  آنجا  از  برمی گردد. 
انرژی های  توسعه  برای  مختلف  زیرساخت های 
تجدیدپذیر نیز ایجاد نشده است که یکی از آن ها 
استانداردهاست و الزامات فنی، شرکت های صاحب  
صالحیت و موارد دیگر را نیز باید به آن اضافه کرد. 
داخلی  تولیدی  مراکز  کافی  به اندازه  که  آنجا  از 

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر

در دنیا پکیجی از ابزارهای سیاستی 
برای توسعه تجدیدپذیرها به کار 

می رود که اعم از معافیت مالیاتی، 
اعطای تسهیالت، وام های بالعوض، 

تامین اجتماعی، ضمانت خرید برق 
و نظایر آن است. هیچ کشوری تنها 

با یک ابزار سیاستی کار خود را 
دنبال نمی کند؛ ولی ما در کشور به 

هیچ ابزاری جز خرید تضمینی برق 
نپرداخته ایم و به همین دلیل کاری 
از پیش نمی بریم. خرید تضمینی 

نیازمند حجم سرمایه زیادی ازسوی 
دولت است؛ که در اوضاع اقتصادی 
فعلی دولت کاری دشوار محسوب 

می شود و نمی تواند خیلی پایدار باقی 
بماند؛ کمااینکه اکنون نیز زمزمه هایی 
مبنی بر کاهش قیمت خرید تضمینی 

در وزارت نیرو وجود دارد. 
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است.  نشده  ایجاد  اقالم  تست  مرکز  نداشته ایم، 
نیز  وارداتی  خورشیدی  پنل های  برای  همچنین 
نداشته  راندمان وجود  برای تست  مرکز و مرجعی 
است. اخیرا حرکت هایی درحد ایجاد آزمایشگاه های 
مرجع و تدوین استانداردها صورت گرفته است؛ ولی 
هنوز آنگونه که باید و شاید کافی نیست و نیازمند 

فعالیت های تکمیلی است. 

آزمایشگاه هایی  حاضر  حال  در  آیا  بنابراین 
ایجاد شده است و می توان دررابطه با الزامات 

فنی به آن ها مراجعه کرد؟
آزمایشگاه هایی در حال شکل گیری است. معاونت 
دو  یکی  تجهیز  به  راستا  این  در  فناوری  علمی و 
آزمایشگاه مبادرت ورزیده است و اکنون دررابطه با 
تست سلول های خورشیدی مراکزی موجود است 
اما دررابطه با تست پنل های خورشیدی هنوز مرکز 
مرجعی نداریم. اخیرا در بخش هایی از وزارت نیرو 
برای پنل ها  آزمایشگاه مرجعی  تا  اراده شده است 
زمانی  چه  در  اراده  این  اینکه  اما  شود  راه اندازی 
عملیاتی شود،  مشخص نیست و هنوز افق روشنی 

در آن دیده نمی شود. 
دررابطه با استانداردها، نیروگاه های بادی و نیروگاه های 
خورشیدی نیز وضعیت بر همین منوال است و تازه 
باید گفت شرایط این بخش ها از سایر انواع انرژی 
انرژی  زیست توده،  انرژی  است.  بهتر  تجدیدپذیر 
تجدیدپذیر  انرژی های  انواع  سایر  و  زمین گرمایی 

فقیرتر از بخش های یادشده هستند. 

تصور می کنید در سال 96 بتوانیم آزمایشگاهی 
ایجــاد کنیـم که در زمینـه تامیـن نیازهــای 

تجدیدپذیر قابل بهره برداری باشد؟
دو  یکی   96 سال  تا  که  هستیم  آن  به دنبال  ما 
آزمایشگاه را به آزمایشگاه های مرجع تبدیل کنیم و 
در این راستا اقداماتی هم انجام داده ایم. وزارت نیرو 
و پژوهشگاه نیرو هم برنامه هایی دارند اما همانطور 
که می دانید، اکنون در اواخر سال 95 قرار داریم و 
را در پیش  انتخابات ریاست جمهوری  آینده  سال 

داریم که بنابراین باید دید چه پیش خواهد آمد.

در الیحه بودجه 96 دولت 2۰ ریال به عوارض 
انرژی های تجدیدپذیر و برق روستایی افزوده 
و این مبلغ ساالنه ۱۱ هزار میلیارد ریال سرمایه 
را برای این دو بخش به ارمغان خواهد آورد. 
درصورت  تازه،  سرمایه  این  شما  دیدگاه  از 

تصویب نمایندگان مجلس چه تحوالتی ایجاد 
خواهد کرد؟

در الیحه این پیشنهاد مطرح شده است اما تصویب 
حال  بااین  ندارد.  قطعیتی  آن  تصویب  عدم  یا 
تصور می کنم مانعی برای تصویب آن وجود ندارد 
دید  باید  البته  رسید.  به تصویب خواهد  احتماال  و 
افزایش  این  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  قانونگذار 
مبلغ را بیشتر درراستای توسعه کدام یک از بخش ها 
پیشنهاد داده اند. ممکن است منظور برق روستایی 
باشد؛ ولی به هر روی این افزایش مبلغ، رقم قابل 
توجهی را ایجاد خواهد کرد که به هر نسبتی تقسیم 
شود، قطعا در سبد تجدیدپذیر نیز موثر خواهد بود.

بخش  به  مربوط  مبلغ  باشد  بهتر  می رسد  نظر  به 
تجدیدپذیر بین دو بخش انرژی های تجدیدپذیر و 
زباله ـ به عنوان یکی از مصادیق زیست توده ـ تقسیم 
شود. بحث زباله باتوجه به حساسیت های اجتماعی 
در  که  بحرانی  درنظرگیری  با  و  آن  بهداشتی  و 
بسیاری از کالنشهرها ـ خاصه در شهرهای شمالی 
کشور ـ وجود دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و تخصیص بخشی از این مبلغ به این بحث تاثیر 
شهر  هر  در  بتوانیم  اگر  داشت.  خواهد  بهینه ای 
بحران زده سه یا چهار زباله سوز تعبیه کنیم، مشکل 

برطرف می شود.
این  زباله های  گذشته  سال های  درطول  اگرچه 
شهرها تلنبار شده و تراکمی از زباله را ایجاد کرده 
بزرگی  شهرهای  عموما  شمالی  شهرهای  است، 
نیستند و به همین دلیل میزان زباله های آن ها خیلی 
متوسط  زباله سوزهای  می رسد  به نظر  نیست.  زیاد 
در اندازه ماکسیمم 500 تن در روز برای امحاء این 
زباله ها مورد نیاز است. تولید برق زباله سوزهایی که 
در این اندازه هستند، خیلی زیاد نیست. زباله سوزی 
که در حال حاضر در شهر تهران تعبیه شده است و 
حدود 200 تن ظرفیت دارد، روزانه حدود 3 مگاوات 
برق تولید می کند؛ بنابراین زباله سوزهای 500 تنی 

روزانه نزدیک به 8 مگاوات برق تولید می کنند.
از  شاید  و  نیست  زیاد  ما  بحرانی  شهرهای  تعداد 
مازندران  رشت،  ساری،  از  اعم  شهر  چهار  یا  سه 
شهرها  این  زباله های  آنجاکه  از  نکند.  تجاوز  و ... 
برای هر  است  ندارند، الزم  باالیی  ارزش حرارتی 
چند شهر یک زباله سوز تعبیه شود و زباله های آن 
شهرها در یک جا تجمیع شود؛ بنابراین شاید با دو 
یا سه زباله سوز کل مشکل شمال کشور حل شود. 
دولت به راحتی می تواند این کار را انجام دهد و حتی 
نیازی به تصویب آیین نامه جدید نیست؛ ضمن اینکه 

باتوجه به افزایش عوارض بخش تجدیدپذیر منابع 
مالی این کار موجود است. 

برخی می گویند پیرو مصوبه هیات وزیران مبنی 
بر تامین 2۰ درصد از برق دستگاه های دولتی 
درنظر  انرژی های تجدیدپذیر، دولت  از محل 
را  تجدیدپذیر  برق  عوارض  از  بخشی  دارد 
تامین می شود،  قبوض مشترکین  از محل  که 
در  خورشیدی  نیروگاه های  ساخت  صرف 
موضوع  این  آیا  کند.  دولتی  ساختمان های 

صحت دارد؟
این است که هیات  امروز مسلم است،  تا به  آنچه 
وزیران تامین 20 درصد از برق ساختمان های دولتی 
از طریق تجدیدپذیر را تصویب کرده است اما من 
آیین نامه ای برای اجرای این مصوبه و چگونگی تامین 
تجهیزات ندیده ام. آیا باتوجه به کمبود تجهیزات کافی 
کشورهای  از  باید  سازمان ها  همه  کشور  داخل  در 
خارجی تجهیزات را وارد کنند یا مقدمات آن از طریق 
منابع داخلی فراهم خواهد شد؟ یا اگر این مصوبه 
اجرایی نشد، باید چه ابزار یا جریمه هایی برای آن 
البته بحث هایی مطرح شده است  پیش بینی شود؟ 
مبنی بر اینکه دولت تا 20 درصد از برق سازمان های 
ـ  باتوجه به اینکه قیمت خرید تضمینی  متخلف را 
هر کیلووات ساعت برق، باالی 400 تومان است  ـ 
اما  با آن ها محاسبه کند  به قیمت خرید تضمینی 
آیین نامه اجرایی این مصوبه باید روشن تر شود. تصور 
می کنم در حال حاضر بیشترین هدف این مصوبه 

ترویج و فرهنگسازی است. 
دربـاره  سـخنی  تاکنـون  مـن  ایـن  همـه،  بـا 
صـرف عـوارض تجدیدپذیـر در راسـتای تجهیـز 

ساختمان های   دولتی   نشـنیده ام.

برخی از مطلعان می گویند در بحث انرژی های 
تجدیدپذیر منابع مالی کافی و تسهیالت ویژه 
نداریم.  کمبودی  منظر  این  از  و  دارد  وجود 
حوزه  این  در  فعال  خصوصی  بخش  درمقابل 
تسهیالت،  و  مالی  منابع  باوجود  دارند  اعتقاد 
دریافت آن ازسوی بخش خصوصی کاری بس 
مشکل و بعضا نشدنی است. نظر شما در این 

رابطه چیست؟
حال  در  و  است  قطعی  اکنون  مکانیسمی که  تنها 
است.  سال   20 تا  برق  تضمینی  خرید  اجراست، 
سیاست وزارت نیرو توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
به دست بخش خصوصی است و برای پیاده سازی 

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر
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این سیاست، خرید تضمینی برق را به عنوان مشوق 
اجرایی کرده است. اما کمک سرمایه ای دیگری در 

این زمینه وجود ندارد. 

خصوصی  شرکت های  اینکه  به  باتوجه 
مالی  زمینه های  کلیه  تامین  توانایی  به تنهایی 
و تجهیزاتی این صنعت را دارا نیستند، دولت 
در زمینه معافیت های مالیاتی، تامین اجتماعی، 
ضمانت خرید و سایر شیوه های حمایتی در این 

زمینه چه تمهیداتی اندیشیده است؟
متاسـفانه در کشـور ما کار چندانی انجام نشده است 
اما در دنیا پکیجی از ابزارهای سیاسـتی برای توسعه 
تجدیدپذیرهـا بـه کار مـی رود کـه اعـم از معافیـت 
مالیاتـی، اعطـای تسـهیالت، وام هـای بالعـوض، 
تامیـن اجتماعـی، ضمانـت خریـد بـرق و نظایر آن 
اسـت. هیـچ کشـوری تنها بـا یـک ابزار سیاسـتی 
کار خـود را دنبـال نمی کنـد؛ ولـی مـا در کشـور به 
هیـچ ابزاری جـز خرید تضمینـی بـرق نپرداخته ایم 
و به همیـن دلیـل کاری از پیـش نمی بریـم. خریـد 
تضمینـی نیازمنـد حجـم سـرمایه زیـادی ازسـوی 
دولـت اسـت؛ کـه در اوضـاع اقتصادی فعلـی دولت 
کاری دشـوار محسـوب می شـود و نمی توانـد خیلی 
پایـدار باقـی بماند؛ کمااینکه اکنـون نیز زمزمه هایی 
مبنـی بر کاهـش قیمت خریـد تضمینـی در وزارت 
نیـرو وجود دارد. البته بسـیاری در تالش هسـتند تا 
بتواننـد وضعیـت را از حالـت ناپایدار بیـرون آورده و 
زمینـه اطمینـان سـرمایه گذاران را فراهـم آورند اما 

ایـن زمزمه هـا نیز وجـود دارد.
از دیـدگاه شـما در حـال حاضـر بزرگ تریـن 
مشـکلی کـه بـر سـر راه توسـعه انرژی های 

تجدیدپذیـر وجود دارد، چیسـت؟ 
این سوال بسیار مهم و عمیقی است. من شخصا 
مشکل اصلی را در سایه ای می بینم که نفت و گاز 
روی  انرژی های تجدیدپذیر انداخته است. انرژی در 
کشور ما رایگان است و این اجازه نمی دهد منابع 
جایگزین انرژی های فسیلی رشد کنند. تا زمانی که 
نفت و گاز در کشور ارزان قیمت هستند، سخن گفتن 
از انرژی های غیرفسیلی کار دشواری است. موضوع 
رانت تاریخی نفت و گاز در کشور است؛ حدود صد 
سال است که نفت و گاز در این کشور رشد یافته 
و دارای صنعت و زیرساخت شده اند. اکنون دارای 
دیگر  سال  چند  تا  هستیم.  نفتی  و  گازی  میادین 
با مشکل مازاد در بخش گاز استخراج شده مواجه 
انرژی  از  می شویم. در چنین فضایی سخن گفتن 

با  نیست  چراکه مشخص  نیست؛  آسان  جایگزین 
انرژی نفت و گاز چه باید کرد. 

انرژی  رایگان  اقتصاد  و  سو  یک  از  نعمت  وفور 
ازسوی دیگر مشکل ایجاد کرده است. اگر نفت و 
گاز به قیمت واقعی خرید و فروش شود، قطعا انرژی 
از  اما  می کند؛  پیدا  را  خود  جایگاه  نیز  تجدیدپذیر 
آنجاکه انرژی فسیلی تقریبا رایگان است، نمی توان 
توقع داشت برای یک انرژی دیگر هزینه شود. اکنون 
پس از قریب به 25 سال کار در حوزه تجدیدپذیر، 
فعالیت ها،  سایر  و  نو  انرژی های  سازمان  ایجاد 
انرژی های تجدیدپذیر در کشور کارنامه قابل قبولی 
ندارد. تمامی تالش ها تنها تولید 250ـ200 مگاوات 
از  بیش  و  است  ساخته  ممکن  را  تجدیدپذیر  برق 

نیمی از آن با بودجه دولت راه اندازی شده است. 
توسعه  برای  واقعی  اراده  وجود  عدم  دوم  مشکل 
می شود،  داده  بسیار  شعار  تجدیدپذیرهاست. 
و  می شود  برده  نام  آن  از  به کّرات  برنامه ها  در 
در  ولی  می شود؛  برگزار  متعدد  کنفرانس های 
واقعیت چه مقدار از موانع موجود در سر راه توسعه 

تجدیدپذیرها برداشته شده است؟ 
البته عدم شناخت کافی از ضرورت های پرداختن به 
تجدیدپذیرها در کشور نیز از مواردی است که به 
عوامل بازدارنده یادشده کمک می کند. ضرورت های 
آلودگی  با  مرتبط  مشکل  عمق  و  زیستی  محیط 
کالنشهرها آن اندازه درک نمی شود که مخاطب را 
به حرکت وادارد. خودروهایی که از سوخت فسیلی 
از آالینده های کشور  مثالی  تنها  استفاده می کنند، 
به جایگزینی  نیاز  با آن ها  برای مقابله  هستند که 

خودروهای برقی و هیبریدی داریم. 

نو  انرژی های  از  آیا قیمت فروش برق حاصل 
نسبت به برق مصرفی فعلی گران تر خواهد بود؟
بلـه، بـرق تجدیدپذیـر نسـبت بـه قیمـت تکلیفـی 
وزارت نیـرو کـه کیلووات سـاعتی 60 تومان اسـت، 
گران تـر خواهد بـود. در حال حاضر هـم تعرفه های 
خریـد تضمینی بـرق تجدیدپذیـر درراسـتای ایجاد 
مشـوق، بسـته به ظرفیت باالی 400 تومان اسـت؛ 
کـه البتـه ایـن هزینـه از هزینه هـای خارجـی ایـن 

بخش محسـوب می شـود. 
اما اگر منظور از سوال این است که آیا هزینه تولید 
باید  است،  فسیلی  برق  از  بیشتر  تجدیدپذیر  برق 
گفت باتوجه به فناوری های موجود در دنیا عدد و 
رقم اقتصادی این نوع برق بزرگتر است؛ ولی اگر 
به اثرات زیست محیطی و بهداشتی این نوع انرژی 
برق  می شویم  متوجه  باشیم،  داشته  جامع  نگاهی 

تجدیدپذیر گران تر تمام نمی شود.

انتظار  مردم  از  نمی توان  آینده  در  بنابراین 
داشت خرید برق تجدیدپذیر را جایگزین برق 

فسیلی کنند. این برداشت را تایید می کنید؟
از آنجاکـه دولت برنامه توسـعه انـرژی نو را مدنظر 
دارد، االن اصـال برنامه فـروش برق تجدیدپذیر به 
مـردم مطـرح نیسـت؛ بلکه به بحث تشـویق مردم 
بـرای تولید بـرق تجدیدپذیر و خرید بـرق تولیدی 

از مردم توجه می شـود. 

برای بخش خصوصی و سندیکای صنعت برق 
ایران چه توصیه یا پیشنهادی دارید؟

را  خصوصی  بخش  فعال  حضور  صددرصد  من 
می بینم.  تجدیدپذیر الزم  انرژی های  توسعه  برای 
تجدیدپذیرها در حال حاضر به صداهای مختلف نیاز 
بتوانند  دارند. هرقدر سندیکاها و بخش خصوصی 
خود  کار  ضرورت های  و  کرده  مطالبه گری  بیشتر 
را عنوان کنند، در این چرخه به ایجاد تجهیزات و 
زیرساخت های الزم کمک خواهند کرد. به نظر من 
الزم است سندیکاها و بخش خصوصی از گذشته 
فعال تر عمل کنند. توسعه این بخش با توسعه نفت 
جهانی  فرمول های  طبق  و  است  متفاوت  گاز  و 
بیفتد.  اتفاق  خصوصی  بخش  توسط  می بایست 
ناکارآمدی و بی ثمری فرمول بخش دولتی کامال 
محرز شده است و خود دولت هم به ضرورت ورود 

بخش خصوصی واقف است.  

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر

بحث زباله باتوجه به حساسیت های 
اجتماعی و بهداشتی آن و با 

درنظرگیری بحرانی که در بسیاری 
ـ     خاصه در شهرهای  از کالنشهرها 
شمالی کشور ـ وجود دارد، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و تخصیص 

بخشی از این مبلغ به این بحث 
تاثیر بهینه ای خواهد داشت. اگر 

بتوانیم در هر شهر بحران زده سه یا 
چهار زباله سوز تعبیه کنیم، مشکل 

برطرف می شود.
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و سابا   که شرکت های سانا  است  آن  از  خبرها حاکی 
به زودی در قالب یک شرکت واحد با عنوان ساتبا ادغام 
خواهند شد. هدف از تشکیل سازمان جدید چیست و 

از دیدگاه شما این کار چه نتایجی به بار خواهد آورد؟ 
یکی از موضوعاتی که مدت هاست پیگیری می شود، بحث 
ارتقای جایگاه سازمانی مجموعه متولی انرژی های تجدیدپذیر 
در کشور است. همیشه این ایراد به سازمان انرژی های ایران 
)سانا( وارد بوده که به لحاظ ساختار سازمانی در جایگاه مناسبی 
قرار ندارد و بسیاری از نواقص در اقدامات به همین جایگاه 

نامناسب در وزارت نیرو برمی گردد.
برهمین اساس پیشنهاد ادغام دو سازمان انرژی های نو ایران 
و سازمان بهره وری انرژی ایران )سابا( در قالب مجموعه ای 
به نام سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری ایران )ساتبا( 
هم  و  دارد  مزایایی  هم  جدید  سازمان  تشکیل  شد.  مطرح 
معایبی را داراست. ارتقای سازمان از یک شرکت کوچک ذیل 
توانیر به مجموعه ای در سطح معاونت وزیر نیرو از مزایای 
گسترده تر  اقدامات  سبب  که  است  جدید  سازمان  تشکیل 

خواهد شد. 
اما انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی به مثابه دو بال 
هستند که باهم به پرواز یک پرنده کمک می کنند اما اگر روی 
یکدیگر سایه اندازی کنند؛ مثال اگر توجه زیاد به انرژی های 
تجدیدپذیر بهره وری انرژی را در سازمان جدید کم رنگ کند 
ماندن  مغفول  باعث  انرژی  بهره وری  به  پرداختن  بیشتر  یا 

کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل زیان های فراوان انتشار گازهای گلخانه ای که از 
طریق استفاده از سوخت های سنتی تولید می شود و به منظور پرهیز از وابستگی به 
نفت و گاز که از منابع محدود انرژی جهان محسوب می شوند، روزبه روز بر ظرفیت 
انرژی های نو و تولید پراکنده می افزایند. این در حالی است که این صنعت در 
ایران باوجود برخورداری از پتانسیل های سرشار تولید این انرژی و حتی تخصیص 
تسهیالت و منابع مالی ویژه، گام های نخست خود را برمی دارد و هنوز جایگاه واقعی 
خود را نیافته است. علت این حجم از کم کاری در این حوزه چیست؟ چرا باوجود 
سودآوری سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر این بخش هنوز در ایران 
بکر باقی مانده است؟ در این پرونده با امیرحسین میرآبادی، رییس کمیته محیط 
زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیر فناوری های پاک مرکز 
همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری به گفت وگو نشسته ایم تا پاسخ را از 
وی جویا شویم.
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خسارت های  قطعا  شود،  تجدیدپذیر  انرژی های 
زیادی حاصل خواهد شد.

ولی به طور کلی ادغام سانا و سابا اقدام مثبتی است 
و اخیرا الیحه آن پس از مدت ها پیگیری در مجلس 
مصوب شد که تصور می کنم در نیمه دوم سال آینده 

عملیاتی شود.

اشـاره کردید که سازمان هـای سانـا و سابـا 
آیا  دارند.  ایراداتی  سازمانی  ساختار  به لحاظ 
منظور این است که تصمیمات این سازمان ها 

جدی گرفته نمی شد؟
سلسله مراتبی  دولتی  مجموعه های  در  آنجاکه  از 
ماموریت  یک  که  مجموعه ای  اگر  می شود،  عمل 
جایگاه  در  سلسله مراتب  به لحاظ  می کند  دنبال  را 
ـ درمقایسه با سازمانی که در مراتب  باالتری باشد 
به  خود  پیام  رساندن  برای  و  دارد  قرار  پایین تر 
کند ـ  طی  را  بیشتری  مسیر  باید  باالیی  مراتب 
شاید بتواند پیام و طرح خود را عملیاتی تر و بهتر به 

تصمیم گیرندگان برساند.
این امر در تخصیص منابع و حتی ماموریت ها نیز 
کوچک تر  سازمان  یک  جایگاه  هرچه  دارد.  تاثیر 
باشد، ماموریت های محوله به آن کوچک تر خواهد 
انرژی های  نیروگاهی  توسعه  باشد  قرار  اگر  بود. 
تجدیدپذیر را به سازمانی محول کنیم که در رده 
سوم یا چهارم وزارت نیرو قرار دارد، قطعا ماموریت 

به خوبی انجام نخواهد شد.
البته نمی توان با ارتقای ساختار سازمانی انتظار بروز 
معجزه یا انقالبی در صنعت انرژی های تجدیدپذیر 
المان های  از  یکی  تنها  سازمانی  ارتقای  داشت. 

توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. 

باتوجه به اینکه ادغام دو سازمان هزینه های 
قابل توجهی خواهد داشت، آیا راه دیگری برای 

بهبود این شرایط وجود ندارد؟
البته ادغام سانا و سابا صرفا به دلیل نفوذ سازمانی 
انرژی های  شد،  که اشاره  همانطور  نیست.  بیشتر 
تجدیدپذیر و بهره وری مانند دو بال برای پرنده ای 
بگیرد؛  اوج  و  کرده  پرواز  است  قرار  که  هستند 
بنابراین دیدن این دو مسئولیت ذیل یک مدیریت 
واحد عدم تعادل میان آن ها را برطرف خواهد کرد. 
انرژی های تجدیدپذیر به  در شرایطی که سازمان 
یک سمت )بسته به قدرت و نفوذ خود( حرکت کند 
متمایل  دیگر  سمت  یک  به  بهره وری  سازمان  و 
انرژی کشور به  آنان در عرصه  شود، نقش آفرینی 

حد کفایت نخواهد بود.
بنابراین یکی از دالیل ادغام سانا و سابا مدیریت 
جامع و یکپارچه ای است که با یک سیاستگذاری 
اگرچه  دهد؛  رشد  را  سازمان  هردو  بتواند  صحیح 
مدیران فعلی سازمان های سانا و سابا هردو تالش 
می کنند به بهترین نحو عمل کنند اما دیدن این 
مشخص  سیاستی  مجموعه  یک  در  ماموریت ها 

تعادل ایجاد می کند.

برنامـه ششم توسعـه  اطالع داریـد کـه در 
افزایش ظرفیت پنج هزار مگاواتی برای تولید 
انرژی های تجدیدپذیر در دستورکار قرار گرفته 
است. آیا کشور از حیث ابزار و تجهیزات مربوط 
به ساخت یا توسعه نیروگاه های فتوولتاییک و 
بادی از چنین ظرفیت تولیدی برخوردار است؟
برنامه های توسعه کشور پنج ساله هستند و عددی 
که در نظر گرفته شده، چندان دور از ذهن نیست؛ 
چراکه ما سندی تحت عنوان سند توسعه دانش بنیان 
انرژی های تجدیدپذیر را نیز در دستورکار داریم که 
افق آن 1404 است. مسئولیت ریاست ستاد مرتبط 
با این سند به عهده معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری است و دستگاه های دیگری نظیر وزارت 
نیرو، وزارت نفت، وزارت علوم، مرکزی همکاری های 
سایر  و  جمهوری  ریاست  نوآوری  و  فناوری 
دستگاه های متولی در شورای آن عضو هستند. این 
سند مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و در انتظار 
ابالغ توسط رییس جمهور است و هدفی که در آن 
قید شده، توسعه ظرفیت 10 هزار مگاواتی انرژی های 
تجدیدپذیر تا افق 1404 است که این رقم به مفهوم 
10 درصد از ظرفیت نیروگاه های برق کشور است. 

براسـاس پیش بینی ها تـا تاریخ یادشـده 100 هزار 
ظرفیـت نیروگاهـی خواهیم داشـت کـه 10 درصد 
از آن تجدیدپذیـر اسـت و ایـن تنهـا بخـش بـرق 
را شـامل می شـود. مـا همیـن عـدد را در بخـش 
حرارتـی داریـم؛ بدیـن معنـی کـه مقرر اسـت 10 
هـزار مگاوات حرارتـی هم از منابـع تجدیدپذیر در 

سـبد انرژی کشـور قـرار گیرد. 
حال همه این ارقام نسبت به کل عرضه انرژی اولیه 
کشور کمتر از 2 درصد خواهد شد که عدد باالیی 
نیست. باتوجه به تجربه سایر کشورها این عدد قابل 
دستیابی است؛ اگرچه اهداف و چشم اندازهایی که 
در اسناد توسعه کالن کشور دیده می شود ـ که البته 
به صورت مشخص در همه دنیا چنین روندی وجود 
دارد ـ چشم اندازهایی خوشبینانه و بلندپروازانه است اما 

اگر بخواهیم با ناامیدی به آن ها نگاه کنیم و بر همان 
منوال سابق ادامه مسیر دهیم، پیشرفت نمی کنیم.

لطفا بفرمایید در حال حاضر ساالنه چه حجمی از 
انرژی تجدیدپذیر را در کشور تولید می کنیم و  
ظرفیت مذکور برآیند چند سال تالش در این 

عرصه است؟ 
در حال حاضر ساالنه کمتر از 300 مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر تولید می کنیم. سابقه جریان انرژی های 
تجدیدپذیر در کشور به بیش از 20 سال می رسد 
اما از آنجاکه ما از منابع فسیلی غنی برخوردار بوده 
و از کشورهای برتر دنیا در این زمینه هستیم، به 
انرژی های  به طورکلی  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
جایگزین سوخت فسیلی نگاه جدی نشده است. اما 
شاید بتوان گفت در  8   ـ7 سال گذشته این نگاه تغییر 
کرده و روند توسعه آن سرعت بیشتری گرفته است. 
انرژی های  درزمینه  اوج گیری  حال  در  اکنون  ما 

تجدیدپذیر هستیم. 
عالوه بر نگاه جدی تری که در سال های اخیر به 
انرژی های تجدیدپذیر به عنوان منبع تامین انرژی 
از انرژی به مسائل  می شود، گره خوردن این نوع 
محیط زیستی سبب شده است یک بازوی محرکه 
کمک  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  به  نیز  دیگر 
کند. به نظر می رسد باتوجه به توافقات جهانی برای 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اینکه کشورهای 
انرژی های  توسعه  زمینه  این  در  دنیا  مختلف 
تجدیدپذیر را به عنوان راهکار مناسب مدنظر قرار 
داده اند، شاید بتوان گفت ما چندان انتخابی نداریم 
و مجبور هستیم به جهت پایبندی به کنوانسیون ها 
و همراهی با جریان جهانی در حوزه محیط زیست 
را  تجدیدپذیر  انرژی های  توان  از  استفاده  موضوع 

تحقق بخشیم.

فعاالن صنعت انـرژی هــای تجدیـدپذیـر از 
بوروکراسی های موجود گالیه می کنند. باتوجه 
با  فسیلی  جایگزینی سوخت های  به ضرورت 
زیست  محیط  سالمت  به لحاظ  نو  انرژی های 
همچنین  و  انرژی  نوع  این  مالی  منافع  نیز  و 
باتوجه به لزوم افزایش تولید پراکنده در کشور، 
درراستای تسهیل امور اداری و پیچیدگی های 
قانونی  مجوزهای  اخذ  جهت  بوروکراسی 
انجام  اقداماتی  بفرمایید چه  اطالع  درصورت 

شده است؟
فراینـد اخـــذ مجوزهـــای احــداث نیروگاه های 
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شده  کوتاه  بسیار  گذشته  با  مقایسه  در  تجدیدپذیر 
وقتی  است.  نیز کم شده  اداری  بوروکراسی  و  است 
یک سرمایه گذار اعالم آمادگی می کند، دلیلی وجود 
ندارد که فرایند ارزیابی طوالنی از او داشته باشیم. این 

رویکرد اکنون در سانا دنبال می شود. 
اما هرچه به سمت واقعی شدن پروژه پیش می رویم، 
بایستی سختگیری ها کمی بیشتر شود. مجوز احداث 
صرفا براساس ادعای سرمایه گذار مبنی بر اراده احداث 
اما در مرحله تخصیص زمین  اعطا می شود  نیروگاه 
نیز  ارزیابی  فرایندهای  و  می شود  جدی تر  موضوع 
جدی تر و دقیق تر می شود. بنابراین شاید گله و گالیه 
فرایند  پیشرفته تر  مراحل  درخصوص  سرمایه گذاران 
اداری است. البته در این رابطه وزارت نیرو اطالعات 
را  دانش بنیانی  مجموعه های  ما  اما  دارد  دقیق تری 
داشته ایم که صفر تا صد اقدامات آنان تا زمان شروع 
به احداث نیروگاه حدود 4 ماه به طول انجامیده است. 
شنیده ها حاکی از آن است که وزارت نیرو برنامه ای 
یک  قالب  در  اداری  فرایندهای  تجمیع  بر  مبنی  را 
که  معنی  بدین  است؛  داده  قرار  مدنظر  مجموعه 
سرمایه گذاران در ابتدای کار بدانند در هر مرحله چه 
مجوزی نیاز داشته و با کدام دستگاه در ارتباط خواهند 
بود. به این ترتیب مجموعه فعالیت های سرمایه گذاران 

مشخص بوده و از حالت پراکندگی خارج می شود. 
موارد یادشده مربوط به حیطه وظایف و اختیارات وزارت 
ماموریتی که در معاونت  به لحاظ  نیز  ما  اما  بود  نیرو 

علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم، حمایت های 
حوزه  وارد  که  دانش بنیانی  شرکت های  از  ویژه ای 
بحث های  شامل  که  می کنیم  می شوند،  تجدیدپذیر 
فناوری،  اکتساب  به دستیابی و  مختلف نظیر کمک 
کمک به برقراری ارتباط بین المللی شرکت ها، کمک به 
تشکیل شرکت های مشترک ایرانی و خارجی )به منظور 
ارتقای سطح شرکت های داخلی( و در مرحله بعد کمک 

به تجاری سازی فناوری های شرکت ها می شود. 
طریق  از  جمهوری  ریاست  فناوری  علمی و  معاونت 
برای  تجدیدپذیر  انرژی های  فناوری  توسعه  ستاد 
تسهیل  و  تجدیدپذیر  دانش بنیان  بخش  به  کمک 
در  را  تسهیالتی  حوزه  این  شرکت های  فعالیت های 
نظر گرفته است و عمال هم شاهد رشد این شرکت ها 
هستیم. ما نمونه های موفقی از این شرکت ها را داریم 
که هم ازنظر توان فنی و هم به لحاظ توان اقتصادی 
قابل  شکوفایی  خود  فعالیت  آغاز  زمان  به  نسبت 

توجهی داشته اند.

تامین  و  تجدیدپذیر  انرژی های  که  آنجا  از 
کسب وکاری  ایران  در  پراکنده  تولید  ادوات 
است،  مانده  بکر  تقریبا  که  می شود  محسوب 
در  سرمایه گذاری  برای  خارجی  شرکت های 
آیا  می دهند.  نشان  خود  از  بیشتری  رغبت  آن 
شرکت های  تا  است  شده  تمهیداتی اندیشیده 
خارجی به طور مستقل فعالیتی انجام نداده و با 

ما یک  دسته قوانین حمایتی داریم 
که شامل بحث خرید برق با ضریب 
افزاینده تا ۳۰ درصد است. این قوانین 
نیز مشوقی محسوب می شود که 
دستورالعمل های آن با همکاری معاونت 
علمی  و فناوری، وزارت نیرو و وزارت 
صنعت در قالب یک کارگروه تهیه 
شده است. براساس این قانون اگر 
سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر 
از تجهیزات داخلی استفاده کنند، قیمت 
برق تولیدی آنان به هر میزان که این 
تجهیزات را به کار ببرند، تا سقف ۳۰ 
درصد افزایش می یابد.
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شرکت های داخلی جوینت شوند؟ 
استقبال  شاهد  ما  گذشته  سال  یک  طی  به ویژه 
بسیار زیادی از سوی شرکت های خارجی بوده ایم 
و هیات های خارجی رفت وآمدهای زیادی به ایران 
داشته اند. جالب است بدانید که شاید درمورد بیش 
ایران سفر  به  از 90 درصد هیات های خارجی که 
هیات های  چه  و  سیاسی  هیات های  چه  می کنند، 
برای  عالقه  مورد  موضوعات  از  یکی  اقتصادی، 
موضوع  اسالمی ایران  جمهوری  با  همکاری 

انرژی های تجدیدپذیر است. 
این مساله از چند بُعد قابل تحلیل است. در کشورهای 
اروپایی به لحاظ انرژی های تجدیدپذیر، اشباع شده اند 
و به همین دلیل سیاست های حمایتی این کشورها 
هرروز کمرنگ تر می شود؛ مثال در کشور آلمان که 
بیش از 80 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب شده 
در مدار دارد، سیاست های حمایتی به شدت در حال 
کمرنگ شدن است. از سوی دیگر بازار و تقاضا نیز 
بنابراین شرکت های  این حوزه کم شده است؛  در 
بازارهای جدید هستند.  دنبال  به  این صنعت  برتر 
پتانسیل  و  ازنظر موقعیت جغرافیایی  ما  آنجاکه  از 
مطلوب  بسیار  وضعیتی  تجدیدپذیر  انرژی های 
زمین گرمایی،  بادی،  خورشیدی،  انرژی  حوزه  در 
پتانسیل زیست توده و حتی انرژی امواج و آب داریم، 
گرایش 90  زمینه  و  یافته  زیادی  جذابیت  ما  بازار 
درصدی یادشده را فراهم ساخته است. عالوه بر این 
امنیتی که ازنظر سرمایه گذاری در کشور وجود دارد، 
رغبت شرکت های خارجی را افزون ساخته است. 

ما در معاونت علمی و فناوری روی این موضوع تاکید 
داریم که شرکت های خارجی برای فعالیت های خود 
در ایران با یک شرکت داخلی جوینت شوند تا زمینه 
ارتقا و شکوفایی شرکت های داخلی در این همکاری 
با  مشترک ایجاد شود. اگرچه شرکت های خارجی 
ایران،  یک شرایط مشخص نظیر ثبت شرکت در 
تغییر نام شرکت یا سایر قوانین مشخص می توانند 
فعالیتی مستقل انجام دهند اما به شخصه موردی را 
به یاد ندارم که یک شرکت خارجی متقاضی فعالیت 
شرکت های  برای  چراکه  باشد؛  ایران  در  مستقل 
خارجی نیز نیاز به جوینت شدن با یک شرکت ایرانی 
را احساس می کنند. شرکت های خارجی درصورت 
فرایندهای  منطقه ای  با شرکت های  جوینت شدن 
بیشتری طی می کنند و عمال  به سهولت  را  الزم 
بیشتری  اطمینان  خود  سرمایه گذاری  با  دررابطه 
پیدا می کنند. ما در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از هیچ شرکت خارجی مستقلی حمایت 

کار  با  دررابطه  ما  حمایت های  تمام  و  نمی کنیم 
البته  است؛  ایرانی  و  خارجی  مشترک شرکت های 
همانطور که اشاره کردم آنچه عمال اتفاق می افتد، 

فعالیت های مشترک است.

آیا درصـورت تمایـل شـرکت های خارجی به 
فعالیت مسـتقل، شـرایط فعالیت شرکت های 
حـوزه  در  خارجـی  شـرکت های  بـا  داخلـی 

تجدیدپذیـر قابـل رقابت اسـت؟
یکی از چالش های سرمایه گذاری خارجی در ایران 
بر  است. شرکت های خارجی عالوه  همین مساله 
قرارداد خرید تضمینی، خارجی بابت سرمایه گذاری 
دریافت  گارانتی  سرمایه گذاری  سازمان  از  خود 
می کنند اما شرکت های داخلی بابت سرمایه گذاری 
از  فقط  و  نمی کنند  دریافت  گارانتی  چنین  خود 
وزارت  می شوند.  برخوردار  تضمینی  خرید  قرارداد 
دولتی می دهد که  گارانتی  به شرکت ها یک  نیرو 
مطابق آن برق تولیدی این شرکت ها به مدت 20 

سال خریداری می شود.
داخلی  شرکت های  با  درمقایسه  به طورکلی  ولی 
خارجی  سرمایه گذاری  از  خاصی  حمایت  چندان 
از  سرمایه گذاری  سازمان  حمایت  نمی شود.  انجام 
باید  که  استثناست  مورد  شرکت های خارجی یک 
براساس قانون برای شرکت های خارجی نسبت به 
بازگشت اصل سرمایه آن ها یک نوع اطمینان ایجاد 
کند؛ چراکه درواقع این شرکت ها سرمایه خود را به 
کشوری می آوررند که در آن اختیاری ندارند. با این 
وجود من در جریان هستم که شرکت ها می توانند به 
پشتوانه قرارداد خرید تضمینی که وزارت نیرو منعقد 
می کند و یک گارانتی دولتی محسوب می شود، از 

بانک ها تسهیالتی دریافت کنند.

گالیه دیگر فعاالن صنعت تجدیدپذیر و تولید 
پراکنده دررابطه با نبود یا کمبود استانداردها در 
این حوزه است. لطفا توضیح دهید استانداردها 
و الزامات فنی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر  
و تولید پراکنده در چه شرایطی به سر می برد؟ 
بله این امر صحت دارد و کمرنگ بودن استانداردهای 
فنی یکی از مشکالت این حوزه است که شاید در 
این  بشود.  هم  دیگری  مشکالت  زمینه ساز  آینده 
امکان وجود دارد که سرمایه گذار یا بهره بردار در اثر 
مشکالت آتی که برای او ایجاد می شود، از این منابع 
جایگزین انرژی گریزان شود. ما تالش می کنیم که 
برای توسعه یک سیستم جدید فرهنگ سازی کنیم؛ 

داشته  عملکرد خوبی  این سیستم جدید  اگر  حال 
به  مثبت  امتیاز  یک  فرهنگ سازی  روند  در  باشد 
یا  داد  مانور  آن  روی  می توان  که  آورده ایم  دست 
این  اگر  برداشت؛ ولی  را محکم تر  بعدی  گام های 
فرهنگ جدید پاسخ مثبتی نداشته باشد، در مراحل 
بعدی فرهنگ سازی با مشکل مواجه خواهیم شد. 

به عنوان مثال اگر در مناطقی که دسترسی به شبکه 
منابع  طریق  از  روستایی  برق  توسعه  ندارد،  وجود 
استاندارد  سیستم های  از  و  شود  انجام  تجدیدپذیر 
استفاده نشود، تمام جامعه بهره بردار به یک مخالف 
شد.  خواهند  تبدیل  تجدیدپذیر  انرژی های  جدی 
تجربیات ناموفقی از این دست در کشور وجود دارد 

و شرایط خیلی آرمانی نیست. 
استاندارد از مسائلی است که در آن نقیصه داریم و 
نیاز به تقویت دارد. ما نیز در این حوزه در حال فعالیت 
هستیم تا در قالب کارگروه ها و کمیته های مشترک 
استاندارد،  سازمان  نیرو،  وزارت  صنعت،  وزارت  با 
دانشگاه ها و سایر دستگاه های ذی ربط استانداردهایی 
برای  الزام آور  استانداردهای  به  که  کنیم  تدوین  را 
استفاده از سیستم های تجدیدپذیر تبدیل شود؛ چه 

در بحث واردات و چه در بخش تولید. 
اگرچه ما در حال حاضر از مراکز تست و استاندارد 
برخوردار هستیم؛ ولی متاسفانه آن ها قوت و کارایی 
الزام آور شدن ندارند که این کمبود  کافی را برای 
عمال یک تهدید برای حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
محسوب می شود. اما این تهدید در بخش نیروگاهی 
مقداری کم رنگ تر است و دلیل آن این است که در 
این بخش خود سرمایه گذار فعالیت بهره برداری را 
نیز انجام می دهد و آنگاه برق تولیدی را به فروش 
می رساند. درواقع در بخش نیروگاهی سرمایه گذار 
همان بهره بردار است و به همین جهت از بهترین 
و عمری ترین سیستم استفاده می کند. اما در حوزه 
تولید پراکنده و استفاده های خرد ورود و حتی تولید 
محصوالت بی کیفیت از چالش هایی است که حتما 

باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیا اقداماتی که در راستای تدوین استانداردها 
الزامات فنی انجام می شود در سال 96 به  و 

بهره برداری خواهد رسید؟
نتیجه  به  در سال 96  اقدامات  این  تصور می کنم 
برسد؛ چراکه ما هم در بخش تجهیز آزمایشگاه ها 
کمک می کنیم، هم در تدوین استانداردها مشارکت 
الزم را داریم. بنابراین امیدوار هستیم در سال 96 

استانداردها به پختگی الزم برسد. 
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برخی می گویند پیرو مصوبه هیات وزیران مبنی 
بر تامین 2۰ درصد از برق دستگاه های دولتی 
از محل انرژی های تجدیدپذیر، دولت درنظر 
را  تجدیدپذیر  برق  عوارض  از  بخشی  دارد 
که از محل قبوض مشترکین تامین می شود، 
در  خورشیدی  نیروگاه های  ساخت  صرف 
موضوع  این  آیا  کند.  دولتی  ساختمان های 

صحت دارد؟
که  حساس  بسیار  مالی  منابع  از  یکی  اتفاقا 
نظارت های بسیار شدیدی روی آن انجام می شود، 
همین منابع عوارض برق است؛ چراکه این عوارض 
منبعی است که به بودجه دولتی ندارد و براساس 
کیلووات ساعت برق مصرفی ازسوی مردم تامین 
می شود. این مبلغ در گذشته 30 ریال بوده است 
کرده اند.  مطرح  را  ریال   50 پیشنهاد  اکنون  و 
بنابراین به جهت حساسیت های نظارتی که وجود 
دارد، نوع استفاده از این منبع عالی نمی تواند چندان 

نگران کننده باشد.
برق  از  درصد   20 تامین  طرح  اجرای  درراستای 
سیستم های  طریق  از  دولتی  ساختمان های 
برق مجموعه دولتی کم  تجدیدپذیر، قطعا سهم 
می شود؛ بنابراین اجرای طرح کامال قابل نظارت 

است و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.
عالوه بر این دررابطه با منابع مالی طرح نیز نگرانی 
از الیحه جدید ساالنه  عواید حاصله  ندارد.  وجود 
هزار و 100 میلیارد تومان خواهد بود. وانگهی در 
حال حاضر بااینکه هنوز عوارض برق 30 ریال است، 
در حوزه تجدیدپذیر نمی شود یک سرمایه گذار یافت 
که بتواند ادعا کند برق تولید کرده، صورت وضعیت 
خود را به سازمان انرژی های نو ایران ارائه کرده و 
آنجا برای خرید برق از او منابع در اختیار نداشته اند. 
بنابراین در این حوزه به هیچ وجه کمبود منابع نداریم 
و حتی برای توسعه چندبرابری ظرفیت نیروگاه های 
ایجادشده منابع کافی در اختیار داریم. پس دلیلی 

برای نگرانی فعاالن صنعت برق وجود ندارد.

افزایش  از  حاصل  بودجه  می کنید  تصور 
عوارض برق چه تغییرات چشمگیری در حوزه 

انرژی های تجدیدپذیر ایجاد کند؟
اکنون اتفاق خاصی نیفتاده است؛ فقط دست دولت 
باز  بیشتری  تا ظرفیت  برای خرید تضمینی برق 
شده است؛ ولی تسهیالت بیشتری در این حوزه 
ایجاد نشده است. تنها چیزی که با افزایش عوارض 
برق در شرایط فعلی انتظار می رود این است که 

سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتر به این حوزه ورود 
کنند. البته این موضوع یک مزیت جانبی به همراه 
دارد. زمانی که توسعه ظرفیت افزایش می یابد، عمال 
بازاری برای صنایع داخلی شکل می گیرد؛ مثال اگر 
ایران  در  خورشیدی  پنل های  بازار  کنیم  فرض 
ساالنه 40 مگاوات باشد )این مقدار نیز به صورت 
خرد تهیه می شود و هرکس به میزان اندک تقاضای 
خرید دارد(، شاید برای صنعتگر و تولیدکننده پنل 
باشد که  نداشته  را  این جذابیت  نبوده و  به صرفه 
و  صنعتی  سرمایه گذاری  بحث های  وارد  را  خود 

راه اندازی صنعت فتوولتاییک کنند.
اما تصور کنید این بازار 40 مگاواتی به یک بازار 
400 مگاواتی تبدیل شود؛ آنگاه مشتری بالقوه این 
بازار از خرید 3ـ2 مگاواتی تا سطح خرید 40ـ30 
مگاواتی ارتقا می یابد و در این صورت سرمایه گذاری 
به صرفه  مقرون  داخل  برای صنعت  این حوزه  در 
خواهد شد. بنابراین افزایش قیمت قبوض برق بازار 
داخل را برای ورود صنعتگران به حوزه انرژی های 

تجدیدپذیر جذاب می کند.
داریم که  قوانین حمایتی هم  ما یک سری  ضمنا 
تا 30  افزاینده  ضریب  با  برق  خرید  بحث  شامل 
محسوب  مشوقی  نیز  قوانین  این  است.  درصد 
می شود که دستورالعمل های آن با همکاری معاونت 
در  صنعت  وزارت  و  نیرو  وزارت  فناوری،  علمی و 
قالب یک کارگروه تهیه شده است. براساس این 
قانون اگر سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر از 
تجهیزات داخلی استفاده کنند، قیمت برق تولیدی 
آنان به هر میزان که این تجهیزات را به کار ببرند، تا 
سقف 30 درصد افزایش می یابد؛ این بدین معناست 
که اگر قیمت هر کیلووات ساعت برق فتوولتاییک 
490 تومان باشد، این رقم می تواند با به کارگیری 
تجهیزات داخلی در نیروگاه تا 30 درصد افزایش یابد. 
این قانون سبب تشویق سرمایه گذاران برای استفاده 
از تجهیزات داخلی می شود که تحریک بازار برای 
حرکت صنعتگران در توسعه تجهیزات این نوع از 
انرژی را به دنبال خواهد داشت. البته شایان ذکر 

است این قانون هنوز ابالغ نشده است. 

دررابطـه با اینکـه چه مقـدار از ایـن ۳۰ درصد 
تعیین کننـده  معیارهایـی  چـه  شـود،  محقـق 

؟ ست ا
آیین نامه هـا و دسـتورالعمل هایی در ایـن رابطـه 
تدویـن شـده اسـت. بحـث طراحـی نیروگاه های 
فتوولتاییک، پنل خورشـیدی، سـلول خورشـیدی، 



آن دسته از شرکت های دانش بنیان 
که وارد حوزه انرژی های تجدیدپذیر 

شوند می توانند براساس قوانین 
حمایت از شرکت های دانش بنیان 

از معافیت های مالیاتی، معافیت های 
گمرکی، ضمانتنامه های بانکی صادره 

ازسوی صندوق های ویژه و سایر شرایط 
حمایتی خاص برخوردار شوند. به عالوه 

صندوق نوآوری و شکوفایی به طور 
اختصاصی از شرکت های دانش بنیان 

حمایت می کند که در همین راستا از آن 
دسته از شرکت های دانش بنیان که در 

حوزه تجدیدپذیر فعالیت می کنند نیز 
حمایت به عمل خواهد آورد.

کابـل و اتصـاالت و ... هرکـدام درصدهایی دارند 
کـه درصورت سـاخت داخـل بـودن، مجموعا  30 

درصـد افزایـش قیمـت را تشـکیل می دهند. 

از  نو  انرژی های  توسعه  اینکه  به  باتوجه 
که  آنجا  از  و  است  کشور  مهم  نیازهای 
شرکت های خصوصی به تنهایی توانایی تامین 
کلیه زمینه های مالی و تجهیزاتی این صنعت 
معافیت های  زمینه  در  دولت  نیستند،  دارا  را 
و  خرید  ضمانت  اجتماعی،  تامین  مالیاتی، 
چه  زمینه  این  در  حمایتی  شیوه های  سایر 

تمهیداتی اندیشیده است؟
در بحث تجدیدپذیر اولین حمایتی که وجود دارد 
که  است  سال   20 به مدت  برق  تضمینی  خرید 
در  می شود.  محسوب  بزرگی  حمایت  به تنهایی 
گذشته این بازه زمانی 5 ساله بود و در یکی دو سال 

اخیر به 20 سال افزایش یافته است. 
در کشور مناطقی وجود دارد که تحت عنوان مناطق 
آزاد از آن ها یاد می شود. این مناطق از معافیت های 
سرمایه گذاران  اگر  هستند.  برخوردار  خود  خاص 
حوزه تجدیدپذیر به سمت فعالیت در مناطق آزاد 
بروند، می توانند برای تجهیزاتی که وارد می کنند 
از معافیت های گمرکی استفاده کنند که این کار 

باعث کاهش حجم سرمایه گذاری اولیه می شود.
همچنین آن دسته از شرکت های دانش بنیان که 
تجدیدپذیر شوند می توانند  انرژی های  وارد حوزه 
براساس قوانین حمایت از شرکت های دانش بنیان 
گمرکی،  معافیت های  مالیاتی،  معافیت های  از 
ضمانتنامه های بانکی صادره ازسوی صندوق های 
برخوردار  خاص  حمایتی  شرایط  سایر  و  ویژه 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  به عالوه  شوند. 
دانش بنیان  شرکت های  از  اختصاصی  به طور 
حمایت می کند که در همین راستا از آن دسته از 
تجدیدپذیر  حوزه  در  که  دانش بنیان  شرکت های 

فعالیت می کنند نیز حمایت به عمل خواهد آورد. 
خود  الزم،  شرایط  کسب  با  می توانند  شرکت ها 
از  و  کنند  ثبت  دانش بنیان  شرکت  به عنوان  را 

تسهیالت ویژه این حوزه برخوردار شوند.

فعال  خصوصی  بخش  کار  تسهیل  برای  آیا 
در این حوزه یا سندیکای صنعت برق ایران 

توصیه یا پیشنهادی دارید؟
انرژی های تجدیدپذیر قطعا  به حوزه  توجه جدی 
رقم  آن  فعال  شرکت های  برای  روشن  آینده ای 

خواهد زد؛ چراکه روندهای جهانی به سمت توسعه 
این نوع از انرژی و استفاده از منابع جایگزین حرکت 
وارد  زودتر  که  شرکت هایی  بنابراین  و  می کند 
این عرصه شوند سهم بیشتری از بازار را به خود 

اختصاص می دهند.
کشورهای  در  دیگری  مزیت  ما  همچنین 
این  در  نیز  کشورها  این  چراکه  داریم؛  همسایه 
زمانی  فاصله  یک  با  شاید  و  هستند  بکر  زمینه 
طی  را  تجدیدپذیر  حوزه  در  توسعه  روند  کوتاه 
ایران  برق  صنعت  سندیکای  اگر  بنابراین  کنند؛ 
بتواند  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  تقویت  با 
فعال  نقش  قانونگذاری  و  سیاستگذاری  ابعاد  در 
کند،  ایفا  را  قانونگذار  و  دولت  از  مطالبه گری  و 
براساس تجربه خیر بسیاری را ایجاد خواهد کرد. 
کشور،  انرژی های  سبد  به  تنوع بخشی  بحث  در 
بحث امنیت انرژی، تولید پراکنده، موضوع محیط 
زیست و موارد مشابه چالش هایی هستند که یک 
پای اصلی در راهکار آن ها انرژی تجدیدپذیر است. 
بنابراین قطعا کسب وکار انرژی های تجدیدپذیر در 
آینده نزدیک بسیار پررونق خواهد بود و هر شرکتی 
که بتواند با قدرت ورود پیدا کند از آینده روشنی 

برخوردار خواهد شد. 
از طـرف دیگـر بحـث تولیـد صنعتـی تجهیـزات 
کاری  حوزه هـای  درمیـان  کـه  تجدیدپذیـر 
شـرکت های عضو سـندیکای صنعت بـرق ایران 
نیز به چشـم می خـورد، باتوجه به قانـون حمایتی 
مرتبـط بـا افزایـش قیمـت تـا سـقف 30 درصـد 
می تواند ازسـوی سـندیکا مـورد تاکید قـرار گیرد.
تقویت  و  باقدرت  ورود  مطالبه گری،  بنابراین 
که  هستند  موضوعاتی  از  حوزه  این  شرکت های 
از  بیش  می تواند  ایران  برق  صنعت  سندیکای 

گذشته مدنظر قرار دهد.

است؟  چگونه   96 سال  از  شما  پیش بینی 
چشمگیری  اتفاق   96 سال  در  می کنید  فکر 
در حوزه تجدیدپذیر رقم بخورد یا احتماال به 
آهسته  حرکت  پیش  سال های  ترتیب  همان 

خود را دنبال خواهد کرد؟
انجام  نمایی  به صورت  تجدیدپذیر  حوزه  رشد 
می شود؛ بدین معنی که رشد هرسال خیلی بیشتر 
از رشد سال قبل است اما نمی توان گفت سال 96 
نقطه عطفی خواهد بود که رشد خارق العاده ای را در 
حوزه تجدیدپذیر رقم بزند؛ با این وجود رشد سال 
96 قطعا از رشد سال 95 بسیار بیشتر خواهد بود
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در ابتدا لطفا ضمن توضیح مختصری در مورد پیشینه و اهمیت ورود 
انرژی های تجدپذیر  به عرصه  نیز بخش دولتی  و  بخش خصوصی  
چه  با  مدت  این  در  عرصه  این  فعالین  بفرمایید  پراکنده،  تولید  و 

چالش هایی در واحد صنعتی خود روبرو بوده اند؟
برای پاسخ به این سوال باید به سیاست هایی که از دهه 70 میالدی و پدیده ای 
توجه  ایجاد شد  توسعه یافته  برای کشورهای  نفتی  که تحت عنوان تحریم 
کنیم. در آن زمان تفکری با هدف کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی 
در کشورهای توسعه یافته شکل گرفت. شاید نگاه های اولیه سیاسی بود، اما 
به تدریج نگاه های بازرگانی و اقتصادی نیز در این رابطه با دیدگاهی راهبردی 
تحت عنوان سیاست های بهره  وری انرژی در کشورهای توسعه یافته در دو 
بخش مطرح شد. یک بخش  به ایجاد و توسعه انرژی های تجدیدپذیر مربوط 
می شد و بخش دوم توسعه و ارتقاء کارایی انرژی را با اصطالحی دربرمی گرفت 
که امروزه تحت عنوان بهره وری انرژی مطرح است. این موارد به عنوان دو 
راهبرد استراتژیک با هدف کاهش وابستگی به حامل های سوختی در نظر 
گرفته شد. در این میان توجه به  مباحثی چون آالینده ها، نازک شدن الیه اوزن، 
گرمتر شدن هوا، رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی، بحث های قیمت و ... 
با این تفکر همراه شد. از این رو همه نهادهای بین المللی مرتبط به این نتیجه 
رسیدند که باید برای نجات حیات کره زمین، به اعمال سیاست های بهره وری 

انرژی با دو شاخه  مذکور بپردازند. 
بر این اساس کشورهای مختلف وارد این مقوله شدند و توسعه انرژی تجدیدپذیر 
به عنوان یکی از آیتم های جدی برای عدم وابستگی به سوخت های فسیلی مورد 
توجه تمام دنیا قرار گرفت. آفتاب، باد، زیست توده و هر منبع دیگری که بشود از 
آن انرژی تجدیدپذیر و برق تولید کرد، دستاویزی برای محققان و پژ وهشگران 
شد. در طول 50 سال گذشته، این مهم به شدت در کشورهای توسعه یافته 

آنجا که امروِز صنعت انرژی های تجدیدپذیر و آنچه را به عنوان 
برق پاک می شناسیم برساخته است، همچون دیگر صنایع از نیازی 
برآمد که رفته رفته ابعاد آن وسیع تر شد تا جایی که شاید به جرات 
بتوان گفت بدون توجه به این عرصه، نمی توان آینده ای طوالنی را 
برای حیات در کره خاکی متصور بود. مشاهده نمودهای عینی این 
مخاطره جدی تا آنجا پیش رفت که کشورهای جهان را از فقیر و 
غنی، توسعه یافته و در حال توسعه و کم توسعه جهت پیش گیری 
یا در حداقل امر، به تاخیر انداختن این سرنوشت هولناک با یکدیگر 
شریک کرد و منجر به تدابیری در این زمینه در عرصه بین المللی 
شد. ایران نیز به مدد فعالینی که حتی پیش از این تحرکات 
 بین المللی، دغدغه توسعه انرژی های پاک را با فکرو عمل و سرمایه 
خود عجین ساختند، هرچند شاید از نخستین و پیشرفته ترین های 
جهانی این صنعت نباشد اما این شانس را دارد تا افق های مدون 
و روشنی را پیش رو داشته باشد. سعیدمهذب ترابی یکی از این 
فعالین باسابقه و خوش سابقه این صنعت است که سال ها تالش او 
و دیگر هم قطارانش در تدوین شالوده های اصلی صنعت انرژی های 
تجدیدپذیر، امروز در شمایل سازمانی به نام ساتبا رخ می نماید که 
اهداف بلندپروازانه این صنعت را جهت مطرح شدن به عنوان متن 
و اولویت اصلی در آینده صنعت برق کشور مطرح می کند. شایسته 
است تا فرصت ها و چالش های این حوزه را در این گفت وگو از دیدگاه 
وی به نظاره بنشینیم:
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کشورهای  به  تدریجا  و  گرفت  قرار  پیگیری  مورد 
دیگری که دارای سوخت فسیلی نبودند نیز کشیده 
شد. اما این امر در کشورهایی مثل ایران که دارای 
منابع  نفت بودند با آن شدت و جدیت دنبال نشد. تا 
اینکه با افزایش تدریجی نرخ های سوخت، قیمت های 
تمام شده افزایش یافت و کشورهای نفت خیزی چون 
ایران به این نتیجه رسیدند که می باید از منابع الیزال 
انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده کنند 
و  به جای خام فروشی سوخت های فسیلی،  آن را به 
صورت فراوری شده و با تبدیل کردن به مواد  مصرفی 

صادر کنند. 
سال   15 ظرف  مختلفی  مطالعات  اساس  براین   
وزارت  در  انرژی  معاونت  شگل گیری  با  گذشته 
نیرو جهت امکان سنجی از منابع برق تجدیدپذیر یا 
کلیه منابع طبیعی دیگری که  می توانند در کشور 
مورد بهره برداری قرار گیرند صورت گرفت و روشن 
انرژی  از  اعم  مربوطه  بخش های  اغلب  در  شد 
خورشیدی، بادی و زیست توده، از منابع بسیارخوبی 
در کشور برخورداریم. در نتیجه راهبردهای کشور 
انرژی  تولید  برای  منابع  این  از  بهره برداری  جهت 

مشخص شد. 
و  زمینه  این  در  مثبت  تفکر  این حال علی رغم  با 
توسعه  عمال  بود،  شده  انجام  که  تمامی مطالعاتی 
انرژی های تجدیدپدیر در کشور با چالش هایی روبرو 
به سوخت های  که  دلیل  این  به  شاید  است.  بوده 
فسیلی وابسته بودیم، استفاده از آن برای ما راحتتر 
سرمایه  گذاری  هزینه های  دیگر  طرف  از  و  بود 
اینها  بود.  باال  بسیار  نیز    تجدیدپذیر  انرژی  برای 
تمام  وجود  با  که  داد  هم  دست  به  دست  همه 
شده،  مشخص  دستورکارهای  و  امکان سنجی ها 
مسائل اعتباری، نقدینگی و شاید عدم اراده و یقین 
کافی در اجرای این پروژه ها سبب شد رشدی که در 
کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای همسایه در 
بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر داشتند کمتر در 

ایران تحقق پیدا کند.
انرژی  های  با  مرتبط  تکنولوژی های  مدت  این  در 
تمام شده  قیمت های  و  هزینه ها  و  تجدیدپذیر 
سرمایه گذاری در این زمینه در دنیا به شدت تغییر 
کرد، به طوری که با کاهش چشمگیر هزینه ها و 
حوزه   جدید  تکنولوژی های  در  کارایی  افزایش 

انرژی های تجدیدپذیر روبرو بودیم. 
 از این رو ظرف 5 الی 6 سال گذشته وزارت نیرو بیش 
از پیش به تقویت این حوزه پرداخت. به این ترتیب 
در برنامه های توسعه مقرر شد که هر ساله 1000 

تجدیدپذیر  انرژی های  بخش  در  نیروگاه   مگاوات 
تاسیس شود و اکنون نیز بنا به افق های ترسیم شده 
تا سال 1404 بنا است حدود 5000 تا 7000 مگاوات 

نیروگاه تجدیدپذیر مورد بهره برداری قرار گیرد.
با توجه به آمار و ارقام ارائه شده پیدا است به اهدافی 
که پیش از این مشخص شده دست نیافته ایم، علت 
اصلی عدم تحقق این اهداف را شاید بتوان در چند 

مورد دسته بندی کرد: 
این  اهمیت  نظر می رسد که  به  باز هم  آنکه  اول 
موضوع برای مدیران کشور به صورت اجرایی مطرح 
تجدیدپذیر  انرژی های  اهمیت  شاید  است،  نشده 
مورد پذیرش همه باشد، اما این امر  می بایست به 
برسد که  اجرا  مرحله  به  نهایتا  و  تبدیل شود  باور 

ظاهرا این فرایند همچنان تکمیل نشده است. 
نیازمند  تجدیدپذیر  انرژی های  آنکه  دوم  نکته 
سرمایه گذاری زیادی است که با توجه به مشکالت 
کلیه  و  بوده  خارج  دولت  توان  از  کشور  اقتصادی 
خصوصی  بخش  جذب  سمت  به  هم  کشورها 
مایل  داخلی  خصوصی  بخش  اما  رفته اند.  پیش 
است روی پروژه هایی با بازه سودرسانی کوتاه مدت 
خرید  نرخ های  آنکه  علی رغم  کند.  سرمایه گذاری 
همچنان  است،  مناسب  تجدیدپذیر  انرژی های 
الزم  انگیزش  سرمایه گذاری ها  سایر  به  نسبت 
بخش  سرمایه گذار  نتیجه  در  نمی کند.  ایجاد  را 
خصوصی ترجیح می دهد به جای ورود به مقوله ای 
سرمایه   نمی گیرد،  تعلق  بدان  کافی  تضامین  که 
خود را جای دیگری مطرح کند و در پیچ وخم های 

نرخ های خرید  است  ممکن  که  نگیرد  قرار  اداری 
برق حاصل از آن را تابع تصمیم گیری های مقطعی 
کند.  به طور خالصه سرمایه گذار در مقایسه با سایر 
سرمایه گذاری ها امنیت کافی را جهت ورود به این 
از چالش های  امر  این  که  نمی کند  احساس  حوزه 

جدی است و نیازمند روش شناسی مناسب است. 

اولویت بنــدی مسائل  در  جنابعــالی  نظر  به 
انرژی هــای  حوزه  در  فعــال  شرکت هــای 
رتبه بندی،  چون  مواردی  میان  از  تجدیدپذیر 
الزامــات  صـدور تضـامین، استانداردهــا و 
فنی، به روز ســازی قوانین حـامیـانه، افزایش 
ظرفیت  های فنی، تشویق سرمایه گذاری داخلی 
بیشتری  ارجحیت  از  یک  کدام  و ...  خارجی  و 
رفع  برای  الزم  راهکارهای  و  بوده  برخوردار 
موانع و  توسعه فرصت های این حوزه  چیست؟ 
اصلی ترین مساله در بحث توسعه سرمایه گذاری ها 
بخش  انگیزش  و  ورود  تجدیدپذیر  بخش  در 
خصوصی است. طبیعتا وظیفه دولت مردان و وزارت 
البته  را تسهیل کنند.  این ورود  نیرو آن است که 
تصور تسهیل گری دولت با ورود بدون کیفیت در 
تسهیل گرانه  سازوکار  باید    نشود.  پروژه ها اشتباه 
برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود. برای مثال 
دولت مردان  توسط  برق  خرید  نرخ های  نحوی  به 
تضمین شود که ظرف مدت 5 سال تغییری  نیابد 
شود  شده  دیده  طوری  مراتب  برنامه  قانون  در  یا 
منابع  از  حاصل  برق  خرید  نرخ  سالیانه  عدد  که 
مشخص  همه  برای  قرارداد  ابتدای  از  تجدیدپذیر 
بندهای مشخص  به  بنا  تا سرمایه گذار  باشد  شده 
برنامه ششم توسعه از چند و چون این  نرخ ها طی 

سال های مختلف با خبر باشد.
پیدا  است.  بانک ها  مشارکت  جلب  نکته  دومین 
فعلی  نقدینگی  گردش  میزان  به  توجه  با  است 
سرمایه گذاران خارجی،  بانک های کشور  می بایست 
این تسهیالت را ارائه دهند و برای این کار بانک ها 
امنیت  و  برخوردار شوند  انگیزش الزم  از  باید  نیز 

سرمایه آنان نیز تامین شود.
سرمایه گذار  هوشمندانه  ورود  اجازه  سوم  بحث 
خارجی است. سرمایه گذار خارجی طبیعتا تابع قوانین 
و  روشن  بتوانیم چارچوبی  باید  ما  است.  ما  کشور 
مشخصی را برای این دسته از سرمایه گذاران تصویر 
کنیم  تا بسیار دقیق بداند چه طور و کجا می خواهد 
سرمایه گذاری اش را انجام دهد و در آن چارچوب 

احساس امنیت کند.

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر

 به نظر می رسد که اهمیت این 
موضوع برای مدیران کشور به 
صورت اجرایی مطرح نشده 

است، شاید اهمیت انرژی های 
تجدیدپذیر مورد پذیرش همه 
باشد، اما این امر  می بایست به 

باور تبدیل شود و نهایتا به مرحله 
اجرا برسد که ظاهرا این فرایند 

همچنان تکمیل نشده است. 
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پیرو معاهــدات بین المللی چون COP21 و 
تعهدات کشورهـا جهت کاهش گازهـــای 
گلخانه ای، اقداماتی جهت تقویت انرژی های 
تجدیدپذیر و چرخش تامین انرژی کشورها 
به سمت انرژی های نو قابل مشاهده است، 
لطفا ضمن ذکر نمونه هایی از تجربیات موفق 
ایران  بفرمایید جایگاه  بین المللی  در سطح 
ارزیابی می فرمایید  زمینه چگونه  این  در  را 
و بــرای دستیــابی به اهـداف و تعهدات 
تعیین شده چه اقداماتی در سطوح مختلف 
الزم االجرا  کشور  اجرایی  و  تصمیم گیری 

است؟
در واقع نمی توان به طور دقیق و یقینی گفت به 
چه میزان به اهداف تعیین شده در تعهدات کشور 
نزدیک شده ایم زیرا در وهله اول آمار و اطالعات 

دقیقی وجود ندارد.
انرژی   بین المللی  آژانس  اطالعات  براساس 
)IEA(، ایران از 10 کشور اول آالینده دنیا است. 
البته نکته قابل توجه در این بحث آن است که 
نباید چندان به این آمار  استناد کرد، زیرا اگر خط 
سیر این آمارها را ظرف 50 سال گذشته رسم 
شود قابل مشاهده است که کشورهای صنعتی 
توسعه  از  این سطح  به  تا  آمریکا  چون چین و 
ایران  به  نسبت  بیشتر  بار  میلیون ها  رسیده اند، 
ایجادکننده این آالینده ها بوده  اند. طبیعتا اگر بنا 
باشد برای توسعه، هزینه  کاهش آالینده ها نیز 
لحاظ شود، باید هزینه بیشتری پرداخت کرد. این 
در حالی است کشورهای توسعه یافته با هزینه ای 
کمتر و بدون هزینه هنگفت محیط زیست  به 
این سطح از توسعه دست یافته اند.  هر چند که 
این رویکرد از نگاه جهانی درست است و همه 
باید برای محیط زیست و تعهد فرانسه کمک 
کنند، اما اگر قرار باشد چنین امری محقق شود به 
نظر من ابتدا باید نگاهی به داشته ها و توانایی ها 
در وضعیت موجود داشته باشیم و بدانیم چگونه 
می خواهیم در عین توسعه ای که قرار است ایجاد 
کنیم به کاهش مشکالت زیست محیطی مبادرت 
ورزیم، به این معنا که سهم عوامل مختلف باید 
مشخص و ساالنه رصد شود.  این در حالی است 
که من در ذهنم نیست و جایی ندیده ام که اگر 
برای مثال قول 7 درصد کاهش داده شده، این 
7 درصد توسط چه کسانی قرار است انجام شود 
و متولی اش چه نهادی است. درست است که 
دولت جمهوری اسالمی این تعهد را داده است، 

هستند  مختلفی  اجزای  دولت  این  کنار  در  اما 
که این آالینده ها را ایجاد می کنند، وزارت نفت، 
وزارت صنایع، وزارت نیرو و ... در این آالیندگی 
سهم دارند و دولت باید مشخص کند که متولی 
دیوان  یا  است  زیست  محیط  سازمان  کیست؛ 

محاسبات یا مجلس یا .....؟
پـس مسـاله مهـم آن اسـت کـه سـهم هـر 
سـازمان کامـال مشـخص شـود، بدیـن معنـا 
ایـن  هزینه هـای  تعییـن شـود  کـه مشـخصا 
کاهـش آالیندگـی از چـه طریق قابـل پرداخت 
اسـت. وقتـی از قیمت تمام شـده بـرق صحبت 
می  شـود روشـن اسـت کـه به خـودی خـود بـا 
قیمـت فـروش آن بسـیار تفـاوت دارد، در ایـن 
شـرایط در حـال توسـعه هزینـه جدیـد دیگـر  
نیـز به عنـوان محیـط زیسـت اعمـال می شـود 
کـه معلـوم نیسـت از کجـا بایـد تامیـن شـود. 
در نتیجـه 2 یـا 3 سـال بعـد بـه جایـی خواهیم 
داشـته ایم  کـه  تعهـدی  می بینیـم  کـه  رسـید 

انجـام نشـده اسـت.

شنیده هــا حاکی از آن است که بــه زودی 
قالب  در  سابا   و  سانا  سازمان  دو  ادغام 
یک سازمان واحد با عنوان ساتبا که هر دو 
را  انرژی  بهره وری  و  نو  انرژی های  بخش 
تحت مدیریت خواهد داشت، در دستور کار 
از سازوکار  جزییاتی  بیان  دارد. ضمن  قرار 
شما  نظر  از  شرکت،  این  برای  تعیین شده 
این ادغام چه نتایجی را اعم از مثبت یا منفی 
برای فعاالن حوزه انرژی های تجدیدپذیر و 

تولید پراکنده به همراه خواهد داشت؟
این ادغام بسیار کار مبارکی است. سالیان سال 
صنعت برق در وزرات نیرو در پی  تحقق این 
پیش نویس  تنظیم  در  بنده هم  و  بوده  موضوع 
مشارکت    آموردلی  مهندس  با  آن  اساسنامه  
ادغام  پیگیری  زمان هم  داشته ام که در همان 
مساله  این  از  نگرانی  براساس  سازمان  دو  این 
باشند،  جدا  هم  از  سازمان  دو  این  اگر  که  بود 
تفکراتی که در زمینه بهینه سازی انرژی شکل 
می گیرد با تفکراتی که بر اساس آن انرژی های 
تجدیدپذیر راه اندازی و پیش می رود ناهمخوان 
باشند. در حالی که باید این دو با هم دیده شوند 
زیرا اگر هر کدام از این تفکرات بر دیگری پیشی 
گیرد و قدرت بیشتری بیابد، قطعا سیاست های 
مربوطه به درستی اجرا نخواهد شد و به مشکل 

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر
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انرژی  بهره وری  بحث  اگر  می خورد.  بر 
فرض  را  خانه ای  مثال  برای  نشود،  لحاظ 
کنید که به ازای هر کیلووات 10 میلیون 
انرژی  بهره برداری  و  نصب  جهت  تومان 
خورشیدی هزینه شود، اما جهت روشنایی 
در  شود،  استفاده  رشته ای  المپ  از  منزل 
واقع با این کار اقدامات مثبت در راستای  
پاک   و  تجدیدپذیر  انرژی  از  استفاده 
اتالف  معنای  به  و  ماند  خواهد  بی نتیجه 

سرمایه است.
بنابراین ادغام این دو سازمان فکر درستی 
تفکرات  باید  راهبرد آن سازمان  اما  است. 
به  مربوط  تفکرات  و  تجدیدپذیر  انرژی 
تا  با هم مدیریت کند  را  انرژی  بهره وری 
از دید ناظر بیرونی چنین به نظر نیاید که 
مقوله  دو  از  یکی  برای  بیشتری  اهمیت 
انرژی  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی های 

قائل شده ایم و از دیگری غافلیم. 

و  قوانیــــن  بحـث  خصــوص  در 
جریان هایـی کـه در نظر گرفته شـده 
برای اهـداف انرژی هـای تجدیدپذیر 
و فعـاالن ایـن عرصـه، بفرماییـد که 
حمایـت  حیـث  از  قوانیـن  ایـن  آیـا 
کفایـت می کـرده و به درسـتی  تدوین 

شـده یـا ابهاماتی داشـته اسـت؟
انصافا قوانین به حد کافی در کشور وجود 
دارد، مشکلی که در مرحله اجرای این قوانین 
وجود دارد و باید در کل نظام قانون گذاری 
چنین  که  است  آن  شود  برطرف  کشور 
تنظیم  درستی  به  و  موقع  به  که  قوانینی 
اجرایی  آیین نامه های  به  وقتی  شده اند، 
منوط می شوند، عمال در این مرحله متوقف 
می مانند و یا بسیار دیر صادر می شوند. برای 
مثال قانون اصالح الگوی مصرف که سال 
91 مصوب شد از نظر من که شناختی بر 
بحث انرژی دارم، یکی از کامل ترین قوانین 
متاسفانه  اما  است.  دنیا  در  انرژی  مدیریت 
اجرایی  آیین نامه های  از  بخشی  همچنان 
آن هنوز تدوین نشده یا به تصویب نرسیده 
است. بنابراین خأل یا ابهامی در قوانین وجود 
تجدیدنظر  مورد  است  نیاز  آنچه  اما  ندارد. 
مالی  نظام های  گیرد،  قرار  مهندسی  باز  و 
این    یعنی  است،  تجدیدپذیر  انرژی های 

قوانین  و  مالی  مدل های  به  عمال  بخش 
تسهیل گرانـه مالی  نیـاز دارد. اگر بـا عـزم 
و اراده ای کـه در دولت و بخش خصوصی 
وجــود دارد ایـن امـر محقق شــود، مـا 
شـاهـد کاهش تلفـات و بهـره وری انـرژی 

خواهیـم بـود.

انرژ های  در  پروژه  تعریف  شرایط  آیا 
بنا  مشخص  طور  به  را  تجدیدپذیر 
در  حوزه  این  به  مربوط  مندرجات  به 
نیز  برنامه ششم و الیحه بودجه 96  
همان طو  می فرمایید؟  ارزیابی  مثبت 
رکه می دانید در این قوانین مقرر است 
به  تجدپذیر  انرژی های  بودجه  سهم 
که  یابد  افزایش  چند اندک  هر  میزانی 
به نظر می آید گامی رو به جلو باشد، آیا 
با توجه به منابع موجود  این میزان را 

کافی می دانید؟
اصطالح خوبی به کار بردید، این درآمدها 
ناچیز است اما می بایست حرکتی رو به جلو 
بودجه  قوانین  در  که  قوانینی  شود.  تلقی 
نظر  به  شده،  نوشته  توسعه  برنامه های  یا 
می آید که خیلی خوب باشد اما باید برای 
تحقق آن پشتوانه مالی نیز در نظر گرفته 
شود. وقتی در قانون بنا است 5000 مگاوات 
از طریق انرژی های تجدیدپذیر بر ظرفیت 
کشور افزوده شود، بدان معنا است که برای 
محقق ساختن آن به 5 الی 10 میلیارد دالر 
سرمایه نیاز است که از عهده دولت خارج 
است. سوال اینجا است که برای تامین آن 
شاید اشاره  شود؟  اقدام  طریق  چه  از  باید 
بخش  توسط  امر  این  می رئد  انتظار  شود 
منظور  این  به  پذیرد.  صورت  خصوصی 
اولین اقدام مورد نیاز  ایجاد انگیزش الزم 
برای بخش خصوصی است. از طرفی گفته 
می شود سرمایه گذار خارجی منشا این تامین 
مالی قرار گیرد که برای این منظور نیز نیاز 

به افزایش امنیت سرمایه خواهد بود. 
بنابراین شاید قوانین ظاهرا از ادبیات مثبتی 
برخوردار  تجدیدپذیر  انرژی های  به  راجع 
کمابیش  ادبیات  همین  اینکه  کما  باشند، 
در برنامه پنجم نیز قابل مشاهده است، اما 
کدام یک تحقق پیدا کرده است. علت اصی 
عدم تحقق آن به نظر من به اعتبارات باز 

می گردد. خواهشم آن است که دوستانی که 
دستور چنین اهدافی را داده یا فضای خیلی 
خوبی را تصور کردند در کنار آن بگویند که 
از کجا و چه طور این امر می تواند کمک کند!

آیین نامه هـــای  بـه بحـث اجــرا و 
اجرایی اشـاره فرمودیـد. اگـر ممکـن 
اسـت مـواردی هـم از مصادیـق اجرا 
حـوزه  در  قوانیـن  اجـرای  عـدم  یـا 

تجدیدپذیـر بیـان فرماییـد.
نتایج حاصله را خدمت شما  من اهداف و 
می گوییم؛ در قانون برنامه پنجم توسعه آمده 
راندمان  افزایش  بود که سالی یک درصد 
وکاهش تلفات داشته باشیم، اما این اتفاق 
سهم  افزایش    برنامه  همین  در  نداد.  رخ 
الی  میزان 800  به  تجدیدپذیر  انرژی های 
1000 مگاوات مورد انتظار بوده که معادل 8 
الی 10 درصد ظرفیت کل شبکه است، اما 
باز هم شاهد چنین پیشرفتی نبوده ایم. شاید 
همه در نظر داشتند این موارد محقق شود و 
به این مباحث در جلسات متعدد عالقمندی 
نشان می دادند اما عمال باید دید چه میزان 
از این برنامه ها عملیاتی شد. بنابر این ابتدا 
مدت   این  در  امر  مشکالت  و  موانع  باید 

شناسایی شود.

صنعت  سندیکای  نقش  شما  نظر  از 
برق ایران در رابطه با افزایش امکان 
چیست  اهداف  و  برنامه ها  این  تحقق 
و عملکرد این تشکل و خصوصا کمیته 
انرژی های تجدیدپذیر سندیکا را تا به 

حال چگونه ارزیابی می فرمایید؟
یک  دارد،  وجه  دو  کلی  طور  به  سندیکا 
که  است  آن  اعضای  با  مرتبط  آن  وجه 
کمیته  جمله  از  مختلف  کمیته های  در 
دارند.  عضویت  تجدیدپذیر  انرژی های 
این  گفت  نمی توان  که  است  آن  حقیقت 
انرژی های  به  مربوط  مباحث  در  اعضا 
مورد  نقش آفرینی  توانسته اند  تجدیدپذیر 
انتظار را داشته باشند، علت آن هم اینکه 
دایره دیگری ساز  در  نظام تصمیم گیری 
خود را کوک می کند و به این بخش توجه 
وکار  کسب  دیگررونق  نداردووجه  کافی 

است که مناسب تبوده است 

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر

سرمایه گذار بخش خصوصی 
ترجیح می دهد به جای ورود 

به مقوله ای که تضامین کافی 
بدان تعلق نمی گیرد، سرمایه  

خود را جای دیگری مطرح کند 
و در پیچ  و  خم های اداری قرار 

نگیرد که ممکن است نرخ های 
خرید برق حاصل از آن را تابع 
تصمیم گیری های مقطعی کند.  
به طور خالصه سرمایه گذار در 

مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها 
امنیت کافی را جهت ورود به 

این حوزه احساس نمی کند که 
این امر از چالش های جدی 

است و نیازمند روش شناسی 
مناسب است.
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در عرصه انرژی های تجدیدپذیر افرادی هستند که از تالش مجدانه شان در عرصه انرژی های 
تجدیدپذیر حتی با وجود بادهای مخالف و موانع پیش رو کاسته نمی شود، زیرا به این باور رسیده اند 
که جهان آینده بدون انرژی های تجدیدپذیر قابل تصور نخواهد بود. در این راستا هر آنچه یاری گر 
اهدافشان باشد برمی سازند و در مقابل بیمی از عبور از محدوده های ساختاری موجود ندارند. نگاه 

جسورانه ای که به فراخور همان گونه که ادغام دو سازمان همگرا چون سابا و سانا را در قالب 
ساتبا میمون می شمارد، گسستن از وزارت نیرو را به جهت اختالف نظر های اساسی در رویکرد به 
انرژی های نو ضروری می داند. حمیدرضا صالحی به حق یکی از برجسته ترین این افراد است که 
دغدغه شبانه روزی اش در باب انرژی های نو در این سال ها دستاوردهای بلندمدتی را برای این 

صنعت به ارمغان آورده است که از زبان خود او در این گفتگو خواهید خواند:

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر
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ابتدا لطفا مختصرا ضمن توضیح در مورد  در 
پیشینه و اهمیت ورود بخش خصوصی و نیز 
بخش دولتی به عرصه انرژی های تجدیدپذیر 
این عرصه  بفرمایید فعالین  تولید پراکنده،  و 
واحد  در  چالش هایی  چه  با  مدت  این  در 
چه  بخش  این  و  بوده اند  روبرو  خود  صنعتی 

دستاوردهایی داشته است؟
از بیش از ده سال پیش که سندیکا موفق به کسب 
جایگاه  مناسبی در صنعت برق ایران و در نهادهای 
مجمع  دولت،  مجلس ،  چون  گیرنده ای  تصمیم 
تشخیص مصلحت نظام  و نیز اتاق بازرگانی شد، 
بحث حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر یکی 
از موضوعات مختلف مطرح در صنعت برق بود که 
مورد توجه اعضا قرار گرفت. در همان زمان این 
ارزانی  انرژی   دلیل  به  که  داشت  پیش بینی وجود 
سمت  به  حرکت  کشور،  آن  بودن  یارانه ای  و 
نو  انرژی های  یا  تلفات  کاهش  چون  حوزه هایی 
بوده و  ناپذیر  اجتناب  بود و الجرم  سخت خواهد 
فعالیتی شان  حوزه   در  را  خود  اعضای  می بایست 
نسبت به این موضوعات فعال کنیم. بر این اساس 
از مطرح شدن  بعد  رابطه  کمیته های مختلفی در 
موضوعاتی مثل کاهش تلفات در شبکه های برق 
و بحث انرژی های نو، برای هر کدام کمیته هایی 
در سندیکا تعبیه کردیم. از این رو در رابطه با بحث 
بهینه سازی و کاهش مصرف، کمیته توزیع تشکیل 
شد که بعدها به کمیته بهینه سازی و مصرف  و نهایتا 
کاهش تلفات تغییر نام داد. همچنین برای انرژی ها 
نو نیز در سالیان بعد با یارگیری از میان اعضا فعال 
تا  پراکنده ای که  فعالیت های  بودند،  این حوزه  در 
آن زمان صورت گرفته بود در قالب کمیته ای مورد 
انسجام دهی قرار گرفت تا اعضای این کمیته بتوانند 
مسائل خود را در محفل و چارچوبی از کسب وکار 
انرژی های نو جلو برند. در آن زمان ها هنوز موضوع 
انرژی های نو از طرف حاکمیت و دولت و شرکت 
توانیر چندان مورد توجه قرار نمی گرفت، زیرا اقتصاد 
کشور به صورت انرژی محور و یارانه ای خود پیش 

می رفت.
موضوع  با  که   صحبتی  در  دارم  خاطر  به  حتی   
بهینه سازی و کاهش تلفات با یکی از مدیران وقت 
وزارت نیرو، داشتیم، اظهار داشتند در کشور ما گاز 
ارزان است و لزومی به پرداختن به مسائلی از این 
دست که هزینه بر خواهد بود نیست. این در حالی 
بود که مجموعه ما در همان زمان پیش بینی آینده 
پیش بینی محقق شد.  این  و خوشبختانه  راداشت 

بهینه سازی  و  نو  انرژی های  مساله  دیگر  امروزه 
مصرف انرژی به رغم  ارزان بودن انرژی در ایران 
مورد تردید قرار نمی گیرد. هر چند همچنان شاهد 
حامل های  نرخ  واقعی سازی  مورادی  تحقق  عدم 
انرژی ها هستیم، اما به هر ترتیب این موضوعات 
مورد توجه دولت قرار گرفته و بحث انرژی های نو 
در برنامه ششم بدل به موضوعی اساسی شده است 
سالیانه    افزایش  افق  خوشبینانه  یا  واقع بینانه  که 
1000 مگاواتی را در ظرفیت سالیانه انرژی های نو 

پیش رو قرار می دهد.
 من فکر می کنم که اگر در این موضوع  تا به حال 
حرکتی صورت گرفته و با گرد هم آوردن بخش 
تشکیل کمیته ای  به  منجر  اعضا  از  توجهی  قابل 
شد که امتیازاتی هم برای این اعضا در پی داشته 
که خود را در حوزه برق روستایی، پروژه هایی در 
همگی  داد،  نشان  آن  مشابه  و  دانشگاه ها  سطح 
که  بودند  کوچکی  دستاوردهای  مجموعا  اینها 
و  نیست  قیاس  قابل  این صنعت  آینده  به  نسبت 
ما همچنان باید خود را برای این کسب کار تجهیز 
کنیم. خاصه در کشوری چون ایران که می دانیم 
تشعشع  بیشترین  از  که  است  اولی  کشور  جزء 8 
مناسب خورشیدی برخوردار است و بنا به اطلس باد 
و خورشیدی منتشر شده، از پتانسیل 60 الی 70 هزار 
مگاواتی در تجدیدپذیر برخوردار است که این خود 
توان رقم زدن حداقل 60  الی 70 هزار میلیارد دالر 

پروژه و قرارداد را دارد. 
به نظر من اگر با نگاه ایجاد فضای کسب وکار که 
یکی از وظایف ما سندیکایی ها و منتخبین شرکت ها 
است  بازرگانی  اتاق  ودر  مربوطه  تشکل های  در 
پیش رویم و به این مهم بی توجه نباشیم، این نگاه 
می تواند بسیاری از بنگاه های ما را در شرایط فعلی 
زنده نگاه دارد و موجب شود بسیاری از بنگاه هایی 
که عالقه مندند در این حوزه فعالیت کنند، فرصت 
استفاده از آن را برای رونق و توسعه کسب وکار خود 

بیابند. 
انرژی های  کمیته  ایجاد  فلسفه  شد  گفته  آنچه 
تجدیدپذیر بود که با انسجام دهی اعضای سندیکا 
انجام شد و در خالل آن برخی مزیت ها را برای 
اعضا به ارمان آورد که از جمله آن ها حضور اعضا 
در وندرولیست وزارت نیرو برای شرکت های توزیع 
پروژه های  و  برق روستایی  تولید  پیرامون  بود که 
امروز  آنچه  این  بر  عالوه  گرفت.  صورت  مشابه 
اسالمی به  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  در 
عنوان کمیته انرژی های نو ایجاد شده است تماما 

مسائل موجود در عرصه انرژی های 
تجدیدپذیر مبین نیازی است که به 

جداسازی متولی سازمان انرژی های نو از 
بسترهای فعلی احساس می شود تا به جای 

قرار گرفتن سازمان انرژی های نو در الیه 
سوم تصمیم گیری و پس از وزارت نیرو و 

شرکت توانیر، بدل به ارگانی ثابت و دارای 
وزن و نفوذ شود. براین اساس امید داریم 

در آینده نزدیک با توجه به تشکیل سازمان 
ساتبا که ادغامی است از سازمان های 

سانا و سابا، مسئول این سازمان که متولی  
انرژی های نو خواهد بود در الیه های باالیی 

به عنوان معاون وزیر و نزدیک به جایگاه 
وزیر قرار گیرد



برق صورت  پیگیری سندیکای صنعت  وابسته  به 
گرفت که  اهمیت این بخش را در نهاد قانون گذاری 
موجب شد. این ارتباطات بسیار خوب مابین اعضای 
جای جای  در  باال  تاثیرگذاری  مجلس،  و  کمیته 
بودجه های  برنامه،  قانون  از جمله  تصمیم گیری ها 
ساالنه و دیگر قوانین مشابه مطرح در صحن علنی 
مجلس بوده که این امر نشانه ای از باالبودن ضریب  
نهادهای  در  نو  انرژی های  کمیته  و  سندیکا  نفوذ 

تصمیم گیری و تصمیم سازی است.

با این حال به نظر می آید اعضای کمیته با چه 
چالش هایی روبرو هستند. لطفا ضمن شرح این 
موارد بفرمایید در راستای رفع  این مشکالت 
چه راهکارهایی توسط اعضا پیشنهاد می شود 
و انتظار از  مسئولین این عرصه چیست؟  آیا با 
وجود این موانع هنوز این حوزه را عرصه روشنی 
برای آینده می بینید؟ مشخصا چه چشم اندازی 

برای آینده آن دارید؟
سیر تطوری که ذکر شد سیری رو به جلو است ولی 
از طرفی هم به دلیل مساله  ای اساسی که ریشه در 
اقتصاد یارانه ای دارد، مسئولین ما همچنان پارادایم 
ذهنی شان نشان دهنده آن نیست که بتوان برای این 
صنعت امیدوارانه از حل مسائل در آینده ای نزدیک 

سخن گفت و انتظار پیشرفتی سریع، مشابه آنچه 
در صنعت  هستیم،  آن  شاهد  دیگر  کشورهای  در 
انرژی های تجدیدپذیر ایران داشت.  با این حال من 
همچنان باتوجه به جایگاه و اطالعات خود و به دلیل 
آنکه شاهد درج متقن این موضوع در برنامه ششم 
و جای جای نهادهای تصمیم گیری اعم از مجلس، 
ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری انرژی های نو 
و ... بوده ام، معتقدم بستر تا حدودی فراهم است تا 
سندیکاها و تشکل های مربوطه در صورت دارا بودن 
قدرت و اقتدار کافی، قادر باشند سناریو خود را در 
این نهادها تبیین کرده و جلو برند. بنابراین نسخه 
انفعال را به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنم بلکه بر این 
باورم تشکل ها می بایست حضوری بسیار فعاالنه را 
رقم زنند و از اقدامات و بستری که تاکنون ایجاد 
شده نهایت استفاده را جهت ایجاد تحوالت مثبت 
تغییر  عدم  در صورت  تا حتی  باشند  داشته  بعدی 
افراد حاضر در دولت، سندیکا و تشکل ها  ذهنیت 
بتوانند در تغییر چهره نهادهای تصمیم گیرنده اعمال 
قدرت الزم را انجام دهد. لذا از این نظر افق های 

پیش روی این صنعت را مثبت ارزیابی می کنم. 
اما در رابطه با چالش ها باید گفت بخش عمده ای از 
آن به واقعی نبودن نرخ حامل های انرژی، در نظر 
نگرفتن منابع الزم برای این حوزه و ضعیف بودن 

باز  برق  خرید  داد  قرار  یا   PPA قراردادهایی چون 
می گردد که اشکاالت قانونی زیادی در آن به چشم 
دیگر  بزرگ  شود.  اشکال  برطرف  باید  و  می خورد 
به بازی نگرفتن بخش خصوصی در تمامی  مراحل 
تصمیم گیری است. در حالی که این امور براساس 
در  می بایستی  کار  و  کسب  محیط  بهبود  قانون 
تا  پذیرد  صورت  خصوصی  بخش  نماینده  حضور 
گرفته  مرحله  نخستین  همان  در  تصمیمات  آفات 
شود، نه در مراحل بعدی و پس از ایجاد هزینه های 
و  گارانتی ها  بحث  مهمتر  همه  از  بازگشت ناپذیر. 
تضامینی است که دولت باید به سرمایه گذار ارائه دهد. 
بسیاری از سرمایه گذاران داخلی  و حتی خارجی  آینده 
مبهمی را پیش روی سرمایه گذاری خود می بینند، زیرا  
نه تنها با توجه به تغییرات نرخ ارز از سرمایه گذاری در 
ایران اطمینان کافی ندارند، بلکه در رابطه با موضوع 
ساورین گارانتی و تضامین دولتی نیز این اطمینان 

خاطر و امنیت اقتصادی حاصل نشده است. 
مساله بعدی بحث عدم ثبات در قوانین این حوزه 
است، تا جایی که پیش از این در جریان قیمت گذاری 
شدید  افت  تجربه  نو،  انرژی های  از  حاصل  برق 
قیمت ها را در سال 95 نسبت به سال 94 داشته ایم 
که آسیبی جدی به اعتماد سرمایه گذاران و متعاقبا 
بر وزارت نیرو وارد ساخت. به موازات این امر بحث 

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر
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منابع الزم برای خرید برق حاصل از انرژی های نو 
دغدغه دیگر ما است. همان طورکه می دانید بدین 
منظور به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی 3 
تومان از مشترکین دریافت می شود که با تجمیع 
آن در یک صندوق این مبلغ به خرید انرژی های 
نو اختصاص می یابد. حال  باید در نظر داشت این 
ساز  وکار شاید پاسخگوی خرید ساالنه 200 الی 
300 مگاوات برق تجدیدپذیر بود، اما اگر بنا بر 
اهداف تعیین شده به سمت تولید  هزارمگاوات 
حرکت کنیم، آنگاه این روش درآمدی کفاف نیاز 
را نخواهد کرد. بنابر این باید از هم اکنون به دنبال 
منابع درآمدی مطمئن برای این حوزه باشیم تا 
بتواند بخشی از پرداخت هایی که باید برای خرید 

برق این حوزه صورت پذیرد جبران کند.
به  که  است  نیازی  مبین  مسائل  تمامی این 
از  نو  انرژی های  سازمان  متولی  جداسازی 
جای  به  تا  می شود  احساس  فعلی  بسترهای 
قرار گرفتن سازمان انرژی های نو در الیه سوم 
شرکت  و  نیرو  وزارت  از  پس  و  تصمیم گیری 
توانیر، بدل به ارگانی ثابت و دارای وزن و نفوذ 
شود. براین اساس امید داریم در آینده نزدیک با 
ادغامی است  به تشکیل سازمان ساتبا که  توجه 
از سازمان های سانا و سابا، مسئول این سازمان 
که متولی  انرژی های نو خواهد بود در الیه های 
باالیی به عنوان معاون وزیر و نزدیک به جایگاه 
و  اهمیت موضوع  به  نظر  گیرد. حتی  قرار  وزیر 
رشدی که برای آن متصوریم در آینده این نیاز 
نیرو  از زیر سایه وزارت  وجود خواهد داشت که 
از اشکاالتی  یکی  به  بنا  که  چرا  شود.  خارج  نیز 
که برخی وارد می دانند و واقعا هم به حق است، 
انرژی های  با  ماهیتا  نو  انرژی های  حال  هر  به 
سوخت فسیلی در دو سوی مخالف یکدیگر قرار 
دارد و  مدیریت عادالنه این دو  نمی تواند توامان 
در وزارت نیرو صورت پذیرد. کما اینکه در حال 
حاضر نیز  وزارت نیرو اصالتا وزارت سوخت های 
نمی تواند  دستگاهی  چنین  لذا  است،  فسیلی 
موجبات رشد و رونق انرژی های تجدیدپذیر را نیز 

هم زمان فراهم آورد. 
آن  مهمتر  همه  از  راهکار ها  تبیین  عرصه  در 
است که ایجاد کمیته انرژی های تجدیدپذیر در 
سال های فعالیت خود چنان که گفته شد تاثیرات 
نهاد  این  بسیار بزرگی برجای گذاشته و تقویت 
در قالب یک NGO در  این برهه از زمان سبب 
خود  واقعی  جایگاه  به  صنعت  این  شد  خواهد 

نزدیکتر شود و سرعت الزم را برای حرکت کسب 
کند. این امر عاله بر این امید تازه ای را خصوصا 
برای شرکت های استارت آپ  و جوانان مستعدی 
که عالقمندند در این حوزه شروع به فعالیت کنند 

ایجاد خواهد کرد. 

در  موجود  فنی  ظرفیت های  از  بخواهید  اگر 
خصوصی  بخش  جانب  از  خصوصا  کشور 
ارزیابی داشته باشید، آیا این ظرفیت به گونه ای 
سرمایه گذاری  جذب  صورت  در  که  هست 
خارجی توان ارتباط و انتقال تکنولوژی را از آن 
وجود داشته باشد و  شرکت داخلی بتواند  به 
صورت سرمایه گذاری مستقیم یا FDI  و به 
عنوان شریک تجاری این شرکت های خارجی 

عمل کند؟
دنیا تجربه شده است  امکان در  این  صددرصد، 
و در کشور ما نیز  با توجه به اتفاقات مثبت پس 
کشور  به  خارجی  هیات  ده ها  ورود  و  برجام  از 
الی90  که 80  شد. خصوصا  تقویت  موضع  این 
به  توجه  با  بودند  این شرکت ها عالقمند  درصد 
تجربه ای که در دیگر کشورها داشته اند، در ایران 
انرژی های نو استفاده کنند  بازار بکر  این  از  نیز 
شرکت های  کنار  در    آن  در  شدن  سهیم  با  و 
ایرانی توانمندی که طی سال های اخیر در خود 
امر  این  البته  گیرند.  قرار  ظرفیت سازی کرده اند 
تمایل  اما  به برطرف شدن موانع است  مشروط 
خارجی  شرکت های  برای  موضوع  این  جذابیت 
تا جایی بوده است که جهت رفع این موانع نیز 
پتانسیل های  معرفی  و ضمن  گذاشتند  پیش  پا 
به  اقدام  سرمایه گذاری  موانع  رفع  برای  خود، 
برگزاری سمینارهایی در ایران کرده اند تا امکان 
کسب   وکار  را در این عرصه زودتر محقق سازند. 
بزرگ حرفه ای  نشانه خالقیت شرکت های  این 
امروز است که برای خلق بازار هزینه های باالیی 
صرف می کنند. ما هم در تشکلی که حضور داریم  
طی  که    را  خود  مستعد  شرکت های  موظفیم 
یک دهه اخیر موفقیت های خوبی در این حوزه 
به دست آورده اند را در پیوند با این شرکت های 
خارجی قرار دهیم که اتصال به این بازار فرصتی 
تقویت    نیز  را  خود  صدای  و  سازمان  تا  است 
نقطه  بخواهیم   FDI بحث  در  اگر  شاید  کنیم. 
محکمی  را مثال بزنیم، همین فرصت استفاده از 
باشد که ظرفیت  انرژی های تجدیدپذیر  مارکت 

فنی آن نیز در شرکت های داخلی وجود دارد.

در عرصه تبیین راهکار ها از همه مهمتر آن 
است که ایجاد کمیته انرژی های تجدیدپذیر 
در سال های فعالیت خود چنان که گفته شد 

تاثیرات بسیار بزرگی برجای گذاشته و تقویت 
این نهاد در قالب یک NGO در  این برهه از 
زمان سبب خواهد شد این صنعت به جایگاه 

واقعی خود نزدیکتر شود و سرعت الزم را 
برای حرکت کسب کند.



اشاره داشتید که آغاز به کار هسته مرکزی 
تجدیدپذیر   انرژی های  کمیته  شرکت های 
   COP21 چون  بین المللی  تعهدات  از  پیش 
نشان  امر  این  که   است،  گرفته  صورت 
می دهد خصوصا بخش خصوصی صنعت برق 
ایران نسبتا در این زمینه پیشرو بوده است. 
با این تفاسیر آیا افق را طوری می بینید که ما 
به آن تعهداتی که در COP21  داشته ایم و 
تحقق آن مستقیما در گرو تقویت انرژی های 

تجدیدپذیر در کشور است، نائل آییم؟ 
فکر می کنم همین شفافیت در میزان تعهدات که 
ایران هم آن را پذیرفته، خود نقطه قوتی است و 
مسئولین ما می بایست بیش از پیش عزمشان را 
جزم کنند تا این میزان تعهدات حاصل آید. البته 
من فکر می کنم به هر حال در زمان کنفرانس 
کیوتو هم ما از جمله کشورهایی بودیم که مانند  
با  می توانستیم  و  نبودیم  فشار  در  کشورها  بقیه 
سرعت کمی  هم تعهداتمان را انجام دهیم. هنوز 
هم فکر می کنم این مهم قابل تحقق است. اما ما 
به دلیل عقب افتادگی و کندی گذشته خود در این 
حوزه و  جهت تحقق  جایگاه به حق تان در این 
حوزه می بایست سرعت باالیی بگیریم و در این 
راستا، ما در بخش خصوصی باید از فشار جامعه 
بین الملل بر کشورهای متعهد از جمله ایران، به 
مثابه یک فرصت استفاده کنیم تا در کنار دولت 
بتوانیم به این تعهد پایبند باشیم. از این بابت به 
نظر من اگر تالش های خوبی از جانب مجموعه 
در  گیرد،  صورت  خصوصی  بخش  تشکل های 
زمان مناسب به تحقق این موضوع خواهیم رسید.

بهره برداری  جهت  ایران  جایگاه  هم اکنون 
انرژی های تجدید در مقایسه با دیگر کشورها 

در عرصه بین المللی چگونه است؟
مالک مقایسـه مناسـب بـرای ایـن امـر، میزان 
سـهم انرژی هـای تجدیدپذیـر در کل ظرفیـت 
نصب شـده نیروگاهـی یـک کشـور اسـت کـه 
هم اکنـون در ایـران این نسـبت زیر یـک درصد 
اسـت، یعنـی ظرفیـت نصـب شـده انرژی هـای 
تجدیدپذیـر کمتـر از هـزار مـگاوات را شـامل 
می شـود. ایـن در حالی اسـت که کشـوری چون 
آلمـان مـرز 20 درصـد را رد کرده و اسـپانیا اخیرا 
اعـالم داشـته اسـت 40 درصـد از انـرژی  بـرق 
خـود را از انرژی هـای تجدیدپذیری چـون بادی 

و خورشـیدی تامیـن می کنـد.

تجربه موفق این کشورها به نظر شما از چه 
مواردی ناشی می شود؟

اراده جـدی حاکمیـت و دولـت  در ایـن کشـورها 
بـر ایـن موضـوع قـرار گرفتـه کـه ایـن خـود 
حاصـل فشـاری اسـت کـه NGO هـای محیط 
ایـن  آلمـان  در  خصوصـا  داشـته اند.  زیسـت 
سـازمان های مردم نهـاد با همگرایی علیه مسـاله 
نیروگاه هـای  اتمـی و همین طـور  نیروگاه هـای 
قدیمـی پـر آالینـده حرارتـی  توانسـتند در بحث 
توسـعه انرژی هـای نـو بسـیار موثر واقع شـوند. 
تـا آنجـا کـه بـا بسـتن هـر نیـروگاه مذکـور  از 
سـوی مقابـل چندیـن مزرعـه انرژی هـای نو باز 
می شـد کـه این خـود در بهبـود کسـب   وکارموثر 
بـوده اسـت. بنابـر ایـن سـازمان های مردم نهـاد 
زیسـت محیطی می تواننـد بـا تبیین کارشناسـانه 
میـزان آالیندگـی و هزینه هـای مربوطـه بـرای 
هـر بخـش اعـم از هزینه هـای زیسـت محیطی، 
هزینه های بهداشـت و هزینه هـای اجتماعی، در 
ایـن زمینـه موثـر واقع شـوند. ما نیز در سـندیکا 
بایـد کمک کنیم آمارهای این مسـاله مشـخص 
شـود و هـر چـه در ایـن دقیـق مرتبط بـا زمینه 
شفاف سـازی شـود بیشـتر می توانیـم بـا صدایی 
رسـاتر بـه دنبـال توسـعه ایـن صنعـت و رشـد 

انرژی هـای نـو در کشـور باشـیم. 

انـرژی هــــای  اصلی  جـایــگاه  بــــه 
تجدیدپذیر  اشاره کردید و فرمودید که برای 
تحقق اهداف آن نیاز به در اولویت قرار گرفتن 
این حوزه حتی در قالب تاسیس  وزارتخانه ای 
با توجه به  آیا  خاص آن احساس می شود.  
نگاه توسعه ای ادغام و کوچکتر شدن دولت، 
فکر نمی کنید تاسیس نهادی جدید بر خالف 

این نگاه موجب گسترش دولت خواهد شد؟
می کنیم  صحبت  دولت  کوچک شدن  از  وقتی 
منظور فقط کوچک شدن فیزیکی آن نیست، بلکه 
حداقل  با  تا  نیز هست  آن  چابک شدن  مقصود 
هزینه اما با در اختیار داشتن نفرات فعال و کارآمد و 
نگاه استراتژیک خروجی خروجی الزم حاصل آید. 
اما عالوه بر این موضوع انرژ ی های نو و تاسیس 
سازمانی جدید بدین منظور  مبحث دیگری است. 
در واقع به باور بسیاری از فعالین حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر ساز  وکار فعلی خصوصا در بخش هایی 
که هیچ اعتقادی به انرژی های نو ندارد و بر این 
باور است که اساسا با داشتن انرژی ارزان نیازی 



به بهره برداری از انرژی های  نو نیست. چرا که این 
امر  برای آنان توجیه پذیر نیست که با وجود گاز و 
برق ارزان به ازای هر کیلووات بیش از یک میلیون 
تومان هزینه کند. با همه احترامی که برای مدیران 
زحمت کش وزارت نیرو و قائل هستم، گاه شاهدیم 
به  چرا  می پرسند  مجموعه  این  در  افراد  بسیاری 
انرژی ها نو یارانه تعلق می گیرد و یا چرا باید  همچنان 
وزارت نیرو راسا خریدار برق حاصل از این حوزه است. 
بــه بیـان دیگر عمال به تعرفــه Feed In اعتقاد 
استقالل    با حفظ  این حوزه  لذا می بایست  ندارند. 
"سازمان  نام  به    ارگانی  نیرو تحت  وزارت  از  خود 
ریاست  مستقیم  نظر  زیر  کشور"  نو  انرژی های 
جمهوری، یا بعدها در صورت تشکیل وزارت انرژی 
زیر نظر وزارت انرژی به فعالیت بپردازد و شخصی 
تمام وقت و با داشتن اختیار و مسئولیت نسبت به 
انرژی های نو در راس آن قرار گیرد که شاید با صد 
نفر نیرو بتواند تحرک الزم را در این زمینه ایجاد کند. 
این در حالی است که به دلیل درگیر شدنم وزارت 
نیرو در امور روزمره فرصت و قدرت کار استراتژیک از 
آن گرفته شده است و در این کارهای روزمره بدیهی 
است که برای مثال قطع شدن گاز ترکمنستان مهم تر 
از بحث انرژی های نو است که هنوز به شکلی فانتزی 
به آن نگاه می شود. بنابر این باید به مدیران فعلی 
وزارت نیرو حق داد که انرژی های تجدیدپذیر را در 
اولویت هایشان لحاظ نکنند. در حالی که اگر مجموعه 
گرفته  نظر  در  آن  برای  چابک  سازمانی  با  جدایی 
شود، فکر می کنم به مراتب زودتر به اهداف و جبران 

عقب ماندگی در این حوزه برسیم.

ایران  در  کدامیک  نو  انرژی های  اقسام  بین 
موفق تر ظاهر شده اند؟

می توان گفت انرژی های خورشیدی و بادی تقریبا 
بادی  انرژی  البته  که  بوده اند  موثر  یک اندازه  به 
اما  از خورشیدی ظاهر شده است،  ارزان تر  مقداری 
انرژی خورشیدی نیز در حال کاهش قیمت است. 
از طرف دیگر نیروگاه خورشیدی نصب و بازگشت 
دارد  را  آن  قابلیت  و  داشته  سریعتری  سرمایه 
بادی  نیروگاه  اما  شود.  نصب  سقفی  هر  روی  که 
پیاده سازی  بزرگ  در اندازه های  می بایست  الجرم 
خودی  به  ابعاد  بحث  داشت  نظر  در  باید  شود. 
نیروگاه  زیرا سبب می شود  است،  بسیار مهم  خود 
هم  را  کوچکی  سرمایه گذار  هر  بتواند  خورشیدی 
درگیر کند، در حالی که نیروگاه های بادی  نیازمند 
با توجه  لذا  جذب سرمایه گذاری های بزرگ است. 

به شروع کار باید خورشیدی را بر بادی ارجحیت 
دهیم. تا جایی که باید مناسبات مالی متفاوتی نیز 
داشته باشند و بر   این اساس تعرفه  های این دو گونه 
و  نیست  هم  مانند  دیگر  تجدیدپذیر  انرژی های 
خوشبختانه تغییر کرده است.  همچنین تعرفه برق 
نیروگاه های پسماند یا زیست توده نیز جدا شده است. 
با این حال تنها ضعف ما در بحث فنی آن است 
که برای راه اندازی قریب به هزار مگاوات نیروگاه 
توان  هنوز  توسعه،  ششم  برنامه  طبق  خورشیدی 
تامین تجهیزات الزم را از طریق خط تولید داخلی 
نداریم و نیازمند واردات تجهیزات هستیم که این 
ما  اقلیت  سازنده  دوستان  خاطر  تکدر  موجب  امر 
در سندیکا می شود. بنابراین بهتر است که اعضای 
سندیکا را تشویق کنیم تا امتیاز کارخانه های تعطیل 
یا نیمه تعطیل خارجی را در بحث تجهیزات و ادوات 
منتقل  ایران  به  تجدیدپذیر  انرژی های  برای  الزم 
شوند  جدیدی  تولیدی  الگوهای  صاحب  و  سازند 
شود  کاسته  واردات  به  ما  نیاز    نیمی از  حداقل  تا 
و امکان استفاده از ساخت داخل با مزایای خاص 
یکی  لذا  آید.  فراهم  مولد  جمله اشتغال زایی  از  آن 
باید  می کنم  حس  که  است  آن  من  دغدغه ها  از 
از بسیاری از  اعضا دعوت شود تا در احداث این 

کارخانه ها نقش داشته باشند. 

بحث  با  توانسته همگام  تولیدپراکنده هم  آیا 
تجدیدپذیر در کشور پیشروی کند؟

بله، تولید پراکنده به سبب اقتصادی بودنش جاذبه 
این زمینه  به  اقشار مختلفی  ایجاد کرده و  زیادی 
فعالیتی وارد شده اند. تا جایی که هر کس با داشتن 
زمینی کوچک و  تهیه و نصب یک یا چند دستگاه 
ژنراتور برای تولید برق، توانسته به وزارت نیرو برق 
بفروشد. بحث تولیدپراکنده در حال حاضر بخشی از 
تولید را بر عهده گرفته و به سبب تامین گاز مورد 
نیاز با قیمت مشخص از طرف دولت و خرید برق 
برایش    الی 3 سال  بازه 2.5  در  معین،  قیمتی  با 
به راحتی بازگشت سرمایه امکان پذیر است و باعث 
در  کنند  پیدا  گرایش  سمت  آن  به  بسیاری  شده 
حالی این امور هنوز در انرژی های نو به ثبات کافی 
نرسیده است. همچنین تولیدپراکنده دارای قرارداد 
اعالم  برای  حتی  و  است  ساله   5 تضمینی  خرید 
نشانگر  که    می شود  پرداخت  مبلغی  نیز  آمادگی 
مزایای خوب سرمایه گذاری در این عرصه است. بر 
نیز می بایست  نو  انرژی های  زمینه  در  اساس  این 
چنین اقدامات و تسهیالتی ارائه شود تا این جاذبه ها 

باعث سرمایه گذاری شود. 

بودجه 96   به الیحه  قبلی راجع  ما در شماره 
و جایگاه برق تجدیدپذیر در آن نظر شما را 
دریافت کردیم. در خصوص برنامه ششم هم 
انرژی های  با  مرتبط  محتویات  بخش  در  اگر 
تجدیدپذیر بفرمایید چه بخش هایی را مثبت و 

چه مواردی را منفی ارزیابی می فرمایید؟
آن بخش هایی که تهدیدی در بحث درآمدها ایجاد 
می شود منفی است. چنان که گفته شد در حال حاضر 
این درآمدها برای خرید برق تجدیدپذیر، از صندوقی 
مشترکین  کلیه  از  آن  محتوای  که  می شود  تامین 
به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی دریافت و 
تجمیع می شود. حال یک سرمایه گذار باید بداند دولت 
که تعهد پرداخت هزینه هر کیلووات از این برق را با 
قیمتی مشخص داده است، آیا توان این پرداخت را 
دارد. بخش خصوصی درست مانند بانک ها به اعتبار 
مالی و تضامین نظر دارند. برنامه ششم توسعه و به 
تعاقب آن  بودجه 96 نشان می دهد که آیا این اعتبار 
بودجه  و  برنامه  متون  اگر  یا خیر.  دارد  مالی وجود 
به واسطه کاربرد الفاظی در متن برنامه که به نفع 
از  بخش خصوصی نیست لطمه بخورد، نگرانی ها 
نبود منابعی برای خرید برق در آینده دوچندان خواهد 
شد. لذا موضوع برنامه و بودجه از این حیث اهمیت 
آورد.  فراهم  را  اقتصادی  امنیت  تا  می یابد  ویژه ای 
یعنی امنیت اقتصادی است که می تواند سرمایه را در 
حوزه انرژی های نو وارد کند و منجر به شروع به کار 
پروژه ها شود و یا با عدم وجود آن موجب نگرانی های 

بیشتر سرمایه گذاران شود.

حوزه  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  آیا 
انرژی های تجدیدپذیر در راستای توسعه بازار 
و متعاقبا استقالل از کمک های دولتی، به دنبال 

صادرات برق تولیدی خود نیز بوده اند؟ 
صادرات انرژی ناشی از تجدیدپذیرها به عنوان یک 
بوده  خصوصی  بخش  نظر  مورد  همیشه  راه حل 
این  با  صادرات  داشت  توجه  است  بهتر  اما  است. 
حاصل  برق  ثانی  در  نیست.  به صرفه  هنوز  ارقام 
اجازه  قانونی  لحاظ  به  همچنان  نو  انرژی های  از 
صادرات ندارد، در حالی که امکان صادرات می تواند 
در شرایط فعلی به این حوزه کمک کننده باشد. به 
نظر من این یکی از اموری است که باید حتما در 
سندیکا پی گرفته شود و از این طریق امکان جذابیت 

برای سرمایه گذار ایجاد بشود.

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر
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لطفـا در ابتـدا انگیزه های ورود شـرکت تحت 
انرژی هـای  عرصـه  بـه  را  خـود  مدیریـت 
تجدیدپذیـر یا تولیـد پراکنده ذکـر بفرمایید.
و  متعال  خداوند  از  استعانت  با  گلنور  شرکت 
به کارگیری دانش روز و به منظور تامین بخشی از 
نیازهای صنعت برق کشور از سال 1372 مشغول 

فعالیت است. 
امروزه یکی از مباحث اصلی در جهان بحران انرژی 
منابع  و  فسیلی  انرژی های  بودن  اتمام  به  رو  و 
آلودگی  های  افزایش  همچنین  است.  آن  محدود 
ناشی از استفاده از سوخت های فسیلی در نیروگاه ها 
افزایش  پاسخگویی  به  نیاز  و  انرژی  تولید  جهت 
سالیانه تقاضای انرژی در ایران و برخورداری کشور 
استفاده  در  باال  بسیار  پتانسیل  از  ایران  عزیزمان 
سیستم های  ویژه  به  و  تجدیدپذیر  انرژی های  از 
ایجاد  گلنور  را در شرکت  انگیزه  این  فتوولتاییک، 

کرد تا در این زمینه شروع به فعالیت کند.
سابقه 23 ساله شرکت در صنعت برق و الکترونیک 
و  توسعه  و  تحقیق  واحدهای  وجود  و  انرژی  و 
شرکت  تا  شد  باعث  گلنور  علمی شرکت  پتانسیل 
گلنور به صورت تخصصی از سال 1387 در زمینه 

قالب  در  فتوولتاییک  پروژه های  اجرای  و  تامین 
دپارتمان تخصصی گلنور سوالر فعالیت کند.

در این مسـیر از سـال های گذشـته تـا کنون 
بـا چـه چالش هایـی در واحـد صنعتـی خـود 

روبـرو  بوده ایـد؟
استفاده  توسعه  از  دولتی  وجود حمایت های عمدتا 
از انرژی های تجدیدپذیر، فرصت هایی را در ترویج 
فرهنگ و توسعه این سیستم ها فراهم آورده است و 
اکثر شرکت های فعال در این زمینه نیز برنامه ریزی 
اما  انجام می دهند  بلندمدت خود را بر این اساس 
برخی موانع قانونی سد راه اجرای مصوبات تصویب 
شده بوده و تغییر ناگهانی این مصوبات باعث عدم 

اطمینان سرمایه گذاران در این صنعت می شود.

بـه نظـر جنابعالـی در اولویت بنـدی مسـائل 
انرژی هـای  حـوزه  در  فعـال  شـرکت های 
تجدیدپذیـر کـدام یک از ارجحیت بیشـتری 
برخـوردار بـوده و راهکارهـای الزم برای رفع 
حـوزه   ایـن  فرصت هـای  توسـعه  و  موانـع 

؟  چیست

انرژی های تجدیدپذیر به رغم آنکه طی 
سال های اخیر از حمایت هایی در بندهای 
بودجه برخوردار بوده است اما کمتر فعال 
این عرصه را می توان سراغ گرفت که 
از تغییرات و عدم ثبات در قوانبن این 
حوزه شاکی نبوده باشند. عالوه بر این 
مواردی چون منوط شدن دریافت وجوه 
این بخش به سازمان برنامه و بودجه، 
از جمله ذغدغه هایی است که نماینده 
شرکت گلنور آن را در مصاحبه کوتاه خود 
مورد اشاره قرار داده است که در ادامه 
خواهید خواند: 

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر
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زمینه  در  انجام شده  فعالیت های  به  توجه  با 
صدور  قبیل  از  مواردی  فتوولتاییک  سیستم های 
تشویق  حامیانه،  قوانین  به روزرسانی  و  تضامین 
و  استانداردها  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری 
الزامات فنی، رتبه بندی و نیز افزایش ظرفیت های 
فنی به ترتیب از ارجحیت بیشتری برخوردار هستند.
و  موانع  رفع  برای  الزم  راهکارهای  خصوص  در 
که  همان طور  نیز  حوزه  این  فرصت های  توسعه 
ذکر شد صدور تضامین قطعی دولتی بلندمدت در 
ایجاد فضای کسب  راستای مصوبات فعلی جهت 
و کار امن و پایدار به منظور جذب سرمایه گذارهای 
داخلی و خارجی در پروژه ها می تواند به عنوان یک 

راهکار اصلی در شرایط فعلی مطرح شود.
همچنین ایجاد کمیته های تخصصی به منظور تدوین 
استانداردهای تجهیزات و دستورالعمل های اجرایی 

کمک شایانی به توسعه این صنعت خواهد کرد.

نیرو  وزارت  و  قانون گذار  نهادهای  می شود  گفته 
خصوصا در طی سال های اخیر برنامه هایی جهت 
برق  صنعت  تجدیدپذیر  انرژی های  بخش  تقویت 
داشته اند. لطفا ضمن اشاره به فرصت هایی که تالش 
شده برای این حوزه ایجاد شود، بفرمایید از نظر شما 
چه مواردی و به چه میزان از این برنامه ها در واقع 
عملیاتی شده و مجموعا چه نتایجی را برای فعالیت 
و  است  داشته  همراه  به  شما  و صنعتی  اقتصادی 
چه انتظاراتی را از بخش های مختلف تصمیم ساز، 

قانون گذار و اجرا کننده دارید؟
سوی  از  مصوبه  تعدادی  می دانیم  که  همان طور 
غالبا  که  است  رسیده  تصویب  به  دولت  هیات 

در  اما  هستند،  تقدیری  قابل  ایده های  و  طرح ها 
مسیر اجرایی شدن دچار چالش های نیز بوده اند. به 
عنوان مثال طرح تامین انرژی مصرفی ارگان ها و 
ادارات دولتی و نیمه دولتی در حال حاضر به کلیه 
دستگاه ها ابالغ شده، اما فعالیت خاصی در این زمینه 
صورت نگرفته است. همچنین با آنکه مصوبه خرید 
تضمینی برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر نیز 
برای سال دوم به تصویب رسید، اما  به دلیل عدم 
مورد  گذاران  سرمایه  بین  در  کافی،  تضمین های 

استقبال کافی قرار نگرفت.

شنیده ها حاکی از آن است که به زودی ادغام 
دو سازمان سانا و سابا در قالب یک سازمان 
واحد با عنوان ساتبا که هر دو بخش انرژی های 
نو و بهره وری انرژی را تحت مدیریت خواهد 
داشت، در دستور کار قرار دارد. از نظر شما این 
ادغام چه نتایجی را اعم از مثبت یا منفی برای 
تولید  و  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  فعاالن 

پراکنده به همراه خواهد داشت؟
بـا توجـه بـه شـناخت قبلـی از سـازمان سـابا کـه 
در زمینـه آمـوزش، اطالع رسـانی، ممیـزی انرژی، 
بهینه سـازی  زمینـه  علمـی در  پروژه هـای  انجـام 
مصـرف انرژی ماننـد پروژه های پایلوت روشـنایی، 
سیسـتم های گرمایشـی و سرمایشـی و .... فعالیت 
داشـته ، امید اسـت با ادغام این دو سـازمان، زمینه 
بهینه سـازی بـه همـراه ترویـج فرهنگ و توسـعه 
اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر باعـث تسـریع 
و تسـهیل امـوری هماننـد تدویـن اسـتانداردها و 

اجـرای پروژه هـا در ایـن زمینه شـود.

زمینه،   این  در  خود  فعالیت  مدت  طی  در  اگر 
در  فنی خود  از دستاوردهای  تجربیاتی موفق 

سطح بین المللی داشته اید ذکر فرمایید.
شرکت گلنور در سال 1394 موفق شد پروژه ای با 
عنوان اجرای نیروگاه خورشیدی و تامین برق در شهر 
اربیل عراق جهت سازمان بین المللی امور مهاجرت 
آثار زیست محیطی  اجرا کند. این پروژه عالوه بر 
مثبت و کاهش آالینده ها، به توسعه زیرساخت صنعت 
برق کشور عراق نیز کمک کرد. البته به طور کلی در 
مقایسه با سایر کشورهای فعال در این زمینه به نظر 
می رسد سهم کشور ایران از پروژه های معاهده هایی 

چون COP21 بسیار اندک است. 

شرایط تعریف پروژه را در صنعت انرژی های 
تجدیدپذیر نظر به مندرجات مربوطه در الیحه 
توسعه  ششم  برنامه  و   ۱۳96 سال  بودجه 

چگونه ارزیابی می کنید؟
امسال مجلس شرط جدیدی را در الیحه پیشنهادی 
نظر می رسد  به  که  این شرط  در  است.  داده  قرار 
از طرف سازمان برنامه و بودجه در برنامه گنجانده 
عوارض  این  از  استفاده  که  تاکید شده  باشد  شده 
باید تحت موافقت نامه ای با سازمان برنامه و بودجه 

صورت گیرد.
این شرط، شرکت توانیر و سانا را محدود می کند 
برنامه  سازمان  از  منابع  این  هزینه کرد  برای  تا 
باعث  مورد  این  لذا  و  شود  گرفته  اجازه  بودجه  و 
توسعه  و  برق  تضمینی  در خرید  ایجاد مشکالتی 

تجدیدپذیرها خواهد شد.

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر
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در ابتدا لطفا مختصرا ضمن توضیح در مورد 
پیشینه و اهمیت ورود بخش خصوصی و نیز 
بخش دولتی به عرصه انرژی های تجدپذیر و 
تولیدپراکنده بفرمایید فعالین این عرصه  در 
این مدت با چه چالش هایی در واحد صنعتی 

خود روبرو بوده اند؟
خرید  نرخ  در  اخیر  سال های  در  که  تغییراتی  با 
تضمینی نیروگاه های تجدیدپذیر و هچنین شرایط 
به  تمایل  افتاد  اتفاق  خریدتضمینی  قرارداد  عقد 
چشمگیری  رشد  حوزه  این  در  سرمایه گذاری 
پیدا کرد. با گشایش های اخیر در زمینه سیاست 
خارجی  امر سرمایه گذاری  در  تسهیل  و  خارجی 
قراردادهای  عقد  به  موفق  ایرانی  شرکت های 
و  اروپایی  شرکت های  با  سرمایه گذاری  متعدد 
احداث  زمینه  در  سرمایه گذاری  جهت  آسیایی 

نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور شدند.
حـوزه  در  اخیـر  پیشـرفت های  بـه  توجـه  بـا 
تکنولوژی هـای تجدیدپذیـر و کاهش چشـمگیر 
قیمـت تمام شـده آن و همچنین مزایـای فراوان 
آن از جمله مالحظات زیسـت محیطی، سـهولت 
در اجـرا، کاهـش زمـان نصـب و بهـره بـرداری 

نگاه هـا بـه ایـن حـوزه معطوف شـد.
در حوزه تولیدپراکنده نیز با توجه به سیاست های 
از  حمایت  راستای  در  توانیر  سوی  از  اتخاذشده 
نرخ  دسترس پذیری،  تولیدپراکنده،  منابع  توسعه 
پنج  تضمینی  خرید  قرارداد  طبیعی،  گاز  پایین 
ساله و سایر مشوق های ارائه شده از سوی توانیر 
جذابیت در این حوزه را دو چندان کرده است. در 
همین راستا با یک تقاضای روزافزون جهت ورود 

به این صنعت روبه رو هستیم. 
فعاالن صنعت  مبتالبه  چالش های  در خصوص 
انرژی های تجدیدپذیر موراد ذیل قابل اشاره است: 

الف( چالش اقتصادی 
بـا توجه به تحریم سیسـتم بانکی کشـور و عدم 

امـکان نقـل و انتقـال پـول ورود سـرمایه گذاران 
خارجـی را بـا چالش هـای فراوانـی روبه  ـرو بوده 
اسـت که علی رغم اینکه بسـیاری از آنان تاکنون 
مرتفـع شـده اما هنـوز با چالش هـای مهمی مثل 
تضمیـن بانکـی در قبـال فاینانس هـای خارجی 

کمـاکان الینحل باقی مانده اسـت.

ب( چالش فنی 
شرایط  نظر  از  اینکه  به رغم  ما  کشور  متاسفانه 
احداث  جهت  باالیی  پتانسیل  دارای  محیطی 
نیروگاه  علی الخصوص  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
فتوولتاییک است، اما تاکنون رشد چشمگیری را در 
توسعه این نیروگاه ها شاهد نبوده ایم به نحوی که 
تا همین سال های اخیر ظرفیت بزرگترین نیروگاه 
خورشیدی منصوبه در کشور به یک مگاوات هم 
نمی رسید. شایان ذکر است که شرکت های داخلی 
بعضا تجربه نصب نیروگاه های چند کیلوواتی را در 
کارنامه خود داشته اند اما هیچ کدام سابقه فعالیت 
در حوزه نیروگاه های مگاواتی را دارا نبوده و نسبتا 

با چالش های فنی آن آشنا نبودند.

ج( بروکراسی اداری و عدم تدوین قوانین مدون 
و یکپارچه

منسجم  و  شفاف  قوانین  تدوین  عدم  دلیل  به 
بودیم  متقاضیان  سرگردانی  شاهد  متاسفانه 
است.  بهبود  حال  در  تدریج  به  مساله  این  که 
و  اداری  بروکراسی  فراوان،  موازی کاری های 
پیچیده و صدور بی رویه پروانه احداث به افراد و 
شرکت های فاقد صالحیت از چالش های فعالیت 

در این حوزه هستند.

مسائل  اولویت بندی  در  جنابعالی  نظر  به 
انرژی های  حوزه  در  فعال  شرکت های 
تجدیدپذیر از میان مواردی چون رتبه بندی، 
الزامات  و  استانداردها  تضامین،  صدور 

فرصت ها و چالش های انرژی های تجدیدپذیـر

چالش های اقتصادی، فنی و بروکراتیک که 
خود در عدم همراهی بانک ها، عدم تاسیس 
نیروگاه های بزرگ در ایمن حوزه و موازی کاری 
سازمان های مرتبط رخ می نماید، هر چند در 
این سال ها از عزم فعاالن این حوزه نکاسته 
اما موانعی را بر سر راه آنان قرار داده است که 
به نظر می آید امیدها را به آنچه از توسعه این 
صنعت انتظار می رفت کمرنگ تر از پیش کرده 
است، در مصاحبه مکتوبی که در ادامه خواهید 
خواند به تفصیل و با نگاهی کارشناسانه این 
موانع و راهکارهای مقابله با آن  مورد شرح و 
بسط قرار گرفته است:
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افزایش  حامیانه،  قوانین  به روز سازی  فنی، 
سرمایه گذاری  تشویق  فنی،  ظرفیت  های 
از ارجحیت  ... کدام یک  داخلی و خارجی و 
الزم  راهکارهای  و  بوده  برخوردار  بیشتری 
این  فرصت های  توسعه  و  موانع  رفع  برای 

حوزه  چیست؟ 
از نظر اینجانب همگی موارد که به آن اشاره کردید 
بسیار مهم و تاثیرگذارند. اما اگر بنا به مرتب کردن 
قوانین  در  ثبات  باشد  بیشتر  ارجحیت  اساس  بر 
موجود و عدم تغییر خلق الساعه در شرایط خرید 
تضمینی و تسهیل در امور بانکی مثل تضامین 
از  اعتباری  خطوط  گشایش  و  معتبر  بانکی 

ارجحیت بیشتری برخوردار است.
در خصوص راهکارها موارد زیر پیشنهاد می شود:
• کاهش بروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به 
فرآیندهای مربوطه علی الخصوص تا مرحله عقد 
قرارداد خرید تضمینی می تواند به توسعه این حوزه 
کمک شایانی کند. به عنوان مثال اکنون تملک 
زمین از منابع طبیعی جهت احداث نیروگاه های 
طاقت فرسا  و  بر  زمان  فرآیند  یک  تجدیدپذیر 
است، در صورتی که با یک مدیریت یکپارچه این 

فرآیند بسیار ساده تر کرد.
در  ثبات  کردم  که اشاره  همان طور   •
اطمینان  می تواند  قوانین  و  تصمیم گیری ها 
افزایش  خود  سرمایه گذاری  به  را  سرمایه گذار 
دهد. متاسفانه کاهش دور انتظار نرخ های خرید 
تضمینی فضای بی اعتمادی ناخوشایندی را بین 
افزایش  سبب  که  آورد  به وجود  سرمایه گذاران 
ریسک سرمایه گذاری در ایران شد. تصور کنید که 
پس از ماه ها رایزنی با یک سرمایه گذار خارجی 
و صرف هزینه های بسیار جهت انجام مطالعات 
کاهش  با  امکان سنجی  امکان سنجی،  پیش 
مجدد  کردن  متقاعد  شویم.  روبه رو  نرخ  این 

سرمایه گذار کاری بس دشوار خواهد بود.
به موضوع  اقتصادی کالن  • ورود تصمیم گران 
بانکی  سیستم  موانع  و  مشکالت  رفع  جهت 
می تواند موانع چالش های اقتصادی موجود را به 

حداقل برساند. 
نیرو  قانون گذار و وزارت  گفته می شود نهادهای 
خصوصا در طی سال های اخیر برنامه هایی جهت 
تقویت بخش انرژی های تجدیدپذیر صنعت برق 
که  فرصت هایی  به  ضمن اشاره  لطفا  داشته اند. 
تالش شده برای این حوزه ایجاد شود، بفرمایید 

این  از  میزان  به چه  و  مواردی  نظر شما چه  از 
چه  مجموعا  و  شده  عملیاتی  واقع  در  برنامه ها 
نتایجی را برای فعالیت اقتصادی و صنعتی شما به 
همراه داشته است و چه انتظاراتی را از بخش های 
مختلف تصمیم ساز، قانون گذار و اجرا کننده دارید؟
وضع  با  نیرو  وزارت  کردید  که اشاره  همان طور 
قوانین جدید و صدور بخشنامه های مختلف در 
سال های اخیر تحرک خوبی را در این راستا ایجاد 
کرده اند. از نظر من بخش اول که ایجاد انگیزه 
جهت توسعه سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر 
در کشور می باشد نسبتا موفق انجام شد اما حفظ 
این انگیزه و جلب اعتماد سرمایه گذار به مراتب 
مشکل تر است. در مجموع این تصمیمات تا کنون 
تاثیر مثبتی بر فعالیت های شرکت داشته اند و در 
صورتی که این تصمیمات از ثبات نسبی برخوردار 
حاصل  مطلوب تری  نتایج  آینده  در  قطعا  باشند 

خواهد شد.

از نظر شما ادغام دو سازمان سانا و سابا در 
قالب ساتبا چه نتایجی را اعم از مثبت یا منفی 
برای فعاالن حوزه انرژی های تجدیدپذیر و 

تولید پراکنده به همراه خواهد داشت؟
با توجه به اهمیت روزافزون استفاده از انرژی های 
نو و از طرفی جایگاه مهم افزایش بهره وری در 
آینده صنعت انرژی کشور تایید و تشکیل ساتبا در 
بدنه وزارت نیرو می تواند کمک شایانی به حمایت 

از این دو مقوله کند. 

انرژی  های  در صنعت  پروژه  تعریف  شرایط 
در  مربوطه  مندرجات  به  نظر  را  تجدیدپذیر 
توسعه  ششم  برنامه  و   ۱۳96 سال  بودجه 
چگونه ارزیابی می کنید و چه دورنمایی را برای 

فعالیت این صنعت متصور هستید؟
رو  رونـد  صنعـت  ایـن  می شـود  پیش بینـی 
بـه رشـدی را تجربـه کنـد امـا نکتـه مهـم آن 
اسـت کـه در صورتـی کـه موانـع و چالش هـای 
مذکـور برطـرف نشـود سـرعت رشـد آن کمتـر 
از حـد انتظـار حواهـد بود. بـه دلیـل تاثیرپذیری 
زیـاد ایـن صنعـت از تصمیم گیری هـای کالن 
چنـدان نمی تـوان آینـده را پیش بینـی کـرد چرا 
کـه بـا تغییـر دولـت، امـکان دارد تغییـر رویکرد 
دولتمردان نسـبت به رشـد و توسـعه انرژی های 

تجدیدپذیـر را شـاهد باشـیم.
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 مقدمه:
جهان  انرژي  تقاضاي  افزایش  و  اقتصادي  رشد 
و  افزایش  گاز  و  نفت  قیمت  که  است  سبب شده 
یابد.  انرژي کاهش  تامین  براي  این منابع  به  اتکا 
در این میان منابع تجدیدپذیر جایگزیني براي نفت 
و گاز بوده و باعث تنوع بخشي به سبد منابع اولیه 
به  نسبت  تجدیدپذیر  انرژي هاي  می شوند.  انرژي 
تري  یکنواخت  توزیع  داراي  فسیلي  سوخت هاي 
از آنها در واحدهاي  هستند و امکان بهره برداري 
کوچک و در نزدیکي محل مصرف وجود دارد در 
کاهش  زیاد  میزان  به  را  انتقال  هزینه هاي  نتیجه 

می دهند. 
با  مقایسه  در  تجدیدپذیر  انرژي هاي  همچنین 
سوخت هاي فسیلي داراي تاثیرات زیست محیطي 

آمریکا،  دیگر  سوي  از  هستند.  کمتري  بسیار 
اولین کشورهایي بودند که  آلمان جزو  دانمارک و 
در حوزه انرژي هاي نو به تدوین سیاست پرداختند. 
آمریکا  و  آلمان  کشور  دو  هفتاد،  دهه  اوایل  از 
سیاست هاي مشابهي را در مورد انرژي هاي نو آغاز 
کردند ولي از سال 2000 تغییراتي در سیاست هاي 
این دو کشور ایجاد شد که نتایج مطالعات، اثربخشي 
کاراتر سیاست ها در آلمان در جهت تقویت صنعت 

تجدیدپذیر را نشان می دهد.
 به نظر می رسد تا سیاست ملي ما در قبال انرژي هاي 
نو مشخص نشود، نمی توان انتظار حمایت قانوني و 
حقوقي کافي براي پشتیباني از انرژي هاي نو داشت. 
کافي  اطالع  عدم  می رسد  نظر  به  آن  بر  عالوه 
از  کشور  قانون گذاران  و  دولتمردان  سیاستگذاران، 

چکیده:
موجب  که  است  مسائلي  جمله  از  انرژي  بحران 
ایجاد دگرگوني هاي بسیاري در توسعه فناوري هاي 
مختلف شده است. افزایش هر ساله این بحران در 
کشورهاي مختلف جهان، بسیاري از این کشورها 
را بر آن داشته است که با حرکت به سمت منابع 
جایگزین و تجدیدپذیر انرژي، سبد مصرفي انرژي 
در کشور خود را تغییر داده و با اعمال تغییراتي در 
برنامه پیش روي خود در این خصوص، زمینه را به 
منظور توسعه استفاده هر چه بیشتر از این منابع در 

کشور خود فراهم کنند. 
تجدیدپذیر  انرژي هاي  توسعه  دیگر  سوي  از 
و  فناوري  بودن  گران  جمله  از  چالش هایي  با 
و  زماني  توزیع  مدت  میان  در  بودن  غیر  اقتصادي 
تصادفي بودن، توزیع مکاني و چالش هاي محیطي 
منابع  در  کشور  نسبي  مزیت هاي  مانند  ایران  در 
فسیلي، آمادگي کم جامعه براي استفاده از امکانات 
مرتبط، چالش هاي سیاستگذاري در خصوص قابلیت 
اتکاء سازوکارهاي حمایتي از انرژي هاي تجدید پذیر 

مواجه است؛
پس توسعه تولید و عرضه برق از منابع انرژي هاي 
تجدید پذیر مستلزم باز تعریف و یا تغییر سیاست هاي 
دولت  -   بــازار بــه نفع بــازار است بـه نحوي که 
به  را  اعتمادي  قابل  عالمت  دولت  سیاست هاي 
سرمایه گذاران نشان دهد. در این مقاله به بررسي 
سیاست هاي کشور آلمان که در بخش انرژي هاي 
نو موفق عمل کرده، می پردازیم و در پایان علل عدم 
تحقق اهداف کشور در بخش انرژي هاي تجدیدپذیر 

را مورد تحلیل قرار می دهیم. 

کلمات کلیدي: انرژي هاي تجدیدپذیر ، سیاست 
گذاري انرژي، دولت، قانون گذاري
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و  نو  انرژي هاي  از  استفاده  واقعي  معایب  و  مزایا 
نو  انرژي هاي  از  یک  هر  از  استفاده  جانبي  اثرات 
سطح  در  مناسب  رساني  اطالع  عدم  و  فسیلي  و 
سیاست گذاران و نیز در سطح ملي و مردم جامعه 
مهمترین تهدید در این زمینه به شمار می آید. عالوه 
کشورهاي  رشد  روند  و  برنامه ها  بررسي  با  آن  بر 
پیشرو و مطالعه تطبیقي قوانین مدون در این صنعت 
امکان تسریع در تدوین قانوني جامع و جلوگیري از 
انباشت قوانین متعدد در اسناد باالدستي و قوانین 

موضوع کشور در این حوزه خواهد شد.
توسعه  جهت  در  آلمان  کشور  اهداف  بررسي 

انرژي هاي تجدیدپذیر
در سپتامبر 2010 وزارت اقتصاد و تکنولوژی دولت 
زیر  اهداف  با  را  انرژي  کالن  سیاست هاي  آلمان 

اعالم کرد: 
 40 میزان  به   2020 سال  تا     CO2 گاز  کاهش 

درصد کمتر از سال 1990
کاهش گاز CO2 تا سال 2050 به میزان 80 درصد 

کمتر از سال 1990
افزایش بهره وري 70 درصدی انرژي تا سال 2050 

نسبت به سال 2008
انرژي هاي  براي  وسیع  اهداف  سازي  روز  به 

تجدیدپذیر براي سال 2020
افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر در تولید برق 
به میزان 25 درصد تا سال 2020 و به میزان 80 

درصد تا سال 2050 

 معرفي کشور آلمان و بررسي سیاست هاي 
انرژي هاي تجدیدپذیر در این کشور 

توجه  پیشرو  اقتصاد  یک  عنوان  به  آلمان  کشور 
ویژه  اي به موضوع انرژي دارد. اصلي ترین سیاستي 
که این کشور در سال هاي گذشته پیگیري می کرده، 
کاهش  هدف  با  انرژي  حوزه  در  سیاستگذاری 
مصرف  بازده  افزایش  فسیلي،  منابع  به  وابستگي 

انرژي و کاهش انتشار آالینده هاي زیست محیطي 
بوده است. 

از بزرگترین مصرف کنندگان برق در  آلمان یکي 
در  آلمان  جهش  ابتداي   1991 سال  است.  اروپا 
صنعت برق تجدیدپذیر، به ویژه صنعت برق بادي 
انرژي هاي  تاریخ  به  گذرا  نگاهي  با  است.  بوده 
از  یکي  که  گفت  می توان  آلمان  در  تجدیدپذیر 
مهم ترین دالیل موفقیت این کشور در انرژي هاي 
تجدیدپذیر و تکنولوژي، مشروعیت بخشي به این 

گونه از انرژ ي ها است. 

در  اثرگذار  نهادهای  و  سازمانی  ساختار 
بخش انرژي های تجدیدپذیر 

کشور آلمان 14 وزارتخانه دارد که چهار وزارتخانه 
به صورت مستقیم در قبال انرژي هاي تجدیدپذیر 

مسئول هستند. این وزارتخانه ها شامل:
• وزارت محیط زیست، محافظت از طبیعت و امنیت 

هسته اي 
حقوق  از  حمایت  و  کشاورزي  تغذیه،  وزارت   •

مصرف کننده
• وزارت اقتصاد و تکنولوژی

• وزارت تحقیق و آموزش و پرورش 
و  سیاست گذاري  مسئولیت  وزارتخانه  چهار  این 
انرژي هاي تجدیدپذیر را  انجام تحقیقات در مورد 
از محیط  بر عهده دارند، به گونه اي که حفاظت 
زیست و توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر جزء وظایف 
اصلي آنها محسوب می شود. وزارت محیط زیست 
محافظت از طبیعت و امنیت هسته ای مهمترین 
مرجع مسئول در قبال انرژي هاي تجدیدپذیر است. 
از وظایف مهم سال هاي اخیر وزارت محیط زیست، 
بازبینی قانون انرژی های تجدیدپذیر )EEG( است 
از  و  انجام  سال 2009  در  آن  بازبیني  آخرین  که 

2010 اجرایی شده است. 
هدف از تدوین این قانون رسیدن به توسعه پایدار، 

شکل 1 : ساختار سازمانی موجود برای انرژ ی های تجدیدپذیر آلمان
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امنیت عرضه و تأمین کردن محیط زیست مطلوب 
زندگي است. از دیگر اهداف کمی این قانون می توان 
به مقدار تولید 35 درصد برق مصرفي کشور آلمان 
سال 2050  تا  درصد  میزان 80  و  سال 2020  تا 
از طریق انرژي های تجدیدپذیر و خرید آن توسط 

کمپاني هاي برق منطقه اي اشاره کرد.

انرژي هاي  با  مرتبط  قوانین  بررسي   
تجدیدپذیر در آلمان

به طور کلي از قوانین مرتبط با انرژي هاي نو در کشور 
آلمان می توان به قوانین StrEG ،EEG  اشاره کرد. 
از اولین عواملي که سبب جهش صنعت تجدیدپذیر 
قانون  یا   StrEG به آلمان شد می توان  در کشور 
تعرفه براي انرژي هاي تجدیدپذیر اشاره کرد که در 
سال 1991 تصویب شد. مهمترین عامل محرک 
که  بود  تجدیدپذیر  برق  خرید  اجبار  قانون،  این 
دولت براي شرکت هاي برق منطقه اي تعیین کرد. 
مطابق این قانون شرکت هاي برق منطقه اي که در 
سال 1991 تقریباً همگي دولتي بودند، مجبور به 
خرید درصدی از برق مورد نیاز خود از منابع بادي، 
خورشیدي، آبي کوچک، بیومس و گاز لندفیل برابر 
با نرخ ثابت سالیانه شدند. این مقدار بر اساس درآمد 

فروش برق این کمپاني ها تعیین شد. 
EEG  که در سال 2000 جایگزین کامل قانون 
StrEG قانون قبلي انرژی های تجدیدپذیر شد، یک 
نوع نظام تعرفه گذاري بود که برخالف قانون قبل، 
بر مبناي درآمد شرکت های برق منطقه اي تعریف 
شده بود. در قانون کاراتر در یک بازار رقابتي، سود 

بیشتري از سایرین نصیبشان شد و این امر منجر به 
گسترش برق تولیدی شد؛ از طرفي قوانین حمایتي 
مرتبط با توسعه دهندگان تولید برق تجدیدپذیر نیز 

سبب افزایش مجدد تولید شد.

 بررسي سیاست هاي مرتبط با انرژي هاي 
نو در آلمان 

از سال 1974 تاکنون سیاست هاي مختلفي براي 
اجرا  به  آلمان  در  تجدیدپذیر  انرژي هاي  توسعه 
درآمده و این کشور از جمله نخستین کشورهایی 
این  از  پشتیبانی  به  سیاست  تدوین  با  که  است 
می  را  سیاست ها  این  است.  پرداخته  انرژي ها 
توان در دو دسته کلی سیاست های مستقیم و غیر 

مستقیم تقسیم بندی کرد.

معرفي سیاست هاي مستقیم:
1. برنامه هاي تحقیق و توسعه و پایلوت: آلمان در 
انجام هزینه هاي عمومی تحقیق و توسعه برق بادي 
از سال 1974 تا 2003 ، رتبه دوم را داراست که 
تحقیق  امور  انجام  در  آمریکا  هزینه  نصف  تقریباً 
اکثر  همچنین  است.  بوده  مدت  این  در  توسعه  و 
هزینه هاي تحقیق و توسعه در آلمان بر توربین هاي 
بزرگ مگاواتي بوده است. این کشور از برنامه هاي 
کرده  استفاده  نیز  اروپا  اتحادیه  توسعه  و  تحقیق 
است که به عنوان مثال، می توان به تعیین سهم 
اتحادیه  توسط  آلمان  تجدیدپذیر  انرژي هاي 

اروپا  اشاره کرد.
گواهینامه هاي  اعطاي  و  تست  برنامه هاي   .2

که  دارد  بین المللي  برنامه  چندین  آلمان،  کیفیت: 
یکي از آنها، تست توربین هاي آلماني تحت شرایط 
مختلف آب و هوایي است تا از این طریق، همکاري 
تقویت  را  باد  صنعت  در  پیشرو  کشورهاي  میان 
مشترک،  همکاري هاي  این  در  آلمان  دولت  کند. 
به مزارع بادي که با تکنولوژي هاي آلماني توسعه 
می یابند، یارانه می دهد. همچنین آلمان برنامه هایي 
را جهت ارزیابي طراحي همه توربین هاي نصب شده 
در آلمان و اعطاي گواهینامه هاي کیفیت، به اجرا 

گذارده است.
از  استفاده  برای  مختلف  مشوق هاي  ارائه   .3
توانمندی محلی: یکي از بهترین سیاست ها، مکانیزم 
آلمان  داخلي  شرکت هاي  که  است  تعرفه گذاري 
تعرفه  است.  داده  برتري  خود  رقباي  مقابل  در  را 
تعرفه  ولی  است  غیرمستقیم  سیاست  یک  گذاری 
داخلی،  توربین های  از  استفاده  به  مشروط  گذاری 
سیاستی مستقیم محسوب می شود. بالغ بر دوسوم 
از  شده اند،  داده  یارانه  که  سرمایه گذاري هایي  کل 

توربین هاي ساخت داخلي آلمان استفاده کرده اند.
مستقیم  سیاست  مالیاتي:  و  مالی  مشوق هاي   .4
از توربین سازي  آلمان جهت حمایت  دیگر دولت 
داخلي، ارائه »وام هاي نرم« بوده است. وام هایي که 
با نرخ بهره زیر نرخ بهره معمول بازار در دسترس 
هستند، براي پروژه هاي انرژي بادي در این کشور 
در نظر گرفته شده است. ساختار سیاست صنعتي 
مالي،  تأمین  میان  متقابل  روابط  مبناي  بر  آلمان 
را  اجازه  این  دولت  به  دولتي،  نهادهاي  و  صنعت 
توسعه  می خواهد  که  بخش هایي  در  که  می دهد 

صنعتي بیابند، دخالت کند.

معرفي سیاست هاي غیرمستقیم: 
1. تعرفه گذاری: موفقیت صنعت باد آلمان به دلیل 
برنامه تعرفه گذاري پایدار و سودآور این کشور بوده 
است. این سیاست در ژانویه سال 1991 ، اجرا شد و 
نیاز داشت که برق های منطقه اي، حداقل 90 درصد 
تزریق  بادي  برق  براي  را  برق  فروشي  نرخ خرده 

شده به سیستم پرداخت کنند.
2. هدف گذاري هاي اجباري انرژي هاي تجدیدپذیر: 
قانون انرژي هاي تجدیدپذیر که هدف 10 درصدي 
انرژي هاي تجدیدپذیر در سبد برق  را براي سهم 
آلمان تا سال 2010 تعیین کرده بود، در آوریل سال 
شامل  همچنین  قانون  این  درآمد.  اجرا  به   2000
قانون تعرفه گذاري است تا برق تجدیدپذیر را نسبت 

به برق هاي فسیلي جذاب کند.

نمودار 1 : سبد تولید برق كشور آلمان در شش ماهه اول سال 2014

نمودار 2: روند افزایش GDP و سهم انرژي هاي تجدیدپذیر در تولید برق آلمان از 1991 تا 2011 
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به  دیرباز  از  آلمان  دولت  مالي:  مشوق هاي   .3
از محیط زیست  پروژه هایي که در جهت حمایت 
و  بلندمدت  مالي  کمک هاي  می پذیرند  صورت 

وام هاي کم بهره اختصاص می دهد.
4. بازارهای برق سبز: با قبول این فرض که محیط 
است،  لوکس  کاالیی  همانند  مردم  برای  زیست 
و  تجدیدپذیر  برق  از  اختیاری  استفاده  سیاست 
پرداخت هزینه باالی آن در کشوری مثل آلمان که 
از نظر شاخص توسعه یافتگی در موقعیتی باال قرار 
دارد می تواند اثربخش باشد. برق مصرفی در منازل 
این  از  یکی  می شود.  محاسبه گر، اندازه گیری   2 با 
محاسبه گرها در مسیر تجدیدپذیر برق قرار گرفته 
و افراد می توانند به صورت دلخواه و برای حمایت از 

محیط زیست از آن استفاده کنند.
آلمان  در  تجدیدپذیر  انرژي هاي  قوانین  دیگر  از 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- معافیت هاي مالیاتي

2 - داشتن ارجحیت برانرژي هاي دیگر
3 - نرخ تعرفه وعوارض ثابت و مشخص

4 - داراي شبکه دسترسي منظم
5 - به طور منظم به روز می شود

 وضعیت کنوني شبکه برق کشور آلمان
در سال هاي گذشته ظرفیت نصب شده نیروگاه هاي 
تجدیدپذیر در آلمان افزایش چشم گیري داشته و تا 
پایان سال 2012 به 76 هزار مگاوات رسیده است 
که معادل ظرفیت کل نیروگاه هاي ایران است. در 
نمودار  )1 ( سهم هر یک از انواع منابع در تولید برق 

آلمان در نیمه اول سال 2014 آمده است. 
همان طور که در نمودار )1 ( مشاهده می شود، افزایش 
سهم انرژي هاي تجدیدپذیر با رشد تولید ناخالص 
داخلي در آلمان همراه شده است. بهبود بازده مصرف 
انرژي مي تواند واردات انرژي آلمان را کاهش دهد. 
در مطالعه اي که در بخش IFEU  موسسه هایدنبرگ 
با همکاري موسسه تحقیقات ساختار اقتصادي انجام 
گرفته، اشاره شده است که در صورت افزایش بازده 

مصرف انرژي، واردات انرژي آلمان در سال 2030 به 
میزان 4 میلیارد یورو کاهش پیدا مي کند. 

با مقایسه اشتغال در دو بخش انرژي هاي تجدیدپذیر 
و صنایع متداول انرژي شامل معادن زغال سنگ 
و سوخت هاي فسیلي مشخص می شود که گرچه 
انرژي هاي  صنعت  در  شاغلین   2005 سال  در 
تجدیدپذیر کمی کمتر از صنایع متداول انرژي بوده 
انرژي هاي  افراد شاغل در صنعت  تعداد  اما  است، 
رقیب خود  برابر  به دو  تجدیدپذیر در سال 2011 
رسیده است. در حال حاضر 380 هزار نفر در بخش 
و  کارند  به  مشغول  آلمان  تجدیدپذیر  انرژي هاي 
طبق پیش بیني فدراسیون انرژي هاي تجدیدپذیر 
آلمان، 500 هزار نفر در سال 2020 در این صنعت 

به فعالیت می پردازند. 
انرژي هاي  سهم  افزایش  با  همزمان  بنابراین 
تجدیدپذیر در سبد انرژي آلمان، تعداد افراد بیشتري 
جذب صنایع مرتبط با انرژي هاي تجدیدپذیر این 
از  استفاده  می دهد  نشان  امر  این  شده اند.  کشور 
موتور  عنوان  به  می تواند  تجدیدپذیر  انرژي هاي 
و  افزایش سطح اشتغال عمل کرده  براي  محرکي 
زمینه را براي تقویت پایه هاي اقتصاد دانش بنیان 

این کشور فراهم کند. )شکل 2(
 

تولید  موجود  وضعیت  و  سنجي  پتانسیل 
انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران

• توان تولید بیش از 7000 مگاوات ظرفیت برق 
آبي و افزایش آن تا 25000 مگاوات 

هزار   40 حدود  در  کشور  بادي  برق  پتانسیل   •
مگاوات در حالت قطعي و اقتصادي حدود 10 هزار 

مگاوات برآورد شده است. 
با  دنیا  پرآفتاب  مناطق  از  یکي  در  گرفتن  قرار   •
m²Year/ انرژي خورشیدي تابش  متوسط شدت 

Kwh 2000
در  گرمایي  زمین  منابع  از  استفاده  پتانسیل   •
مشکین شهر و اردبیل با قابلیت هاي تولید 370 میلیون 

و 40 میلیون کیلووات ساعت برآورد شده است.

در  ایران  باالي  پتانسیل  به  توجه  با  کلي  طور  به 
زمینه انرژي هاي تجدیدپذیر، عوامل عدم توسعه در 
ساختار سیستم  در  می توان  را  انرژي ها  این  حوزه 

بدین شرح بررسي کرد: 
تجدیدپذیر  انرژي هاي  توسعه  در  موجود  موانع 
انرژي هاي  زیاد  پتانسیل هاي  و  امتیازات  علیرغم 
در  عمده  نقش  یک  ایفاگر  عنوان  به  تجدیدپذیر 
تأمین انرژي آینده جهان، در حال حاضر موانع قابل 
انرژي ها  این  همگاني  پذیرش  مقابل  در  توجهي 
بین المللي  آژانس  گزارش  اساس  بر  دارد.  وجود 
انرژي سه مانع عمده افزایش استفاده از انرژي هاي 

تجدیدپذیر عبارتند از: 

• موانع فني
•  موانع اقتصادي
•  موانع نهادي 

در این راستا می توان مساله هزینه هاي تولید برق 
مورد  دیدگاه  دو  از  را  تجدیدپذیر  انرژي  منابع  از 
تجدیدپذیر  انرژي هاي  آنکه  اول  داد.  قرار  توجه 
نیازمند هزینه هاي سرمایه اي بیشتري در مقایسه 
با سوخت هاي فسیلي هستند که این مساله تامین 
آن  تبع  به  و  ساخته  دشوارتر  را  پروژه ها  این  مالي 
افزایش می دهد.  را  آنها  ریسک سرمایه گذاري در 
دوم آنکه در تحلیل بازار انرژي، آثار خارجي زیان بار 
زیست محیطي و اجتماعي سوخت هاي فسیلي در نظر 
گرفته نمی شود که از جمله مهمترین آنها می توان به 
آلودگي، انتشار گازهاي گلخانه اي و حتي هزینه هاي 

نظامی مربوط به دفاع از منابع نفتي اشاره کرد. 
نوبه خود تقویت کننده موانع  به  نیز  موانع نهادي 
اقتصادي و فني هستند. زیرساخت هاي ایجاد شده 
و نظام هاي کنوني استفاده از سوخت هاي فسیلي در 
طي سالیان دراز به خوبي توسعه یافته اند. با توجه 
به مباحث عنوان شده، اهمیت توجه به سه مؤلفه 
بررسي  در  اجتماعي  و  محیطي  زیست  اقتصادي، 

صنعت انرژي هاي نو مشخص می شود. 
از دیگر عوامل عدم توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر 

در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

• عدم وجود برنامه ریزي کافي و کارآمد در زمینه 
اجرایي انرژي هاي تجدیدپذیر

• عدم بهره گیري مطلوب از منابع انساني
•  مشکالت در ساختار اجرایي و نظارتي

•  عدم تناسب اهداف تعیین شده با توان مدیریتي 
موجود 

شکل 2: مقایسه اشتغال آلمان در صنعت انرژي هاي تجدیدپذیر و صنایع متداول انرژي از 2005 تا 2011 
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حال پس از معرفي موانع و چالش هاي موجود در 
توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر به بررسي سیاست هاي 

مرتبط با توسعه این انرژي ها می پردازیم. 

راهکارها و بررسی سیاست هاي مرتبط با 
توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر

 استفاده از سیاست هاي تنظیم گري 
به دسته اي از قوانین و سیاست ها که در تنظیم بازار 
و صنعت یک کشور نقش دارند، سیاست تنظیم گري 
گفته مي شود. این سیاست ها در حوزه انرژي هاي 

تجدیدپذیر به سه دسته تقسیم می شوند:
• سیاست هاي اجباري )که از مهمترین سیاست هاي 

توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر است(
• سیاست هاي قیمت گذاري

•  مجوز هاي قابل مبادله
 

تعیین سبد انرژي تجدیدپذیر و اجبار 
براي خرید

تعیین هدف براي انرژي هاي تجدیدپذیر، یکي از 
کشورهاي  در  که  است  سیاست هایي  ترین  رایج 
مختلف براي توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر استفاده 
می شود. در برخي از کشورهایي که به صورت ایالتي 
اداره می شوند، دولت مرکزي براي هریک از ایالت ها 
سهم خرید از منابع انرژي تجدیدپذیر تعیین می کند. 
براي اطمینان از رسیدن به این اهداف، اجراي این 
سیاست ها معمواًل با روش هاي اجباري همراه است 
و در واقع شرکت شبکه اي که نتواند به سهم تعیین 

شده دست یابد جریمه خواهد شد.

سیاست هاي قیمت گذاري
 به دلیل اینکه در حال حاضر تولید برق از منابع 
پرهزینه  فسیلي  منابع  با  مقایسه  در  تجدیدپذیر 
برق  است  این بخش الزم  توسعه  براي  است،  تر 
به  شود.  خریداري  باالتري  قیمت  با  تجدیدپذیر 
همین منظور روش هاي مختلفي براي خرید برق 
روش ها  این  جمله  از  می شود.  اتخاذ  تجدیدپذیر 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• قیمت گذاري پروژه اي

•  اجراي مناقصه
•  تعرفه گذاري

 
سیاست هاي تسهیل گري 

سیاست هاي تسهیل گري در جهت اجراي وظایف 
تنظیم بازار اجرا می شوند و شامل موارد زیر هستند:

• سیاست هاي مشروعیت بخشي
•  ایجاد نهادها و سازمان هاي مورد نیاز

•  تدوین برنامه هاي ملي بر مبناي اهداف بین  المللي
•  سیاست هایي در جهت تأمین مالي دولت

•  مشوق ها
•  توسعه دانش و تکنولوژي

 حال پس از آشنایي سیاست هاي توسعه انرژي هاي 
تجدیدپذیر باید نکات زیر به عنوان یک راهکار مورد 

توجه قرار گیرند:
•  وجود یک نقشه راه کلي با هدف گذاري معقوالنه 

و طراحي یک برنامه جامع و پیگیري هاي مداوم
شود؛  فراهم  غیردولتي  بخش  ورود  مقدمات   •
پشتوانه  از  باید   ) غیردولتي  )بخش  گذار  سرمایه 
کافي براي سرمایه گذاري و تجارت برخوردار باشد. 
یکي از مسائل حائز اهمیتي که به عنوان معیاري در 
انتخاب سیاست ها و در عین حال ضمانت تحقق 
اهداف توسعه صنعت به شمار می رود، لحاظ کردن 
است.  صنعت  کلیدي  گذاران  سرمایه  معیارهاي 

)طبق اصل ساست هاي 44 قانون اساسي(
• رقابت پذیري و شفافیت بحث رقابت پذیري و 
براي  اي  پایه  ملزومات  از  فعالیت  این  در  شفافیت 
ورود بخش خصوصي است. جلب مشارکت بخش 
خصوصي بدون فضاي رقابت پذیر و شفاف امکان 
پذیر نخواهد بود. از طرفي بخش دولتي نیز نمی تواند 
سهم قابل توجهي از نیازهاي انرژي کشور را از طریق 
انرژي هاي تجدیدپذیر بر عهده بگیرد بلکه باید بستر 

مناسب را براي حضور بخش خصوصي ایجاد کند
• استفاده از سیاست هاي حمایتي قابل اتکاء استفاده 
از منابع انرژي هاي تجدیدپذیر را عادي سازي کنیم 
به این معنا که در زندگي عادي مصرف کنندگان 
وارد شود. پس باید مازاد هزینه هاي که به مصرف 
کنندگان تحمیل خواهد شد و یا سختي هاي که به 

مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد را جبران کند.
• برطرف کردن مشکالت ورود بخش خصوصي؛ 
اخذ  فرایند  بودن  طوالني  قبیل  از  مشکالت  این 
تامین  دشواري  و  قرارداد  عقد  منظور  به  مجوزها 
منابع اعتباري براي خرید تضمیني به صورت بلند 
با  محیطي  زیست  مجوز  اخذ  بودن  دشوار  مدت، 
موجود که سبب  زیست محیطي  قوانین  به  توجه 
سرگرداني بخش خصوصي در ورود به این عرصه 

شده است.
توسـعه  بـراي طـرح  از شـهرداري ها  • حمایـت 
کشـور  شـهرداري هاي  تجدیدپذیـر  انرژي هـاي 

براي تولید برق از پسـماندهاي شـهري و روستایي 
بـراي  و همچنیـن شـرکت هاي آب و فاضـالب 
تولیـد برق از پسـماندهاي تصفیه خانه هـا، همانند 
بخـش خصوصـي از حمایت هـاي سـایر بخش ها 

شـوند. برخوردار 
• واردات تجهیز ات نیروگاه هاي تولید برق از منابع 
انرژي هاي نو، با تایید و مجوز وزارت نیرو، به آساني 

و معافیت هاي گمرکي امکان پذیر باشد.
• دریافت عوارض براي توسعه برق تجدیدپذیر

 نتیجه گیري
با توجه به مطالعات انجام شده تا سال 1400 سهم 
انرژي هاي تجدید پذیر در ایران، به کندي افزایش 
می یابد. ولي از سال 1400 تا 1420 سهم انرژي هاي 
تجدیدپذیر از کل انرژي مصرفي در تولید برق با 
سرعت بیشتري نسبت به قبل افزایش می یابد. دلیل 
این افزایش در سهم انرژي هاي تجدیدپذیر کاهش 
سطح انباشت منابع فسیلي است. سهم بهینه برق 
تولیدي از منبع انرژي هاي فسیلي در اقتصاد ایران 
براي سال 1420 باید 51 درصد و سهم انرژي هاي 
تجدیدپذیر 49 درصد از کل برق تولیدي است. این 
در حالي است که با توجه به داده هاي سال 1387 
انرژي  منابع  توسط  تولیدي  برق  از  درصد  تنها 2 
تجدیدپذیر تولید می شود و 98 درصد از برق توسط 

انرژي هاي فسیلي تولید می شود. 
انرژي هاي  بهینه  درصد  به  رسیدن  منظور  به 
 3/3 با  معادل  رشدي  ساالنه  باید  تجدید پذیر 
درصدي را داشته باشد. اما آنچه که هنوز نیازمند 
است  مناسب  سیاست هاي  تدوین  می باشد  تغییر 
که با در نظر داشتن تغییر تعادل دولت و بازار به 
مولفه هاي  بر  دولت  گذاري  اثر  قدرت  و  بازار  نفع 
بازار است به نحوي که سیاست هاي دولت عالمت 
به سرمایه گذاران و بخش هاي  را  اعتمادي  قابل 
در  تحول  ایجاد  بنابراین،  دهد.  نشان  خصوصي 
بخش  در  اجرایي  و  سیاست  گذاري  نظام  ساختار 
انرژي هاي تجدیدپذیر به منظور دستیابي به اهداف 
معین شده کشور، ضروري امري است. آنچه نیازمند 
توجه ویژه دارد بحث ریزي برنامه در زمینه حرکت 
به سوي کاربرد هر چه بیشتر انرژي هاي تجدیدپذیر 
و جایگزیني آن به جاي سوخت فسیلي است. لذا 
ضروري است با برنامه ریزي مناسب ، که نیازمند در 
نظر گرفتن کلیه جوانب در ابعاد اقتصادي، سیاسي، 
اجتماعي، فرهنگي و ... است، بودجه بندي مناسب 

در این خصوص را تدوین و اجرا شود.
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سیاستی  »شبکه  یا   REN21 گزارش  اساس  بر   
یکم«  و  بیست  قرن  برای  تجدیدپذیر  انرژی های 
انرژی های  تولید  در  جهانی  سرمایه گذاری  میزان 
تجدیدپذیر در سال 2015 بدون احتساب نیروگاه های 
برق آبی کمتر از 50 مگاوات، رکورد 285.9 میلیارد 
این مسأله نشان می دهد میزان  را ثبت کرد.  دالر 
در  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در  سرمایه گذاری 
درصد   5 حدود  گذشته  سال  به  نسبت  سال  این 
میزان  عدد،  این  به  چنانچه  است.  داشته  افزایش 
انرژی ای  تولید  در  شده  انجام  سرمایه گذاری های 
برق آبی باالتر از 50 مگاوات را حساب کنیم، میزان 
سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدیدپذیر در سال 

2015 به 328.9 میلیارد دالر می رسد.
ایجاد  برای  شده  انجام  سرمایه گذاری  میزان 
سال،  در  تجدیدپذیر  انرژی های  در  جدید  ظرفیت 
با  مقایسه  در  که  بوده  دالر  میلیارد   265.8 حدود 
تولید  برای  دالری  میلیارد   130 سرمایه گذاری 
 2 از  بیش  رشد  زغال سنگ،  و  گاز  طریق  از  برق 
برابری را نشان می دهد. اگر میزان سرمایه گذاری 
در نیروگاه های برق آبی بیش از 50 مگاوات را به 
این عدد اضافه کنیم، اختالف سرمایه گذاری برای 
ایجاد ظرفیت جدید در انرژی های تجدیدپذیر با برق 

تولیدی گاز یا زغالسنگ بسیار بیشتر خواهد شد.
در واقع، این برای اولین بار در تاریخ بود که میزان 
در  تجدیدپذیر  انرژی های  تولید  در  سرمایه گذاری 
میزان  با  مقایسه  در  توسعه،  حال  در  کشورهای 
سرمایه گذاری انجام شده در کشورهای توسعه یافته 
برای توسعه این نوع انرژی ها پیشی می گیرد. جهان 
در حال توسعه از جمله چین، هندوستان و برزیل در 
مجموع در سال 2015، حدود 156 میلیارد دالر در 
زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری 
کردند که در مقایسه با سال گذشته حدود 19 درصد 

رشد داشته است.
چین در این بین به تنهایی با افزایش 17 درصدی 
انرژی های  توسعه  در  خود  سرمایه گذاری  میزان 
در سال 2015، مجموع سرمایه گذاری  تجدیدپذیر 
خود در این سال را به 102.9 میلیارد دالر رساند که 
به تنهایی حدود 36 درصد از کل سرمایه گذاری های 
این  انرژی های تجدیدپذیر در  انجام شده در حوزه 
سرمایه گذاری  همچنین  می گیرد.  بر  در  را  سال 
در  سال  این  در  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  در 
هندوستان، آفریقای جنوبی و شیلی به طرز معناداری 
افزایش یافته است. سایر کشورهای در حال توسعه از 
جمله مرکش، اروگوئه، فیلیپین، پاکستان و هندوراس 
نیز در این سال بیش از 500 میلیون دالر برای توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کرده اند.
با این اوصاف میزان سرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با 
سال گذشته حدود 8 درصد کاهش داشت و به 130 
میلیارد دالر در این کشورها رسید. بیشترین تفاوت 
معنادار در اروپا دیده شده که میزان سرمایه گذاری ها 
حدود 21 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته 
و به 48.8 میلیارد دالر در این اتحادیه رسیده است.
گرچه نباید از نظر دور داشت که این اتحادیه میزان 
سرمایه گذاری در زمینه توسعه انرژی های بادی در 
مناطق غیرساحلی را در این سال بیش از 11 درصد 

افزایش داده و به 17 میلیارد دالر رسانده است.
ایاالت متحده آمریکا نیز میزان سرمایه گذاری  در 
عمدتًا  البته  )که  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  در 
است(  یافته  تمرکز  انرژی خورشیدی  توسعه  روی 
با افزایش 19 درصدی نسبت به سال گذشته روبرو 
بوده و عدد 44.1 میلیارد دالر را برای سال 2015 
ثبت کرده است، که اگر ارزش دالر سال 2011 را در 
نظر بگیریم، باالترین میزان سرمایه گذاری در طول 

این سال ها بوده است.
انرژی های  در  سرمایه گذاری  میزان  بین  این  در 
و  بادی  انرژی  دو  روی  بر  عمدتاً  تجدیدپذیر 
خورشیدی  انرژی  است.  بوده  متمرکز  خورشیدی 
میزان  در  سنگین ترین  وزنه  از  نسبت  به  نیز 
سرمایه گذاری های انجام شده در این سال برخوردار 
بوده و عدد 161 میلیارد دالر سرمایه گذاری را برای 
خود ثبت کرده است. این میزان 12 درصد باالتر از 
سرمایه گذاری های انجام در سال گذشته بوده و به 
تنهایی حدود 56 درصد از از کل سرمایه گذاری های 
انرژی های  توسعه  برای  شده  انجام  جدید 
تجدیدپذیر در سال 2015 را در بر می گیرد. میزان 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی های بادی نیز در این 
سال حدود 109.6 میلیارد دالر بوده که حدود 38.3 
درصد از کل سرمایه گذاری های جدید انجام شده در 

این سال را در بر می گیرد.
سایر  در  سرمایه گذاری  میزان  است،  گفتنی 
تکنولوژی های تجدیدپذیر )به استثنای خورشیدی 
و بادی( در سال جاری در مقایسه با سال 2014 با 
کاهش روبرو بوده است: به طور مثال سرمایه گذاری 
در بخش انرژی های »زیست توده« و »زباله سوز« 
میلیارد  به 6  و  بوده  روبرو  با کاهش 42 درصدی 
دالر رسیده است، سرمایه گذاری در »برق آبی های 
کوچک مقیاس« 29 درصد کاهش داشته و به 3.9 
»سوخت های  در  سرمایه گذاری  رسیده،  میلیاردالر 
زیستی« با کاهش 35 درصدی روبرو بوده و به 3.1 
میلیارد دالر رسیده، سرمایه گذاری در »انرژی های 
روبرو  درصدی   23 کاهش  با  نیز  گرمایی«  زمین 
بوده و به 2 میلیارد دالر رسیده و در نهایت »انرژی 
اقیانوسی« نیز با کاهش 42 درصدی روبرو بوده و 

عدد 215 میلیون دالری را ثبت کرده است.

براساس آخرین گزارش هاي REN21 اعالم شد؛
ثبت رکورد 285 میلیارد دالر سرمایه گذاري در انرژي هاي تجدیدپذیر طی سال 2۰۱5/ پیشي گرفتن سرمایه گذاري 
کشورهاي در حال توسعه در انرژي هاي تجدیدپذیر جهان در حال توسعه از جمله چین، هندوستان و برزیل در مجموع 
در سال 2۰۱5، حدود ۱56 میلیارد دالر در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کردند که در مقایسه با 

سال گذشته حدود ۱9 درصد رشد داشته است.
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سمت  به  بزرگی  حرکت   2۰۱5 سال  در 
آغاز  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده 
 ،2۰2۱ سال  تا  می شود  بینی  پیش  شد. 
یک چهارم برق مورد نیاز جهان که برابر با 
۷6۰۰ تراوات ساعت برق است، توسط این 

نوع از انرژی ها تأمین شود.

سـال گذشـته میـالدی گام بزرگـی برای اسـتفاده 
گسـترده از انرژی هـای پاک برداشـته شـد و برای 
اولیـن بـار اسـتفاده از انرژی هـای  تجدید پذیـر از 
سـوخت های فسـیلی ماننـد زغـال سـنگ پیشـی 
گرفـت و این نـوع از انرژی ها تبدیـل به بزرگترین 

منبـع تأمین نیـرو در جهان شـدند.
در سال گذشته نه تنها میزان استفاده از انرژی های 
آمار  بلکه  شد،  سنگ  زغال  از  بیشتر  تجدید پذیر 
استفاده از این انرژی ها به سرعت در حال افزایش 
انرژی های  از  استفاده  آمار   2015 سال  در  است. 
تجدید پذیر بیش از دیگر منابع تأمین انرژی بود و 
باید انرژی پاکی را که در سال گذشته برای تولید 
میزان باالیی از برق مورد استفاده قرار گرفت، نیز 

در نظر گرفت.
هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی، آمار جدیدی 
مربوط به استفاده از انواع مختلف انرژی را منتشر 
آمار  متوجه می شویم که  آمار  این  بررسی  با  کرد. 
مربوط به پیش بینی استفاده از منابع انرژی مختلف 

که تنها یک سال پیش منتشر شد، اکنون باید مورد 
تجدید نظر قرار بگیرد؛ زیرا امسال آمار تخمین زده 
شده استفاده از انرژی های تجدید پذیر از سال 2015 
درصد  گذشته 13  سال  به  نسبت  سال 2021،  تا 

افزایش یافته است.
طبق آمار تخمین زده شده در سال جاری، 28 درصد 
از  استفاده  با  سال 2021  تا  جهان  نیاز  مورد  برق 
انرژی های تجدید پذیر تأمین خواهد شد، در حالی 
سال  در  مورد  این  در  شده  زده  تخمین  آمار  که 

2015، 23 درصد بود.
بنابراین هر سال استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
برای تأمین برق مورد نیاز، در حدود 1 درصد افزایش 

پیدا می کند.
شده  تأمین  برق  که  بگویید  خود  با  است  ممکن 
توسط انرژی های تجدید پذیر تا سال 2021 که تنها 
کمی بیشتر از یک چهارم )28 درصد( برق مورد نیاز 
جهان در پنج سال آینده است، میزان کمی است؛ اما 

باید توجه داشته باشید که یک چهارم برق تولیدی 
است  برق  ساعت  تراوات   76000 با  برابر  جهان، 
که معادل کل برق تولید شده به صورت ترکیبی 
در آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال 

حاضر است.
انتظار می رود انرژی های تجدید پذیر در این مدت 
تمام  رشد  درصد   60  )2021 تا   2016( ساله  پنج 

منابع تأمین انرژی را به خود اختصاص دهد.
فاتح بایرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی 
اذعان کرد: “ما کامال شاهد این موضوع هستیم که 
استفاده از منابع تجدید پذیر برای تأمین انرژی مورد 
نیاز در سراسر جهان در حال گسترش است و در 
آینده استفاده از انرژی های تجدید پذیر در روش های 

جدید تامین انرژی، افزایش خواهد یافت”.
روش های  در  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده 
جدید تأمین انرژی، با سرعت فوق العاده ای در حال 
رشد است؛ به عنوان مثال در سال 2015 در کشور 
چین در هر ساعت 2 توربین بادی نصب شده است 
که به معنای این است که در سال گذشته 20،000 

توربین بادی در این کشور نصب شده است.
بیـش از نیمـی از این توربین های بادی توانسـته اند 
سـرمایه عظیمـی را در کشـور چیـن جـذب کنند و 
بـه طـور کلی باعـث افزایـش 40 درصـدی انرژی 
تأمیـن شـده توسـط انرژی هـای تجدید پذیـر در 

سراسر جهان شده اند.
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افزایش استفاده از نیروی باد نیز سهمی در افزایش 
به  است،  داشته  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده 
طوری که در سال 2015 نزدیک به 66 گیگاوات 
ساعت از برق مورد نیاز جهان  به همین روش تولید 
گیگاوات   49 تامین  با  نیز  خورشیدی  انرژی  شد. 

ساعت برق جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.
انرژی  از  استفاده  که  کنید  تصور  طور  این  شاید 
خورشیدی برای تأمین برق در حال کاهش است؛ 
اما باید توجه داشته باشید که در سال 2015 برای 
انرژی  توسط  برق  ساعت  گیگاوات   49 تأمین 
در  خورشیدی  پانل   500،000 روزانه  خورشیدی، 
مورد   برق  میزان  این  تأمین  برای  جهان  سراسر 

استفاده قرار گرفتند.
آمار  در  زیادی  موارد  که  است  مشخص  و  واضح 
المللی  بین  آژانس  توسط  ارائه شده  ارقام جدید  و 
را  آن ها  آژانس  که  است  تحسین  قابل  انرژی 
)که  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده  مدیون 
عمدتا در کشورهای آمریکا، چین، هند و مکزیک 
مورد استفاده قرار می گیرند( و قیمت های در حال 
کاهش انرژی به لطف رقابتی بودن بازار انرژی و 

فناوری های بهتر می داند.
امـا محققـان بایـد از ایـن موضـوع مطمئن شـوند 
کـه اسـتفاده از انرژی هـای تجدید پذیـر بـه رشـد 

خـود ادامـه می دهـد.
بسیاری از کشورها در جهان هنوز آن طور که باید 

این  به  کنند،  استقبال  تجدید پذیر  انرژی های  از 
کشورهایی  در  حتی  و  نمی کنند  توجهی  انرژی ها 
که به میزان قابل توجهی از این انرژی ها استفاده 
می شود )همانند چین(، برق تولید شده توسط این 
این  افزون  روز  نیاز  پاسخگوی  هنوز  انرژی  منابع 
کشورها برای برق نیست؛ اما از سویی دیگر انتظار 
می رود در برخی از کشورهای دیگر مانند آمریکا، 
تولید  برق  ژاپن،  و  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
شده توسط انرژی های تجدید پذیر، مازاد بر مصرف 

مورد نیاز این کشورها باشد.
تعدادی از گزارشات نشان می دهد که رویه استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر تغییر کرده است؛ به  طوری 
از  استفاده  در  روزی  که  صنعتی  کشورهای  که 
انرژی های پاک سرآمد بودند، در حال حاضر کمتر 
از کشورهایی مانند چین و هند در حال استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر هستند. پیش بینی می شود 
تقریبا نیمی از آمار استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
در سراسر جهان تا سال 2021، مربوط به این دو 

کشور باشد.
بایرول، در مصاحبه ای با خبرگزاری گاردین اذعان 
در  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده  “اگر  کرد: 
نظر  در  ماراتون  یک  را  جهان  سراسر  کشورهای 
زمان  اروپایی مدت  باید گفت کشورهای  بگیریم، 
زیادی است که این ماراتون را آغاز کرده اند و در 
این مسیر تاکنون پیشرفت زیادی داشته اند؛ اما به 

نظر می رسد که پیشرفت این کشورها در این مسیر 
کمی کند شده است و کشورهای دیگر به آهستگی 
در حال سبقت گرفتن از این کشورها در این زمینه 

هستند”.
با وجود اینکه در حال حاضر استفاده از انرژی های 
تجدید پذیر روند رو به رشد خوبی دارد؛ اما محققان 
متذکر شده اند که رشد استفاده از این انرژی ها برای 
تحقق تعهدات بلند پروازانه توافق شده در کنفرانس 
پاریس،  در  متحد  ملل  سازمان  اقلیم 2015  تغییر 
به اندازه کافی سریع نیست. تعهدات توافق شده در 
این کنفرانس با این هدف مطرح شده اند که دمای 
جهانی تا پایان قرن 21 حداکثر تا کمتر از دو درجه 

سانتیگراد افزایش پیدا کند.
انرژی های  از  استفاده  در  بشر  دیگر  عبارت  به 
تجدید پذیر تاکنون پیشرفت زیادی داشته است، اما 
هنوز تا رسیدن به هدف نهایی راه زیادی باقی مانده 

است.
“رشد  کرد:  اذعان  بیانیه ای  انتشار  طی  بایرول 
چشمگیر استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سال 
برای  ما  و  است  کننده ای  خوشحال  خبر  گذشته، 
اجرای پروژه های آینده برای افزایش بیشتر استفاده 
از این انرژی ها کامال خوشبین هستیم؛ اما باید توجه 
داشته باشیم که حتی با اجرای پروژه های گسترده 
پیش رو، باز هم از میزان بسیار کمی از توانایی های 
بالقوه انرژی های تجدید پذیر بهره مند خواهیم شد”.
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صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق 
نیرو،  پژوهشگاه  همکاری  با  )صحا(  الکترونیک 
صنعت،  وزارت  الکترونیک  و  برق  دفتر  ریاست 
و  پژوهش  آموزش،  معاونت  و  تجارت  و  معدن 
فناوری این دفتر، روز یکشنبه دهم بهمن ماه سال 
معرفی  هدف  با  نشستی  برگزاری  به  اقدام  جاری 
توانمندی  شرکت های ایرانی در ساخت فناوری های 
انرژی های تجدیدپذیر در محل ساختمان معاونت 
آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن 

و تجارت کرد.

پروژه  اجرای  راستای  در  که  نشست  این  در 
بومی سازی تجهیزات  مرتبط با فناوری های مربوط 
به فتوولتاییک با رویکرد بومی سازی و نهادینه کردن 
این فناوری ها در داخل کشور برگزار می شد، مقامات 
بلند پایه ای از وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، پژوهشگاه نیرو و صندوق پژوهش، نوآوری 
از  حمایت  صندوق  پژوهشگاه،  این  شکوفایی  و 
تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، شرکت توسعه 
انرژی امداد وابسته به کمیته امداد امام خمینی حضور 
یافتند. عالوه  بر این حمیدرضا صالحی رییس، علی 

تبیانیان دبیر و تنی چند از اعضای کمیته انرژی های 
ایران به همراه  تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق 
صادق صیاد معاون امور کمیته های سندیکا در کنار 
مدیران عامل دیگر شرکت های فعال در این حوزه 
با حضور در این نشست به بیان دغدغه ها، مطالبات 
اقتصادی  فعالیت های  خصوص  در  خود  نظرات  و 

صنعت انرژی های تجدیدپذیر پرداختند. 
راستای  در  نشست  این  حاضر،  مقامات  گفته  به 
سیاست های کالن وزارت نیرو و پژوهشگاه نیرو در 
تا روند  انرژی پاک تشکیل شد  از  استفاده  توسعه 
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از  انبوه تجهیزات فتوولتاییک  انتخاب سازندگان توانمند در عرصه های ساخت و تولید 
طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای، تبیین و شفاف شود. گفتنی است این مناقصه 
متناسب با خرید تجهیزات اصلی جهت ساخت نیروگاه های فتوولتاییک با ظرفیت تجمیع 

شده 100 مگاوات برگزار خواهد شد.
رضا قربانی مشاور مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک 
که به عنوان حامی این طرح در جلسه حضور داشت، با توجه به شناخت توانمندی های 
داخلی، خواستار معرفی توانمندی های شرکت های ایرانی در ساخت فناوری های مرتبط 
با انرژی های تجدیدپذیر شد. در ادامه این نشست سعید مهذب ترابی مدیرعامل شرکت 
ارائه طرحی  با  بیان موارد فنی و مالی پروژه،  قدس نیرو به عنوان مشاور طرح ضمن 

مفهومی حضار را در جریان جزییات آن قرار داد. 
بر اساس مهم ترین موارد مطرح شده توسط این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
ایران موضوع مناقصه ارائه شده مربوط به خرید سه تجهیز اصلی نیروگاه های فتوولتاییک 

شامل اینورتر، ماژول وکابل های فتوولتاییک خواهد بود.
  ،DC مهذب ترابی با بیان این مطلب خاطر نشان ساخت: در خصوص اینورتر و کابل 
شرکت های داخلی از ظرفیت خوبی برخوردارند و مشکل چندانی نخواهیم داشت. وی 
همچنین تصریح کرد: در مورد پنل های فتوولتاییک به دنبال بومی سازی و تولید صفر تا 
صد پنل ها در داخلی هستیم که خود هفت مرحله استخراج سیلیسیم از معدن، ساخت متال 

گرید، سوالر گرید، شمش، ویفر، سلول و نهایتا ماژول را شامل می شود.
بنا به مستندات ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت قدس نیرو در  این مناقصه اولویت 
با شرکت هایی است که بتوانند مراحل بیشتری از پروسه مذکور را در داخل کشور انجام 
دهند. وی تاکید داشت: حداقل مراحل تولیدی قابل پوشش توسط شرکت های متقاضی 

می بایست مرحله شمش به بعد را در برگیرد و دیگر پیشنهادها مورد قبول نخواهد بود.
این  در  قبول  مورد  اینورترهای  فنی عنوان داشت:  الزامات  بیان  ادامه  در  ترابی  مهذب 
مناقصه می بایست دارای ظرفیت 50 تا 100 کیلووات و باالتر باشد که تا 10 مگاوات را 
به صورت SKD  با مدت تحویل 3 ماهه و مابقی را با مدت تحویل 30 ماهه به صورت 

100 درصد ساخت داخل شامل می شود.
از  بیان لزوم حمایت  با  نیرو  در همین رابطه محمدصادق قاضی زاده رییس پژوهشگاه 
طرح مورد اشاره، اهم مزایای در نظر گرفته شده برای آن را دسته بندی کرد. براین اساس 
امکان ایجاد کنسوسیوم برای شرکت های فعال در زمینه های مختلف مرتبط با پروژه، 
صدور تاییدیه فنی به صورت مستقیم از جانب پژوهشگاه جهت تسریع کار و تضمین 
ریسک خرید توسط صندوق برق و انرژی از جمله مهمترین مزایا ذکر شد. همچنین خرید 
تضمینی به میزان دوبرابر ظرفیت خرید در کنار کمک به طی شدن فرآیند دانش بنیانی 
شرکت ها جهت در اختیار قرار گرفتن تسهیالت ویژه مربوط به این شرکت ها و عالوه بر 
آن صدور ضمانت نامه ها و اعطای تسهیالت به نرخ ترجیحی از دیگر مزایای مورد اشاره 

توسط رییس پژوهشگاه نیرو بود.
درخواست  به  دادن  اثر  ترتیب  جهت  مهم  شرط  شد  بیان  جلسه  این  در  براین  عالوه 
شرکت ها، وجود واحد تحقیق و توسعه قوی در آن ها است که از طریق پژوهشگاه نیرو 

مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد. 
در بخش دیگری از این نشست سواالت و موارد مختلفی توسط حضار مطرح شد که افراد 

مختلف متناسب با مسئولیت خود در مقام پاسخگویی به این سواالت بر آمدند. 
در این راستا رییس پژوهشگاه نیرو در مورد روند اجرایی این مناقصه و اطالع رسانی آن، 
از درج آگهی این مناقصه در روزنامه ایران از هفته گذشته و فروش اسناد مناقصه در 
پژوهشگاه نیرو خبر داد. در پاسخ به سوالی دیگر، میرنژاد مدیرکل صنایع برق و الکترونیک  
واردات کاالهای  وزارتخانه در مورد  این  اظهار داشت:  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
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از هم اکنون  وارداتی  تعرفه های  و  پروژه  با  مرتبط 
سخت گیری های الزم را به عمل می آورد تا تولیدات 

داخلی بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند. 
خصوص  در  کرد:  تصریح  مهذب ترابی  ادامه  در 
ماژول های فتوولتاییک مورد نیاز در این طرح، تنها 
مناقصه  در  شرکت کننده  یک  شدن  برنده  امکان 
سرمایه گذاری  را  امر  این  دلیل  وی  دارد.  وجود 
در  تولید  خط  ساخت  برای  الزم  باالی  بسیار 
مراحل مختلف ذکر کرد و تقسیم آن به پروژه های 
کوچکتر را به جهت امکان کاسته شدن از جذابیت 
سرمایه گذاری مناسب ندانست. همچنین تاکید شد 
اجرای  و  ساخت  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  مابقی 
نیروگاه های فتوولتاییک، مانند تابلو، ترانس، پست 
و ... بایستی همانند دیگر پروژه ها به صورت کامل 

از تولیدکنندگان داخلی تهیه شود.
قید  پاسخ  و  پرسش    این  در خالل  این  بر  عالوه 
از انجام این مناقصه و کامل شدن تامین  شد پس 
تجهیزات مرتبط با ساخت نیروگاه فتوولتاییک، این 
تجهیزات در اختیار شرکت های برق منططقه ای و 
شرکت های توزیع استان ها قرار خواهد گرفت تا این 
شرکت ها طی مراحل بعدی نسبت به اجرا و نصب 

و بهره برداری نیروگاه های فتوولتاییک اقدام کنند.
در مهمترین بخش این نشست هوشنگ فالحتیان 
بر گشایش  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  امور  معاون 
LC ریالی جهت برندگان این مناقصه تاکید کرد 
خصوص  در  شده  مطرح  ابهامات  به  پاسخ  در  و 

انگیزه این طرح، ضمن اشاره به طی مراحل مختلفی 
انرژی  از  استفاده  توسعه  نیرو جهت  وزارت  توسط 
پاک و گسترش فناوری های مربوط به انرژی های 
تجدیدپذیر تبیین کرد: مراحل اولیه این امر شامل 
تصویب اسناد باالدستی و قوانین حمایت از صنعت 
برق به خصوص در حوزه انرژی های نو بوده است. 
تعرفه  به  مثال  به عنوان  خصوص  همین  در  وی 
Feed In  اشاره کرد و گفت:  این تعرفه امسال به 
50 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته 
است و از محل آن حدود 550 میلیارد تومان عاید 

صنعت تجدید پذیر خواهد شد.
بعدی  اقدام  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  امور  معاون 
در  که  کرد  عنوان  ساتبا  سازمان  شکل گیری  را 
مواردی چون  پیگیری  وظیفه  وزیر  معاونت  سطح 
اجرای  بر  نظارت  و  قانونی  بسترهای  مالی،  منابع 
دیگر  شرح  در  وی  دارد.  عهده  بر  را  آن  صحیح 
اقدامات، موضوع تصویب و ابالغ قوانینی چون اجبار 
سازمان ها به تامین 20 درصد از برق مورد نیاز خود 
از طریق منابع پاک انرژی را مورد اشاره قرار داد و 
تاکید کرد: در صورت عدم اجرا، هزینه برق از این 
سازمان ها معادل مازاد برق مصرفی عادی، به قیمت 

تضمینی دریافت خواهد شد.
و  ادوات  بومی سازی  موضوع  ادامه  در  فالحتیان 
را  پذیر  منابع تجدید  از  برق  تولیدکننده  تجهیزات 
به عنوان گام بعدی مد نظر وزارت نیرو ذکر کرد 
و افزود: با مطرح شدن این پروژه وزارت نیرو برای 

نصب 100 مگاوات برق از منابع فتوولتاییک پیش 
قدم می شود و این مناقصه بحث  تامین تجهیزت 

اصلی را بر عهده خواهد شد.
وزارت  آتی  برنامه های  در شرح  مسئول  مقام  این 
نیرو برای انرژی های تجدیدپذیر گفت: بعد از تامین 
تجهیزات، انتقال تکنولوژی و دستیابی به دانش فنی، 
وزارت نیرو اجرای پروژه های مختلفی را در سراسر 
کشور در دستور کار خواهد داشت که تجهیزات آن 
از طریق همین مناقصه تامین خواهد شد وی با بیان 
لزوم نصب سالیانه 1000 مگاوات  به  این مطالب 
نیروگاه تجدیدپذیر طبق برنامه ششم توسعه اشاره 
کرد و احداث کارخانه های تولید تجهیزات مرتبط با 
این نیروگاه ها را از قدم های ضروری برای دستیابی 

به آن دانست.
معاون  شاهوردی  حمیدرضا  نشست  این  پایان  در 
تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با ذکر آنکه 
بود  این صندوق خواهد  را بر عهده  ضمانت پروژه 
تاکید داشت: شرکت کنندگان در مناقصه باید حتما 
از شرکت های دانش بنیان باشند و مدل های مختلف 
فاینانس و کنسرسیوم در این مناقصه مورد پشتیبانی 
قرار خواهد گرفت. وی همچنین تصریح کرد: اولویت 
با  تولید پنل های خورشیدی  باال در بحث  امتیاز  و 
شرکت هایی است که بتوانند حلقه مفقوده تولید را 
به عنوان یک فناوری  های تک پشتیبانی کند که این 
فرایند مربوط به تبدیل متال گرید به سوالرگرید در 

ساخت پنل های خوشیدی است.
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رمزگشـایی بورس انـرژی

پرونـده دوم



اهداف راه اندازی بورس انرژی 
• کاهش هزینه هاي تامین انرژي

و  سازي  خصوصي  توسعه  در  انگیزه  افزایش   •
بازرگاني برق

•  پوشش ریسک در زمینه تجارت برق 
• کشف قیمت برق در نهادي خارج از وزارت نیرو 

• رشد رقابت پذیري در عرضه و تقاضاي برق
•  تامین نقدینگي مورد نیاز تولیدکنندگان 

• شفاف سازي بازار و معامالت برق با تامین منافع 
فروشنده و خریدار

نقش شرکت های توزیع در بورس انرژی
کسب  بورس  در  معامله  از  نیروگاه  منافع  ازجمله 
نقدینگي قبل از تولید )پیش فروش( برق است اما 
برای شرکت های توزیع  ابتداي تشکیل بورس  در 
بود.  نشده  دیده  بورس  از  خرید  بابت  از  منفعتي 
بهای  پرداخت  مهر 92  از  مشکل  انعکاس  از  بعد 
منافع  تامین  درجهت  بورس  از  خرید  صرفه جویی 
بخش توزیع ابالغ شد که متاسفانه از آذر 92 این 
پرداخت ها 90 درصد کاهش یافت. از ابتداي سال 
و  منتفي  صرفه جویي  بهای  پرداخت  موضوع   93
برداشت بخشي از نقدینگي شرکت توزیع ازطریق 

معامله در بورس انجام شد.

مزایاي خرید برق از طریق بورس انرژي 
از نگاه شرکت هاي توزیع

• توجه خریداران به قیمت تمام شده، قیمت خرید 
برق و نیز اهمیت پیش بینی قیمت های خرید برق 
در دوره های بعد درجهت کسب منافع و بنگاه داری 

اقتصادی توزیع.
بازار  به  نسبت  اقتصادی  قیمت   با  برق  خرید   •
غیرشفاف و پیچیده عمده فروشی برق )بازار شرکت 

مدیریت شبکه(
برق  قیمت های  تغییر  عدم  و  بودن  قطعی   •
معامله شده در بورس درمقایسه با بازار عمده فروشی 

برق
• ایجاد فضاي سود و زیان خرید برق در شرکت های 
توزیع  و پتانسیل الزم جهت کاهش نرخ خرید برق 
ازسوی  اقتصادی  و  فنی  استراتژی های  اتخاذ  با 

شرکت های توزیع

مسائل خرید برق از طریق بورس انرژي 
براي شرکت هاي توزیع

براي  انرژي  بورس  طریق  از  برق  خرید  مسائل 
از  اعم  توان در 4 حوزه  را مي  توزیع  شرکت هاي 
مسائل ناشی از عملکرد شرکت توانیر، مسائل ناشی 
از عملکرد شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مسائل 

بورس انرژي پس از تالش فراوان از 
اسفند ماه 9۱ راه اندازي شد و اولین 
معامله بورس برق در تاریخ ۱9 اسفند 
سال 9۱ انجام شد. در ابتدا 6 شرکت به 
صورت پایلوت تعیین شدند و اقدام به 
خرید برق از طریق بورس کردند؛ آنگاه 
تعداد شرکت ها به ۱۱ شرکت تبدیل و از 
بهمن ماه 92 با برنامه ریزی و هماهنگی 
انجام شده امکان خرید برق از طریق 
بورس انرژی برای تمامی شرکت های 
توزیع مهیا شد.
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ناشی از عملکرد شرکت بورس انرژی و مسائل ناشی 
از عملکرد شرکت های توزیع بررسی کرد.

مسائل ناشي از عملکرد شرکت توانیر 
• نامشخص بودن نحوه محاسبه نرخ تأمین وجه و 
نیز نسبت اعتبارات تخصیصی به شرکت های توزیع 
وجه  تأمین  و  نیروگاه  از  برق  خرید  سهم  )نسبت 
از  مالی خرید  تأمین  توزیع( در مدل جدید  شرکت 

طریق بورس انرژی.
• عدم تخصیص منابع در برخي از ماه ها 

• انتفاع برخی بانک ها از نوع حساب بازشده براي 
خرید برق از بورس

شرکت هاي  از  مستمر  گزارش  درخواست  عدم   •
توزیع در حوزه بازار برق

مسائل ناشي از عملکرد شرکت مدیریت 
شبکه 

• ارسال گزارشات غیرکارشناسی از حضور و عملکرد 
بدون  انرژی،  بورس  در  توزیع  شرکت های  خرید 
خرید  و  معامالت  مناسب  استراتژی های  به  توجه 
و صرفا توجه به خرید یا عدم خرید و درصد مبالغ 

برداشت شده ازحساب هاي شرکت های توزیع
• عدم اتخاذ تصمیم در مورد نیروگاه هاي غیرفعال 

در بورس 
• عدم آگاه سازي مراجع و اشخاص ذي ربط دررابطه با 
لزوم اصالح نگاه اشتباه به »قیمت هاي برق در بورس 
به عنوان قیمت تمام شده صنعت برق«، در صورتي که 
و  است  تولید  بخش  قیمت  تنها  بورس  از  خرید 

هزینه هاي انتقال و توزیع در آن لحاظ نشده است.
• مقایسه اشتباه قیمت معامالت بورس انرژی با خرید 

برق از بازار روزانه برق )بازار برق مدیریت شبکه(
• تعیین سقف عرضه و تقاضا در بخش تولید و توزیع 
که با توجه به عدم تمایل برخي نیروگاه ها به فروش 
به خرید  توزیع  الزام شرکت های  و  بورس  در  برق 
جهت دریافت مبالغ تامین وجه منجر به ایجاد تورم و 

افزایش قیمت ها توسط بخش تولید می شود.
• عدم شفافیت هزینه تمام شده خرید برق از بورس 
در  بورس  از  خریداري شده  برق  هزینه هاي  )سایر 
آیتم هاي صورتحساب خرید برق از مدیریت شبکه 

بدون تفکیک منظور مي شود.( 
• تغییرات فراوان مبالغ و نرخ های خرید برق در بازار 
روزانه برق طی صورتحساب های ماهیانه و قطعی 
که تاثیرات منفي در تحلیل و پیش بیني قیمت و روند 

معامالت در بورس دارد. 

و  رویه ها  تهیه  در  توزیع  بخش  مشارکت  عدم   •
دستورالعمل هاي بورس برق

مسائل ناشي از عملکرد شرکت بورس 
انرژي 

انجام  فرآیند  در  انرژی  بورس  شرکت  دخالت   •
معامالت

• ضعف عمده و اشکاالت اساسي در سایت معامالت 
بورس انرژی و عدم ارائه گزارش هاي عملکرد مالي 

خریدار و فروشنده
براي  نظارت  و  پایش  ابزار  و    نظام  ایجاد  عدم   •
بروز  باعث  خریدار در ثبت سفارش توسط کارگزار 

مشکالتی می شود که اهم آن ها از این قرار است:
الف( ایجاد تداخل در سفارشات خرید شرکت توزیع

ب( کارگـزار مي توانـد در شـرایط یکسـان )از نظـر 
حجـم و قیمـت خریـد( بیـن شـرکت هاي توزیـع 

تبعیـض قائل شـود.
ج( در یـک نمـاد خـاص ممکـن اسـت نیـروگاه در 
قیمـت پایین تـري سـفارش داده باشـد امـا کارگزار 
درجهـت منافـع خـود، رقم باالتـري را بـراي توزیع 

نقـل قـول کند.

مسائل ناشي از عملکرد برخی از 
شرکت های توزیع

تهیـه  در  توزیــــــع  بخـش  مشـارکت  عـدم   •
لعمل هــــاي  بورس  برق دستورا

در  برق  بازار  مساله  به  ارشد  مدیران  بي توجهي   •
فرآیند اقتصادي شرکت توزیع

• بي توجهي نسبت به استقرار صحیح و تقویت کمي 
و کیفي چارت سازماني دفتر بازار برق

• عدم تخصیص نیروي انساني کافي  و متناسب با 
فعالیت هاي اقتصادي بازار

• عدم تجربه الزم و دانش کافي دفاتر بازار برق در 
مسائل اقتصادي بازار و بورس

• عدم توجه مدیر بازار برق به تابلو بورس
• عدم تحلیل قیمتي و تدوین استراتژي بهینه خرید

• عدم توجه به منافع صنفي بخش توزیع

پیشنهادات
در این بخش به برخی پیشنهادات کلی برای حل 
بورس  درخصوص  توزیع  شرکت های  مشکالت 

انرژی اشاره می شود:
بخش  فعاالن  و  متخصصین  مدیران،  حضور   •
توزیع در حلقه تصمیم گیری و تدوین آیین نامه ها و 
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رویه های مرتبط با بازار برق و بورس انرژی.
•  بازنگری در نرخ تامین وجه، نسبت تخصیص 
وجه  تامین  مبالغ  و  بورس  از  برق  خرید  اعتبارات 

شرکت های توزیع
مبالغ  واریز  برای  زمانبندی  برنامه   تدوین   •
حساب های خرید برق در بورس مطابق نامه معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی و تضمین اجرای آن 
به منظور اتخاذ برنامه ها و استراتژی های خرید توسط 

شرکت های توزیع
• حذف سهمیه نیروگاه هایی که در بورس معامله 
نمي کنند و تخصیص سهمیه آن ها به نیروگاه های 

عرضه کننده
• افزایش ظرفیت عرضه و تقاضاي مجاز ساعتی 
پایه  بار  میزان  به  توزیع  شرکت های  و  نیروگاه ها 
انجام  و  مذاکرات  شکل گیری  امکان  به منظور 

معامالت اقتصادی و مناسب تر
• ایجاد امکان انجام معامالت برخط )آن الین( برای 
خریداران و فروشندگان باتوجه به تجربه همکاران 

صنعت برق در معامالت بازار دوجانبه برق 
انرژی  بورس  معامالت  سایت  توسعه  و  اصالح   •
با هدف افزایش شفافیت و دسترسی به اطالعات 
خریداران،  نیاز  به  توجه  و  معامالت  انجام  جهت 

فروشندگان و کارگزاران در استفاده از سایت
دستورالعمل های  و  قوانین  مستمر  تغییر  عدم   •
انجام معامالت  مصوب و توجه به روند و کیفیت 
با در نظر گرفتن منافع فنی و اقتصادی کل صنعت 

برق به جای توجه به کمیت معامالت
• تدوین و اجراي رویه افشاي اطالعات بازار برق 
جهت دسترسي بازیگران بازار به اطالعات مورد نیاز 

جهت بهبود رقابت و تحلیل هاي اقتصادي بازار
شفافیت  جهت  مناسب  سازوکارهاي  ایجاد   •
از  توزیع  شرکت هاي  منفعت  تعیین  و  اطالعات 

حضور در بورس انرژي

چالش ها و راهکارها
در این بخش از گزارش به طرح برخی مشکالت 
شرکت های توزیع در ارتباط با بورس انرژی پرداخته 
و برای هریک از آن ها به صورت تفکیکی راه حلی 

ارائه می کنیم.
محدود  توزیع  شرکت هاي  تقاضاي  ظرفیت   -1
است و گاه به رغم اینکه براي برخي نمادها ظرفیت 
خرید تکمیل شده است، همچنان عرضه وجود دارد. 
همچنین ظرفیت عرضه نیروگاه ها محدود است و 
گاهی پیش می آید که براي برخي نمادها ظرفیت 

عرضه تکمیل شده باشد اما شرکت توزیع تمایل به 
خرید داشته باشد.

پیشنهاد رفع مشکل: 
•  اصوال ایجاد محدودیت براي عرضه و تقاضا در 
بورس خالف فلسفه وجودي بورس است؛ بنابراین 
است؛  موجود  محدودیت هاي  حذف  اول  پیشنهاد 
لکن در صورتي که اصرار به ایجاد محدودیت وجود 
سقف  محدودیت  تعیین  به جاي  است  بهتر  دارد، 
مگاواتي براي هر ساعت، سقف »مگاوات ساعتي« 
شود  گرفته  درنظر  به نحوي  ماه  یک  کل  براي 
که تامین کننده بار پایه شرکت توزیع باشد. ضمنا 
پیشنهاد می شود ظرفیت نیروگاه هایي که در بورس 
فعال  بورس  در  نیروگاه هایي  به  نمي کنند  معامله 

هستند تخصیص یابد. 

باعث  سفارشات  ثبت  براي  کارگزار  دخالت   -2
مشکالت زیر مي شود: 

توزیع:  شرکت  یک  خرید  سفارشات  تداخل  الف( 
نماد  یک  براي  کارگزاري  چنانچه  مثال  به عنوان 
توزیع  شرکت  یک  مجاز  ظرفیت  به اندازه  خاص 
سفارش داده باشد )این امر ممکن است با درخواست 
خود شرکت توزیع انجام پذیرد و حتي احتمال دارد 
با نیت حذف آن شرکت  به صورت غرض ورزانه و 
از گردونه رقابت و خرید انجام شده باشد(، چنانچه 
قیمتی  با  را  نماد  همان  بخواهد  دیگري  کارگزار 
ظرفیت  تکمیل  پیغام  با  کند،  خریداري  پایین تر 

مواجه می شود و معامله صورت نمي پذیرد.
ب( کارگـزار مي توانـد در شـرایط یکسـان )از نظـر 
حجـم و قیمـت خریـد( بیـن شـرکت هاي توزیـع 

تبعیـض قائل شـود.
نیروگاه روي  نماد خاص ممکن است  ج( در یک 
قیمت پایین تري حاضر به فروش باشد؛ ولي کارگزار 
توزیع  براي  را  باالتري  رقم  خود  منافع  به دلیل 

نقل قول کند.

پیشنهاد رفع مشکل: 
•  ایجـاد معامالت بر خـط )online( در معامالت 
کـم  تعـداد  و  بـرق  ماهیـت  بـه  باتوجـه  بـرق 
فروشـندگان و خریـداران می توانـد درراسـتای حل 

ایـن مشـکل راه گشـا باشـد.

3- عدم شفافیت هزینه تمام شده خرید برق از بورس 
)برخي از آیتم هاي برق خریداري شده از بورس در 

صورتحساب مدیریت شبکه منظور مي شود(

پیشنهاد رفع مشکل: 
از  برق  خرید  تمام شده  هزینه  محاسبه  براي   •
بورس پیشنهاد مي شود صورتحسابی جداگانه بابت 
برق  میزان  متوجه  که  هزینه ها  و  خدمات  سایر 
خریداري شده از بورس است، توسط مدیریت شبکه 

براي شرکت توزیع صادر شود. 

4- عدم تجربه و آگاهي الزم شرکت هاي توزیع در 
مسائل اقتصادي بازار برق و بورس )در صورتي که 
سمت نیروگاه ها به صورت هماهنگ عمل مي شود(

پیشنهاد رفع مشکل: 
براي  برق  بورس  اهمیت  اوال  مي شود  پیشنهاد   •
توانیر  مدیران  و  توزیع  شرکت هاي  عامل  مدیران 
و  مالي  دانش  دوره هاي  ثانیا  و  شود  تبیین  کامال 
اقتصادي براي کلیه مدیران بازار برق شرکت هاي 
انساني در حوزه  نیروي  توزیع تدوین و جابه جایي 

بازار برق مستلزم گذراندن این دوره ها شود. 

به عنوان  که  بورس  قیمت هاي  به  نگاه اشتباه   -5
در  مي شود؛  لحاظ  برق  صنعت  تمام شده  قیمت 
صورتي که خرید از بورس تنها 30 درصد از قیمت 
تمام شده برق است و هزینه هاي انتقال و توزیع در 

آن لحاظ نشده است.

پیشنهاد رفع مشکل: 
سایر  به  نیرو  وزارت  ازطریق  پیشنهاد مي شود     •
انرژي مجلس(  )مثل کمیسیون  نهادهاي ذي ربط 
نرخ برق در بورس تنها به عنوان بخشي از قیمت 
تمام شده صنعت تفهیم شود و نرخ خدمات انتقال 
و خدمات توزیع نیز استخراج و به آن ها ارائه شود.

زمان  و  )مقدار  نقدینگي  6- عدم شفافیت جریان 
شارژ حساب و میزان سهم توزیع در هر شارژ(

پیشنهاد رفع مشکل: 
•  پیشنهاد مي شود براي اینکه کلیه مسائل بورس 
دیده و براي آن ها راهکار الزم اندیشیده شود یک 
شرکت توزیع به صورت کامل )جذب تمام نقدینگي 
وقفه هاي  تا  فعال شود  بورس  در  بورس(  ازطریق 
شارژ از سمت توانیر و... تاثیر منفي در عملکرد آن 

نداشته باشد.
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باتوجه به اینکه سهم صنعت برق در الیحه بودجه 96 
همچنین  و  است  ناچیز  بسیار  گذشته  سال های  مطابق 
به لحاظ  ایران  برق  نابه سامان صنعت  اوضاع  به  باتوجه 
بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی، در سال آتی 

برنامه تامین مالی صنعت برق به چه شکل خواهد بود؟
شرکت های برق اساسا به عنوان یک بنگاه اداره می شوند؛ بدین 
معنی که محصولی به نام برق را می فروشند و در مقابل دریافت 
بهای آن بنا است که صنعت برق ـ شامل تولید، انتقال و توزیع ـ 
را اداره کنند. بنابراین بودجه شرکت های برق نبایستی وابسته به 
دولت باشد و این اساس کار است؛ به همین دلیل برق درطول 
سال های گذشته متفاوت از بخش آب وزارت نیرو بوده است 
و منابعی که از محل طرح های تملک دارایی برای برق تامین 

می شده، نسبت به آب بسیار ناچیز است. 
البته در کنار این موضوعات، دولت و مجلس تعهد دیگری هم 
تمام شده  از قیمت  قیمتی کمتر  به  برق  قرار است  اگر  دارند. 
تحویل مصرف کننده شود، اگر قرار است در مناطق گرمسیری 
یا در بخش کشاورزی به ازای هر کیلووات ساعت برق پایین تر 
از 20 تومان از مردم اخذ شود، اگر قرار است مسجد از پرداخت 
بایستی مابه التفاوت قیمت تمام شده و  بهای برق معاف شود 
نرخ تکلیفی فروش ازطرف دولت در قالب بودجه پرداخت شود. 

الیحه بودجه 96 هم تقدیم مجلس شد و باوجود امید بخش خصوصی به 
پرداخت مابه التفاوت عقب مانده قیمت تمام شده برق و نرخ تکلیفی فروش آن 
از طریق بودجه، در این الیحه هم اعتباری دیده نشد. دلیل این امر نیز عالوه 
بر کمبود نقدینگی دولت، موضع مسئولین است که بر اداره شدن صنعت برق 
به صورت بنگاهی مستقل پافشاری می کنند و آن را ورای بخش هایی مثل آب 
می دانند که تقریباـ   منهای بودجه اندک صنعت برق    ـ همه سهم وزارت نیرو را 
از بودجه به خود اختصاص می دهد؛ ولی در این دیدگاه دولتی شق دیگر داستان 
مدنظر قرار نمی گیرد که تعرفه های برق عنان کار را از بنگاه صنعت برق ربوده 
است و فرجام آنان را به تقدیر واگذار کرده است! ستبران در شماره حاضر تالش 
کرده است با اختصاص پرونده ای به موضوع »نقش بورس انرژی در مناسبات 
اقتصادی صنعت برق« راهکارهای برون رفت از شرایط قفل گونه فعلی را بررسی 
کند. در ادامه گفت وگوی ما را با هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی در این رابطه می خوانید.
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اگر این مابه التفاوت پرداخت شود، نیازی به کمک 
طرح های  بودجه  قالب  در  برق  صنعت  به  دولت 
تملک دارایی ثابت یا سرمایه ای وجود ندارد. بنابراین 
صنعت  سرمایه ای  طرح های   96 بودجه  در  اینکه 
برق رقم قابل توجهی تخصیص داده نشده است، 
امر عجیبی نیست و در سال های پیش نیز معمول 
بوده است. در سال های گذشته حتی برای بخش 
تولید و انتقال برق منابع مورد نیاز از محل فروش 
اوراق مشارکت و موارد اینچنینی تامین می شده که 

پرداخت اقساط آن بر ذمه شرکت توانیر است. 
فروش اوراق مشارکت به نحوی صورت گرفته که 
پرداخت  برق  صنعت  داخلی  منابع  از  آن  اقساط 
شود. بنابراین ما در بودجه جدید صنعت برق اتفاق 
داشتیم  انتظار  اگرچه  نبودیم؛  متصور  را  عمده ای 
در  فروش  قیمت  و  تمام شده  قیمت  مابه التفاوت 
الیحه سال 96 به شکلی پررنگ تر دیده شود که 

متاسفانه امکان آن فراهم نشد. 
مصوبات  اخذ  با  و  دیگر  مسیرهای  از  دولت  البته 
بخشی  پرداخت  برای  را  زمینه  از مجلس  دیگری 
پیمانکاران، فروشندگان  به  نیرو  تعهدات وزارت  از 
در  مثال  است؛  ساخته  فراهم  امثالهم  و  تجهیزات 
مجلس  به  دولت  که  اصالحیه ای  با   95 بودجه 
این  شد،  تصویب  مجلس  ازسوی  و  کرد  تقدیم 
پتانسیل ایجاد شد که معادل 15 هزار میلیارد تومان 
از بدهی های دولت از طریق اوراق تسویه خزانه یا 

اسناد خزانه اسالمی یا تهاتر پرداخت شود. 
از  بعضی  حتی  و  برق  تولیدکنندگان  از  بسیاری 
به  مقابل  در  هستند،  طلبکار  ما  از  که  پیمانکاران 
و  مالیاتی  امور  سازمان  خصوصی سازی،  سازمان 
خصوصی  بخش  یعنی  هستند.  بدهکار  بانک ها 
هم  هستند،  بدهکار  مالیاتی  امور  سازمان  به  هم 
در ارتباط با سازمان خصوصی سازی مثال به لحاظ 
خریداری نیروگاه ها اقساط عقب افتاده دارند و هم 
مثال دررابطه با وامی که برای دوره ساخت نیروگاه 
گرفته اند، به بانک ها بدهکار هستند. قانونگذار برای 
آن که بشود تا ظرفیت خاصی مطالبات را با بدهی ها 
تهاتر کرد، راهکارهایی دیده است. در همین راستا 
ما امسال معادل 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات 
تولیدکنندگان برق خصوصی را همراه با اطالعاتی 
که از این بنگاه ها درخصوص میزان بدهی های آن ها 
به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی و 
به دولت منعکس کردیم و  بودیم،  بانک ها گرفته 
امیدوار هستیم تا قبل از پایان سال به تصویب هیات 
ـ تاکنون 3 هزار  وزیران برسد؛ ضمن اینکه بخشی 

میلیارد تومان از مبلغ 10 هزار میلیارد تومان ـ پیش 
از این در دولت تصویب شده است. 

 500 و  هزار  ما   95 سال  درطول  این،  بر  عالوه 
میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی از دولت دریافت 
توزیع  برق خصوصی  تولیدکنندگان  بین  و  کردیم 
کردیم. ما در سال 96 نیز باتوجه به ظرفیت تهاتر در 
الیحه، به نوعی مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ 
پیمانکاران و  با بدهی های  را  برق  تکلیفی فروش 
فروشندگان برق خصوصی به بانک، سازمان امور 
مالیاتی و سازمان خصوصی سازی تهاتر می کنیم. به 
این صورت بخش قابل توجهی از مطالبات فعاالن 
برق در بخش خصوصی بدون جابه جایی نقدینگی 

از راه های مختلف تسویه می شود. 
ضمنا شایان توجه است در سال جاری با تغییرات 
و  برق  انشعاب  و  فروش  تعرفه های  در  جزئی 
همچنین تعهد دولت مبنی بر معافیت وزارت نیرو 
سهم  تومان  میلیارد   200 و  هزار  دو  پرداخت  از 
هدفمندی یارانه ها به این سازمان، انتظار می رود در 
سال جاری درآمدهای ما افزایش یابد و تعهدات خود 

را درقبال بخش خصوصی به انجام برسانیم.

بـا عـدم احتسـاب مبلغـی بابـت هدفمنـدی 

یارانه هـا، در سـال آینـده مابه التفـاوت قیمت 
تمام شـده و نـرخ فـروش چقدر خواهـد بود؟
تمام شده  قیمت  امسال  که  است  این  پیش بینی 
برق بدون احتساب هزینه سوخت حدود 105 الی 
قیمت  که  است  حالی  در  این  باشد؛  تومان   110
تکلیفی برق به طور متوسط حدود 66 تومان است و 
بنابراین کمافی السابق به ازای هر کیلووات ساعت،40 
تومان به عنوان مابه التفاوت ضرر می کنیم که باید 

به گونه ای جبران شود.
دولت،  اقتصادی  وضعیت  بهبود  با  امیدوار هستیم 
خروج  و  جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت  افزایش 
کشور از رکود زمینه ای فراهم شود که بتوانیم بهتر 

از گذشته تعهدات خود را انجام دهیم. 

در حال  حاضر بیشترین معامالت برق در شرکت 
می شود  انجام  ایران  برق  شبکه  مدیریت 
به  مستقیما  پرداختی  وجوه  دلیل  به همین  و 
شرکت های صنعت برق تعلق نگرفته و وزارت 
نیرو در این مسیر به عنوان واسطه عمل می کند. 
واسطه گری وزارت نیرو منجر به افزایش بدهی 
به شرکت ها می شود؛ با این وجود چرا تاکنون 
نشده  منتقل  انرژی  بورس  به  برق  معامالت 
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معامالت  در  بی واسطه  مالی  ارتباط  تا  است 
تحقق یابد؟

ما در حال حاضر برق را به 3 روش از تولیدکنندگان 
خریداری می کنیم. روش اول و متعارف، بازار برق 
است که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
بخش  تولیدات  اعظمی از  بخش  و  می شود  اداره 
کیلووات ساعت  میلیارد   100 حدود  که  خصوصی 
برق است، در این بازار عرضه می شود و قیمت برق 
در آن براساس بازار مشخص می شود؛ بدین معنی 
که همه پیشنهاد قیمت می دهند و شبکه سراسری 

برق از برنده بار خریداری می کند. 
قسمت دوم، برق هایی است که در قالب قراردادهای 
خرید تضمینی یا E.C.A خریداری می شود و حدود 
این  فروشندگان  است.  کیلووات ساعت  میلیارد   40
دوره  یک  در  ما  که  هستند  نیروگاه هایی  بخش، 
پنج ساله برق آن ها را به طور تضمینی می خریم ـ چه 
درصورت استفاده و چه درصورت عدم استفاده ـ و 
سوخت آن ها نیز رایگان است و قرار است پس از 
5 سال و پس از بالغ شدن وارد بازار شوند. بنابراین 
محسوب  بازار  از  خارج  نیروگاه ها  این  با  قرارداد 
داریم  قراردادی  تعهد  آن ها  به  ما  چراکه  می شود؛ 
را  برق  کیلووات ساعت  هر  قیمت  است  ممکن  و 

حالی  در  این  باشیم؛  کرده  تعیین  تومان  100ـ90 
هزینه  احتساب  با  برق  بازار  در  قیمت  که  است 

سوخت 60ـ50 تومان است.
در  کسی  اگر  است.  انرژی  بورس  سوم  قسمت 
بورس انرژی برق خریداری کند، باید هزینه آن را 
عندالمطالبه پرداخت کند و نه می تواند آن را مشمول 
زمان کند و نه می تواند با چک، سفته یا اسناد دیگر 
پرداخت آن را تسهیل کرد. این کار برای ما سخت 
است؛ یعنی اگر قرار باشد تمامی معامالت در بورس 
انرژی اتفاق بیفتد، می بایست به حد کافی نقدینگی 

داشته باشیم. 
حال اگر فرض کنیم همه 66 تومانی که از مشترک 
دریافت می شود در بورس انرژی بابت هزینه خرید 
پرداخت شود، هیچ سرمایه ای  تولیدکننده  به  برق 
باقی  برق  نیروی  توزیع  انتقال و  برای بخش های 
نمی ماند. بنابراین وزارت نیرو چاره ای ندارد جز اینکه 
در شرایط کنونی مدیریت منابع کند. ما عالقمند 
انجام  انرژی  بورس  در  معامالت  کلیه  هستیم که 
شود و معتقد هستیم اگر بورس انرژی قیمتی منطقی 
داشته باشد، بازار بهتری برای معامالت برق است. 
امیدوار هستیم با بهبود وضعیت اقتصادی و پرداخت 
مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی به صورت نقد، 

تزریق پول به بورس انرژی امکانپذیر باشد.
در سال گذشته تقریبا از کل 10 هزار میلیارد تومان 
برق عرضه شده در بازار، نزدیک هزار میلیارد تومان 
در بورس انرژی معامله شد. اگر معامله ای در بورس 
و  است  اقتصادی تر  ما  برای  شود  انجام  انرژی 
را  ارزان تری  برق   ECA قراردادهای  به  نسبت 
برای مصرف کننده تامین خواهیم کرد. بنابراین من 
واسطه گری وزارت نیرو را شدیدا تکذیب می کنم. 
اقتصادی وزارت نیرو و فعل و  اساسا در مناسبات 
ـ چه مدیریت شبکه برق  انفعاالتی که بین خریدار 
برق  فروشنده  و  انرژی ـ  بورس  چه  و  باشد  ایران 
وجود دارد، وزارت نیرو هیچ واسطه گری یا دخالتی 
شرکت های  بین  نقدینگی  در  حتی  ما  و  ندارد 
می دهیم  اجازه  و  نمی کنیم  دخالت  تولیدکننده 
با  متناسب  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  در 
مطالبات فروشندگان برق به فراخور سرمایه ای که 

داریم، نقدینگی به صورت طبیعی تقسیم شود.

آیـا فکـر نمی کنیـد اگـر شـرکت های توزیع 
به طـور کامل خصوصی سـازی شـوند، وزارت 
نیـرو و شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایران 
هیـچ دخالتـی در قیمت بـرق نداشـته؛ قیمت 
فـروش بـرق متناسـب بـا قیمت تمام شـده 
تولیدکننـدگان  توسـط  انـرژی  بـورس  در 
تعییـن می شـود و آنـگاه بـه همان میـزان از 

مشـترکین بـرق دریافـت خواهد شـد؟ 
درصـورت  توزیـع  شـرکت  کـه  نیسـت  اینگونـه 
خصوصـی شـدن بتوانـد کاالی بـرق را بـه هـر 
قیمتـی بـه مصرف کننـده بفروشـد. دولـت تصمیم 
می گیـرد بـرق کشـاورزی را بـه مبلـغ 17 تومـان 
بفروشـد و کشـاورز بـا همیـن مبلـغ نیـز معتـرض 
اسـت؛ چه رسـد به اینکه بابت هر کیلووات سـاعت 
بـرق 105 تومان )بدون احتسـاب سـوخت( یا 200 
تومـان )با احتسـاب سـوخت( از او دریافـت کنید و 

درواقـع قیمـت بـرق او را 15 برابـر کنیـد.
اکنون  که  گرمسیری  مناطق  درمورد  امر  این 
 17 حدود  برق  کیلووات ساعت  هر  به ازای  تومان 
تومان پرداخت می کنند نیز صادق است و آنان نیز 
معترض هستند. بنابراین چگونه ممکن است شرکت 
یا  بوشهر  برق خوزستان، هرمزگان،  نیروی  توزیع 
قیمت  به  را  برق  کاالی  بلوچستان  و  سیستان 
بفروشند؟  تومان  و 17  بخرند  بازار  از  تومان   105
اگر این شرکت های توزیع بعدها نتوانند مبلغ کافی 
باید در استان  را به حساب تولیدکننده واریز کنند 
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خاموشی دهند. 
تومان  قیمت 17  به  را  برق  می خواهد  دولت  اگر 
بفروشد، طبیعتا باید مابه التفاوت قیمت خرید برق 
از بازار، بورس، قراردادهای دو جانبه یا ECA را به 

شرکت های توزیع نیروی برق پرداخت کند.
بنابراین اینکه شرکت های توزیع با خصوصی شدن 
مرغ،  مثل  کاالیی  به عنوان  را  برق  قیمت  بتوانند 
گوشت یا ... تعیین کنند، عملیاتی نیست؛ چراکه مثال 
در مناطق گرمسیری افراد بعضا تا 20 برابر مناطق 
دیگر مصرف برق دارند. ما در این مناطق کسانی 
را داریم که درطول ماه 3 هزار کیلووات ساعت برق 
را هم  مصرف می کنند و درمقابل مناطق خنکی 
داریم که در همین مدت 150ـ100 کیلووات ساعت 
حقوق  به  باتوجه  بنابراین  می کنند.  مصرف  برق 
افزایش  فاکتورها  نرخ کارگران و سایر  کارمندان، 
گرمسیری  مناطق  در  برق  تعرفه  برابری   20
امکانپذیر نیست. مادامی که تعرفه های گرمسیری یا 
کشاورزی داریم و حتی برخی از بخش ها از پرداخت 
بهای برق معاف هستند، طبیعتا شرکت های توزیع 
حتی اگر خصوصی باشند، قادر نخواهند بود برق را 

به قیمت موردنظر خود بفروشند. 
نیست.  کاال  معمولی  تقاضای  و  عرضه  موضوع 
مناطق  در  مردم  باشیم  داشته  انتظار  نمی توانیم 
گرمسیری یخچال و فریزر خود را از برق بکشند 
تا در مصرف صرفه جویی کرده و پرداختی خود را 
کمتر کنند. بنابراین ارتباطی بین خصوصی سازی 
صددرصدی شرکت های توزیع و آزادسازی قیمت 

برق وجود ندارد. 
مشترکین  برخی  برای  که  دارد  وجود  امکان  این 
مثل مشترکین تجاری، صنعتی یا اداری نرخ برق 
مابه التفاوت  اینکه دولت  را واقعی تر ساخت. حتی 
قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را فقط در موارد 
خاصی مثل بخش کشاورزی یا مناطق گرمسیری 
واقعی  را  دیگر  بخش های  قیمت  و  کند  پرداخت 
آن  به  باید  به هرحال  ما  و  است  امکانپذیر  کند، 
سمت حرکت کنیم. البته قانون برنامه ششم توسعه 
نیز اخیرا در مجلس تصویب شد و طبق آن دولت 
مکلف است ظرف 5 سال آینده قیمت حامل های 
انرژی را به قیمت تمام شده برساند. این مورد در 
برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شده بود که متاسفانه 

شرایط تحقق آن فراهم نشد. 

باتوجه به تاکید نمایندگان مجلس بر تشکیل 
نهاد تنظیم مقررات صنعت برق و وجود بازار 

بورس انرژی در کشور، چرا هنوز قیمت گذاری 
برق  شبکه  مدیریت  شرکت  در  برق  برای 

ایران انجام می شود؟ 
پیـش از اینکـه قانـون حمایـت از صنعـت بـرق 
تصویـب شـود، مـا به همـراه شـورای رقابـت کار 
تشـکیل نهاد تنظیم مقررات صنعت برق را شـروع 
کردیـم و در ایـن راسـتا جلسـات زیادی تشـکیل 
شـد. درنهایـت چنـد ماه پیش پیشـنهاد مشـترک 
وزارت نیـرو و شـورای رقابت به دولت تقدیم شـد 
و اکنون در کمیسـیون های دولتی در حال بررسـی 
اسـت. اگـر تشـکیل ایـن شـورا در صحـن دولت 
تصویـب شـود برای مـا الزم االجـرا خواهد شـد و 
از زمانی کـه نهـاد تنظیـم مقـررات بخشـی برق یا 
همـان رگوالتـوری شـکل بگیـرد، طبیعتـا انتظار 
مـی رود دسـتورالعمل ها و آیین نامه هـای مربـوط 
بـه قیمـت و تعرفه های بـرق، تعرفه های انشـعاب 
تعییـن  بـر چگونگـی  ناظـر  و دسـتورالعمل های 
قیمـت تمام شـده یـا فـروش تکلیفی ازسـوی آن 
اعـالم شـود و آنـگاه مصوبـات این نهاد مسـتقل 
برای همه الزم االجراسـت. درهرحـال وزارت نیرو 

از تشـکیل ایـن نهـاد کامـال حمایـت می کند. 

نظر به اینکه در حال حاضر تنها درصد کمی از 
معامالت برق در بورس انرژی انجام می شود، 
هنوز  انرژی  بورس  بازار  چرا  بفرمایید  لطفا 
کلیات معامالت صنعت برق کشور را در اختیار 

خود نگرفته است؟ 
بورس  در  برق  معامالت  شد،  گفته  که  همانطور 
عندالمطالبه و نقدی است. بنابراین بدون دریافت 
انجام  امکان  مشتریان،  از  تمام شده  قیمت 
تمامی معامالت در بورس انرژی وجود ندارد؛ ضمن 
اینکه زمان زیادی از تصمیم دولت مبنی بر عدم 
دریافت یارانه از قبوض برق نگذشته است و از آن 
از مبلغ  نتوانسته است مقدار زیادی  تاکنون  زمان 

هدفمندی یارانه ها را به ما تزریق کند. 
برنامه ما این بود که کل مبلغ دو هزار و 200 میلیارد 
به دست  یارانه ها  از محل هدفمندی  را که  تومان 
می آید، در هشت ماهه باقی مانده سال 95 به بورس 
در  مزبور  نقدینگی  چون  اما  کنیم  تزریق  انرژی 
اختیار ما قرار نگرفت، این موضوع محقق نشد و 
البته تالش داریم تا پایان سال حجم معامالت را 

افزایش دهیم. 

در حال حاضر چند درصد از شرکت های توزیع 

رمزگشـایی بورس انـرژی

برنامه ما این بود که کل مبلغ دو هزار و 
2۰۰ میلیارد تومان را که از محل هدفمندی 
یارانه ها به دست می آید، در هشت ماهه 
باقی مانده سال 95 به بورس انرژی تزریق 
کنیم اما چون نقدینگی مزبور در اختیار ما 
قرار نگرفت، این موضوع محقق نشد و البته 
تالش داریم تا پایان سال حجم معامالت را 
افزایش دهیم. 

خصوصی سازی در بخش های مختلف این 
صنعت و عدم اصالح قیمت برق باهم 
در تضاد است و روندی غیرممکن است. 
تعیین قیمت پایین برای برق در زمانی 
امکانپذیر بود که دولت نیروگاه ها را با 
اعتبارات عمومی و درآمد نفت می ساخت؛ 
ولی اگر قرار باشد مردم از بانک وام بگیرند 
و نیروگاه بسازند، باید بتوانند از محل درآمد 
خود اقساط خود را بازپرداخت کنند. 
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قرار  خصوصی  بخش  اختیار  در  برق  نیروی 
گرفته است؟

برمبنای  توزیع  شرکت های  ماهیت  و  اساسنامه 
است.  به صورت غیردولتی و خصوصی  آن ها  اداره 
منتها قصد ما این است که خصوصی سازی در این 
بخش را به تمام معنا محقق کنیم. بر همین اساس 
به مجلس و دولت پیشنهاد دادیم که هر مشترک 
برق متناسب با ودیعه انشعاب خود در شرکت توزیع 
شریک باشد و درواقع عمده سهامداران شرکت های 
هستیم  معتقد  اینکه  ضمن  باشند.  مردم  توزیع 
الزم است حدود 20 درصد از سهام این شرکت ها 
متعلق به شهرداری ها باشد تا تعاملی مثبت میان 
شهرداری  مثل  بخش هایی  و  توزیع  شرکت های 

شکل گیرد.
ما اعتقاد داریم تنها 20 % از شرکت های توزیع می تواند 
در اختیار شرکت توانیر باشد و حدود 80 % می بایست 
کامال در اختیار بخش خصوصی باشد. در حال حاضر 
تقریبا 40 % از سهام این شرکت ها متعلق به توانیر 
ارزیابی های  خصوصی سازی  سازمان  اکنون  است 
می کنم  تصور  و  است  کرده  تکمیل  تقریبا  را  خود 
این سازمان درطول ماه های پیش رو قادر خواهد بود 
20 % از سهام شرکت های توزیع را از طریق مزایده 

به فروش برساند. 

است  این  شما  سخنان  مجموع  از  ما  برآیند 
که هراندازه شرکت های تولید و توزیع نیروی 
سوق  شدن  خصوصی  سمت  به  بیشتر  برق 
اینکه دولت در تعرفه های برق  به  امید  یابند، 
تجدیدنظر کرده و اجازه دهد قیمت گذاری برق 
ـ و نه مناطق و شرایط  برای مشترکین عادی 
بخش  طریق  از  و  انرژی  بورس  در  خاص ـ 
خصوصی روال طبیعی خود را طی کند، بیشتر 

خواهد شد. آیا این برداشت درستی است؟
حرکت به این سمت اجتناب ناپذیر است و ما در حال 
حرکت به سوی اداره بسیاری از فعالیت ها از طریق 
 80 می گوید  قانونگذار  هستیم.  خصوصی  بخش 
درصد از نیروگاه ها باید واگذار شده یا توسط بخش 
خصوصی ایجاد شود و تنها 20 درصد از آن ها در 

اختیار دولت باشد. 
توسط  برق  از  درصد   56 تولید  بخش  در  اکنون 
هزار   9 حدود  و  می شود  تامین  خصوصی  بخش 
سازمان  اختیار  در  نیز  را  جدید  نیروگاه  مگاوات 
خصوصی سازی قرار داده ایم تا براساس مقررات به 
مردم بفروشد. بنابراین تکلیف تولید مشخص است. 

در ارتباط با شرکت های توزیع نیز وضعیت بر همین 
منوال است. 20 درصد از سهام اضافی شرکت توانیر 
واگذار  غیر  به  خصوصی سازی  سازمان  توسط  نیز 

خواهد شد.
طبیعتا این دو اقدام اساسی صنعت برق را به سمتی 
می برد که تعرفه ها به صورت اجتناب ناپذیر اصالح 
این  مختلف  بخش های  در  خصوصی سازی  شود. 
صنعت و عدم اصالح قیمت برق باهم در تضاد است 
و روندی غیرممکن است. تعیین قیمت پایین برای 
برق در زمانی امکانپذیر بود که دولت نیروگاه ها را 
ولی  می ساخت؛  نفت  درآمد  عمومی و  اعتبارات  با 
اگر قرار باشد مردم از بانک وام بگیرند و نیروگاه 
بسازند، باید بتوانند از محل درآمد خود اقساط خود 

را بازپرداخت کنند. 
که  است  آن  نیازمند  نیز  توزیع  بخش  همچنین 
هزینه های خود را از محل درآمدهای خود جبران 
خصوصی  بخش  از  برق  باشد  قرار  وقتی  کند. 
خریداری شود و هزینه های انتقال برق نیز بر آن 
اصالحاتی  برق  تعرفه های  در  باید  شود،  افزوده 
صورت گیرد. با خصوصی سازی 80 درصدی تولید 
تا اندازه ای که هزینه ها  را  تعرفه ها  باید  یا  توزیع  و 
درخصوص  دولت  یا  داد  افزایش  شود،  جبران 
را  خود  تکلیف  برق  قیمت  مابه التفاوت  پرداخت 

مشخص کند.

گمان می کنید اتفاقات خوبی که به آن ها اشاره 
شد، درطول سال 96  محقق شود؟

به عقیده من اگر سازمان خصوصی سازی اراده کند، 
شرکت های  تکلیف  پیش رو  ماه های  در  می تواند 
هم  تولید  بخش  درمورد  کند.  روشن  را  توزیع 
سازمان  به  آن ها  فروش  که  نیروگاه هایی  طبیعتا 
خصوصی سازی محول شده است، بایستی در بازار 
مشتریان خود را بیابند و این اتفاق به طور تدریجی 
واگذاری  یا  نیروگاه ها  فروش  البته  داد.  رخ خواهد 
بخش  به  توزیع  شرکت های  سهام  باقی مانده 
خصوصی به این معنی نیست که مجلس و دولت 
بالدرنگ  به صورت  و  دهند  نشان  سریع  واکنش 
قیمت برق اصالح شود. این حرکتی تدریجی است 

که طی مرور زمان به نتیجه می رسد.
با واگذاری شرکت های  نیز  بنابراین به عقیده من 
تولید و توزیع برق به بخش خصوصی زمینه فراهم 
پرداخت  یا  شود  اصالح  قیمت ها  یا  تا  می شود 
با  تکلیفی  قیمت  و  تمام شده  قیمت  مابه التفاوت 

جدیت مورد توجه مجلس و دولت قرار گیرد. 

رمزگشـایی بورس انـرژی
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مقررات  تنظیم  نهاد  کارکرد  درخصوص  لطفا 
ارائه  توضیحاتی  برق  رگوالتوری  اصطالحا  یا 

فرمایید.
از  و  است  انحصاری  بازار  یک  برق  صنعت  بازار 
زمانی که  می آید.  حساب  به  طبیعی  انحصارهای 
انحصار طبیعی باشد، قانونگذار به شورای رقابت اجازه 
می دهد درصورت امکان نهادهای تنظیم کننده ای را 
به هیات دولت پیشنهاد دهد. خوشبختانه ما از چند 
ماه پیش کارگروهی را تشکیل دادیم و با همکاری 
وزارت نیرو توانستیم چارچوب نهادهای تنظیم کننده 
بخشی را در کمیسیون فرعی هیات دولت بررسی 
کنیم و پس از جمع بندی برای تایید به هیات دولت 

واگذار کردیم.
است  این  بخشی  تنظیم کننده  نهادهای  وظیفه 
کارشناسی  کار  بازارها  مختلف  مسائل  روی  که 
نهاد  دست  به  صنعت  یک  بازار  اداره  دهند.  انجام 
تنظیم کننده بخشی است؛ به این معنا که دررابطه 
سایر  و  صادرات  و  واردات  قیمت ها،  تعرفه ها،  با 
بحث هایی که در یک بازار مطرح است، در این نهاد 

تصمیم گیری می شود.
از  کارشناسانی  بخشی  تنظیم کننده  نهاد  اعضای 
در  هریک  که  هستند  کشور  مختلف  بخش های 
سیاستگذاری بازار به نوعی درگیر و ذی نفع هستند 
بازرگانی،  اتاق  نیرو،  وزارت  نمایندگان  شامل  که 
صنایع باالدستی و پایین دستی، بورس کاال، سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت صنایع، وزارت اقتصاد و دارایی 

و ... می شود. 
تنظیم کننده  نهاد  مشابه  تشکیالتی  حال حاضر  در 
است  موجود  نیرو  وزارت  در  برق  صنعت  بخشی 
فعالیت  در سطحی کوچک  وزارتخانه  نظر  زیر  که 
تنظیم کننده  نهاد  تشکیل  تصویب  از  پس  می کند. 
مقررات تمامی فعالیت ها در این نهاد متمرکز خواهد 

شد. 
آنچه نهادهای تنظیم کننده مقررات را از بخش های 
مشابه در وزارتخانه ها متفاوت می کند، در استقالل 
این نهادهاست. این نهادها نه به دولت، نه به بخش 
خصوصی و نه به بخش تعاونی وابستگی نداشته و 
تمامی تصمیمات آن ها براساس کار کارشناسی اتخاذ 

خواهد شد. 
دارای  که  سال هاست  پیشرفته  کشورهای  اغلب 
از  تنظیم کننده مقررات هستند و  نهادهای مستقل 
قبل آن ها موفقیت های چشمگیری کسب کرده اند. 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در شهریورماه ۱۳9۴ طی یک 
نشست علنی ماده 9 از طرح حمایت از صنعت برق کشور را به 
کمیسیون انرژی ارجاع دادند. در این ماده شورای رقابت مکلف شده 
بود با هماهنگی وزارت نیرو ظرف مدت 6 ماه پس از ابالغ این قانون، 
در چارچوب اجرای ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم مقررات برق کشور را به 
هیات وزیران ارائه کند. نهاد تنظیم مقررات برق درصورت تشکیل، 
بخش مهمی  از صنعت این کشور خواهد بود که به صورت مستقل از 
دستگاه های مختلف دولتی به تنظیم تعرفه ها و بهبود مناسبات صنعت 
برق خواهد پرداخت و اگر اختیارات کافی به آن داده شود، می توان به 
ساماندهی شرایط این صنعت و حتی فعال سازی بورس انرژی امیدوار 
شد اما اکنون با گذشت بیش از ۱6 ماه از آن تاریخ نهاد تنظیم مقررات 
برق هنوز تاسیس نشده است. این موضوع ما را بر آن داشت تا در این 
شماره ستبران با رضا شیوا، ریاست شورای رقابت گفت وگو کنیم و 
چندوچون تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق را جویا شویم.
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انحصار  از  جلوگیری  رقابت  شورای  آیا 
شرکت های دولتی را هم در دستور کار دارد یا 

تنها شرکت های خصوصی مدنظر هستند؟
با  مرتبط  مقررات  و  ضوابط  تمام  قانون،  مطابق 
خصوصی،  ازجمله  تمامی بخش ها  انحصارزدایی 
از  بسیاری  می شود.  شامل  را  تعاونی  و  دولتی 
و  بوده  ارتباط  در  دولتی  بخش  با  شکایت ها 
پاسخگوی  و  آمده  رقابت  شورای  به  وزارتخانه ها 
سواالت ما بوده اند. بنابراین شورای رقابت مختص 
بخش خصوصی نیست و وظیفه دارد با هر بخشی 

که در آن انحصار وجود دارد، مقابله کند. 
فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، 
در ماده 43 می گوید تمام اشخاص حقیقی، حقوقی، 
خصوصی  و  تعاونی  دولتی،  عمومی،  بخش های 

مشمول مواد این بحث هستند. 

تشکیل  زمان  با  ارتباط  در  شما  تخمین 
رسمی نهاد تنظیم مقررات صنعت برق چیست؟
با  دررابطه  مطالعه  کار  که  است  ماه  از یک  بیش 
مراتب  و  است  رسیده  پایان  به  نهاد  این  تشکیل 
به هیات دولت اعالم شده است. باقی کار به این 
بازمی گردد که هیات دولت چه موقع در این رابطه 

تصمیم گیری کنند. 

نمایندگان  هستید،  مستحضر  که  همانگونه 
طرح   9 ماده   9۴ سال  شهریور  در  مجلس 
پیگیری  شامل  که  را  برق  صنعت  از  حمایت 
به  بود،  برق  مقررات  تنظیم  نهاد  تشکیل 
کمیسیون انرژی ارجاع دادند. اکنون با گذشت 
قریب به یک سال ونیم از این تاریخ دلیل تاخیر 

در تشکیل این نهاد مهم و حیاتی چیست؟
تشکیل نهاد تنظیم مقررات برق از ابتدای فعالیت 
شورای رقابت در برنامه قرار داشته است. ماده 59 
اساسی  قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  قانون 
می گوید: »شورای رقابت می تواند در حوزه کاال یا 
خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی 
است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را 
از  قسمتی  و  ارائه  وزیران  هیات  به  تصویب  برای 
وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به 
نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار کند.« اما به هرحال 
برای تشکیل نهاد تنظیم مقررات زمینه ها باید فراهم 
باشد. تشکیل نهاد تنظیم مقررات بدین معناست که 
یک قدرت یا اختیار از وزارتخانه گرفته شده و به 

این  آنجاکه  از  و  شود  منتقل  تخصصی  نهاد  یک 
کار در ایران سابقه نداشته و برای اولین بار انجام 

می شود، کار راحتی نیست. 
باید  مربوطه  وزارتخانه  نهاد،  این  تشکیل  از  پیش 
به این جمع بندی برسد که می تواند وظیفه سنگین 
تنظیم بازار برق را به یک نهاد مستقل محول کند؛ 
به همین دلیل برای رسیدن به مرحله ای که اکنون 
در آن قرار داریم، جلسات متعدد و طوالنی برگزار 
شد. به هرحال امیدوار هستیم باوجود تاخیرها، کار 

به نتیجه برسد.

با تشکیل نهاد تنظیم مقررات  تصور می کنید 
صنعت برق تغییری در قیمت تکلیفی فروش 

برق ایجاد شود؟
را  همه چیز  کند،  کار  به  آغاز  نهاد  این  زمانی که 
کارشناسی  کار  در  بررسی خواهد کرد.  کارشناسانه 
باید همه چیز اعم از قیمت، عرضه، تقاضا، فروش، 
تولید و ... واقعی باشد. در زمان کار این نهاد قطعا 
قیمت های واقعی به دست آمده و اینکه دولت چه 
مقدار به بخش های مختلف نظیر کشاورزی، صنعت، 
مسکونی و ... یارانه می دهد، مشخص خواهد شد. 
اکنون وزارتخانه ها متولی این امر هستند و قیمت 
واقعی یا میزان یارانه ها چندان شفاف نیست؛ البته 
اخبار کم و زیادی در این رابطه وجود دارد اما با آغاز 
به کار نهاد تنظیم کننده قیمت ها، سرمایه گذاری ها و ... 
شفاف شده و تکلیف بخش خصوصی عالقمند به 
سرمایه گذاری روشن خواهد شد. باتوجه به اینکه نهاد 
تنظیم کننده مقررات یک بخش مستقل خواهد بود، 
اطمینان دارم به توسعه صنعت کمک خواهد کرد. 

آیا این امکان وجود دارد که با آغاز به فعالیت 
نهاد تنظیم مقررات صنعت برق، دولت از برخی 

تعرفه های خود در این حوزه صرف نظر کند؟
دولت ها همواره در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
اقشار  و  کشاورزی، صنعت  برای  خود  بلندمدت  و 
نظر  در  یارانه هایی  و  برنامه ها  جامعه  مختلف 
توسعه  کشاورزی  داریم  تمایل  ما  اگر  می گیرند. 
تشویق  برای  امتیازات خوبی  و  امکانات  باید  یابد، 
آنان درنظر بگیریم. نمی توان انتظار داشت دولت با 
تشکیل این نهاد برنامه های خود را متوقف کند. تنها 
چیزی که تفاوت می کند این است که کمی از بار 

فعالیتی دولت کاسته شود. 

باتوجه به اینکه قرار نیست نهاد تنظیم مقررات 
صنعت برق اثر چندانی روی قیمت تکلیفی برق 
داشته باشد، ارتباط آن با بورس انرژی چگونه 

خواهد بود؟
دررابطه با بورس انرژی باید در کارگروه تصمیم گیری 
شود. در بحث پتروشیمی کارگروه مربوطه تصمیم 
در  را  خود  کاالهای  تمامی تولیدکنندگان  گرفت 
بورس ارائه دهند؛ مگر موارد خاص. آن کارگروه نیز 
اکنون بازار را به نحو مطلوبی رصد می کند. امیدوار 
هستیم در بحث برق نیز نهاد مربوطه )باتوجه به 
پتروشیمی دارد(  کارگروه  از  باالتر  قدرتی  اینکه 
تعیین  و  معامالت  انجام  برای  را  روش  بهترین 
مقررات صنعت  تنظیم  نهاد  ارزیابی کند.  قیمت ها 
از کسی  نه  که  است  برق مجموعه ای متخصص 
دستور خواهد گرفت و نه موضوعی به آن دیکته 

خواهد شد. 

به عنوان سوال آخر، شورای رقابت در سال 96 
درراستای تحرک بورس انرژی یا تنظیم بازار 

برق برنامه دیگری در دست اجرا دارد؟
من تصور نمی کنم حتی الزم باشد برنامه دیگری در 
این راستا داشته باشیم. اگر دولت طرح ما را هرچه 
سریع تر به تصویب برساند، فعالیت نهاد آغاز خواهد 
فعالیت های  را در  انرژی  بورس  آنگاه نقش  و  شد 
بازار برق تعریف می کند. اگر بورس انرژی در ارتباط 
با برق مشکالتی داشته باشد، همانگونه که دررابطه 
با  انرژی  بورس  مسئولین  شد،  پتروشیمی عمل  با 
همکاری کامل مشکالت را برطرف می سازند. اگر 
این نهاد تشکیل شود، مطمئنا رابطه خوبی با بورس 

انرژی خواهد داشت. 
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با توجه به وضعیت نامساعد مالی وزارت نیرو و از سوی دیگر نیاز صنعت 
برق به توسعه، از دیدگاه شما تامین مالی در این صنعت به چه نحوی باید 

صورت پذیرد؟
با توجه به رشد فزاینده مصرف برق در کشور و همچنین نظر به اهمیت برق به عنوان 

یک زیرساخت اصلی در توسعه اقتصاد کشور، این صنعت نیازمند جذب سرمایه گذاری های 
قابل توجهی است. در همین ارتباط معاون محترم امور برق و انرژی وزارت نیرو اخیرا اعالم 
کردند صنعت برق در طی پنج سال آینده نیازمند قریب به 25 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
است. باتوجه به منابع محدود دولتی در این زمینه و تخصیص ساالنه قریب به دو میلیارد 
دالر )این مقدار در الیحه بودجه 96 یک میلیارد و 800 میلیون دالر پیش بینی شده است( 
در قالب برنامه های بودجه سنواتی به صنعت برق، الزم است مشارکت بخش خصوصی در 

تامین منابع مالی این صنعت مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. 
تاکنون روش های متفاوتی به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری 
مستقیم و تامین مالی پروژه های حوزه برق به کار گرفته شده است )از قبیل قراردادهای 
بیع متقابل و BOT و ...( که متاسفانه هیچ یک نتوانسته پاسخگوی کلیه نیازهای این 
صنعت باشد. البته باتوجه به ماهیت و ویژگی های مختلف پروژه های موجود در صنعت 
برق )از احداث نیروگاه گرفته تا احداث و به سازی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، تولید 
تجهیزات و ادوات مختلف مورد استفاده در صنعت برق و ...( هر یک تامین مالی خاص 
خود را می طلبد که سرمایه پذیران بایستی درنهایت تصمیم بگیرند از میان روش های متعدد 

تامین مالی کدام را انتخاب کنند. 
در این میان، بازار سرمایه ایران و به صورت خاص بورس انرژی ایران به عنوان بورس 
تخصصی حوزه انرژی در کشور با داشتن تجربه موفق در خصوص تامین مالی پروژه های 
استاندارد  موازی  قراردادهای سلف  قبیل  از  مالی  نوین  ابزارهای  از طریق  برق  صنعت 
و صندوق پروژه می تواند کمک شایانی به پیشبرد طرح های حوزه برق از قبیل اجرای 
نیروگاه های سیکل  در  بخار  بخش  نصب  ازجمله  نیروگاه ها  بازدهی  افزایش  طرح های 
ترکیبی، توسعه نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت )CHP(، کاهش تلفات شبکه های 
انتقال و توزیع، احداث ظرفیت جدید تولید برق، خطوط و پست های انتقال برق و شبکه 

انجام معامالت در یک بازار واقعی نظیر بورس سبب 
افزایش سطح رقابت ها می شود و افزایش سطح 

رقابت ها سبب ارتقای کیفیت و بهبود قیمت کاال می شود. 
این همان چیزی است که صنعت برق کشور از آن 

بی نصیب مانده و قطعا یکی از دالیل باال بودن قیمت 
تمام شده برق در کشور نیز همین نبود رقابت است. 

اگر در فضای صنعت برق رقابت جریان داشته باشد، 
شرکت ها خودبه خود به کاهش تلفات انرژی، افزایش 

راندمان و سایر اقدامات درراستای کاهش هزینه مبادرت 
می ورزند؛ ولی این مهم نیز منوط به خصوصی سازی 

واقعی در کشور است و در یک ساختار دولتی امکانپذیر 
نیست. بنابراین در مسیر توسعه صنعت برق کشور با 
زنجیره ای از علل و معالیل مواجه هستیم و درصورت 

فقدان هریک از حلقه ها، حلقه های دیگر نیز به مشکل 
برمی خورند. در این شماره در گفت وگو با سید علی 
حسینی، مدیرعامل بورس انرژی به بررسی راه های 

فعال سازی بورس انرژی و تحقق سایر حلقه های زنجیره 
توسعه در صنعت برق کشور خواهیم پرداخت.
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توزیع به منظور پاسخگویی به رشد مصرف ساالنه 
برق در کشور کند. 

شایان ذکر است تاکنون بورس انرژی ایران دو فقره 
تامین مالی از طریق اوراق سلف موازی استاندارد 
جمعا به ارزش دو هزار و 200 میلیارد ریال به منظور 
در  سرمایه  تامین  و  توسعه ای  طرح های  پیشبرد 
گردش آن شرکت ها انجام داده است. همچنین بنا 
بر برنامه ریزی های صورت گرفته فرآیند تامین مالی 

چندین نیروگاه دیگر نیز در حال طی شدن است.
الزم می دانم به این نکته اشاره کنم که صرف نظر 
صنعت  پروژه های  مالی  تامین  نحوه  و  روش  از 
برخی  وجود  و  برق  صنعت  متفاوت  ماهیت  برق، 
تمایزها نسبت به سایر صنایع سبب شده است که 
سرمایه گذاری در این صنعت براساس قواعد خاص 
خود و در نظرگرفتن برخی مالحظات انجام پذیرد. 
به عنوان مثال اگر سرمایه گذاری در صنعت برق را 
با سرمایه گذاری در یک مجتمع پتروشیمی مقایسه 
کنیم، مالحظه می شود که در صنعت پتروشیمی به 
بازار  در  را  شده  تولید  محصول  می توان  سهولت 
داخلی یا خارجی عرضه کرد؛ در حالی که درخصوص 
و  است  متفاوت  موضوع اندکی  این  برق  کاالی 
توزیع،  و  انتقال  سراسری  شبکه  زیرساخت های 

همسایه  کشورهای  شبکه  به  برق  شبکه  اتصال 
در  که  تالشی  است.  تاثیرگذار  نیز  عوامل  سایر  و 
این چند ساله توسط اینجانب و همکارانم معطوف 
به توسعه و تعمیق بازار برق در بورس انرژی شده 
است، اطمینان بخشی به سرمایه گذاران برای وجود 
یک بازار مطمئن با ظرفیت نقدشوندگی باال جهت 
فروش محصول و بازگشت سرمایه آنان بوده است.

در حال حاضر بیشتر معامالت برق در شرکت 
می شود؛  انجام  ایران  برق  شبکه  مدیریت 
به  مستقیما  پرداختی  وجوه  دلیل  همین  به 
و  نگرفته  تعلق  برق  صنعت  شرکت های 
واسطه  عنوان  به  مسیر  این  در  نیرو  وزارت 
منجر  نیرو  وزارت  واسطه گری  می کند.  عمل 
با  می شود؛  شرکت ها  به  بدهی  افزایش  به 
این وجود چرا تاکنون معامالت برق به بورس 
انرژی ایران منتقل نشده است تا ارتباط مالی 

بی واسطه در معامالت تحقق یابد؟
باتوجه به مشکالت متعدد به وجودآمده درخصوص 
حضور و فعالیت انحصاری بخش دولتی در صنعت 
برق، این صنعت از دهه 1980 در سطح جهان به 
سمت خصوصی سازی حرکت کرده است و باتوجه به 

اینکه این راهکار، کوتاه ترین راه برای فراهم آوردن 
فضای رقابتی و همچنین توسعه صنعت برق است، 
کشورهای زیادی اقدام به واگذاری اغلب فعالیت های 
دولتی به بخش خصوصی کرده اند. بر همین اساس 
در اروپا، آمریکا و آسیا بازارها و بورس های متعددی 
با هدف فراهم آوردن فضای رقابتی و کشف قیمت 
از  بعد  نیز  ایران  در  تشکیل شده اند.  برق  منصفانه 
ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  فعالیت  تجربه 
بازار برق بورس انرژی با هدف فراهم آوردن فضایی 
رقابتی و منصفانه درراستای کشف قیمت برق، حذف 
مستقیم  مشارکت  و  برق  معامالت  در  واسطه ها 

فعاالن این حوزه راه اندازی شده است.
هرچند تاکنون جلسات و مکاتبات متعددی با وزارت 
انجام  وزارت خانه  آن  در  ذیربط  نهادهای  و  نیرو 
پذیرفته است، منتهی عبور صنعت برق از ساختار 
به  قابل توجه معامالت برق  انتقال حجم  فعلی و 
بوده  زمان بر  امری  ایران  انرژی  بورس  برق  بازار 
است.  مالحظات  برخی  گرفتن  نظر  در  نیازمند  و 
مالحظه اصلی و محدودکننده در زمینه انتقال حجم 
قابل توجه معامالت به بورس انرژی، عدم امکان 
تخصیص منابع مالی کافی توسط وزارت نیرو جهت 
تسویه نقدی معامالت است. همانطور که می دانید 
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قوانین  و  شرایط  تابع  بورس  در  معامالت  تسویه 
خاصی است که درصورت فراهم شدن منابع مالی 
انتقال حجم قابل توجه از معامالت  کافی، امکان 

برق به بورس انرژی ایران وجود دارد.

باتوجه به اینکه مشکل اصلی صنعت برق نبود 
شفافیت در قیمت تمام شده آن است، بورس 
انرژی ایران چه راهکاری برای حل این مشکل 
مسئول  را  ارگان  کدام  یا  می دهد  پیشنهاد 

می داند؟
به طور کلی روش های متعددی برای قیمت گذاری 
روش ها  این  از  یکی  که  دارد  وجود  کاالها 
قیمت گذاری برمبنای بهای  تمام شده است. منتهی 
هدف از شکل گیری بازارها به صورت کلی و به صورت 
خاص در حوزه انرژی برق، تعیین قیمت بر مبنای 
سازوکارهای بازارمحور است. زیرا قیمت کشف شده 
براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، تمامی مالحظات 
از قبیل بهای تمام شده تولید، نیاز به نقدینگی، ارزش 
زمانی پول، فرصت های تولید، پروژه های توسعه ای 
در دست اجرا، عرضه ، تقاضا و ... را در نظر گرفته 
و قیمت  تعادلی را بر اساس این موارد ارائه می دهد. 
الزم به ذکر است تعیین ارزش کاالی برق بر اساس 
بهای تمام شده، درکنار توجه به محدودیت های ذاتی 
اطالعات حسابداری، نیازمند وجود سیستم مالی قوی 
مالی  صورت های  انتشار  و  گزارش دهی  حوزه  در 
تمام شده  بهای  برق و همچنین محاسبه  در حوزه 

موجود  شرایط  با  بنابراین  است؛  دقیق  صورت  به 
نمی توان نظام قیمت گذاری کاالی برق را برمبنای 
بهای تمام شده گذاشت و الزم است در این زمینه از 
سازوکارهای بازار محور که نسبت به سایر روش ها 

ارجح است، استفاده شود. 

همانگونه که مستحضر هستید بخش مهمی از 
خصوصی  نیروگاه های  توسط  نیاز  مورد  برق 
نیرو  وزارت  آن  خریدار  تنها  و  می شود  تولید 
)شامل شرکت های توزیع نیروی برق( است. 
هنوز  توزیع  شرکت های  اینکه  به  توجه  با 
خصوصی نشده اند، بورس انرژی در معامالت 

چه نقشی می تواند ایفا کند؟
با آغاز بحث هایی در زمینه خصوصیسازی صنعت 
برق،  برای  رقابتی  بازاری  ایجاد  لزوم  و  برق 
سال  آبان ماه  در  ایران  شبکه  مدیریت  شرکت 
این حوزه  در  اصلی  بازیگر  با مشارکت سه   1382
مدیریت  شرکت  و  توزیع کنندگان  )تولید کنندگان، 
شبکه( راه اندازی شد. روند کار در این بازار به این 
صورت است که شرکت مدیریت شبکه به عنوان 
تقاضای  در سمت  خرید(  انحصار  )با  خرید  آژانس 
نیروی  توزیع  برای شرکت های  را  بازار، خرید برق 
برق انجام می دهد و شرکت های مذکور هیچ گونه 
در  نمی کنند؛  ایفا  بازار  این  در  قیمتدهی  در  نقشی 
حالی که با آغاز فعالیت شرکت بورس انرژی ایران 
از اسفندماه سال 1391، شرکت های توزیع نیروی 

برق نیز در این زمینه فعالیتی مستقل یافتند؛ در حال 
حاضر 39 شرکت توزیع نیروی برق به صورت فعال 
در سمت خرید بازار برق این بورس حضور دارند و 
برای نخستین بار فرآیند قیمت دهی را انجام می دهند. 
بنابراین وضعیت موجود در بورس انرژی ایران بسیار 
بهتر از شرایط قبل از آن است. وانگهی تالش های 
با حضور  خریداران  کردن  متنوع  نیز جهت  زیادی 
شرکت های خرده فروشی و مصرف کنندگان بزرگ در 
بورس انرژی و وزارت نیرو در حال پیگیری است. 
همچنین الزم به ذکر است به منظور ایجاد انگیزه و 
افزایش کارایی، هم اکنون شرکت های توزیع نیروی 
برق در قالب طرح تخصیص منابع مالی شرکت های 
تولید و توزیع نیروی برق، که مرحله نخست آن از تیر 
سال 93 آغاز شد، بخشی از نقدینگی خود را از طریق 
انجام معامله در بورس انرژی ایران دریافت می کنند.  

به صورت  هنوز  برق  معامالت  در  بورس  چرا 
فراگیر فعال نشده است؟

صورت  به  ابتدا  انرژی  بورس  در  طرح ها  عموما 
پایلوت اجرا شده و پس از مرتفع شدن مشکالت 
احتمالی و همچنین اطمینان از موفقیت طرح، به 
برق  بازار  ما  کمااینکه  می شود؛  اجرا  کلی  صورت 
بورس انرژی ایران را در ابتدا با 11 شرکت توزیع 
به صورت پایلوت آغاز کردیم و به مرور تمامی 39 
خرید حضور  در سمت  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
درخصوص  است  ذکر  به  الزم  همچنین  یافتند. 
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بازار سرمایه ایران و به صورت خاص بورس 
انرژی ایران به عنوان بورس تخصصی حوزه 

انرژی در کشور با داشتن تجربه موفق در 
خصوص تامین مالی پروژه های صنعت 

برق از طریق ابزارهای نوین مالی از قبیل 
قراردادهای سلف موازی استاندارد و صندوق 

پروژه می تواند کمک شایانی به پیشبرد 
طرح های حوزه برق از قبیل اجرای طرح های 

افزایش بازدهی نیروگاه ها ازجمله نصب 
بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، 

توسعه نیروگاه های تولید همزمان برق و 
حرارت )CHP(، کاهش تلفات شبکه های 

انتقال و توزیع، احداث ظرفیت جدید تولید 
برق، خطوط و پست های انتقال برق و شبکه 

توزیع به منظور پاسخگویی به رشد مصرف 
ساالنه برق در کشور کند.

بازار  در  بزرگ  مصرف کنندگان  مستقیم  مشارکت 
با  پایلوت  صورت  به  کار  نیز  انرژی  بورس  برق 
در  برق  نیروی  تولید  و شرکت  چند مصرف کننده 
حال پیگیری است که پس از اجرای موفقیت آمیز، 
شرکت های  و  مصرف کنندگان  سایر  درخصوص 

تولید نیروی برق نیز اجرایی می شود.

از آنجا که برق یک خدمت عمومی است، عالوه 
رگوالتوری  واحد  یک  به  سالم  بازار  یک  بر 
نیازمند  قیمت ها  تعدیل کننده  و  ناظر  به عنوان 
به  عقیده شما همکاری بورس و واحد  است. 
با چه مکانیسمی اتفاق  رگوالتوری می بایست 

بیافتد؟
نهاد تنظیم مقررات در حوزه برق در بیشتر کشورها 
یک نهاد مستقل از خریداران و فروشندگان بوده و 
با سیستم دولتی و بورس ها در ارتباط است. رسالت 
را کاالی  برق  اینکه  با فرض  تنظیم مقررات  نهاد 
منافع عمومی است  از  کنیم، حمایت  عمومی فرض  
نظر  در  خصوصی  کاالی  را  برق  )اگر  درضمن  و 
بگیریم( حمایت از مشارکت کنندگان بازار برق )اعم 
اساس  این  بر  است.  فروشندگان(  و  خریداران  از 
این  در  مقررات  تنظیم  نهاد  و  ایران  انرژی  بورس 
حوزه هم راستا و هم هدف هستند و بایستی با ایجاد 
تعامالت بسیار نزدیک، درجهت نیل به منافع ذکرشده 
خوشبختانه  بندند.  به کار  را  خود  تالش  حداکثر 

بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  ایران،  انرژی  بورس 
ـ به عنوان ناظر بر فعالیت بورس هاـ و شورای رقابت، 
با  امیدواریم  دارند.  و  داشته  خوبی  تعامالت  باهم 
همکاری مجموعه های مذکور تامین هم زمان منافع 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برق به بهترین نحو 

ممکن محقق شود.

است  مانده  ناگفته  نکته ای  اگر  پایان  در 
لطفا اشاره فرمایید.

یکی از خاستگاه های اصلی و اهداف اولیه تاسیس 
بورس انرژی ایران تشکیل و تاسیس بازاری رقابتی 
برای برق بوده است. برهمین اساس کاالی برق نیز 
جزء اولین کاالهای معامالتی بورس انرژی ایران بوده 
است. منتهی متاسفانه به دالیلی سهم برق همچنان 
در بورس انرژی قابل توجه نیست. به نحوی که در 
سال گذشته کمتر از 10 درصد از معامالت برق کشور 
در این بورس انجام پذیرفت و در حال حاضر از کل 
معامالت صورت گرفته در این بورس، تنها 18 درصد 
از معامالت مربوط به برق است. بنابراین امیدواریم 
با همکاری نهادهای ذیربط در وزارت نیرو و سایر 
نهادهای تصمیم گیرنده و تصمیم ساز، توسعه و تعمیق 
معامالت بازار برق بورس انرژی ایران با سرعت و 
اهتمام بیشتری انجام پذیرفته و به زودی شاهد انجام 
بخش قابل توجهی از معامالت برق کشور در بازار 

برق این بورس باشیم.
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از آنجا که برق یک خدمت عمومی است، عالوه 
رگوالتوری  واحد  یک  به  سالم  بازار  یک  بر 
نیز  قیمت ها  تعدیل کننده  و  ناظر  به عنوان 
نیازمند است. فرایند تشکیل این نهاد اکنون 
را  ارگان  کدام  دارد؟  قرار  مرحله ای  چه  در 
مسئول عدم شفافیت در قیمت تمام شده برق 

می دانید؟
مجموعـه خصوصـی به دنبـال منافـع خـود اسـت 
و حتـی بعضـا تضـاد منافـع میـان مجموعه هـای 
تضـاد  اینکـه  بـرای  می آیـد.  به وجـود  مختلـف 
منافـع نهایتـا منجر بـه هم افزایـی، حصـول منافع 
مشـترک و انحصارزدایـی شـود، نهـاد رگوالتـور را 
ایجـاد می کننـد کـه هـدف آن تنظیم روابـط میان 

بخش هـای مختلـف خصوصـی اسـت. 
از آنجاکه نهاد رگوالتور با بخشی فراتر از وزارت 
در   )... و  کارخانجات  تولیدی،  )شرکت های  نیرو 
ارتباط است، طبیعتا اعضای آن باید تشکیل شده از 
بخش های خارج از وزارت نیرو باشد تا با ارزیابی 
مالحظات اقتصادی کشور، مسائل کسب وکار و ... 

افزایش  به  منجر  نهایتاً  به گونه ای عمل کند که 
بهره وری در صنعت انرژی شود. ما تاکنون چنین 
فضایی نداشته ایم؛ در حال حاضر وزارت نیرو دارای 
هیات تنظیم بازار برق ایران است که طبیعتا منافع 

وزارتخانه را ترجیح می دهد.
درون وزارتخانه ای  کارکرد  به  که  اعتراضاتی 
نهاد  یک  باید  و  است  برحق  می شود،  هیات  این 
فراوزارتخانه ای در این راستا ایجاد شود اما در این 
مسیر نگرانی هایی وجود دارد. اگر این نهاد به صورت 
فراوزارتخانه ای تشکیل شود اما مالحظات صنعت 
برق در نظر گرفته نشود یا اگر افراد حاضر در آن با 
ادبیات مربوط به صنعت برق آشنایی کافی نداشته 
باشند، ممکن است نسخه های آنان به بیراهه رود.

بنابراین رگوالتور باید بیرون از وزارت نیرو تشکیل 
شود اما باید تشکیل شده از افرادی باشد که با شرایط 
صنعت برق آشنا باشند؛ در غیر این صورت ممکن 
ایجاد اخالل در صنعت برق شود.  است منجر به 
به همین خاطر رگوالتوری می تواند یک شمشیر 

دودم باشد. 

یکی از عوامل مهم در رونق گرفتن 
صنعت برق و ایجاد ارزش افزوده در این 
مسیر، انجام معامالت در بورس انرژی 
است. در کشورهای پیشرفته عمده 
معامالت برق در بورس انرژی انجام 
می شود و تنها بخش کوچکی در بازار 
برق شکل می گیرد؛ در ایران دقیقا شاهد 
عکس این قضیه هستیم و تالش بر این 
است که وضعیت تغییر یابد اما وقتی 
کماکان با یک روند دولتی کار می کنیم و 
نتوانسته ایم به طور کامل خصوصی سازی 
را جامه عمل بپوشانیم چگونه این امر 
ممکن است؟ محمودرضا حقی فام، معاون 
هماهنگی توزیع نیروی برق شرکت 
توانیر در این رابطه توضیح می دهد.

رمزگشـایی بورس انـرژی
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نمایندگان  هستید،  مستحضر  که  همان گونه 
مجلس در شهریور سال9۴ ماده 9 طرح حمایت 
از صنعت برق را که شامل پیگیری تشکیل نهاد 
ارجاع  انرژی  کمیسیون  به  بود،  مقررات  تنظیم 
این  از  نیم  و  سال  یک  به  قریب  اکنون  دادند. 
تاریخ می گذرد اما هنوز ماحصلی ندیده ایم علت 

چیست؟ 
قبل از تحقق رگوالتوری الزم است در صنعت برق 
حال حاضر  در  دهد.  رخ  منطقی  ساختار  تجدید  یک 
وزارت  در  خصوصی  و  نیمه دولتی  دولتی،  ارتباطات 
نیرو در هم تنیده شده است و به همین دلیل تشکیل 
نظر  به  می کند.  ایجاد  را  نگرانی هایی  رگوالتوری 
وزارت  درون  انفعاالت  و  فعل  زمانی که  تا  می رسد 
نیرو تعریف شده نباشد و ما ندانیم نهادهای مختلف 
مثل شرکت های توزیع بنگاه های غیردولتی، دولتی، 
خدماتی یا ... هستند، اوضاع با ورود نهاد رگوالتوری 
پیچیده تر خواهد شد. از دید من علت تاخیر در تشکیل 
نهاد رگوالتوری عدم آمادگی از نظر ساختاری است. 

آیا این نگرانی وجود دارد که نهاد رگوالتوری به 
تعیین قیمت مبادرت ورزد و صنعت برق باتوجه 
به قیمت های تکلیفی آمادگی  تحقق قیمت های 

تعیین شده ازسوی آن نهاد را نداشته باشد؟ 
شـاید با تشـکیل این نهـاد و ازهم پاشـیدگی یک باره 
مناسـبات نتوانیـم مدیریت مناسـبی را اعمـال کنیم. 
بـه همیـن خاطـر تـا زمانـی کـه از تعریـف درسـت 
ارتباطـات مطمئـن نشـده ایم، بهتـر باشـد بـه همین 

شـکل پیـش برویم. 

در حال حاضر بیشترین معامالت برق در شرکت 
می شود  انجام  ایران  برق  شبکه  مدیریت 
به  مستقیما  پرداختی  وجوه  دلیل  به همین  و 
و وزارت  نگرفته  تعلق  برق  شرکت های صنعت 
نیرو در این مسیر به عنوان واسطه عمل می کند. 
واسطه گری وزارت نیرو منجر به افزایش بدهی 
تاکنون  این وجود چرا  با  به شرکت ها می شود؛ 
معامالت برق به بورس انرژی منتقل نشده است 
تا ارتباط مالی بی واسطه در معامالت تحقق یابد؟
این سوال مهمی است. واقعیت این است که در تمام 
دوجانبه  معامالت  و  بورس  در  عمدتا  معامالت  دنیا 
انجام می شود و آن بخش از معامالت که باید موارد 
انجام  برق  بازار  در  دهد،  پوشش  را  پیش بینی نشده 
بورس  در  معامالت  عمده  دنیا  در  بنابراین  می شود. 
بازار برق  از کار در  انجام می شود و بخش کوچکی 

ما  کشور  در  که  است  حالی  در  این  می افتد؛  اتفاق 
عکس این قضیه جریان دارد.

ناشی  عامل  چند  از  برق  بورس  فعال سازی  عدم 
و  خریداران  نبود  عوامل  این  از  یکی  می شود. 

فروشندگان واقعی در صنعت برق است. 
ما در بورس نیاز به این داریم که خریداران، خریدارانی 
واقعی با رفتار یک بنگاه اقتصادی باشند. در حال حاضر 
به دلیل اینکه شرکت های توزیع ما در خرید برق عمال 
نگاه بنگاهداری ندارند، ممکن است در بورس انرژی 
رفتار اقتصادی نشان ندهند. ما باید در بخش خریداران 
نگاه بنگاهداری را به حوزه توزیع تزریق کنیم که این 

امر نیازمند یک تجدید ساختار است. 
در بخش فروشندگان نیز باید نیروگاه ها را از بازار برق 
منفک کنیم تا مجبور به خرید و فروش شوند. اگر 
خریداران و فروشندگان ما واقعی باشند، فعال سازی 

بورس برق امکانپذیر خواهد بود. 
عامل بازدارنده دیگری که بر سر راه فعال سازی بورس 
است.  نقدینگی  از  برخورداری  عدم  دارد،  وجود  برق 
نقدی  به صورت  هستیم  مجبور  انرژی  بورس  در  ما 
عمل کنیم که الزمه آن برخورداری از نقدینگی در 
صنعت برق است. این بدان معناست که اگر بخواهیم 
تمامی معامالت برق را در بورس انرژی انجام دهیم، 
باشیم.  داشته  نقدینگی  میزان  همان  به  می بایست 
است  نقدینگی  مشکل  دچار  برق  صنعت  متاسفانه 
و به دلیل این محدودیت نمی تواند بیش از درصدی 

ناچیز در بورس معامله کند. 
شـرکت های توزیـع معمـوال بـا تزریـق نقدینگـی، 
کمتـر از 20 درصـد از معامـالت خـود را در بـورس 
انـرژی انجـام می دهنـد و باقـی معامـالت خـود را 
به رغـم گرانـی قیمـت بـرق، در بـازار بـرق انجـام 
می دهنـد؛ چراکه بـازار برق شـرط نقدینگی نـدارد و 
می تـوان در آن به صـورت نسـیه معاملـه کـرد ه و در 

طوالنی مـدت نـرخ معاملـه را تسـویه کـرد.

خبرها حاکی از آن است که در حال حاضر حدود 
خصوصی  توزیع  شرکت های  از  درصد   6۰
نبود  است درخصوص  ممکن  بنابراین  شده اند. 
توضیحات  برق  صنعت  در  واقعی  خریداران 

مبسوط تری ارائه کنید؟
در تمـام دنیـا شـرکت های توزیـع نیروی بـرق را در 
قالـب دو کارکـرد تعریـف می کننـد: اول، سـیمداری 
بـه مفهـوم سـرمایه گذاری، نگهـداری و بهره برداری 
از شـبکه؛ کـه بـه آن هزینـه ای تحـت عنـوان »نرخ 
خدمـات توزیـع« تعلق می گیـرد و رگوالتـور باید آن 

یکی از موانع فعال سازی بورس این 
است که شرکت های توزیع احساس 

بنگاه های اقتصادی را ندارند و این 
چیزی نیست که بتوان با بخشنامه 
ایجاد کرد. بورس نیازی به اجبار یا 

رفتارهای نمایشی ندارد. گاهی بورس 
انرژی به ما این اعتراض را دارد که 
شرکت های توزیع، برق خود را از ما 

نمی خرند؛ گاهی حتی برای خرید برق 
از بورس انرژی به شرکت های توزیع 

بخشنامه ابالغ کرده ایم اما واقعیت 
این است که سیستم اقتصادی با گله و 

گالیه روی غلتک نمی افتد. 
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را بـه ازای هـر واحـد انـرژی کـه شـرکت توزیع به 
مـردم می رسـاند، تصویـب کند. 

دوم، خرید برق و فروش آن به مردم؛ که شرکت های 
برمبنای  را  مردم  به  برق  فروش  ایران  در  توزیع 
پرداخت  و  می دهند  انجام  تکلیفی  قیمت های 
مابه التفاوت آن به عهده دولت است. در زمینه خرید 
و فروش برق، اینکه مدیرعامل شرکت توزیع، برق 
را گران یا ارزان معامله کند، برای او تفاوت چندانی 
ندارد و تنها اثر گران خریدن برق این است که برای 
شرکت زیان انباشته مطرح می شود؛ به همین دلیل 

شرکت های توزیع نگاه بنگاهداری ندارند. 
مدیرعامل و مجموعه سیستم های توزیع در ایران 
می شوند  تعیین  دولت  توسط  ناخواسته  و  خواسته 
سهام  است.  دولت  به عهده  نیز  آنان  حقوق  و 
نیست.  مردم  به  مربوط  نیز  توزیع  شرکت های 
حاضر  حال  در  توزیع  شرکت های  سهام  وضعیت 
نامعلوم است و همین کار را پیچیده تر کرده است.

قرار است مطابق قانون استقالل شرکت های توزیع 
نیروی برق و رویه  اجرایی آن که در سال 1384 به 
تصویب شورای مجلس اسالمی رسید، 80 درصد از 
شرکت های توزیع خصوصی شوند اما فعال وضعیت 

خصوصی سازی در این بخش مشخص نیست. 
بحث  اول  نقطه  همان  به  را  ما  موضوع  این 
گیرد  شکل  باید  زمانی  رگوالتوری  بازمی گرداند. 
چند  باشد  مشخص  مثال  شود؛  شفاف  فضا  که 
و  خصوصی  توزیع  شرکت های  سهام  از  درصد 

چند درصد از آن دولتی است، اعضای هیات مدیره 
بتواند  یا سهامدار  انتخاب شوند  توسط سهامداران 
مدیرعامل شرکت توزیع را نسبت به سود و ضرر 
شرکت مورد مواخذه قرار دهد. اگر این موضوعات 
تحقق یابد، شرکت های توزیع به خریدارانی واقعی 
تبدیل می شدند که ریال به ریال معامالت برق برای 
در  ولی  بود؛  برخوردار  خاصی  حساسیت  از  آنان 

شرایط فعلی چنین نگاهی وجود ندارد.
که  است  این  بورس  فعال سازی  موانع  از  یکی 
شرکت های توزیع احساس بنگاه های اقتصادی را 
بخشنامه  با  بتوان  که  نیست  چیزی  این  و  ندارند 
رفتارهای  یا  اجبار  به  نیازی  بورس  کرد.  ایجاد 
این  ما  به  انرژی  بورس  گاهی  ندارد.  نمایشی 
اعتراض را دارد که شرکت های توزیع، برق خود را 
از ما نمی خرند؛ گاهی حتی برای خرید برق از بورس 
انرژی به شرکت های توزیع بخشنامه ابالغ کرده ایم 
اما واقعیت این است که سیستم اقتصادی با گله و 

گالیه روی غلتک نمی افتد. 
وقتی سیستم طوری چیده شود که منافع در بورس 
در  نیز  فعالیت ها  خودبه خود  شود،  متمرکز  انرژی 
آن تمرکز می یابد؛ ولی زمانی که شرایط بازار برق 
توزیع  است، شرکت های  انرژی سهل تر  بورس  از 
اگر  ندارند.  بورس  از  برق  برای خرید  ذاتی  رغبت 
بخواهم شرایط را ساده تر توضیح دهم، باید بگویم 
اگر در بازار برق به شرکت های توزیع دوبرابر نرخ 
بورس انرژی صورت حساب دهند، برای مدیران این 

شرکت ها علی السویه است. چنین شرایطی به این 
معناست که خریدار جدی نیست. 

از سوی دیگر فروشندگان نیز جدی و واقعی نیستند. 
در تمام دنیا قیمت بازار برق گران تر از بورس برق 
است و بیشتر معامالت در بورس و بازارهای سلف 
حقوق  درحد  نیروگاه ها  ایران  در  می گیرد.  انجام 
در  را  معامالت  خود  جاری  هزینه های  و  پرسنل 
بورس انرژی انجام می دهند تا به وجه نقد دست 
بازار برق انجام  الباقی معامالت را در  پیدا کنند و 
)البته  بیشتری  قیمت  به  بازار  چراکه  می دهند؛ 
به صورت نسیه و با تسویه زمان بر( با آن ها معامله 
گرفته،  را  موازی  بازار  این  جلوی  ما  اگر  می کند. 
انگیزه های  با  را  توزیع  شرکت های  و  نیروگاه ها 
انجام  بورس  در  را  معامالت  تا  واداریم  اقتصادی 
و  می افتد  اتفاق  بورس  در  معامالت  عمده  دهند، 

همه چیز به حالت تعادل درمی آید.
مـن به قطعیـت می گویـم کـه اگـر مـا در رفتـار 
ایجـاد  سـاختاری  اصالحـی  توزیـع  شـرکت های 
نکنیـم خریـداران واقعـی شـکل نخواهنـد گرفت.
البته ما در معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
را  توزیع  شرکت های  ساختار  اصالح  پیشنهاد 
انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  معاون محترم وزیر  به 
تقدیم کرده ایم. مطابق این طرح شرکت های توزیع 
به صورت داوطلبانه نسبت به اخذ وام از بانک ها برای 
این  در  می شوند.  راغب  انرژی  بورس  در  شرکت 
طرح نیروگاه ها نیز مدنظر قرار گرفته اند؛ به طوری که 
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پله پله در بازار برق راه نیابند و وادار شوند در بورس 
این دو راهکار سبب فعال شدن بورس  خرید کنند. 
خواهد شد و آنگاه قیمت تمام شده برق نیز به راحتی 
استخراج خواهد شد. از دیدگاه من قیمت واقعی باید 
در بورس کشف شود و به صورت دستوری گرهی در 

این زمینه باز نمی شود.

استنباط  اینگونه  شما  سخنان  از  می توان  آیا 
کرد که شرکت های توزیع اصال خصوصی سازی 

نشده اند؟
شرکت های توزیع در حال حرکت به سمت خصوصی 
شدن هستتند اما در حال حاضر نمی توان گفت دارای 
شرکت خصوصی در حوزه توزیع نیروی برق هستیم. 
شرکت های فعلی نیمه دولتی هستند و گاهی از آن ها 
بروز  رفتار خصوصی  دولتی سر می زند، گاهی  رفتار 
در  توزیع  شرکت های  خصولتی.  گاهی  و  می دهند 
حالتی بینابینی قرار دارند که وضعیت خطرناکی است. 
اگـر شـرکت های توزیـع دولتی صرف باشـند می توان 
روی آن هـا اعمال مدیریت دقیق کرد و اگر خصوصی 
صرف باشـند رفتار اقتصـادی از خود نشـان می دهند؛ 
ولـی در ایـن حالـت بینابیـن همه چیـز به هم ریختـه 
اسـت. مـا ازطرفـی قیدوبندهـای بخـش دولتـی را بر 
شـرکت های توزیـع تحمیـل می کنیم و حتـی حقوق 
مدیـران ایـن شـرکت ها را تعییـن می کنیم؛  ازسـوی 
به طورکلـی  می دانیـم.  خصوصـی  را  آن هـا  دیگـر 
شـرکت های توزیـع در یـک وضعیت مبهمی به سـر 

می برنـد کـه بایـد اصالح شـود.

نقدینگی شرکت های  افزایش  با  شاید گره کار 
توزیع باز شود اما باتوجه به بودجه ناچیز صنعت 
برق کشور تزریق نقدینگی ازسوی دولت محال 
است. با این حساب به نظر می رسد تنها راه حل 
موجود افزایش تعرفه های برق و دریافت قیمت 
بعید است دولت  از مردم است که  واقعی برق 

به چنین کاری مبادرت ورزد. پس چه باید کرد؟
من نیز به دریافت ارزش واقعی برق از مردم معتقد 
هستم اما قیمت واقعی برق چقدر است؟ ما نباید صرفا 
به مردم فشار وارد آوریم. پیشنهاد من این است که 
قیمت گذاری خدمات را به صورت درست انجام دهیم؛ 
سیستم  از  خارج  دستگاهی  به عنوان  رگوالتور  یعنی 
تولید، انتقال و توزیع نرخ خدمات توزیع را به صورت 
صحیح احصاء کرده و آنگاه تعرفه برق را به صورت 

واقعی تعیین کند.
مقصود اصلی من این است که در صنعت برق پتانسیل 
پتانسیل  این  از  باید  ما  دارد.  وجود  هزینه  کاهش 
استفاده کرده و هزینه های خود را کاهش دهیم؛ آنگاه 
زمانی که قیمت تمام شده را به نقطه تعادل رساندیم، 
اینکه  اما  دهیم.  افزایش  را  انرژی  قیمت  می توانیم 
هزینه های ما به صورت غیرمنطقی افزایش یابد و از 
آن سو انتظار دریافت وجه بیشتر از مردم داشته باشیم، 

فشاری یک طرفه به مردم وارد می کند. 
انسانی، کاهش  منابع  مدیریت  با  توزیع  شرکت های 

اشکال کار ما اینجاست که باوجود 
نامشخص بودن نقش بخش های 

موجود، بخش های جدیدی مثل 
بورس انرژی را ایجاد می کنیم و بعد 

با این واقعیت مواجه می شویم که 
معامله ای در بورس شکل نمی گیرد. 

بعد باز هم به جای چیدن درست 
پازل های قبلی، پازل های دیگری نظیر 

رگوالتوری را ایجاد می کنیم. گاهی 
اگر از امکانات برخوردار نباشیم، 

بهتر است تا اینکه امکانات را داشته 
باشیم و نتوانیم از آن ها منتفع شویم. 

اکنون در شرایطی هستیم که همه چیز 
داریم اما هیچ چیز نداریم. 
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اموری  و  فناوری  و  تکنولوژی  از  استفاده  تلفات، 
نظیر آن می توانند قیمت تمام شده خود را کاهش 
دهند. نیروگاه ها نیز با افزایش راندمان و نظایر آن 
می توانند از قیمت تمام شده بکاهند. بنابراین قیمت 
به حال خود رها  اگر  و  نیست  واقعی  ما  تمام شده 
شود، به صورت لجام گسیخته افزایش یافته و منجر 
به پیامدهای ناخوشایند می شود. اگر قیمت تمام شده 
اصالح نشود، نیروگاه ها همواره باتوجه به نقدینگی 
محدود دولت مطالباتی خواهند داشت و این شکاف 

هیچ گاه پر نخواهد شد. 

اینطور که به نظر می رسد در این شرایط باید 
از اصالحات سریع الوقوع در صنعت برق قطع 

امید کرد. درست است؟
اعم  برق  فعاالن صنعت  دیگر  مرتبه  یک  باید  ما 
خریداران،  توزیع،  شرکت های  نیروگاه ها،  از 
خرده فروش ها و ... را بازتعریف کنیم. باید مشخص 
شود خرده فروش کیست و اختیارات او از چه قرار 
است؟ مالکیت شرکت توزیع با کیست؟ نیروگاه های 
دولتی در کجای پازل صنعت برق کشور قرار دارند؟ 
خرید  بورس  در  نمی توانند  دولتی  نیروگاه های  آیا 
و فروش انجام دهند؟ چرا این نیروگاه ها از انجام 

معامله در بورس منع هستند؟
تمامی بخش ها باید از نو سازماندهی شوند و وظایف 
آنان بازتعریف شود. آنگاه می توانیم تعامل در بورس 
انرژی را از حوزه کاری شرکت توزیع بیرون آورده 
و تنها وظیفه سیمداری را به آن محول کنیم. به 
به  می تواند  انرژی  فروش  و  خرید  دیگر  عبارت 

خرده فروش سپرده شود. 
زمانی که تشکیالت جدید سازماندهی شود، رگوالتور 
مثال  کند.  مدیریت  را  فی مابین  ارتباطات  می تواند 
اداره شبکه، تعرفه  بودجه شرکت های توزیع برای 
توسط  امور  سایر  و  کشور  مختلف  نقاط  در  برق 
رگوالتور تعیین می شود و در چنین شرایطی قطعا 

بورس انرژی فعال خواهد شد. 
که  کرده ایم  طراحی  سیستمی  حال حاضر  در  ولی 
بنابراین  نیست.  مشخص  هیچ چیز  تکلیف  آن  در 
و  شده  چیده  دوباره  باید  برق  صنعت  بازیگران 
ارتباطات آنان تعریف شود. آنگاه رگوالتور به معنای 
واقعی شکل گرفته و نتیجه قطعی چنین سیستمی 
کاهش هزینه تمام شده برق، فعال شدن بورس و 

حفظ حقوق مشترکین برق است.
اشکال کار ما اینجاست که باوجود نامشخص بودن 
نقش بخش های موجود، بخش های جدیدی مثل 
بورس انرژی را ایجاد می کنیم و بعد با این واقعیت 
شکل  بورس  در  معامله ای  که  می شویم  مواجه 
نمی گیرد. بعد بازهم به جای چیدن درست پازل های 
قبلی، پازل های دیگری نظیر رگوالتوری را ایجاد 
می کنیم. گاهی اگر از امکانات برخوردار نباشیم، بهتر 
است تا اینکه امکانات را داشته باشیم و نتوانیم از 

آن ها منتفع شویم. 
اما  داریم  همه چیز  که  هستیم  شرایطی  در  اکنون 
نشود،  انجام  بازتعریف  این  اگر  نداریم.  هیچ چیز 
هیچ چیز بهبود نیافته و وضعیت بر همین منوال باقی 

خواهد ماند. 

در  ساختاری  انقالب  چنین  می کنید  تصور 
صنعت برق کشور اتفاق بیفتد؟

ببینید، اگر سیستم ما کامال دولتی بود تکلیف همه 
مشخص بود و می شد کارها را بهتر از شرایط فعلی 
شده ایم  خارج  دولتی  حالت  از  ما  اما  کرد.  اداره 
دولتی  نه مطلقا  ایجاد کرده ایم که  را  نهادهایی  و 
هستند و نه خصوصی مطلق. ما نمی توانیم به حالت 
بتوانیم  می کنم  تصور  اما  بازگردیم  سابق  دولتی 

خصوصی سازی را آنگونه که باید انجام دهیم. 
من معتقد هستم در آغاز کار باید شرکت های توزیع 
بودجه  باید  سیمداری  بخش  شوند.  تکلیف  تعیین 
ساالنه خود را دریافت کند و به کار مدیریت شبکه 
توسط بخش خصوصی  البته می تواند  بپردازد، که 
اداره شود. از سوی دیگر باید یک سیستم بازرگانی 
مستقل از سیمدار ایجاد شود که نقش آن حضور در 
بورس و خرید و فروش برق باشد. بنابراین شرکت 
خرده فروشی  و  سیمداری  قسمت  دو  به  توزیع 
تقسیم می شود.عالوه بر این نیروگاه های دولتی و 
خصوصی باید وارد بورس شوند و تا حد امکان از 

حضور آن ها در بازار جلوگیری شود. 
نیست  سختی  کار  طراحی  به لحاظ  تغییرات  این 
اما به یک عزم جدی نیاز دارد. همانطور که قبال 
اشاره شد، ما اخیرا در ارتباط با تفکیک سیمداری 
روند  در  بخش  حیاتی ترین  ـ که  خرده فروشی  و 
فعال سازی بورس است ـ طرحی را به معاون محترم 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی تقدیم کرده ایم که 

به  نیرو  وزارت  مجموعه  و  ایشان  تایید  درصورت 
فاصله 3ـ2 ماه اجرایی خواهد شد. 

از نظر شما وزارت نیرو در چند ماه باقی مانده 
خواهد  پی  در  رویکردی  چه  یازدهم  دولت  از 
گرفت؟ مانند قبل عمل خواهد کرد یا موضعی 
برنامه های  اجرای  بدون  و  اتخاذ کرده  منفعل 

جدید منتظر تحویل دولت خواهد شد؟
واقعیت این است که هرگونه تغییر ریل ریسک ها 
می رسد  نظر  به  دارد.  همراه  به  را  نگرانی هایی  و 
باتوجه به احتمال افزایش شدید پیک بار در سال 
آینده و همچنین تحوالت سیاسی پیش رو احتیاط 
الزم است اما توقف خطاست. ما نباید متوقف شویم 
و حتما باید درصورت نیاز کارهای جدید را ضمن 

درنظر گرفتن موارد احتیاطی کلید بزنیم. 
طبق اطالعات من در حال حاضر مجموعه وزارت 
دهد  انجام  ساختاری  تحوالتی  دارد  نظر  در  نیرو 
و  سیمداری  تفکیک  طرح  آن ها  ضمن  اگر  که 
خرده فروشی نیز تعیین تکلیف شود، کار ارزشمندی 

انجام شده است. 

نکته آخر؟
درعین حال که به سمت خصوصی سازی می رویم، 
باشیم که بدون هیچگونه  باید نقشه راهی داشته 
تعجیلی براساس آن قدم برداریم. ما بعضا براساس 
تصمیماتی  طی  مثال  نکرده ایم؛  حرکت  راه  نقشه 
عجوالنه بورس انرژی را راه اندازی کردیم و آنگاه 
به این نکته رسیدیم که نقدینگی کافی برای معامله 

در بورس نداریم.
سمت  به  حرکت  که  است  این  من  منظور 
از آن  اما پیش  اجتناب ناپذیر است  خصوصی سازی 
باید مطمئن شویم بر تمامی تهدیدات و فرصت های 
مسیر واقف هستیم. در غیر این صورت هر مدیر جدید 
براساس سالیق خود طرح هایی ارائه می دهد که مدیر 
بعدی آن را تغییر خواهد داد و درنهایت ملغمه ای ایجاد 
می کنیم که در آن هیچ چیز سر جای خود قرار ندارد. 
آنچه بیش از همه چیز در نظر من نگران کننده است 
نیروگاه های  انرژی،  بورس  مثل  نهادهایی  ایجاد 
آن  پوسته  که  است   ... و  رگوالتوری  خصوصی، 
اما در باطن کارکرد واقعی  ساخته و پرداخته شود 

نداشته باشد.
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میزگرد اختصاصی



اشاره:
مساله قراردادهای متوقف به نظر بسیاری از فعاالن بخش خصوصی صنعت برق به عنوان 
بحرانی در فعالیت های تجاری این شرکت ها محسوب می شد که به هر شکل با اقدامات 

مشترک سندیکا و وزارت نیرو بعد از چند سال در حال حل و فصل است. اهمیت این موضوع 
آنچنان بود که شماره گذشته ستبران راجع به چگونگی پیدایش این مشکل و روند سیر آن 

به عنوان یک مورد مساله انگیز اختصاص داده شدکه در آن شماره اغلب پاسخگویان شرایط 
خاص اقتصادی و نوسانات بازار ارز را در  آن برهه زمانی در  این امر دخیل می دانستند.

 اما موضوعی که در این میزگرد مورد پرسش قرار گرفت، بررسی ریشه ای این مورد خاص 
و دستیابی به راهکارهایی بلندمدت برای جلوگیری از مسائلی نظیر قراردادهای متوقف در 
شرایط مشابه بود. بدان معنا که در ابتدا به بررسی نقش نهادها و تشکل های مختلف اعم 
از نقش دولت و کارفرمایان، مجلس، قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی، اتاق بازرگانی و 

سندیکای صنعت برق در تشدید یا تقلیل این مشکالت، پیش گیری و پیش بینی اموری از این 
دست و نهایتا حل مشکالت متعاقب آن پرداخته شد.

عالوه بر این نقش، چگونگی و اساسا امکان همکاری و ارتباط سازنده الزم را بین بخش های 
مختلف بدنه بخش خصوصی اعم از همکاری بین پیمانکاران، و ایضا همکاری سازندگان و 
تامین کنندگان با پیمانکاران و بلعکس در موارد گفته شده مورد بررسی قرار گرفت که در 

ادامه شما را به مطالعه مشروح این گفتگوی خواندنی و چندجانبه دعوت می کنیم:
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یکمسـالـهودوراهحل

مسائلی: ضمن تشکر از روابط عمومی سندیکای 
صنعت برق بابت برگزاری این نشست، همان طور 
که مستحضرید بحث قراردادهای متوقف و تداوم 
آن ها و بعضا تبدیل شدن آن به یک معما به جای 
مساله ای قابل حل، موجبات آن را فراهم آورد که 
به نوعی در ذهن من این موضوع فراهم شود که 
این مسائل مربوط به گذشته است و برای آینده چه 
فعالیت هایی  به  بنا  از طرف دیگر که  باید بکنیم؟ 
از  یکی  داشته ام،  اصفهان  بازرگانی  اتاق  در  که 
مسائل مطرح از طرف کلیه پیمانکاران _ نه  صرفا 
رعایت  عدم    موضوع  برق_  صنعت  پیمانکاران 
قیمت های منصفانه در مناقصات بود که  بعضا به 
قیمت های انتحاری یا جنگ قیمت ها تشبیه می شد.
طی   و  زدم  گره  هم  به  را  موضوع  دو  این  لذا 
پیشنهادی که به روابط عمومی سندیکا ارائه  شد 
و خوشبختانه مورد عنایت قرار گرفت، دو راه حل 

بدین شرح به نظر رسید:

1. سامان دهی محیط کسب وکار در قالب هماهنگی 
پیمانکاران با یکدیگر و با سازندگان

در مواد 4 و 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار 
آنکه  جالب  و  شده  قید  موضوع  این  صراحت  به 
به  بازرگانی  اتاق  عهده  بر  آن  اجرای  مسئولیت 
عنوان پارلمان بخش خصوصی نهاده شده است که 

نشان می دهد دولت هم به نوعی معتقد است که 
اگر بخش خصوصی توانست منظم کار کند تبعات 

مثبتی برای دولت نیز به همراه خواهد داشت.

2. واکسیناسیون کسب و کار در برابر اقتصاد کالن  
در قالب انتقال ریسک به کارفرما

دومین مساله ای که به نظر بنده رسید آن بود که 
حتی اگر در این سامان دهی ناموفق بودیم، بتوان 
ریسک ها را به ناحیه کارفرما منتقل کرد. البته این 
موضوع چندی پیش در شرکت توانیر نیز با عنوان 
اقتصاد  تغییرات  برابر  در  کسب و کار  واکسیناسیون 
با  مواجهه  در  آنکه  خاصه  بود.  شده  مطرح  کالن 
موضوعی چون نرخ ارز، زمانی که در میانه اجرای 
یک قرارداد باشیم که تمام راه  های خروج آن نیز 
برد.  پیش  از  کاری  نمی توان  شده است،  بسته 
قابلیت  به گونه ای  می بایست  قراردادها  نتیجه  در 
نوسات  بتوانیم در شرایط  تا  باشند  شناوری داشته 

غیر قابل پیش بینی نیز آن ها را حفظ کنیم. 

ستبران: جناب مهندس بیات، حتما خاطرتان 
محترم  معاون  حضور  با  جلسه ای  در  هست 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی با طرح موضوع 
واکسیناسیون در قالب قراردادهایی که بتوانند 
این ریسک ها را پوشش دهند، ایشان اشاره 
این  خود  خصوصی  بخش  باید  که  داشتند 
از  ریسک هایی  کند؛  پیش بینی  را  ریسک ها 

این قبیل که وزارت نیرو در پرداخت های خود 
تاخیر دارد یا نوسانات نرخ فلزات، مواد اولیه یا 
ارز محتمل است و باید از ابتدا توسط طرفین 
قرارداد لحاظ شود. آیا فکر می کنید اساسا این 

امر پیش بینی پذیر است؟

بیات: فکر می کنم از هر بزرگواری که در عرصه 
فعالیت اقتصادی حضور فیزیکی و عملی داشته باشد 
قضاوتی منطقی تر و  منصفانه تری انتظار می رود. 

در ابتدا باید عرض کنم من  برخالف تعبیر پیمانکار 
و کارفرما که ذکر شد، هر دو  را به عنوان سرمایه 
کشور و نظام می بینم، چرا که اگر رابطه مناسبی 
باشیم  کرده  تعریف  کارفرمایان  و  پیمانکاران  بین 
باید واکسینه شده باشیم و تفاوتی جدی بین این 
دو نمی بینم. اما  مشکل آن است که همگی خود 
اگر  گفت  باید  نمی دانیم.  کشتی  یک  اعضای  را 
سود  به  را  سازندگان  و  پیمانکاران  رفتن  بین  از 
خود  سازنده  که  فرمایش  این  کنیم،  تلقی  نظام 
باید ریسک را ببیند درست است. اما در واقع این 
پیش بینی  قابل  و  عادی  شرایطی  در  اگر  ریسک 
ابعاد ریسک موجود در کشورهای رقیب باشد،  در 
حتما قابل پیش  بینی است و نیاز به تاکید و زمان 
سوئد،  چون  درکشوری  مثال  برای  ندارد.  بیشتر 
نوسان  میزان  سال  بیست  طی  داده  نشان  تجربه 
دستمزد بیشتر از 3 درصد نبوده است و لذا نیازی 
به استفاده از فرمول های تعدیلی احساس نمی شود. 

میزگرد اختصاصی
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حال در مقایسه با این وضعیت، فضای کسب وکار 
در ایران را داریم که مکررا از این دست نوسانات 
عمال  و  می دهد  رخ  بزرگتر  مراتب  به  ابعادی  در 
تا  نیست.  امکان پذیر  آن  ریسک  پیش بینی پذیری 
جایی که قوانین و مقررات نیز بعضا به این بی ثباتی 
دامن می زنند. به عنوان مثال بدون تغییری در نرخ 
ارز، یکباره بخشنامه ای صادر می شود که تولیدکننده 
را از استفاده از ارز مبادله ای منع می کند، در حالی 
که واردکننده محصول کامل برای استفاده از این ارز 
مجاز تشخیص داده می شود. بنابراین اساسا بحث ما 
بر سر پوشش این تناقضات است که از طرف دولت 
و حاکمیت به وجود می آید. نباید از یاد برد طی بازه 
زمانی مورد نظر مواردی از تغییرات 200 درصدی 
اساسا  تغییراتی  چنین  که  حالی  در  داشته ایم.  نیز 
ریسک محسوب نشده و قابل پیش بینی نیست و از 
طرفی اگر پیمانکار به چنین پیش بینی هایی مکلف 

شود، آن گاه کارفرما متضرر اصلی خواهد بود!  
و  تولیدی  کار  تغییرات  ابعاد  چنین  با  واقع  در   
پیمانکاری به یک قمار تبدیل می شود و مصلحت 
در این است که کارفرما و دستگاه های نظارتی باور 
کنند که با مقید شدن به یک فرمول تعدیل منطقی 
و تجربه شده، هر دو طرف در حاشیه امن قرار گرفته 
بیانی واکسینه  و هر دو طرف سود می برند و به 

می شوند.

ستبران: با این وصف فکر می کنید در شرایطی 
که با ریسکی در این سطح  مواجه هستید که 
در قراردادها هم پیش بینی نمی شود و از طرفی 
همچنان در حوزه تعدیل ها دچار مساله اید، چه 

راه حلی وجود خواهد داشت؟

بیات: راه حل آن به نظر من اصال پیچیده نیست، 
بپذیریم  ما  و  شود  تصحیح  اذهان  باور  باید  تنها 
دارد  حق  کشورمان  در  اقتصادی  فعال  یک  که 
متناسب با فعالیتش رشد کند و این رشد را برای 
کشورمان مبارک دانسته و باید همه بپذیریم. شاید 
از زیان هایی که نظام از محل عدم پذیرش  یکی 
تعدیل ها می بیند آن است که نتوانسته ایم شرکت 
تامین کننده بزرگ  نتیجه  ایجاد کنیم و در  بزرگی 
و با پشتوانه قوی در داخل کشور نداریم، لذا برای 
فاینانس محتاج کشورهای خارجی هستیم. به نظر 
من این امر حاصِل آن است که ما منافع سازمان 
خود را مقطعی در نظر می گیریم و یا از سود نبردن 
یا رشد و بزرگتر نشدن فعاالن اقتصادی خوشحالیم. 

در حالی که اگر پیش از  این با ایجاد بستر سودآوری 
و  بودیم  داخلی  بزرگ  چند شرکت  ایجاد  فکر  در 
مشخصا برای این هدف تالش می کردیم، طبیعتا 
در روزهای سختی که نیاز به فاینانس داریم لزوما 

به شرکت  های خارجی نیاز پیدا نمی کردیم.

راهیبهرهـایینـرخارز

خواهش  طاهرزاده  مهندس  جناب  ستبران: 
زمینه  این  در  را  خود  نظر  نیز  شما  می کنم 
بفرمایید که بخش خصوصی اعم از تولیدکننده 
شرایط  سبب  به  که  بحرانی  در  پیمانکار،  و 
اقدامی  اقتصادی کشور ایجاد شده است چه 
می تواند انجام دهد و در این شرایط آیا اساسا 

می شود انتظاری از دولت داشت یا خیر؟

طاهرزاده: اجازه بفرمایید مساله را بدین صورت آغاز 
کنم که کشور ما در حال حاضر دچار یک بحران 
اقتصادی است و این  به معنای عدم سرمایه گذاری، 
نبود مشتری بلفعل، کاهش تولید، افزایش بیکاری، 
آن ها،  تعطیلی  یا  کارخانجات  آن کم کاری  تبع  به 
تولید  برای  بدهی  آمدن  وجود  به  ورشکستگی، 
کنندگان پیمانکاران و سازندگان و در نهایت تنزل 
سهام شرکت ها خواهد بود. اولین بحران اقتصادی 
در دنیا سال 1825، یعنی کمتر از 200 سال پیش در 
انگلیس اتفاق افتاد و بعد از آن هم تجربه تاریخی 
نشان داده بحران های اقتصادی بین هر 8 الی 12 

سال در دنیا تکرار شده است.
بزرگترین بحران اقتصادی نیز در دنیا بین سال های 
1929 تا  1933، یعنی بعد از جنگ جهانی اول اتفاق 
افتاد که حجم تولید جهان را به 44 درصد دوره پیش 
از آن رساند و حدود 40 میلیون نفر نیروی کار فعال 
بیکار شدند و زیانی که این بحران اقتصادی در آن 
4 سال به وجود آورد، بیش از زیانی بود که مستقیما 

از جنگ جهانی اول ناشی  شد.
 لذا هر بحران اقتصادی تبدیل به رکود و کسادی 
نوسان  هر  می دانیم  که  همان طور    و  می شود 
بازه های  در  که  دارد  سینوسی  سیکلی  اقتصادی 
زمانی مختلف با بهبود، رونق، سقوط و نهایتا رکود 
تکرار  حال  در  مداوما  روند  این  و  می  شود  مواجه 
است. مهم آن است که سیر این منحنی، محوری 
صعودی دارد یا نزولی. یعنی در نهایت یک کشور با 
این منحنی سینوسی رو به پیشرفت است یا رو به 
زوال. آنچه مشخص است در حال حاضر کشور ما 
در شرایط رکود به سر می برد و این بدان معنا است 

که دوران سقوط را گذرانده و باید دید تا چه مدت در 
این حالت باقی خواهد ماند.

از  یکی  از  که  مطروحه ای  قول  نقل  در خصوص 
مسئولین بلندپایه وزارت نیرو داشتید، فکر  می کنم 
به احتمال قوی قصد ایشان از بیان آن مطالب، هدف 
دیگری بوده، زیرا که این سخنان غیر کارشناسی و 

غیر منطقی هستند.
مشخصا قرارداد دو طرف دارد و طرفین باید نسبت 
به آن متعهد باشند. ریسک تعریف و معنی مشخصی 
دارد و چه دولت به عنوان کارفرما و چه سازنده یا 
پیمانکار به عنوان طرف دیگر قرارداد زمانی می تواند 
آن را بپذیرد که قابل اندازه گیری باشد. چرا که اساسا 
نوسانات زمانی که قابل اندازه گیری نباشد نمی توان 
نام ریسک را بدان اطالق کرد و برای آن تعبیر قمار 
مناسب تر است، لذا هیچ سازنده ای و حتی دولت هم 
نمی تواند آنچنان نوساناتی را که در چند سال اخیر 
اتفاق افتاد ریسک بنامد و انتظار داشته باشد طرف 
مقابل توان اندازه گیری آن را داشته باشد. کما اینکه 

دولت خود نیز نمی توانست چنین تخمینی بزند.
همان طور که آقای مهندس بیات هم اشاره داشتند 
متاسفانه تغییر قوانین و مقررات بر شرایط قراردادها 
بسیار زیاد است. برای مثال در قوانین بانکی، قوانین 
ورود کاال، گمرکی، بیمه، مالیات و ... این تغییرات 
ساالنه  چنان زیاد است که حتی قابل اندازه گیری و 

کارشناسی نیست.
فرض بفرمایید که اگر دولت نرخ ارز را ساالنه بر 
مبنای تفاضل نرخ تورم ایران و نرخ تورم کشوری 
که ارز مورد نظر متعلق به آن است، افزایش می داد، 
امکان پیش بینی  اقتصادی  فعاالن  این صورت  در 
به صورت  سال   10 ارز،  نرخ  اینکه  اما  داشتند. 
دستوری تقریبا ثابت نگاه داشته شود و یکباره در 
عرض یک سال بیش از 3 برابر افزایش  یابد، قطعا 

غیرقابل پیش بینی و غیر قابل جبران است.
نکته دیگر عدم توجه به فعالیت بخش خصوصی 
انجام  خود  را  پروژه ها  دولت  این  از  پیش  است. 
می داد و تغییر قوانین و مقررات را به عنوان ریسک 
یک  با  راحتی  به  که  جایی  تا  نمی کرد،  شناسایی 
می رسیده  نتیجه  این  به  دستورالعمل  یا  بخشنامه 
قابل شناسایی  پروژه  در  ابتدا  از  امر  این  است که 
نبوده و اکنون حادث شده و نتیجتا قیمت قرارداد 
باید تغییر کند. برای مثال اگر ارز یا فلزات افزایش 
قیمت داشت، چون دولت یا شرکت ها و سازمان های 
اساسا  را  این موارد  بودند،  پروژه  تابعه  آن، مجری 

ریسک شناسایی نمی کردند.
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 اما اکنون برای بخش خصوصی هم که مناسبات 
رفتار  دیگر  به گونه ای  دارد  قرارداد  در  متفاوتی 
می شود و به بهانه صیانت از بیت المال و پاسخگویی 

به دستگاه های نظارتی، حق الناس ذایل می شود.
را  بحث  این  تمثیلی  قالب  در  بفرمایید  اجازه 
در  پیش  چندی  که  تصویری  در  شود،  جمع بندی 
فضای مجازی دیدم، نشان می داد قایقی که هنوز 
آن رخ  برای  اتفاقی هم  و حتی  است  نشده  غرق 
در  که  ابزارآالتی  با  هرکدام  قایق  اعضای  نداده، 
درست  کوچکتری  قایق  خود  برای  داشتند  اختیار 
می کردند تا اگر این قایق بزرگ غرق شد آماده فرار 
باشند. این در حالی بود که قایق بزرگتر هنوز سر پا 
بود و می توانست با هم افزایی سرنشینان سالمت به 

سمت مقصد حرکت کند.
بگویم  اگر  نباشد  نامناسبی  تعبیر  می کنم  تصور 
دولتی،  و  خصوصی  از  اعم  مختلف  بخش های 
کشور  نظارتی  نهادهای  و  قانون گذاری  نهادهای 
در حال چنین اشتباهی هستند. یعنی هر بخش از 
زاویه دید خود منافع ملی را شناسایی و در آن راستا 
می افتد  که  اتفاقی  نهایت  در  اما  می کند،  حرکت 
همان روندی است که نشان می دهد ، ممکن است 

ما رو به زوال باشیم.

ستبران: جناب مهندس مسائلی به سامان دهی 
مقابل  در  کردید،  اشاره  کسب وکار  محیط 
را  این دو موضوع  بیات فرمودند که  مهندس 
یکسان می دانند، لطف بفرمایید قدری منظور 
نظر خود را در این خصوص مبسوط تر بفرمایید. 

مسائلی: جناب مهندس بیات درست می فرمایند 
که این دو موضوع به نوعی یکی است. اما واقعیت 
آن است که در بحث ریسک همان طور که فرمودند 
و  خصوصی  بخش  در  ما  بین  نظری  اتفاق  هنوز 
دولت حاصل نشده است. چرا که از نظر ما اساسا 
ریسک  را  ارز  برابری  سه  یا  دو  صعود  نمی توان 
دانست. من با دوستان در شرکت توانیر این موضوع 
را مطرح کردم و از بازار بورس مثال آوردم که اگر 
نرخ در هر  افزایش  از 4 درصد  بیش  روز  در یک 
سهم داشته باشیم از مبادالت آن جلوگیری می شود. 
این حالی است که در تالطماتی به مراتب بزرگتر، 
از بخش خصوصی که در اقتصاد خرد کار می کند 

انتظار می رود ادامه قرارداد دهد. 
به عنوان نمونه ای از این تالطمات در خصوص ارز، 
مستحضرید که طی دوره مورد نظر  چندین پل ارزی 

برای مثال در  به یکباره تخریب شد.  داشته ایم که 
بهمن 1390، بانک مرکزی به طور ناگهانی نرخ ارز 
1050 تومان را به 12266تومان تبدیل می کند که 
به معنای 12درصد افزایش نسبت به نرخ مندرج در 
بودجه سالیانه است. به دنبال آن ارز مبادله ای را نیز 
که تقریبا دو برابر ارز مرجع است ابداع کرده و حتی 
پس از آن با تخریب این پل، ارز مرجع بدل به ارز 

مبادله ای می شود. 
الزم به ذکر است که از سال 1392 تا 1395 و در 
دولت محترم یازدهم ارز دولتی 30 درصد افزایش 
قیمت داشته است. این در حالی است که این دولت 
وعده داده بود با ثبات تعریف شده ارزی پیش خواهد 
انتظار می رود  از ما  رفت. در این شرایط است که 
پیش بینی الزم را داشته باشیم  در حالی که اساسا  

این امر وظیفه ما در بخش خصوصی نیست.
 ما و کارفرمای دولتی همه سوار یک قایق هستیم، 
اما متاسفانه کارفرمای دولتی محترم یا نظام دولتی 

خود را در ساحل می بیند!
 به همین خاطر من این دو موضوع را تفکیک شده 
در نظر گرفتم اکنون که آنان با این دید به موضوع 
نگاه می کنند، ما در بخش خصوصی باید متحد و 
هماهنگ شویم که شرایطی را در قراردادهای خود 
پایین تر  پیشنهادهایی  مناقصات  در  تا  کنیم  لحاظ 
از یک کف قیمتی نداشته باشیم. در شرایط فعلی 
متاسفانه با باال رفتن نرخ بیکاری برای بقای خود 
نهایتا به خودزنی و آنچه من به هم نوع خواری تعبیر 
می کنم روی می آوریم و امید داریم که کارفرما ما را 
مورد حمایت قرار دهد، در حالی که این چنین نیست 
و کارفرمای ما به هیچ وجه چنین دیدگاهی نسبت 

به ما ندارد.
لذا مقتضی است کسب وکار بخش خصوصی مورد 
ساماندهی قرار گیرد و اساسا سندیکاها و انجمن های 
مربوطه نیز به همین دلیل تشکیل شده اند تا فعاالن 
این صنعت را با یکدیگر هماهنگ تر کنند. برای این 
رقابت پذیری،  بهتر  درک  می بایست ضمن  منظور 
نگاه حذفی نسبت به یکدیگر را که هم اکنون نیز 
به    و  بگذاریم  کنار  است  مشاهده  قابل  آن  نتایج 
بیان دقیق تر در این مسیر  تعاون تعالی جایگزین 

تنازع بقا شود.
هر  به  آنکه  سامان دهی  بحث  در  مطلب  دومین 
محترم  سازندگان  از  پیمانکاران  که  زمانی  ترتیب 
می کنند،  دریافت  مناقصه  یک  جهت  استعالمی 
آن  در  و  می دهند  ارائه  قیمتی  پیشنهاد  سازندگان 
شرایطی را قید می کنند که بعضا یا عمدتا با شرایط 

بازرگانی مندرج در اسناد مناقصه منطبق نیستند. از 
طرفی امکان تغییر در شرایِط قراردادی کارفرمای 
دولتی نیز وجود ندارد. از همه مهمتر معیار مناقصه 
یک  عنوان  به  امر  این  که  است  پایین تر  قیمت 
محدودیت، با در فشار قراردادن پیمانکار، بر شرایط 

رکودی دامن می زند.
لذا اگر از سامان دهی صحبت می شود، منظور اجرایی 
شدن این امر در تعریف یک نظام رقابتی منصفانه 
برای یک جامعه انسانی است که این امر نقش موثر 
تشکل ها و در  در راس آن اتاق بازرگانی را می طلبد. 
امادر این راستا سوال اساسی آن است که چرا مواد 
4 و 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط 

اتاق بازرگانی اجرایی نشد؟

بیات  مهندس  جناب  از  ادامه  در  ستبران: 
امکان  با  رابطه  در  را  نظر خود  دارم  خواهش 
اجرایی شدن این ساماندهی بفرمایند. ضمن 
اینکه باید اشاره داشت همان طور که خاطرتان 
هست پیش از این در سندیکا کنسرسیوم و 
از  پس  متاسفانه  اما  داشت.  وجود  میثاق نامه 
چندی در این زمینه به بن بست رسیدیم. با این 
تجربه، آیا فکر می کنید نظرات آقای مهندس 

مسائلی عملیاتی و شدنی است؟

بیات: به تصور من و به طور کلی امر ذاتا ناشدنی 
در این زمینه وجود ندارد. اما برای این منظور راه 
حل اساسی در این نکته است که این تعداد فعال 
اقتصادی در یک رشته به راستی نیاز نیست. کما 
از  تعداد  این  نیز  پیشرفته  کشورهای  در  اینکه 
فعالین اقتصادی در یک رشته وجود ندارد. چرا که 
این  به  کشورها  این  در  بزرگ  بسیار  شرکت های 
به موفقیت  ادغام می توانند  با  نتیجه رسیده اند که 
تحقق  راهکار  اصلی ترین  یابند.  دست   بیشتری 
فرمایش مهندس مسائلی به نظر من در این است 
که ما بتوانیم دررشته های مشخص ادغام و بزرگتر 
شویم که برای این کار باید تحمل یکدیگر را داشته 
زمانی مشخص که ممکن  دوره  در یک  و  باشیم 
است  10 سال به طول انجامد این تعداد از فعالین 

به چند شرکت بزرگتر تبدیل شوند. 
سامان دهی  جهت  ذکر  مورد  اهداف  بنابراین 
بیشتری  تحقق  امکان  قالب  این  در  کسب وکار، 
خواهند داشت. زیرا هماهنگ کردن تعداد معدودی 
بزرگ  شرکت  یا  هلدینگ  قالب  در  زیرمجموعه 
بسیار راحتتر از هماهنگ کردن صدها شرکت فعال 
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خواهد بود. با این کار هم امکان خدمات دهی بهتر 
به کارفرما فراهم خواهد شد و هم روی منطقی شدن 
هزینه ها از سوی کارفرما می توان حساب کرد. اما 
متاسفانه هنوز احساس نمی شود که شرایط ذهنی 
فعاالن به گونه ای باشد که یکدیگر را تحمل کرده 

و به عرصه ادغام پای بگذارند. 
بیفتـد  اتفاقـی  چنیـن  اگـر  تصـور می کنـم  مـن 
شـرکت های داخلـی نیز تـوان فاینانـس پروژه ها را 
خواهنـد داشـت و به لحـاظ قیمت تمام شـده بدون 
شـک از شـرایط رقابتـی بسـیار بهتـری برخـوردار 
خواهنـد شـد. اما به نظـر می آید که خـود حاکمیت 
هـم چنـدان مایل بـه چنین امـری نیسـت و برای 

ایـن کار نگـران موضوعـات نامشـخصی اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت که اگـر چنین تمایلـی  وجود 
داشـت، می توانسـتند عواملـی تشـویقی پیش بینی 
کننـد. پـس ما بهتر اسـت بـه جای آنکه با روشـی 
که بیشـتر به یک قمار شـبیه اسـت، بـرای تعدیل 
مبلـغ قـرارداد،  همـان روالـی را مورد اسـتفاده قرار 
دهیـم کـه در تمام دنیا رایج اسـت. زیرا  اسـتخراج 
فرمـول تعدیـل بـرای یک فعـال اقتصـادی در حد 
یک جدول ضرب بدیهی و سـاده اسـت. اما مسـاله 
آن اسـت کـه همه بایـد آن را بپذیرنـد و کارفرمای 
اصلـی اطمینـان داشـته باشـد کـه هر چنـد ظاهرا 

مبالغـی بیشـتر می پـردازد، ایـن امـر در مجموع به 
صـالح اقتصـادی او نیز خواهـد بود.

از  هراسی  اخیر،  سال  ده  طی  شاید  متاسفانه   
دستگاه های نظارتی ایجاد شده است. در حالی که 
یقینا تحت فشار گذاشتن پیمانکار از اهداف واقعی 
دستگاه نظارت نبوده  است و مطمئنا اگر استدالالت 
با وسواس  که  بزرگواران  در حضور همان  را  خود 
و  کنیم  مطرح  می کنند  دنبال  را  بیت المال  منافع 
ایشان قانع شدند، نباید نگران چیزی بود چرا که قرار 
نیست هیچ اقدام پنهانی داشته باشیم. باور قلبی ام 
آن است که اگر یک فرمول تعدیل منطقی توسط 
طرفین پذیرفته  شود، ساماندهی کسب وکار محقق 
می شود و نیازی نیست ما سازندگان و پیمانکاران 
نگران خود و یکدیگر باشیم. باید به این باور دوجانبه 
برسیم که از بین رفتن و توقف فعالیت هر سازنده 
داخلی که اشتغال چندین نفر را تامین می کند، برای 
نظام از ابعاد مختلف هزینه، به مراتب بیشتری را 
همراه  به  قرارداد  چند  خسارت  پرداخت  به  نسبت 

خواهد داشت.

بـیمسئولیتیمسـریمـابیـندولتو
خصوصیهـا

تهرانی: احساس می کنم شاید صحبت من در این 
با  اساس  از  زیرا  بر خودزنی شود،  خصوص حمل 
طرح این مساله موافق نیستم و معتقدم که اگر خود 
این فراز و  باید همه  را بخش خصوصی می دانیم 
نشیب ها را در نظر بگیریم. کما اینکه وقتی برای 
مثال با قیمت مس 18 تومانی قرارداد می بستیم و 
در مدتی کوتاه این قیمت به ازای هر کیلو از این فلز 
به حدود 8 تومان و نهایتا دو الی 4 تومان بدل شد، 
هیچ یک درخواست تعدیل منفی به کارفرما ندادیم. 
موافقم که  نیز در کالم  آن است که من  واقعیت 
چند شرکت جمع و ادغام شوند  اما مشکل اصلی 
انجام  که  را  کاری  بهای  هیچ  کس  که  است  آن 
بنا  بعضا  پیمانکاران  سویی  از  نمی پردازد.  می دهد 
قیمت دهی  ابتدا  از  بودن  مجهولی  چند  همین  بر 
اند و از سوی دیگر  غلط و غیر کارشناسی داشته 
کارفرما نیز جرات آن را نداشته که بگوید مثال با 
شده  ارائه  پایین  طبیعی  غیر  به طور  که  قیمتی 
نمی توان پروژه ای را انجام داد زیرا از بازخواست ها و 
برچسب های متعاقب آن بیم دارد. نتیجه آن می شود 
که عمال نه کارفرمای ما و نه من به عنوان پیمانکار 
مسئولیت پذیری کافی را نداریم. در واقع اگر واقع بین 
هم باشیم از جمع ما فعاالنی که قبل از تعدیل قیمت 

بودیم که دالر گران شد، هیچ کدام  دالر معترض 
عمال برشکسته نشدیم بنابراین برای هر شخصی 
خارج از این میدان به نظر می آید که می تواند حتی 
در بدترین حالت هم وارد این کارزار شود و احداث 
شرکت کند. این در حالی است که اگر چنین بحران 
اقتصادی برای مثال در آمریکا اتفاق می افتاد، ظرف 
چند روز حداقل عده قابل توجهی از آن شرکت ها 
شرکت  چند  آن ها  ویرانه های  از  و  می شدند  نابود 

جدید برمی خاست. 

بیـات: بحـث جالبی اسـت اما اگر  فرمـول تعدیل 
را درسـت تعریـف کنیـم، می پذیریم کـه هم منفی 
کار می کنـد و هـم مثبـت و در رابطـه بـا موضـوع 
عـدم ورشکسـتگی بایـد عـرض کنـم، شـرکت ما 
اگـر پابرجـا مانـد بـدان سـبب بـود کـه در زمـان 
تغییـر نـرخ ارز انبارهـای ما کامـال خالی نبـود و با 
فـروش کاالی موجـود در انبـار، تـا حـدودی خـود 
را مدیریـت کردیـم. در حالـی کـه نبایـد فرامـوش 
کـرد، اگـر صنعتگـر و فعـال مشـابهی را در ترکیه 
طـی ایـن 5 سـاله دنبـال کنیـم ببینیم کـه به چه 
میـزان رشـد داشته اسـت و در قیـاس بـا او کـه تـا 
دیـروز رقیـب هم پایـه ای محسـوب می شـد، مـا 
بـه عنـوان یـک سـازنده ایرانـی در چـه موقعیتـی 
قـرار گرفته ایـم و تنهـا از بقـای خـود خوشـحالیم. 
در واقـع مـا اگر پابرجا ماندیم در شـرایطی بوده که 
بـرای ورود بـه یـک قـرارداد بـا فـرض هزینه کرد 
دارایی های شـخصی خود ریسـک کرده  ایم. سـوال 
اینجـا اسـت که اگـر انبار هایمان صفر بودنـد آیا در 
تاریـخ به جز تعهدات و بدهکاری هایمان اسـمی از 

مـا باقـی  می ماند؟!
فراموش نکنیم که ما فعاالن اقتصادی حق داشتیم 
داشته  بیشتری  رشد  فعالیت  سال های  طول  در 
عدم  و  خود  بقای  به  امروز  که  حالی  در  باشیم، 

فنایمان دلخوشیم.
که  خوانده ایم  صنایع  مهندسی  تئوری های  در 
در یک شرکت  موارد  می بایست حتی جزئی ترین 
عنوان  به  مدیرعامل  که  شود  تدوین  به گونه ای 
تصمیمات  موثرترین  و  مهمترین  که  شخصی 
اضطراب  هرگونه  از  می کند  اتخاذ  را  شرکت  آن 
و دغدغه  به دور باشد. حال در عمل کدام یک از 
بنابر  ما لحظه بدون اضطرابی را تجربه کرده ایم؟ 
این همان طور که عرض شد اگر به سمت فرمولی 
همه جانبه برای تعدیل پیش برویم که اتفاقا با حضور  
سختگیرترین افراد کارفرما و دستگاه نظارت، آن را 

میزگرد اختصاصی

 در واقع با چنین ابعادی، تغییرات کار 
تولیدی و پیمانکاری به یک قمار تبدیل 
می شود و مصلحت در این است که 
کارفرما و دستگاه های نظارتی باور کنند 
که با مقید شدن به یک فرمول تعدیل 
منطقی و تجربه شده، هر دو طرف در 
حاشیه امن قرار گرفته و هر دو طرف سود 
می برند یا به بیانی واکسینه می شوند
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کارکرد  دیگری  مدیر  هر  و  بنده  کنیم،  هماهنگ 
مثبت یا منفی آن را در مقاطع زمانی مختلف برای 

خود خواهیم پذیرفت.

مسائلی: مختصرا عرض کنم که بخشی از آنچه 
غیر  قیمت دهی های  در خصوص  تهرانی  مهندس 
بحث  همان  به  من  نظر  از  می فرمایند  متعارف 
بر  حقیقت  در  ما  بازمی گردد. صحبت  سامان دهی 
این رویه  باید جلوی  سر همین موضوع است که 
را گرفت و این امر ممکن نیست مگر یا با نسخه 
مهندس بیات که ایجاد چند شرکت بزرگ به جای 
شرکت کوچک متعدد است، یا آنکه یک خط مشی 
مشخص و استاندارد در روال قیمت دهی  تعیین شود.
طال  نظیر  سنتی  بازار  در  راهکار  این  اینکه  کما 
فروش ها، فرش فروش ها و امثالهم قابل مشاهده 
و ما به ازای خارجی دارد. همچنین در بعد صنعتی 
هم فعاالن صنعت ساختمان با داشتن فهارس بها، 
جنگ قیمت ها را به نوعی به صلح تبدیل کرده اند.

مصـائبخوانـشهـاینـاهمگـون
فـورسمـاژور

نکتـه  ایـن  بـا  را  خـود  تهرانـی: صحبت هـای 
در  و  قضیـه  مثبـت  بخـش  در  کـه  پی می گیـرم 
رابطـه با بنـدی در قـرارداد با عنوان فـورس ماژور 
اسـت کـه ما هنـوز نتوانسـته ایم مصادیـق آن را با 
دولـت هماهنگ کنیـم. در حالی که فـورس ماژور 
یـک تعریف جهانی دارد که مصادیق آن شـرایطی 
از قبیل جنگ، زلزله، سـیل و ...  را شـامل می شـود 
و در عیـن حـال تعریفـی کلی برای آن وجـود دارد 
کـه اگـر هیـچ پیمانـکاری پیدا نشـد که با شـرایط 
منـدرج در قـرارداد بتوانـد پروژه مورد نظـر را انجام 
دهـد، مشـمول شـرایط فورس مـاژور خواهد شـد. 
مثـال بـارز این امر در مسـاله تغییـرات قیمت دالر 
نیـز مطـرح بـود کـه در آن برهـه نتوانسـتیم آن را 
به عنـوان مصـداق فورس ماژوربه دولـت بقبوالنیم 
و بـر همیـن منـوال هـم بعـد از حادثه بـا تقاضای 
نـزد  ضمانت نامـه  ضبـط  عـدم  و  چشم پوشـی 
نماینـده دولت می رویـم. این خود نشـان دهنده آن 
اسـت کـه نـه دولـت و نـه مـا خـود را  بـه معنای 
واقعـی کلمـه بخـش خصوصی بـا همه اسـتقالل 
رای مـورد نیـاز آن محسـوب نمی کنیـم و واقعیت 
آن اسـت کـه تـا زمانـی کـه مـا تشـخص کافـی 
را بـرای قرارگرفتـن در حلقـه تعریـف اسـتاندارد 
در  نیـز  حاکمیـت  نیافته ایـم،  خصوصـی  بخـش 

قبـال مـا شـخصیت مشـخصی پیـدا نمی کنـد. در 
نتیجـه سـوال اینجـا اسـت که اگـر اکنـون چنین 
نشسـتی برگـزار می کنیـم کـه تعدیل مثبـت ارز یا 
فلـزات را می خواهیـم، چرا یک بار جلسـه ای برای 
تعدیـل منفـی آن برقـرار نکردیم تا اکنـون بتوانیم 
بـا زبانـی بی عقده و متوقع خواسـته خـود را مطرح 
کنیـم؟ نتیجـه آن می شـود کـه بـا یک اتفـاق که 
بـه هـر حال ولـو در مدتـی کوتـاه عـده ای از ما از 
آن منتفـع شـده اند در کالن جامعـه تعادل بـازار بر 
هـم می ریـزد و بـا ورود عـده زیـادی به ایـن بازرا 
کار بـه جایی می رسـد که بـرای یـک مناقصه 26 

شـرکت قیمـت می دهند. 
یا  نفع  در  ماجرا  سوی  هیچ  در  گفت  می شود 
بنابراین چرا به اصرار  ضرر ما قانونی وجود ندارد، 
می خواهیم که آن را بدل به قانون کنیم در حالی 
که از سوی دیگر کار خودمان سخت می شود و به 
بیانی در قانون خواهیم مرد! یعنی دیگر نمی توانیم از 
نمایندگان شرکت توانیر بخواهیم با پا درمیانی مانع 

از به اجرا گذاشته شدن ضمانت نامه هایمان شوند.

اساسا  که  کنیم  ارزیابی  دهید  اجازه  طاهرزاده: 
برق  در صنعت  متوقف  قراردادهای  آمدن  به وجود 
و دیگر صنایع بنا به چه دالیلی بود؟ نکته ای که 
این طریق  از  است که  آن  دارد  اهمیت  برای من 
دریابیم چه باید کرد تا در آینده اتفاقاتی از این دست 
باید ضمن ریشه یابی  این هدف  برای  رخ ندهد و 
مورد حاضر و تجزیه و تحلیل آن، موارد قابل تکرار 
آن را استخراج و نسبت به این موارد برنامه ریزی 

داشته باشیم.
به نظر می رسد از میان عوامل مطرح شده مهمترین 
همه  بر  دلیل  این  و  بود  تحریم  موضوع  دلیل 
ارز،  نرخ  نوسانات  باعث  و  گذاشت  اثر  قسمت ها 
توسط  قیمت ها  افزایش  بانکی،  بزرگ  مشکالت 
کشورها و شرکت هایی شد که به ما صادرات داشتند 

و از این تنگنا استفاده کردند.
نادرست  عملکرد  بعدی،  تعیین کننده  عامل 
دولت های نهم و دهم در بحث قیمت ارز بود. چرا 
که اگر  در آن سال ها قیمت ارز هر سال به شیوه و 
میزانی معقول تعدیل می  شد، شاهد شوک قیمت ارز 

در سال های 90 و 91 به ارز نبودیم.
در واقع ثابت نگاه داشتن قیمت ارز در مدت ده سال، 
بدان معنا است که مابه التفاوت تورم 20، 30 و حتی 
40 درصدی ایران با تورم کشور دارای ارز مرجع اعم 
از آمریکا و اروپا در قیمت ارز لحاظ نمی شد.در حالی 

که با لحاظ کردن این مابه التفاوت و یا حتی میزان 
قابل توجهی از آن به طور سالیانه، کشور دچار این 

بحران نمی شد.
بـرای  بودجـه  تامیـن  عـدم  بحـث  دیگـر  نکتـه 
قراردادهـا بـود. در جلسـه ای کـه بـا مدیـر عامـل 
توانیـر برگزار شـد، بحـث تامین نقدینگـی پروژه ها 
یکـی از چالش هـای اساسـی مـورد بحـث بـود. 
و  می کنـد  تعریـف  پـروژه ای  کارفرمایـی  وقتـی 
بودجـه آن را لحـاظ نمی کنـد، عمـال پیش پرداخت 
و صـورت وضعیـت آن قرارداد پرداخت نمی شـود و 
نتیجتـا ایـن بحران هـا و نوسـانات به شـدت بر آن 

اثـر می گـذارد.

 در کارگروهی که قراردادهای متوقف بررسی می 
شود، شاید در حدود 15 الی 20 درصد از قراردادها، 
مواردی بودند که در بازه زمانی تعیین شده مجریان 
اجرایی قرارداها پیش  پرداخت دریافت نکرده بودند. 
از جمله این موارد قراردادی با زمان اجرای 24 ماهه 
بود که پیش پرداخت آن توسط کارفرما طی مدت 
33 ماه تکمیل شده و در حین همین 33 ماه، بحران 
افزایش قیمت ارز و فلزات، تحریم و غیره به وجود 
اگر کارفرما در موعد مقرر  بود. در حالی که  آمده 
آنکه  به جای  کارسازی می کرد،  را  پرداخت  پیش  
با قراردادی  از ابالغ قرارداد،  از 6 سال  اکنون بعد 

میزگرد اختصاصی

اساسا سندیکاها و انجمن های مربوطه 
به این دلیل تشکیل شده اند که فعاالن 

این صنعت را با یکدیگر هماهنگ تر کنند. 
برای این منظور می بایست ضمن درک 
بهتر رقابت پذیری، نگاه حذفی نسبت 

به یکدیگر را که هم اکنون نیز نتایج آن 
قابل مشاهده است کنار بگذاریم و  به 

بیان دقیق تر در این مسیر  تعاون تعالی 
جایگزین تنازع بقا شود
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تنها با 7 درصد پیشرفت مواجه باشیم، پیشرفتی 60 
درصدی را در این قرارداد می شد انتظار داشت.

ارزیابی  نیز  دیگری  معضالت  باید  اینها  بر  عالوه 
شوند از جمله: 

تولیدکنندگان،  با  بانکی  سیستم  همکاری  عدم   •
سرمایه گذاران و پیمانکاران که مصادیق آن با سندیت 

کامل در  کارگروه قراردادها متوقف موجود است. 
• عدم استفاده از ظرفیت های قراردادی و اختیارات 

مندرج در آن توسط کارفرمایان
توسط  به موقع  و  مناسب  عکس العمل  نداشتن   •
طرفین قراردادها در برابر مشکالت و مسایلی که در 

طی زمان، تبدیل به یک بحران می شود.

بـــه عقیـده من،  اشتبـاه تلقی نشـود،  تهرانی: 
سوی  اگراین  نیستیم.  قانون مدار  هیچکدام  ما 
با  که  ببینیم  هم  را  سو  آن  می  بینیم  را  مساله 
مصلحت اندیشی هایی چون ترس از عدم دعوت در 
مناقصات آتی و ... جرات شکایت از کارفرمای خود 
این خصوص در   قانون مدونی در  نداریم. زیرا  را 
کار نیست و طرفین بنا به توافقات بعضا سلیقه ای 
عمل می کنند. در غیر این صورت می بایست بنا بر 
مر قانون کارشناسی به عنوان حکم در میان  آید و 
تعیین کند که سهمی که بر عهده طرفین است چه 

میزان خواهد بود.

بیات: واقعیت آن است که در حال حاضر وضعیت 
فعالیت های ما به حالت یک قمار تبدیل شده که 
با برد یا باخت  تصادفی ما خاتمه می یابد و  افراد 
مالحظه کار در آن متضرر می  شوند. اما با قانونمند 
و  تجارت  یک  شکل  به  را  آن  می خواهیم  شدن 
کسب وکار بازگردانیم و خود را به عنوان صاحبان 
قرار  نیز  معقول  ریسک    معرض  در  کسب وکار 

خواهیم داد.

متنشکنندهپیمانهـا،ریشهنـامالیمات

مسائلی: به نظر بنده ساماندهی به طور کل وجود 
ندارد و کارها چه در سطح بخش خصوصی و چه 
در سطح حاکمیتی سیستم محور نیست. نکته بعدی 
آنکه عدم انضباط مالی از دیگر مشکالتی بوده که 

در این مدت با آن روبرو بوده ایم.
در نهایت بنده عامل اصلی را در بروز قراردادهای 
که  می دانم  قراردادها  نامناسب  متن  متوقف، 
می بایست تمام عوامل از جمله نرخ ارز به عنوان یک 
زیرمجموعه  یا محرک در آن دیده  شود. با تاکید براین 
مطلب بقیه موارد را اعم از عدم پیش بینی رخداد این 
محرک ها، نحوه خروج  و جبران آن ها را به عنوان 

زیرمجموعه  متن قراردادها محسوب می کنم.

این  قراردادها هم  از  بسیاری  در  البته  طاهرزاده: 
موارد به دقت لحاظ شده است. برای مثال من با 
سند و مدرک عرض می کنم که قراردادی داشته ایم 
زمان  در  و  فلز صحبت شده  تعدیل  از  آن  در  که 
تحویل تجهیزات بنا به نظر مشاور و کارفرما، تعدیل 
منفی محاسبه شده است.  مشکل در قراردادهایی 
است که در آن هیچ روشی برای محاسبه تعدیالت 
اعم از ارز یا فلزات لحاظ نشده است. ضمن آنکه 
باید اشاره کنم سندیکای ساختمان بسیار جلوتر از 
ما در زمینه اطالح و تثبیت متن قراردادها حرکت 
 کرده است و در این خصوص به مراتب با مشکالت 

کمتری روبرو هستند.

ستبران: با این وصف آیا اگر قراردادهای تیپی 
که بسیار هم از طرف سندیکا مورد پیگیری قرار 
گرفت تکمیل و نهایی شود، بحث سامان دهی 
در بخش خصوصی به درستی انجام می شود؟

نظیر  دیگر  موارد  بسیاری  خیر،  لزوما  مسائلی: 
سازمان تامین اجتماعی، مالیات، قانون کار، گمرک 
و ... الزم است. اما یکی از بسترهای اصلی آن به 

عنوان بستر قانونی همین قرارداد تیپ است.
از طـرف دیگـر مـا پیمانـکاران وقتـی وارد کارزار 
مناقصـات می شـویم، یـک سـری اصـول را بـه 
درسـتی رعایـت کنیـم. یعنـی رقابت را بـه صورت 

منصفانـه جلـو برویم.

ستبران: جناب مهندس، مشخصا  با شرایطی 
رکودی روبرو هستیم و در بودجه 96 نیز ردیف 
عمرانی چندانی در نظر گرفته نشده است. این 
بدان معنا خواهد بود که قطعا سال کار کم کار 
این  در  داشت.  خواهیم  رو  پیش  را  دیگری 
و  کوچک  شرکت های  برای  خصوصا  شرایط 
متوسط که حیات و مماتشان بسته به همین 
می خواهیم  طور  چه  است  اندک  پروژه های 

انتظار بازی جوانمردانه ای داشته باشیم؟

مسائلی: همان طور که عرض کردم متن نامناسب 
قراردادها را ریشه اصلی رخداد قراردادهای متوقف 
رخداد  از  راهکارهای جلوگیری  از  یکی  و  می دانم 
از نگرش ضد  آینده نزدیک استفاده  مجدد آن در 
خطا POKA YOKE در تدوین قراردادهای تیپ 

و اسناد مناقصات آتی است.
نگـرش POKA YOKE  کـه شـرکت تویوتـا آن 
را ابـداع کـرده اسـت، توامـا در دو وجـه جلوگیـری 
از خطـای تولیدکننـده و مشـتری عمـل می کند. پر 
واضـح اسـت کـه قراردادهـای مـا بـا ایـن نگـرش 
تهیـه نشـده اند و نتیجـه ایـن عـدم لحـاظ نگرش 
POKA YOKE، عـدم تعـادل و دو طرفـه نبودن 
قراردادهـا اسـت. در حالـی کـه اگرچنیـن نگرشـی 
مـد نظر بـود، حتـی در صـورت قیمت  دهی اشـتباه 
پیمانـکار، نظـام کارفرمایـی بایـد آنچنـان گوش به 
زنـگ باشـد که بتواند ایـن اشـتباه را درک کند و در 
نطفـه جلوی اشـتباهی را که نتایج آن چندین سـال 
دیگـر مشـخص می شـود بگیـرد و بـه صـرف اخذ 
ضمانتنامـه و تضمیـن آینـده را در حـال نابود نکند.
بر این اساس مجددا تاکید می کنم و اعتقادم بر آن 
است که باید متن قراردادها در صنعت برق با یک 

رنسانس روبرو شود.
به نظر بنده در شرایط فعلی تدوین و نهایی سازی 
قرارداد تیپ مبتنی بر نگرش ضد خطا می تواند در 
نیرو و بخش  زمره دستورکارهای مشترک وزارت 
خصوصی، با حضور نمایندگان ادراه دارایی، سازمان 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  و  اجتماعی  تامین 

دفتر نظام فنی-       اجرایی قرار گیرد.

میزگرد اختصاصی

هر نوسان اقتصادی سیکلی 
سینوسی دارد که در بازه های 
زمانی مختلف با بهبود، رونق، 
سقوط و نهایتا رکود مواجه 
می  شود و این روند مداوما 
در حال تکرار است. مهم آن 
است که سیر این منحنی، 
محوری صعودی دارد یا نزولی 

74



بیـات: در رابطـه با عقیـده و فرمایشـی که لحاظ 
کردن ریسـک تمام نوسـانات را تا هـر درصدی بر 
عهـده پیمانـکار می دانند، بد نیسـت بـه خاطره ای 
از یـک سـرمایه گذار ترکیه ای اشـاره کنـم که من 
در سـال 84  در یـک پـروژه عهـده دار مشـاوره به 
ایشـان بـودم. در آن برهـه خاطـرم هسـت جهـت 
بازبینـی و اعـالم صحت قـرارداد مبلـغ ناچیزی در 
حـد 12 یـا 13 سـنت در مـاه در متـن قـرارداد قید 
نشـده بـود کـه بنـده آن را کامـال قابـل اغمـاض 
می دیـدم و آن را بـه ایشـان ذکـر کـردم. امـا ایـن 
سـرمایه گذار تـرک از همیـن میـزان انـدک عـدم 
شـفافیت بسـیار برآشـفت. حـال در نظـر آوریـد 
کـه یـک سـرمایه گذار تـرک چگونـه روی تغییـر 
هزینـه ای در ایـن حـد حساسـیت نشـان می دهد، 
در حالـی کـه در ایـران به یکبـاره قوانیـن از جمله 
قوانیـن حداقل دسـتمزد تغییر می یابـد و به تعاقب 
آن بـدون آنکه پیشـاپیش در قراردادها لحاظ شـود 
زیـر بـار ایـن هزینه هـای اتفاقـا درسـت و قانونـی 
می رویـم که به جهت ذکر نشـدن در متـن قرارداد 
خسـاراتی را به بار می آورد. بر همین اسـاس اسـت 

کـه عمال بـا یـک قمـار روبرو می شـویم.
 همان طور که می  دانید بحث فورس ماژور و امکان 
استناد به آن را در شرایط فعلی که ظاهرا صحبتی از 
جنگ نیست، از ظرفیت قراردادهای متوقف گرفته اند 
و اولین کسی که از جنگ اقتصادی یاد کردند مقام 
معظم رهبری بودند. حال آنکه ارگان های مربوطه 
عنوان جنگ را برای تحریم نمی پذیرند. از طرفی 
مدنی  قانون   522 ماده  در  حقوق دانان  عقیده  به 
جبران هزینه های غیرعادی در قراردادها پیش بینی 
قانونی  مراجع  به  به شکایت  نیاز  ولی  است.  شده 
و رودررویی کارفرما و پیمانکار دارد که لزوما اقدام 

پسندیده ای نیست.
در عین حال جای سوال دارد که چرا در بین تمام 
مساله  دنیا  کشورهای  در  مالی  شمار  پر  مراودات 
داریم  ایران  در  ما  آن گونه که  متوقف  قراردادهای 
مطرح نیست؟ شاید بتوان گفت به آن جهت که در 
دیگر کشورها، کسی شرایط قراردادش را به دیگری 
مجموعه  که  شکل  این  به  است.  نکرده  تحمیل 
و  کرده  اند  تعریف   INCOTERMS نام  به   ای 
خود  معامالت  قرارداد،  آن  قالب  در  کشورها  همه 
مسئوالن  از  من  خواهش  می دهند.  صورت  را 
مربوطه آن است که ما نیز شرایط موصوف را در 
قراردادهای داخلی خود لحاظ کنیم و مطمئن باشیم 
در بلندمدت و در سطح کالن اقتصاد کشور منافع 

بیشتری عاید خواهد شد. زیرا به شخصه اطمینان 
دارم که در صورت از بین رفتن هر سازنده  یا فعال 
محتاج شدن  با  و  دارد  وجود  که  داخلی  اقتصادی 
را  بیشتری  از کشور، هزینه های  خارج  به خدمات 
متحمل خواهیم شد. به عنوان نمونه، همان طور که 
می دانید تا سال 74 پیمانکاران مجری پست داخلی 
بسیار اندک و انگشت شمار بودند که با مقایسه ای 
حال  در  و  زمان  آن  در  پست  اجرای  نرخ های  در 
حاضر وضوحا مشاهده می شود که وجود این تعداد 
پست ساز کنونی باعث شده که این قیمت ها کاهش 
یابد و اگر این فعاالن را از بین ببریم و مجددا محتاج 
خارجی ها شویم، نرخ ها به حالت قبل بازمی گردد. 

مسائلی: قبل از جمع بندی عرایضم ضمن بازگویی 
نکته  به  می دانم  الزم  پیشین،  موارد  وتلخیص 
دیگری اشاره کنم. چنان که می دانید، قانونی تحت 
عنوان منع مداخله کارکنان دولت در قراردادها وجود 
دارد که در سال 1337 مصوب شده است. اما سوال 
که  دولتی  دوستان  این  با  ارتباط  در  که  است  آن 
بازنشست می شوند و فردا میلیاردها  تومان  امروز 
قرارداد زیردستشان است، این منع مداخله تا کجا 

معنی می دهد و اساسا رانت معنایش چیست؟
 این نیز از مواردی است که قویا می بایست مورد 
این  ورود  نفس  شاید  حتی  گیرد.  قرار  رسیدگی 
اشخاص به بخش خصوصی و فعالیت تبدیل شدن 
به رقیب پیمانکار ما اشکالی نداشته، اما نحوه رقابت 
این افراد مورد سوال است که با یک ارتباط همه 

چیز را به نفع خود تغییر می دهند.

طاهـرزاده: بـر مبنای سـرفصل های مورد اشـاره 
در ایـن میزگـرد بـه نظـر می آیـد بیـش از حـد در 
مسـاله ریزبیـن شـده ایم. بهتـر اسـت تا در سـطح 
کالن تـر بـه موضـوع توجـه شـود. بـرای ایـن کار 
بایـد بررسـی کرد بـا توجه بـه مجموعه شـرایطی 
کـه در حـال حاضـر در کشـور وجـود دارد، اعـم 
کارفرمایـان،  برخوردهـای  قراردادهـا،  نـوع  از 
در  فقـط  نـه  پروژه هـا،  تعریـف  و  بودجه بنـدی 
صنعـت بـرق که در کلیـه بخش ها سـرمایه گذاری 
در کشـور چگونـه خواهد بـود؟ از آنجا که همچنان 
بخش اعظمی از اقتصاد کشـور ما در دسـت دولت 
اسـت، اصـوال دولـت خـود سـرمایه گذار و در عین 
حال مصرف کننده اسـت. بر این اسـاس اسـت که 
بـه بسـیاری از ریسـک هایی که باید سـرمایه گذار 

و یـا مصرف کننـده بپذیرنـد، توجـه نمی شـود.

و  تحلیل  توقع  و  ریسک ها  بار  تمام  بنابراین 
دو  این  میانی  حلقه های  دوش  بر  آن ها  پذیرش 
اعم از تولیدکننده، سازنده، پیمانکار، تامین کننده و 

واردکننده است. 
از ســوی دیگر طبق گــزارش هــای سـازمــان 
 ،)OECD( توسعه  و  اقتصادی  همکاری های 
ریسک  میزان  رده بندی  در   2001 سال  در  ایران 
سرمایه گذاری دنیا در سطح چهار بوده است. سپس 
در سال های 2010 و 2012 ایران در بدترین رده 
و در سطح هفت قرار گرفته است. یعنی در سطح 
کشورهایی که در آن ها جنگ داخلی وجود دارد و 
سرمایه گذاری  آن ها  در  نباید  شرایطی  هیچ  تحت 

صورت گیرد و عمال هم همین طور بوده است. اخیرا 
ایران با یک پله پیشرفت در سطح ششم قرار گرفته 
است. نکته جالب آنکه در 18 کشور خاورمیانه نیز 
کرده اند،  اندازه گیری  را  سرمایه گذاری  ریسک  که 
ایران رتبه پانزدهم را داشته، یعنی تنها از افغانستان 
درگیر  نیز  آن ها  که  بوده  جلوتر  سوریه  و  عراق  و 
جنگ داخلی اند. ما با آنان قیاس می شویم و در میان 
100 کشورجهان که مورد ارزیابی قرار گرفته ایم در 
زمره 10 کشور آخر جدول در این شاخص بوده ایم. 
در دیـداری کـه اخیرا بـا مدیرعامل شـرکت توانیر 
داشـتیم مشـخص بـود کـه ایشـان ازابعـاد بحران 

میزگرد اختصاصی

مشکل اصلی آن است که هیچ  کس بهای 
کاری را که انجام می دهد نمی پردازد. از 
سویی پیمانکاران بعضا بنا بر همین چند 
مجهولی بودن از ابتدا قیمت دهی غلط و 

غیر کارشناسی داشته اند و از سوی دیگر 
کارفرما نیز جرات آن را نداشته که بگوید 
مثال با قیمتی که به طور غیر طبیعی پایین 

ارائه شده نمی توان پروژه ای را انجام 
داد زیرا از بازخواست ها و برچسب های 

متعاقب آن بیم دارد
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صنعـت برق کـه بر بخش خصوصی تحمیل شـده 
و بسـیاری از عواملـی کـه ما نیـز به آن ها اشـراف 
نداریـم، باخبرنـد و می داننـد کـه چه بالیی بر سـر 
ایـن صنعـت آمـده اسـت. نکته ای کـه ایشـان در 
ایـن جلسـه بـدان اشـاره داشـتند آن بود کـه ما در 
بخـش بـرق در عـرض 5 سـال گذشـته بهتریـن 
سـرمایه گذار بـرای دولـت و وزارت نیـرو بوده ایـم 
کـه پروژه هـا را بـدون بهـره فاینانـس کردیـم که 
حتـی بدهـی خارجی نیـز به وجـود نیامده اسـت. 
من  نظر  به  بازگردیم،  میزگردمان  مقدمه  به  اگر 
در بحث نقش آفرینی، بخش های حاکمیتی اعم از 
دولت و  مجلس می بایست اقداماتی انجام دهند. 

اول آنکه برای قراردادهای متوقف گذشته با توجه 
به شرایط متناسب آن قرارداد ، تعیین تکلیف کنند. 
دومین مساله بحث های قانون گذاری است که برای 
آن، باید در وهله اول قوانین به دقت و غیر سلیقه ای 
وضع شوند و در دولت نیز به همین منوال اجرا شود. 
عالوه بر آن الزم است که بنا به شرایط، در نص 
قانون نیز تغییراتی به هنگام و متناسب صورت پذیرد، 
در حالی که ما در مواردی تغییرات در قانون را هم با 
تاثیرگذاری معکوس و مثال در کاهش میزان پیش  
پرداخت ها شاهد هستیم. بنابراین دولت و مجلس 
باید به درستی به وظایف خود عمل کنند. از همه 
مهمتر دستگاه های نظارتی نیز به جای بدل شدن 
به حربه ای علیه طرف غیر دولتی قراردادها، از منابع 
و منافع ملی حمایت و دفاع کنند و این در حالی 
است کارفرمایان با علم به شرایط بعدی که دستگاه 
های نظارتی ممکن است برایشان به وجود آورند به 

وظایف قانونی خود نیز عمل نمی کنند.

تهرانی: در بحث تعیین تکلیف ضمن بیان مخلفت 
خود معتقدم زیان حاصل از تعیین تکلیف دفعی این 
قراردادها به مراتب بیشتر خواهد بود و خواهش دارم 

در این خصوص تحریکی صورت نگیرد. 
  

لشکرُکشیهـایبـیفتـوحدولتدر
جنگاقتصـادی

بیـات: مـن در جمع بندی سـخنانم بـه نگرانی که 
ذکـر فرمودیـد و بـرای فعالیت واحدهـای کوچک و 
متوسـط در طـی ایـن سـال ها و ایضـا سـال آینـده 
وجود دارد اشـاره می کنم. ای کاش امسـال، حداقل 
ظرفیـت اقتصـاد قاچاق در صنعـت بـرق، در اختیار 
ایـن واحدها قـرار می گرفت. چرا کـه همان طور که 
مطلعیـد بخش عمده ای از نیازها متاسـفانه از طریق 

قاچـاق و به صـورت غیـر رسـمی وارد می شـود. بـا 
تاکیـد بر خرید کاالهایی که قاچاق نیسـتند و ارجاع 
آن بـه شـرکت هایی که فعالیـت واقعی دارنـد، بازار 

سـال آتی آن هـا پوشـش می دهد.
کنند  تکلیف  ای کاش مسئوالن محترم  از سویی 
که به قوانینی و مقرراتی که مصوبه مجلس و هیات 
وزیران را دارد به خوبی و با دقت عمل شود. ما بارها از 
طریق سندیکا درخواست داشتیم که در طراحی ها اگر 
الزامی نیست، مشخصات فنی غیر منطبق بر تولید 
داخلی را در پروژه منظور نفرمایند. اما این امر لحاظ 
نمی شود. تا حدی که گاهی احساس می شود که شاید 
عمدی در کار است تا کاالی تولید داخلی نتواند در 
اسپک فنی بگنجد. بنابراین ما می توانیم برای بسیاری 
از فعالین فرصت شغلی داشته باشیم به شرطی که 
در چارچوب قوانین مصوب مجلس و مقرراتی که 

مصوب هیات وزیران است، با اعتقاد عمل شود. 
اغلب، اقتصاد مقاومتی را از زمان مطرح شدن آن 
آویزه گوش کرده ایم و به زبان می آوریم. اما به نظر 
را  آن  کودکی  از  رقیب  کشورهای  در  که  می آید 
فرامی گیرند. به ما گفتند که سربازان جنگ اقتصادی 
هستیم، اما گویا تنها ما سربازانی بودیم که باید جنگ 
می کردیم. چرا که گفته شد قانون گمرک و مقرارات 
بانک و مناقصات و آیین نامه های آن باید عینا رعایت 
شوند و در عین حال تحریم را دور بزنیم. در حالی 
نمی دانم آیا چنین معادله ای قابل حل است؟! هیچ 
کسی نبود که در این شرایط ریسکی را بپذیرد و از 
سربازی که در شرایط تحریم گامی به جلو برداشته 
است پشتیبانی کند. در حالی که سرباز نه برای مردن 

که برای حفظ خاکریزش است.
مسـائلی: مـن در جمع بنـدی خـود همچنـان بر 
آن دو محـور اولیـه سـاماندهی محیط کسـب وکار 
در قالـب هماهنگـی پیمانـکاران بـا یکدیگـر و بـا 
سـازندگان و واکسیناسـیون کسـب و کار در برابـر 
اقتصـاد کالن تاکیـد دارم و آن را الزامـی می دانـم. 
به عنـوان ابزارهـای نیـل بـه محورهـای یادشـده 
مـواردی را پیشـنهاد دادم کـه اهـم آنهـا عبـارت 

بودنـد از :
• اگر نگرش ضد خطا رعایت نشود در آینده همگی 
اصالح   است  الزم  بنابراین  دید.  خواهند  آسیب 
قراردادها با هدف تیپ شدن یا یکسان سازی آن ها 

با نگرش POKA YOKE انجام شود.
• الزم اسـت بخـش خصوصـی یـک بـار بـرای 
همیشـه بـا دسـتگاه های نظارتی شـامل سـازمان 
بازرسـی و دیـوان محاسـبات وارد گفتگـو شـود و 

از دیدگاه هـای آن هـا مطلـع و آنهـا را از وضعیـت 
خـود آگاه کنـد.

از  قرارداده  در  نوسانات  و  تعدیل ها  فرموله شدن   •
الزامات است. خصوصا با این شرط که تنها ارز در 

دسترس را فرموله کنیم.
• توزیع ریسک باید انجام شود، به این ترتیب که 
همه چیز به بخش خصوصی حواله نشود و کارفرما 

نیز سهم خود را در ریسک در نظر بگیرد.
• Bench Marking  از موقعیت خود و ساماندهی 

صاحبان کسب کار در دیگر کشورها انجام شود.
پس  خصوصی  بخش  به  دولتی  مدیران  ورود   •
مشخصی  برنامه ریزی  تحت  باید  بازنشستگی،  از 

صورت پذیرد.
• بـه نظـر مـن در دسـتگاه قانون گـذار و مجریان 
و  مدیریـت  سـازمان  از  اعـم  کشـور  قانـون 
برنامه ریـزی، شـورای عالـی فنی، دفتـر نظام فنی 
و اجرایـی، مجلس شـورای اسـالمی و حتی هیات 
وزیـران، شـناخت نسـبت بـه صنعـت برق کشـور 
بسـیار ضعیـف اسـت و بـر تشـکل های مرتبـط 

فـرض اسـت کـه ایـن نقیصـه را رفـع کننـد.

در  سادگی  به  می خواهم  من  که  نکته  تهرانی: 
جمع بندی خود عرض کنم  آن است که اگر عملکرد 
همه نهادها را منفی قلمداد می کنیم باری هم کاله 
مثبت  میزان  چه  ما  ببینیم  و  کنیم  قاضی  را  خود 
عمل کرده ایم. به نظر من اذغام شرکت ها تنها تحت 
جبر زمانه میسر است، کما اینکه بنا به نگرشی که 
روح مستقل بازار را نسبت به تمام نگرش های موجو 
در آن بر حق می داند، در دیگر کشورها هم چنین 
جبری مسبب ادغام شده است. این در حالی است 
که با توجه به نبود روحیه تیمی چنین شرایطی را 
همچنان مهیا نمی بینم و مثال قرارداد تیپ را موید 
بعد  آنکه گفته می شود  این مطلب می دانم خاصه 
از چندین سال هنوز نهایی نشده و بنا به ایراداتی 
را  اجرایی شدن آن  اجازه  بر آن وارد می دانیم  که 
نمی دهیم.واقعیت آن است که بحث فرهنگی است 
و بهتر است بخش خصوصی کار را از خود شروع 
کند. از طرفی هم قوانینی را مستقر کنیم و در نفع 
 Bench و ضرار خود به مر آن پایبند باشیم. برای
کشورها  دیگر  از  مثال  به  نیاز  شاید  هم     Mark
نباشد و اگر نگاهی به سندیکای ساختمانی داشته 
آنکه تعدیالت قراردادی  باشیم می بینیم به جهت 
فی مابین  مشکالت  با  مراتب  به  دارند  مشخصی 

کمتری روبرو می شوند.  

میزگرد اختصاصی
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بنگاه های  از  یکی  مدیرعامل  عنوان  به 
اقتصادی فعال در حوزه صنعت برق با بودجه 
سال 95 تا چه حد آشنایی دارید؟ در سالی که 
گذشت، بندها و ردیف های بودجه چه اثرات 
مثبت و یا منفی روی مشکالت اقتصادی شما 

ایجاد کرد؟
آشـنایی اینجانـب بـا بودجه سـال 95در حد عرف 
معمـول اسـت و ما در سـال 1395 از بنـد مربوط 
بـه تهاتـر مطالبـات بـا بدهـی مالیاتـی، اسـتفاده 
محـدودی داشـتیم کـه علیرغـم کم بـودن مبلغ، 

کمک کننـده و موثـر بود

گفته می شود به رغم رشد ۴ درصدی وزارت 
و  هزار   ۷ اختصاص  و   96 بودجه  از  نیرو 
2۰۰میلیارد تومان ردیف اعتباری برای بخش 
برق و آب، سهم بخش برق نسبت به سال 
95 با کاهش مواجه است که نشان از انتظار 
مسئولین از بخش خصوصی جبران و تامین 
این  بر  دارد.  حوزه  این  نیازهای  مابقی  مالی 
بخش  در  ظرفیت  این  شما  نظر  از  اساس 

از چه طریق وجود  و  به چه میزان  خصوصی 
دارد؟ 

کافی  ظرفیت  خصوصی  بخش  اینجانب  باور  به 
جبران این کاستی و تامین مالی وزارت نیرو را دارد. 
به شرطی که به صورت واقع بینانه با آن برخورد شود. 
بدین معنی که همان وثایقی که دولت در فاینانس 
بخش  به  می دهد،  خارجی  تامین کننده های  به 
خصوصی هم تخصیص داده شود و همچنین سود 
فاینانس را به نرخ متعارف معمول )برای فاینانس 
ارزی و فاینانس ریالی، نرخ متناسب با آن ها را طبق 
مقررات بانک مرکزی( بپذیرند و برای دیرکرد در 
انجام تعهدات مالی هم طبق قرارداد عمل کرده 
و در جبران آن متعهد باشند. در چنین شرایطی، 
تامین منابع مالی و رعایت قوانین حمایتی و الزام به 
اقتصاد مقاومتی را بخش خصوصی می تواند، انجام 
دهد. در چنین حالتی دولت می تواند نقش نظارتی و 
مدیریت خود را ایفا و پیشنهاددهندگان را به رعایت 

الزامات اقتصاد مقاومتی مکلف کند.
در  شده  مقرر  مستحضرید  که  همان طور 
برق،  ساعت  کیلووات  هر  بابت   96 بودجه 

بخش خصوصی صنعت برق را شاید به حق 
بتوان به اذعان بسیاری به عنوان همراه ترین 
سرمایه گذاران غیردولتی با برنامه ها و اهداف 
نظام دانست که به رغم تمام مشکالت و 
کمبودها، همچنان در انجام مسئولیت خود 
در به چرخش درآوردن چرخه صنعت راست 
قامتانه ایستاده اند. ردپای این بلند همتی را 
در آنچه بر سهم صنعت برق در بودجه سال 
96 رفته است، مشاهده کرد. چرا که با توجه 
به ردیف های اختصاص داده شده، انتظار 
دولت از بخش خصوصی این صنعت ایفای 
نقش مستقیم در تامین مالی و فعالیت های 
اجرایی این صنعت طی سال آتی است. در 
این راستا ولی اله بیات از فعاالن باسابقه و 
کارکشته صنعت برق در گفتگوی مکتوب 
خود با ستبران، به  عنوان راهکار این امر 
از  تشکیل هلدینگ های بزرگ در بخش 
خصوصی صنعت برق یاد می کند که در ادامه 
به طور مشروح خواهید خواند:

گفت    وگو
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مبلغ دریافتی از کلیه مشتریان 2تومان بیشتر 
هر  بابت  مجموعا  لذا  می باشد.   95 سال  از 
کیلووات ساعت برق، 5 تومان از مبلغ دریافتی 
به مصرف برق رسانی روستایی و خرید تضمینی 
این اساس  بر  برق تجدیدپذیر خواهد رسید. 
جنابعالی شرایط تعریف پروژه در صنعت برق را 

طی سال آتی چگونه ارزیابی می کنید؟
اگـر مبلغ 50ریـال پیش بینی شـده در جهت اهداف 
تعریـف شـده هزینـه شـوند، به نظر می رسـد صرف 
انرژی هـای  مالـی  پرداخـت  در  تعهـدات  انجـام 
تجدیدپذیـر شـود و حداکثـر، پرداخـت بابـت تولیـد 
انـرژی واحدهـای DG  انجـام گیرد )کـه این مورد 
فراتـر از تعریـف قانونی اسـت(.  با توجـه به ظرفیت 
کم نصب شـده بابـت انرژی هـای تجدیدپذیر، مبلغ 
مزبـور می توانـد به عنـوان محـرک احـداث واحدها 
بـرای تولیـد انرژی هـای نو هم مـورد اسـتفاده قرار 

گیـرد که اقـدام مبارکـی می تواند باشـد.

اعتبار دولتی وزارت  اینکه حداکثر  به  با توجه 
نیرو در الیحه بودجه  سال آتی ۱۰هزار میلیارد 
نیمه  طرح های  تکمیل  برای  و  است  تومان 
تمام و قراردادهای متوقف به 2۰۰هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داریم. آیا در بخش خصوصی 
چنین ظرفیتی برای سرمایه گذاری در صنعت 
ظرفیت،  این  وجود  صورت  در  می بینید؟  برق 
وضعیت تضامین و میزان اعتماد سرمایه گذاران 
به بازگشت سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید؟
ایـن موضـوع در ظرفیـت بالقوه بخـش خصوصی 
)نـه ظرفیـت بالفعـل( وجـود دارد. درکوتاه مـدت، با 
روشـی که در پاسخ سـوال دوم اشاره شـد، می توان 
منابـع کافـی که نیـاز فوری تـر اسـت را تامین کرد 
و بـرای بلندمدت، الزم اسـت دولت بـا این باور که 
بخـش خصوصی، سـرمایه و بـازوی اجرایـی نظام 
و کشـور اسـت. زمینـه را بـا تدویـن مشـوق هایی 

بـرای ادغـام فعـاالن اقتصـادی و تبدیـل آن ها به 
کنـد.  فراهـم  بزرگتـر  هلدینگ هـای  و  قطب هـا 
بدیـن ترتیـب با ادغام فقـط 100فعـال اقتصادی و 
آزاد شـدن منابـع مالی آن هـا، شـرکت های بزرگتر 
بـا منابـع قابـل مالحظـه ای به وجـود می آینـد کـه 
می تواننـد یـاوران نظـام و پیشـقراوالن نفـوذ بـه 

بازارهـای منطقه ای باشـند. 
در حال حاضر می توان گفت ظرفیت تشکیل 4 یا 
ادغام هر 100فعال در  با   ( 5 هلدینگ وجود دارد 

یک هلدینگ(.
سالم،  رقابتی  شرایط  ایجاد  ضمن  ترتیب  بدین 
و  شد  خواهد  ایجاد  تری  قوی  بسیار  ظرفیت های 
باور حقیر بر این است که چنین گروه هایی ارکان 
اقتصاد مقاومتی خواهند شد. در صورتی که نظام، 
این هدف تصمیم گیری  برای  یا هر تشکل  دولت 
اجرا  و  مشوق ها  جزییات  مورد  در  می توان  کند. 

همفکری کرد.

بیان  به  چیست؟   96 بودجه  از  شما  خواسته 
بودجه 95 می دانید  را متوجه  نقدی  اگر  دیگر 
شود  طرف  بر   96 بودجه  در  است  الزم  که 

بفرمایید؟
اطالعاتم از برنامه بودجه خیلی عمیق نیست، سهم 
ولی  ای کاش  دارد.  نگرانی  برق، جای  کم صنعت 
دولت همه تفاوت رقم بودجه 96 نسبت به 95 را 
صرف پروژه های عمرانی می کرد و هیچ مبلغی به 
هزینه های جاری اضافه نمی کرد و تاکید می کرد که 
درصد افزایش درآمد کارمندان دولت، فقط باید از 
محل صرفه جویی در هزینه جاری )نسبت به سال 

95( تامین شود.
از طریق کوچکتر شدن  این صرفه جویی می تواند 
دولت و سازمان های حقوق بگیر یا مدیریت هزینه ها 
اتفاق بیافتد. بدین ترتیب حقوق بگیران انگیزه الزم 

برای انجام صرفه جویی را در اختیار داشتند.

بخش خصوصی ظرفیت کافی 
جبران این کاستی و تامین مالی 

وزارت نیرو را دارد. به شرطی 
که به صورت واقع بینانه با آن 

برخورد شود. 
بدین معنی که همان وثایقی 

که دولت در فاینانس به 
تامین کننده های خارجی 

می دهد، به بخش خصوصی هم 
تخصیص داده شود
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برنامه »حرف تا عمل« 5 بهمن ماه با 
موضوع »موانع، مشکالت و ظرفیت های 

صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت 
برق« از رادیو اقتصاد پخش شد و محسن 
پوررفیع عربانی ریاست کمیته مهندسی 
مشاور سندیکای صنعت برق ایران، علی 
کهفی قانع و پیام باقری از اعضای هیات 
مدیره سندیکای صنعت برق به عنوان 

میهمان در این برنامه حضور یافتند.

پیام باقری در این برنامه تخصصی با بیان اینکه 
خدمات فنی و مهندسی مکانیسم کاملی از صادرات 
تصویر می کند، گفت: حسن صدور خدمات فنی 
و مهندسی در این است که کشورهای هدف را به 
ما وابسته می کند. شرکت های مهندسی مشاور 
قدرت چانه زنی ما را باال می برند اما آنگونه که 

باید به آن ها توجه نکرده ایم.
ایران  برق  سندیکای صنعت  مدیره  هیات  عضو 
و 470  میلیارد  دو  کشور  گذشته  سال  در  افزود: 
مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  دالر  میلیون 
داشته است که بیش از 98 درصد آن در حوزه آب 
و برق است. این در حالی است که ظرفیت ما برای 
صادرات 30ـ25 میلیارد دالر است. پس باید توجه 

کنیم که کجا هستیم و می توانستیم کجا باشیم.
وی بااشاره به اینکه مهندسین مشاور می توانند به 
عنوان خط شکن بازارهای هدف را ایرانیزه کنند 
تا راه برای ورود پیمانکاران هموار شود، گفت: ما 
می توانیم کاالی ایرانی را در دل خدمات فنی و 

مهندسی صادر کنیم. 
تصریح  سندیکا  صادرات  توسعه  کمیته  رییس 
کرد: اگر بخواهیم صدور خدمات فنی و مهندسی 
را توسعه دهیم، باید مهندسین مشاور را تشویق 
در  شرکت  برای  مشاور  مهندسین  طبیعتا  کنیم. 
یک پروژه باید وارد مناقصه شوند و هزینه کنند؛ 
بنابراین می بایست از طرف دولت و پیمانکاران 
روز  روزبه  درحال حاضر  متاسفانه  حمایت شوند. 

شاهد ضعیف تر شدن ساختار مهندسین مشاور در 
کشور هستیم. 

پیام باقری حمایت بیشتر از مهندسین مشاور را 
راهکاری برای حل مشکالت موجود در این بخش 
سهم  افزایش  دیگر  راهکار  کرد:  بیان  و  دانست 
صادراتی  های  کنسرسیوم  در  مشاور  مهندسین 
است. درنظر گرفتن سهم اندک برای این بخش، 
باید  پیمانکاران  کند.  آنان جلوگیری می  رشد  از 
کنسرسیوم  در  را  مشاور  مهندسی  های  شرکت 
با این روش فعالیت ها در  های خود وارد کنند؛ 

حالت کمترین قیمت تمام شده قرار می گیرد.
وی در ادامه سخنان خود گفت: زمانی که ما با 
بودجه و سایر  نفت، کسری  قیمت  افت  تحریم، 
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گفت    وگو

مشکالت روبه رو شدیم، ضربه پذیرترین قشر این 
تعدد  با  نه  امروز  بودند.  مشاور  مهندسین  صنعت 
پروژه داخلی مواجه هستیم و نه از بازار چشمگیری 
برخوردار هستیم؛ بنابراین باید پارادایم ذهنی خود را 

تغییر دهیم. 
باقری خاطرنشان کرد: زمانی پیمانکاران ناگزیر بودند 
معیارهای  اساس  پروژه های EPC و  اجرای  برای 
سازمان برنامه و بودجه رتبه بندی شوند و تنها در 
این صورت می توانستند به طور نامحدود پروژه اجرا 
کنند و این یکی از معیارهای تایید پیمانکاران از سوی 

شرکت های مشاور بود.
سندیکای  صادرات  توسعه  کمیته  رییس  گفته  به 
امروز، معضل  از مشکالت  ایران یکی  برق  صنعت 
تامین مالی است که مبتنی بر نظام بانکی است و 
باال رفتن قیمت تمام شده را باعث شده است. درحال 
حاضر در دنیا بازل 3 پیاده شده است که براساس آن 

از فعالیت اقتصادی بانک جلوگیری می شود.
باقری تاکید کرد: در صدور خدمات فنی و مهندسی 
صرفا یک شرکت صادرکننده با یک شرکت دریافت 
کننده کاال درگیر نیستند؛ بلکه یک زنجیره اعم از 
قانونی، مسائل گمرکی،  بانکی، ظرفیت های  نظام 
صادرات  هستند.  درگیر   ... و  دولتی  های  حمایت 

رقابت دولت هاست، نه شرکت ها.
وی ادامه داد: براساس آمارها وزن صادراتی ما درحال 
باال رفتن است اما از ارزش افزوده آن کم می شود. 
از این آمار می توان نتیجه گرفت که صادرات ما در 
نه صادرات  است،  یافته  افزایش  فروشی  قالب خام 
این  برق  در صنعت  افزوده. صادرات  ارزش  با  کاال 
خاصیت را دارد که بتوانیم کوچکترین تجهیزات را در 
قالب یک بسته بندی لوکس با باالترین قیمت عرضه 
کنیم؛ پس چرا باید به خام فروشی رو آوریم؟ عمده 
خام فروشی مبتنی بر یارانه انرژی است؛ بنابراین بهتر 
است در زمینه قیمت انرژی اعتدال را رعایت کنیم. 

پایان  عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق در 
اضافه کرد: متاسفانه واردات در حالت عکس صادرات 
قرار دارد. واردات به لحاظ وزنی پایین می آید و به 

لحاظ ارزشی زیاد می شود.
علی کهفی قانع نیز در این برنامه به اهمیت مهندسی 
مشاور اشاره کرد و گفت: صنعت تابلو برق در کشور 
آن  صادرات  و  است  برخوردار  باالیی  جایگاه  از  ما 
می تواند برای کشور ارزآوری خوبی داشته باشد اما 
این نوع عرضه تابلو برق به گونه ای است که باید 
در قالب پروژه های کالن تر صادر شود. تابلو برق 
کاالیی نیست که به قرارداد برسد؛ بنابراین باید در 

قالب پروژه هایی که به قرارداد می رسند، صادر شود.
ایران در  عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
بازارهای  در  باید  ما  مشاور  مهندسین  گفت:  ادامه 
هدف معرفی شده و فعالیت داشته باشند و در ادامه 
فعالیت های خود هموطنان خود را در بخش های 

مختلف وارد کنند. 
کهفی قانع در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
اقتصاد ما اصوال بانک محور و واردات محور است اما 
این رویه از این پس جوابگو نخواهد بود؛ بنابراین بانک 
ها باید خود را با شرایط جدید وفق دهند. متاسفانه 
شاهد هستیم که بانک ها در ساختار خود تغییری ایجاد 

نمی کنند و تنها به شعبه های خود می افزایند.
بخش  اهمیت  به  باتوجه  ساخت:  خاطرنشان  وی 
مهندسی مشاور باید توجه داشته باشیم زمانی موفق 
خواهیم بود محصوالتی خوب و در سطح بین المللی 
تولید و صادر کنیم که مهندسین مشاور ما در عرصه 

های جهانی فعال باشند. 
پس از سخنان کهفی قانع، رییس کمیته مهندسی 
دلیل  به  منطقه  در  ایران  مثبت  موقعیت  به  مشاور 
پاکستان،  ترکیه،  عراق،  کشورهای  به  دسترسی 
افغانستان و دیگر کشورهای آسیای میانه اشاره کرد 
و گفت: باوجود امتیازها، عواملی نظیر تحریم های 
و  فنی  خدمات  صادرات  پیشرفت  مانع  المللی  بین 

مهندسی در چند سال اخیر شدند.
صدور  سازوکار  داد:  ادامه  عربانی  پوررفیع  محسن 
بستگی  کشورها  همه  در  مهندسی  و  فنی  خدمات 
به این دارد که تولید محصول مطابق استانداردهای 
جهانی انجام شده باشد. بنابراین آگاهی و به روز بودن 
مهندسین مشاور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

وی اضافه کرد: نیاز دیگر در حوزه صادرات خدمات 
بازار هدف  شناسایی  و  مارکتینگ  مهندسی  و  فنی 
است که در مقاطعی انجام شده اما هنوز ناکافی است. 
رییس کمیته مهندسی مشاور بابیان اینکه در تمام 
دنیا چانه زنی های سیاسی نقش اساسی دارد، اظهار 
کرد: در پس زمینه تخصص و مارکتینگ، نیاز ویژه ای 
به حمایت های سیاسی وجود دارد که متاسفانه ما در 
سال های اخیر از آن بی بهره بودیه ایم و این یکی از 

مشکالت ما در مساله صادرات است.
به گفته عربانی مشکل دیگری که در عرصه صادرات 
می  احساس  برق  مهندسی صنعت  و  فنی  خدمات 
شود، تعامالت بسیار ضعیف بانکی و آیین نامه های 
ناقص آن هاست. ضمن اینکه بانک ها باید از جنبه 
بتوانند خدمات بهتری به  تا  سودآوری خود بکاهند 

بخش خصوصی بدهند. 

باقری: براساس آمارها وزن صادراتی 
ما در حال باال رفتن است اما از ارزش 

افزوده آن کم می شود. از این آمار 
می توان نتیجه گرفت که صادرات ما در 
قالب خام فروشی افزایش یافته است، 

نه صادرات کاال با ارزش افزوده

کهفی قانع: مهندسین مشاور ما باید در 
بازارهای هدف معرفی شده و فعالیت 

داشته باشند و در ادامه فعالیت های خود 
هموطنان خود را در بخش های مختلف 

وارد کنند

پوررفیع عربانی: یک نیاز مهم در 
حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی 
مارکتینگ و شناسایی بازار هدف است 

که در مقاطعی انجام شده اما هنوز 
ناکافی است. در پس زمینه تخصص و 
مارکتینگ، نیاز ویژه ای به حمایت های 
سیاسی وجود دارد که متاسفانه ما در 
سال های اخیر از آن بی بهره بوده ایم
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مقدمه :
در مـورد بودجه سـال 96 و جایگاه صنعت 
بـرق در آن الزم اسـت منابـع تامیـن آن 
و واقع بینانـه بـودن آن بـا توجـه بـه رشـد 
کسـب و کار و درآمدها و افزایش مشـاغل 
تـا حـدودی مورد بررسـی قرار گیـرد برای 
ایـن امر دانسـتن آنکه مبلـغ اختصاصی به 
وزارت نیـرو تـا چـه حـد تکافـوی اجـرای 
طرح هـای نیمه تمـام و برنامه ریزی شـده 

را می دهـد حائـز اهمیت اسـت.
از مذاکرات و مصوبات مجلس در رابطه با 
بودجه 96 چنین استنباط می شود که حدود 
مالیات ها  اخذ  محل  از  بودجه  درصد   50
و  نفت  فروش  درآمدی  منابع  از  بقیه  و 

فراورده های نفتی و غیره خواهد بود.

۱- درآمد حاصل از وصول مالیات:
بخش اعظم مالیات ها توسط شرکت ها و 
بنگاه های خصوصی باید پرداخت شود، این 
با  به شدت  گذشته  در سال های  شرکت ها 
رکود مواجه بوده اند حال باید با افزایش 18 
درصدی در سال 96 مالیات پرداخت کنند 

تا دولت بتواند به تعهدات خود عمل کند. 
تقاضای 200  نیرو  وزارت  مثال  به عنوان 
هزار میلیارد تومان بودجه کرده که 10 هزار 
و  تمام  نیمه  طرح ها  برای  تومان  میلیارد 
متوقف اختصاص داده شده )یعنی 5 درصد( 
حال چگونه با این تخصیص به شکوفایی 
کسب و کار سازندگان و پیمانکاران رونق 
داده خواهد شد تا بتوانند افزایش مالیات 18 

درصدی را پوشش دهند.
امـا اگـر آمـار و اطالعـات و پیش بینـی 
مـرور  را  علمی بین المللـی  مراجـع 
صنـدوق  پیش بینـی  اسـاس  بـر  کنیـم 
نهـاد معتبـر  بین المللـی پـول کـه یـک 
در زمینـه انتشـار اطالعـات و پیش بینـی 
متغیر هـای اقتصـادی اسـت آهنگ رشـد 
 1396 سـال  بـرای  را  ایـران  اقتصـادی 
حـدود 3/5 درصـد و نـرخ تـورم 11 درصد 
اعـالم کـرده اسـت. بنابرایـن بـا توجه به 
ایـن آمـار و بودجـه تخصیصـی شـکافی 
جدیدتـر و عمیق درآمـد و هزینه و مالیات 
بـرای بخـش خصوصـی متصور اسـت به 
عبارتـی وصـول و در نظر گرفتـن مالیاتی 

کـه در برنامـه ششـم بودجه ریـزی شـده 
نیسـت. واقع بینانـه 

2- درآمــد حاصــل از فــروش نفــت 
و فرآورده هــای آن: 

امید است با رایزنی های مناسب در اوپک و 
اجرایی شدن برجام این بخش از درآمدها 

تحقق یابد.
در ادامه در راستای سواالت مطرح شده، در 
پاسخ به این مساله که بندها و ردیف های 
یا  و  مثبت  اثرات  چه  سال 95  در  بودجه 
منفی روی مشکالت اقتصادی شرکت های 
باید  است،  داشته    مشاور  مهندسی  حوزه 
مشاور  مهندسی  حوزه  شرکت های  گفت 
فراوان  با سختی و مشکالت  را  سال 95 
می گذرانند، زیرا واگذاری کار به این صنف 
با مشکل  لذا  نبوده،  اصال  یا  و  کم  بسیار 
بحران  و  بانک ها  و  پرسنل  به  بدهکاری 
گفت  بتوان  شاید  بوده اند.  مواجه  بیکاری 

سال سیاه برای مشاوران!
از سـوی دیگرپروژه هـای زیربنایـی وزارت 
نیـرو بـا رشـد 4 درصـدی بودجـه حرکتی 
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سـال های  در  متاسـفانه  و  داشـت  نخواهنـد 
گذشـته همیـن بخـش ناچیـز هـم به  جـای 
صـرف پروژه هـا بـا جابجایـی بودجـه همـراه 
بـوده و بـه ردیـف بودجـه جاری منتقل شـده 
و مطالبات بخش خصوصی کاهشـی نداشـته 
اسـت تـا رغبـت بـه سـرمایه گذاری در ایـن 
بخش داشـته باشد. شـاید ممنوعیت جابجایی 
بودجـه عمرانـی بـه جـاری بتوانـد بخشـی از 
مشـکالت را برطرف کنـد. از طرفی در بودجه 
سـال 96 مبلـغ 1/5 میلیـارد دالر از صنـدوق 
توسـعه ملی بـه امور روسـتایی اختصاص داده 
شـده کـه به نظـر می رسـد اقدامی شـتاب زده 
اسـت و به قولی مشـابه اقدامی جهت پرداخت 
وام خود اشـتغالی اسـت. دولـت موظف اسـت 
مسـائل بودجه شـهر و روسـتا را در یک نگاه 
حـل و فصـل کنـد. اختصاص همیـن مبلغ به 
وزارت نیـرو می توانـد فعالیـت بسـیارخوبی در 
صنعـت آب و بـرق بـا اولویـت در روسـتاها 

داشـته باشد.

در رابطه با این موضوع که مقرر شده در 
بودجه 96 بابت هر کیلووات ساعت برق، 
مبلغ دریافتی از کلیه مشترکین 2 تومان 
بیشتر از سال 95 باشد و لذا مجموعا بابت 
هر کیلووات ساعت برق، 5 تومان از مبلغ 
روستایی  برق رسانی  مصرف  به  دریافتی 
و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد 

رسید؟
گفتنـی اسـت افزایـش قیمـت بـرق طبیعـی 
بابـت  بایـد  مبالـغ  ایـن  چـرا  حـال  اسـت، 
برق رسـانی روسـتاها هزینه شـود بهتر اسـت 
به جـای شـعار در بخـش تجدیدپذیـر حمایت 
واقعـی از این گونه تولید انرژی داشـته باشـیم. 
بخشـنامه وزیـر محتـرم نیـرو جهـت کاهش 
خریـد تضمینی بـرق از واحدهـای تجدیدپذیر 
به خصـوص واحدهـای آبی کوچـک به کمتر 
از نصـف ضربـه مهلکـی بـه سـرمایه گذاران 
ایـن بخـش وارد کـرد و کلیـه محاسـبات و 
برگشـت سـرمایه را زیـر سـوال بـرده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کشـورهایی در اروپا 
بـه جایـی رسـیده اند کـه می تواننـد چنـد روز 
متوالـی کلیه نیازهـای برقی خـود را از انرژی 

پـاک تامیـن کند. 
برابـر آمارهـا از پیدایش انـرژی تجدیدپذیر تا 
کنـون در ایـران حـدود 300 مـگاوات نیروگاه 
آبـی کوچـک احـداث  بـادی، خورشـیدی و 
شـده کـه کمتـر از یـک درصـد تولیـد بـرق 
کشـور اسـت و هر سـاله رقمی بیش از 1000 
مـگاوات در برنامـه پیش بینـی می کننـد کـه 
محقـق نمی شـود. بنابرایـن جهـت تعهـدات 
جهانـی در مـورد کاهـش گازهـای گلخانه ای 
بایـد  نیـرو  وزارت  پاکـی هـوای شـهرها،  و 
برنامـه افزایش تولید انرژی پـاک را در برنامه 

به طـور دقیـق دنبـال کند.

بخـش  ورود  داشـت  اشـاره  بایـد  ادامـه  در 
خصوصـی بـه صنعـت بـرق سـازوکار الزم را 
می خواهـد، از یـک طـرف تضامیـن الزم و از 
طـرف دیگـر قراردادهـای مناسـب بخصوص 
کـه در آن پیش بینـی تغییرات قیمـت ارز دیده 
شـده باشـد و حمایـت بانک هـا را می خواهـد 
کـه جمع کردن این مولفه ها در کشـور بسـیار 
سـخت و نیـز نبایـد نگـران کاهـش خریـد 
تضمینـی باشـد. بـه همیـن منظـور حضـور 
بخـش خصوصـی در صنعـت برق چشـمگیر 
بخـش  منظـور  همیـن  بـه  اسـت.  نبـوده 
زودبـازده  پروژه هـای  سـمت  بـه  خصوصـی 
تمایـل دارد. به نظـر مـن اگـر در قـرارداد خرید 
کاهـش  ریسـک ها     )ECA(بـرق تضمینـی 
یابـد، سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی راغب 
خواهنـد بود بخشـی از ظرفیت های مـورد نیاز 

را تامیـن کننـد.
همـان طور کـه در مقدمـه اعالم شـد، تاکید 
می شـود بـا حضـور فعـال در کمیسـیون های 
و  گسـترده  چانه زنی هـای  بـا  بودجـه 
عـدم  صـورت  در  بـه زودی  اینکـه  اعـالم 
ساخت و سـازهای نیروگاهی و تاسیسـات برق 
بـا مشـکل خاموشـی مواجـه خواهیـم بـود تا 
بودجـه مناسـبی را بـه تصویـب برسـانند و یا 
اجـازه دهنـد از وام هـای بین المللـی و خطوط 
اعتبـاری صنـدوق ذخیره ارزی و غیره نسـبت 

بـه احـداث تاسیسـات بـرق اقـدام شـود.
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گـزارش



سخنرانی های  و  مقاالت  بخش  گشایش   آیین 
یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون 
صبح   )IPAPS 2017( قدرت  سیستم های  در 
سه شنبه بیست و هشتم دی   ماه سال جاری برگزار شد. 
کارگاهی  بخش  دنبال  به  کنفرانس  از  بخش  این 
آن که با همکاری کمیته اتوماسیون سندیکا برگزار 
شده بود، با حضور مقاماتی از وزارت نیرو و جمعی 
از دیگر مدیران ارشد این وزارتخانه و شرکت توانیر، 
در کنار مدیرانی از شرکت های توزیع، برق منطقه ای 
دانشگاهی، در مجتمع فرهنگی  برجسته  اساتید  و 
ایران آغاز  امام خمینی)ره( دانشگاه علم و صنعت 

به کار کرد. 
 در مراسم افتتاحیه این کنفرانس سیدحسین سیدین 
قائم مقام رییس و معاون اداری و پشتیبانی دانشگاه 
علم و صنعت ایران با معرفی اجمالی دانشگاه، به 
نظام های  در  ممتاز  موقعیت  و  اخیر  موفقیت های 
تاسیس  ادامه،  در  و  کرد  جهانی اشاره  بندی  رتبه 
دفاتر ارتباط با صنایع مختلف در ذیل مجموعه دفتر 
ارتباط با صنعت دانشگاه را اقدامی موثر و کاربردی 
در جهت تقویت و توسعه مجموعه ارتباطات دانشگاه 
با بخش صنعت ارزیابی کرد. وی ابراز امیدواری کرد 
بهره های خوبی از این همایش، عاید صنعت برق 

کشور و دانشگاه شود.
سیدمحمد  افتتاحیه،  مراسم  سخنران  دومین 
کنفرانس  از  دور  علمی این  دبیر  و  دبیر  شهرتاش 
بود که به ارایه گزارشی از دبیرخانه همایش و روند 
فعالیت های صورت گرفته در جهت برگزاری هرچه 
بهتر آن پرداخت. وی با اشاره به برگزاری ساالنه این 

همایش توضیح داد: دانشگاه علم و صنعت ایران در 
دوره سوم برگزاری نیز میزبان این کنفرانس بوده 
و امسال برای اولین بار، کنفرانس مذکور با عنوان 

بین المللی برگزار می شود. 
به گفته شهرتاش در این کنفرانس براي اولین بار 
به منظور قدرداني از تالش هاي علمي و تحقیقاتي 
استادان و دانشجویان دانشگاه هاي کشور، دبیرخانه 
کنفرانس از پایان نامه ها و رساله هاي برتر در زمینه 
قدرداني  قدرت  اتوماسیون سیستم هاي  و  حفاظت 

  کرده است.
 در این کنفرانس همایون حائری مدیر عامل شرکت 
با موضوع  ایران به سخنرانی  مدیریت شبکه برق 
حفاظتی  سطوح  جانبه  همه  ارتقای  »ضرورت 
کشور«  در  هوشمند  قدرت  شبکه  پیاده سازی  در 
معاون  حسینی  سیدزمان  نیز  ادامه  در  پرداخت. 
هماهنگی انتقال شرکت توانیر، توضیحات کوتاهی 
درباره آخرین وضعیت صنعت برق کشور ارایه کرد.
دوشنبه  روز  کنفرانس  این  کارگاهی  بخش  در 
بابک  احمدیان،  موسی   دی ماه  بیست وهفتم 
میرشاهی و ایمان رجایی اعضای هیات رییسه کمیته 
تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا با برگزاری 
Arc Protec� با موضوعات آموزشی   کارگاه های 
 IEC  61850 استاندارد  از  استفاده  کاربرد   ،tion
قدیمی،  پروتکل هاي  سایر  با  مقایسه  و  معرفي  و 
اتوماسیون پست،  همچنین مهندسي سیستم هاي 

همکاری داشتند.
 عالوه بر این، ارائه سخنرانی کلیدی و کارگاهی 
Vladimir Terzi� )آموزشی توسط والدیمیر ترزیا 

ja( استاد برجسته دانشگاه منچستر و مدیر مسئول 
نشریهElsevier ، و چندین سخنرانی علمی توسط 
حوزه  در  کشور  دانشگاه های  اساتید  برجسته ترین 
حفاظت و اتوماسیون در دستور کار این کنفرانس 

قرار گرفت.
 25 کنفرانس،  برگزاری  روز  دو  طی  است  گفتنی 
مقاله تخصصی از سوی دانشگاهیان و محققان و 
سخنرانی  هشت  و  ارایه  برق  صنعت  متخصصان 
دانشگاههای  اساتید  برجسته ترین  علمی توسط 
ارایه خواهد  اتوماسیون  و  در حوزه حفاظت  کشور 
نمایندگان  توسط  فنی  گزارش  چهار  ارایه  شد. 
برگزاری  و  برق  صنعت  فنی  علمی-  کمیته های 
زمینه  در  تخصصی  نظر  تبادل  و  بحث  جلسه  دو 
خبرگان  و  مدیران  توسط  اتوماسیون،  چالش های 
صنعت اتوماسیون سیستم قدرت از برنامه های این 

کنفرانس دو روزه بوده است. 
برگزاری  انجام شده  برنامه ریزی  طبق  همچنین 
آموزشی توسط مجرب ترین  چندین عنوان کارگاه 
نیز   و  صنعتی  شرکت های  مدیران  و  متخصصان 
و عملکرد 6 شرکت  و گزارش دستاوردها  معرفی 
برتر انتخاب شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران در زمینه حفاظت و اتوماسیون، در دستور کار 

قرار گرفت.
ایران  برق  صنعت  سندیکای  است  ذکر  به  الزم 
ایران  الکترونیک  و  برق  مهندسین  انجمن  و 
مهمترین  از  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  درکنار 
بین المللی  کنفرانس  یازدهمین  برگزارکنندگان 
حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت بوده اند.

گزارش
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این روزها که به علل گوناگون رمقي براي بنگاه هاي 
اقتصادي باقي نمانده است نیمه جان باقیمانده این 
تهدید  اجتماعي  تامین  توسط سازمان  نیز  بنگاه ها 

مي شود که جان همه را بر لب رسانده است.
بررسي قانون تامین اجتماعي و بخشنامه هاي بعضا 
غیر قانوني سازمان تامین اجتماعي توسط نگارنده 
انجام گرفته و در دست تدوین است. اما از آنجا که 
تشکل هاي مرتبط با اتاق بازرگاني در حال اقدام و 
پیگیري در موارد مرتبط با سازمان تامین اجتماعي 
هستند، به طور خالصه و فشرده مواردي که توسط 
این تشکل ها باید مورد توجه قرار گیرد در دو بخش 

تقدیم مي شود. 

بخش اول: 
تقدیم  با  باید  اجتماعي  تامین  قانون  ماده 41     .1

الیحه دولت و یا طرح مجلس  لغو شود.
توضیح: در کلیه مواد مرتبط به درامد قانون تامین 
اجتماعي کارفرما موظف شده است کارگران خودرا 
نزد سازمان تامین اجتماعي بیمه کرده و درصدي از 
حقوق وي را به سازمان بپردازد و موجب استفاده 
اجتماعي  تامین  خدمات  از  را  شده  بیمه  کارگران 
فراهم سازد. در تمام مواد مرتبط صحبت از لیست 
است  آن ها  بیمه  حق  پرداخت  و  کارگران  ارسالي 
زیرا  نیست.  قرارداد  بیمه  از  کجا صحبتي  هیچ  و 
موضوع قانون تامین اجتماعي بیمه اشخاص است. 

تنها در ماده 41 قانون ذکر شده :
)در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند 
عالی  شورای  تصویب  و  هیا ت مدیره  پیشنهاد  با 
سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته  تعیین و 
حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول 

کند. (
همان طور که مشخص است موارد مورد اشاره این 
قانون جزء موارد استثنا است و آن هم مربوط به 
نوع کار مشخص است. در سال هاي اخیر سازمان 
تامین اجتماعي با سوء استفاده از این ماده حق بیمه 
کارگران تقریبا تمام فعالیت هاي بنگاه هاي اقتصادي 
رانه از طریق لیست کارگران  بلکه با اعمال ضریب 
به قراردادها محاسبه مي کند و هر سال با تجدید 
نظر در بخشنامه هاي شماره 11 و 14 در امد گلوي 

بنگاه هاي اقتصادي را بیشتر مي فشارد.
تاکنون مجلس شوراي اسالمي براي جلوگیري از 
سوء استفاده سازمان تامین اجتماعي دومرتبه قانون 
رفع موانع تولید در دوره هاي موقت پنجساله ماده 
از  یکي  بار  دو  در هر  است که  اي تصویب کرده 
مواد آن صراحت دارد که سازمان تامین اجتماعي 
باید از بنگاه هاي اقتصادي صرفا براساس لیست هاي 
ارسالي آنان حق بیمه دریافت کند و از اعمال درصد 
به قراردادها خودداري کند. در سال 1394 نیز در 
قانون مصوب رفع موانع تولید که این بار جنبه موقتي 
بنگاه هاي  بیمه  حق  که  کرده  تصریح  ندارد  هم 
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بر  صرفا  هستند،  ثابت  محل  داراي  که  اقتصادي 
اساس لیست هاي ارسالي کارفرمایان قابل دریافت 
است. تالش هاي دولت  و مجلس در این مورد باید 
با لغو ماده 41 قانون تامین اجتماعي کامل شود تا 
راه  هاي سوء استفاده سازمان از این ماده بسته شود.

2.  ماده 38 قانون تامین اجتماعي باید لغو شود.
هر چند که در ماده 38 قانون تامین اجتماعي نیز 
تصریح شده که حق بیمه صرفا بر اساس درصدي 
ارسالي  لیست هاي  اساس  بر  و  کارگران  از حقوق 
کارفرما محاسبه مي شود. اما کارفرمایان را موظف 
وضعیت هاي  صورت  از  درصد  پنج  که  کرده 
پیمانکاران را در نزد خود نگهدارند تا آن ها از سازمان 
مفاصاحساب دریافت کنند وگرنه مسئول پرداخت 

مطالبات تامین اجتماعي از پیمانکاران هستند.
در حقیقت سازمان بنگاه هاي تولیدي را به کارمندان 
مطالبات  تا  کرده  تبدیل  خود  مواجب  و  بي جیره 
سازمان را از اشخاص ثالث وصول کنند. واز سویي 
دریافت  از  قبل  تا  مي بایست  پیمانکاران  دیگر 
مفاصاحساب ضمن پرداخت حق بیمه مضاعف، حق 
بیمه خود را مطابق لیست ارسالي کارکنان بپردازند  
و همه 5 درصد صورت وضعیت هایشان نزد کارفرما 

باقي بماند.
 با توجه به اینکه اکنون ابزارهاي اطالعاتي کافي در 
اختیار سازمان هست، باید کارفرمایان و پیمانکاران 
سازمان  هر  و  یابند  رهایي  شاق  تکلیف  این  از 
اقتصادي خودش در برابر سازمان مسئول پرداخت 

حق بیمه کارگران خودش باشد.

همان طور که در قانون مالیات هاي مستقیم از سال 
لغو  1395 ماده 104 در مورد مالیات هاي تکلیفي 
شده ماده 38 قانون تامین اجتماعي نیز باید تمام و 

کمال حذف شود.

بخش دوم
بخشنامه هاي  صدور  با  اجتماعي  تامین  سازمان 
یکسویه و بدون پشتوانه قانوني الزم به حسابرسي 
از دفاتر و اسناد و مدارک بنگاه هاي اقتصادي اقدام 
بیمه هاي  بر حق  را عالوه  بنگاه ها  این  و  مي کند 
قانوني کارگران که غالبا مطابق با ماده 28 قانون 
تامین اجتماعي به موقع و کامل پرداخت شده است، 
هیچ  که  مي  کند  مجبور  هنگفتي  پرداخت هاي  به 
ارتباطي با قانون تامین اجتماعي ندارد و موجودیت 

بنگاه هاي اقتصادي را از اساس تهدید مي کند. این 
در حالی است شکایت هاي متعدد از این سازمان نیز 
راه به جایي نمي برد. به نظر مي رسد با پیگیري هاي 
تشکل هاي صنفي کارفرمایي از طریق هیات دولت 
و مجلس شوراي اسالمي مي بایست سازمان تامین 
اجتماعي را وادار کرد که به اجراي نص و روح قانون 
تامین اجتماعي اقدام کرده و از تفسیرهاي نچسب و 
نادرست قانون در جهت تامین کسري منابع خود که 
غالبا ناشي از مدیریت هاي ناکارامد در این سازمان 

است خودداري ورزد.

خالصه اي از مواد مربوط به منابع درامد 
تامین  قانون  بیمه  حق  احتساب  ماخذ  و 

اجتماعي
به تصریح بند 1و 6 ماده 2 قانون،  حق بیمه مبلغي 
است که براي استفاده شخص بیمه شده از مزایاي 
مقرر در ماده 3 به سازمان تامین اجتماعي پرداخت 
مي شود.  طبق ماده 28 و 30 این قانون میزان حق 
بیمه مجموعا  30 درصد مزد یا حقوق کارگر بوده 
مزایاي  و  وجوه  شامل  ماده 2  بند 5  براساس  که 
کار  مقابل  در  و  است  نقدي مستمر  غیر  یا  نقدي 
ماده  کارفرمایان طبق  داده مي شود.  بیمه شده  به 
ماهیانه  حقوق  یا  مزد  صورت  موظفند  قانون   39
بیمه شدگان را حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان 
کنند.  پرداخت  را  متعلقه  بیمه  و حق  تسلیم کرده 
سازمان نیز متعاقبا موظف است طبق این ماده و 
ماده 101 حداکثر ظرف 6 ماه صورت مزد و اسناد 
مغایرت  بررسي و در صورت  را  و مدارک کارفرما 
یا مدت  یا حقوق  یا میزان مزد  بیمه شدگان  تعداد 
کار مابه التفاوت حق بیمه را تعیین و مطالبه کند و 
چنانچه کارفرما از ارسال صورت مزد خودداري ورزد 
سازمان مي تواند حق بیمه را راسا تغیین و مطالبه 
کند. بر طبق ماده 46 کارفرمایان مکلفند صورت 
مزد و حقوق و مزایاي بیمه شدگان و همچنین دفاتر 
و مدارک الزم را در موقع مراجعه بازرس در اختیار 
بر  عالوه  مي توانند  سازمان  بازرسان  و  بگذارند  او 
تهیه عکس و رونوشت از تمام یا قسمتي از دفاتر و 
مدارک مذکور، به هر یک از کارکنان کارگاه مراجعه 
کنند و کارفرما در صورت ممانعت طبق ماده 102 
محکوم  ریال  هزار  ده  تا  پانصد  نقدي  جزاي  به 
سازمان  قانون،  ماده 37  تبصره  طبق  شد.  خواهد 
تامین اجتماعي مکلف است حداکثر پس از یک ماه 
از تاریخ ثبت تقاضاي مفاصاي حساب، مفاصاحساب 
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را صادر و به تقاضاکننده تسلیم کند.
تولیـد  موانـع  رفـع  قانـون     40 مـاده  براسـاس 
رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی کشـور )الحـاق  
یـک تبصـره  بـه مـاده 38 قانـون تامیـن اجتماعي( 
مبنـای مطالبـه حـق بیمـه در مـورد پیمان هایی که 
دارای کارگاه هـای صنعتـی و خدمـات  تولیـدی یـا 
فنی مهندسـی ثابت هسـتند و موضوع اجرای پیمان 
توسـط افراد شـاغل در همان کارگاه انجام می شـود، 
بر اسـاس فهرسـت ارسـالی و بازرسـی کارگاه اسـت 
و از اعمـال ضریـب حق بیمـه جهت قـرارداد پیمان 
بایـد  اجتماعـی  تامیـن  و سـازمان  معـاف هسـتند 
مفاصاحسـاب این گونـه قراردادهـاي پیمـان را صادر 
کنـد. براسـاس مـاده 39 قانـون رفـع موانـع تولیـد 
سـازمان تامین اجتماعی مکلف اسـت از سال 1394 
دارای  حقوقـی(  )اشـخاص  کارفرمایـان  اطالعـات 
بدهـی قطعـی شـده را بـه صـورت برخـط در اختیار 
دسـتگاه هایی که براسـاس قانـون ملزم به اسـتعالم 

از ایـن سـازمان هسـتند قـرار دهد.

برخي از اقدامات خالف قانون سازمان 
تامین اجتماعي

بر طبق مواد فوق الذکر فقط حقوق و مزایاي مستمر که 
در مقابل کار به کارگر پرداخت مي شود مشمول کسر 
حق بیمه خواهد بود. لذا مبالغي که به طور موردي به 
کارگر بیمه شده و یا افراد متفرقه پرداخت مي شود و یا 
مبالغي که به عنوان کمک و نظایر آن، و نه در برابر 
کار، مورد پرداخت قرار می گیرد، مشمول کسر حق 
بیمه نیست. قانون تامین اجتماعي قانون بیمه اشخاص 
و متضمن حق افراد بیمه شده در استفاده از خدمات 
موضوع قانون است و در مواردي که کارفرما صورت 
مزد و  حقوق کارگاه را ارسال کرده و حق بیمه متعلقه 
را پرداخته و سازمان در ظرف حداکثر 6 ماه به مغایرتي 
برخورد نکرده است سازمان نمي تواند مبالغي به غیر 
از حق بیمه تصریح شده در ماده 28 مطالبه کند و 
سازمان  مفاصاحساب،  صدور  درخواست  صورت  در 
تامین اجتماعي موظف است حداکثر ظرف یک ماه 
از تاریخ درخواست نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام 
اجتماعي  تامین  سازمان  بخشنامه 11  بنابراین  کند. 
که ضمن موظف کردن کارفرما به در اختیار گذاشتن 
اسناد و مدارک و دفاتر ده ساله و یا حتي بیشتر از آن، 
موارد غیر مستمر مانند پاداش و نظایر آن و یا سایر 
می کند،  بیمه  حق  مشمول  را  موردي  پرداخت هاي 
براساس  است.  اجتماعي  تامین  قانون  کامال خالف 
مواد قانوني فوق الذکر جالب است که در عین ثابت 

بودن مواد قانون تامین اجتماعي بخشنامه 11 بازرسي 
هرساله مورد تجدید نظر قرار مي گیرد وعالوه بر مورد 
شمول قراردادن مواردي از پرداخت هاي غیرمشمول، 
اساس  بر  را  گذشته  ساله  ده  کل  سازمان  بازرسان 
بنگاه هاي  و  داده  قرار  ارزیابي  مورد  جدید  بخشنامه 
به  مي کنند.  خود  ظالمانه  احکام  اسیر  را  اقتصادي 
و   5 شماره  بخشنامه  در  که  حالي  در  مثال  عنوان 
بخشنامه شماره 2/11 سازمان، پاداش تولید مشمول 
کسر حق بیمه نیست و کارفرمایان بر این اساس از 
پاداش هاي تولید حق بیمه کسر نکرده اند، در بخشنامه 
3/11 این عدم شمول حذف شده است و بازرسان این 
مورد را به ده سال گذشته تسري داده و مبالغ هنگفتي 
سازمان  بخشنامه هاي  به خصوص  می کنند.  مطالبه 
داراي نگرش هاي ضد تولید بوده و واحدهاي تولیدي 

را زیر فشار مضاعف خود قرار مي دهند  
اقدام سازمان تامین اجتماعي در این مورد نه تنها بر 
علیه کارفرمایان که برعلیه کارگران نیز هست. زیرا 
کسر حق بیمه از پرداخت هاي غیر مستمر آنان خالف 

قانون است. 
فعلي  اجتماعي  تامین  قانون  که  است  حالي  در  این 
بیش از چهل سال پیش تصویب شده، بیشتر مواد آن 
همان مواد قانون تامین اجتماعي است که 65 سال 
از تصویب آن مي گذرد و تمام بخشنامه ها و مصوبات 
در  آن  قانوني  غیر  و  کار  و  و ضد کسب  تولید  ضد 
دهه هاي اخیر و در پي مدیریت هاي ناکارامد سازمان 
صادر شده اند. به طوری که به نظر می آید بدین ترتیب 
منابع  کمبود  کرده  تالش  اجتماعي  تامین  سازمان 
ناشي از ریخت و پاش و مدیریت ناکارامد خود را به 
طور ظالمانه و غیر قانوني از بدنه زخم خورده و بي رمق 
صنعت و کسب و کار کشور تامین کند و در این مورد 
از بي اطالعي کارفرمایان و کارگران از قوانین موجود 
نهایت سوء استفاده را کرده است به طوري که غالبا 
این  بخشنامه هاي  مي کنند  تصور  کارفرمایان  حتي 
سازمان ناشي از قوانین مصوب دستگاه قانونگذاري 

کشور است. 
البتـه در بـاره ایـن موضـوع گفتني بسـیار اسـت که 
نگارنـده بـه تدریج گفتارهـاي بیشـتري در این مورد 

تقدیـم خواهـد کرد. 
کارگري،  و  کارفرمایي  تشکل هاي  است  شایسته 
نمایندگان  و  مرتبط  دولتي  سازمان هاي  مسئوالن 
مجلس شوراي اسالمي و قضات دیوان عدالت اداري 
در مورد حل این معضل مهم حوزه کاروتولید هرچه 
سریعتر اقدام کنند و بسیاري از واحدهاي اقتصادي را 

از خطر تعطیلي برهانند.
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۱. پیش گفتار
از جایگاهی در  سیستم های اطالعاتی عصرحاضر 
سازمان ها  حیات  ادامه  که  برخوردارند  سازمان ها 
بدون استفاده از این ابزار ناممکن می کند، از سویی 
دیگر ورود این ابزارها به سازمان تغییراتی را موجب 
می شود که پیش بینی آن تغییرات راهگشای مدیران 
خواهد بود تا با دیدی وسیع تر در مورد به کارگیری 

این تجهیزات اقدام کنند.
ورود سیستم هـای اطالعـاتی به سـازمـان وجـوه 
می دهد  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  سازمان  مختلف 
تاثیر  که  است  بخش هایی  از  سازمانی  ساختار  و 
مختلف  ابعاد  بررسی  پذیرفت.  خواهند  بسیاری 
می تواند  که  است  شایانی  کمک  تاثیرگذاری  این 
مسئولین سازمان ها را در به کارگیری این ابزار کمک 
سیستم های  از  مدیران  امروزه  اینکه  ضمن  کند. 
در  که  نظام یافته  مجموعه  عنوان  به  اطالعاتی 
صورت اجرا اطالعاتی جهت تصمیم گیری یا کنترل 
سازمان ارایه می کنند و سعی در رسیدن به اهداف 

سازمان دارند، استفاده می کنند.

2. ساختار و اهمیت آن
ساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توان آن در 
ساختار  است.  محیطی  چالش های  به  پاسخ گویی 
الزامات  و  فیزیکی«  »موقعیت  حیث  از  سازمان 
غیر  »الگوهای  و  کار«  انجام  »رویه های  بر  آن 
رسمی ارتباطات« مد نظر قرارمی گیرد. در واقع هدف 
از ساختار، ایجاد یک الگوی منظم ارتباطات برای 

دستیابی به اهداف سازمانی است.
شمار  در  سازمان  طراحی  و  سازماندهی  وظیفه 
زیرا  می گیرد؛  قرار  مدیران  مهم  بسیار  وظایف 
در  سازمان  انعطاف پذیری  میزان  سازمان  طراحی 
سایر  و  می  کند  معین  را  محیطی  تحوالت  مقابل 
می دهد؛  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  مدیریت  وظایف 
با  برای مثال مسائل رهبری در ساختارهای ساده 

مسائل رهبری در ساختارهای بوروکراسی حرفه ای 
بسیار متفاوتند. همین طور  بوروکراسی ماشینی  و 
کنترل  روش های  هماهنگی،  ایجاد  شیوه های 
و  منابع  به کارگیری  نحوه  و  برنامه ریزی  فنون  و 

امکانات باید با ساختار سازمان متناسب باشند. 

۳. سیستم های اطالعاتی
که  هستند  سیستم هایی  اطالعاتی،  سیستم های 
آوری  سازمان جمع  خارج  و  داخل  از  را  اطالعات 
مدیران  برای  را  امکان  این  و  می کنند  ذخیره  و 
به هنگام  و  بهینه  تصمیماتی  که  می آورند  فراهم 
اخذ کنند، به عبارتی سیستم های اطالعاتی اساسا 
به منظور تهیه اطالعات برای برنامه ریزی و کنترل 
طراحی می شود. به طور کلی هر سیستمی که تولید 
عنوان  به  باشد،  اطالعات  آن  نهایی  محصول  و 

»سیستم اطالعاتی« تلقی می شود.
در  اطالعاتی  سیستم های  ساختاری  جایگاه   .3-1

سازمان
اجزای  مهمی  از  بخش  اطالعاتی،  سیستم های 
سازمان محسوب می شوند، بنابراین هم در ساختار 
اثر گذاشته و موجب تغییر بنیادین می شوند و هم 
خود نیز از ساختار سازمان متاثر می شوند. برای مثال 
سازمانی با ساختار متمرکز، بیشتر تمایل به ایجاد 
خواهد  متمرکز  به صورت  اطالعاتی  سیستم های 
داشت و برعکس. سیستم های اطالعاتی، با پیوند 

بین اجزای پراکنده سازمان، آن را به صورت یکپارچه 
در آورده، ساختار سلسله مراتبی سازمان را تبدیل 
می کنند.  افقی  و  شبکه ای  غیرمتمرکز،  ساختار  به 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که از نظر 
ساختاری و تشکیالتی جایگاه سیستم اطالعاتی در 

کجای سازمان قرار دارد؟
 همان طور که در تصویر باال مشاهده می شود بین 
تمامی سیستم ها نوعی تعامل همه جانبه وجود دارد. 
از یک سو جریان داده ها و مواد اولیه وارد سازمان 
شده و پس از پردازش و عملیات تبدیل به اطالعات، 
تولیدات و یا سرویس های مختلف می شوند. از سوی 
دیگر داده ها و اطالعات در تمام بخش های سازمان 
جریان پیدا کرده و موجب تحقق تصمیم گیری و 

اجرای تصمیمات می شود. 
تامین  اصلی  منبع  عنوان  به  اطالعاتی  سیستم 
بین  تمامی بخش ها،  نیاز  مورد  اطالعات  کننده 
نوعی  عملیاتی،  سیستم  و  تصمیم گیری  سیستم 
پیوند سیستمی ایجاد می کند. جریان تصمیمات، به 
صورت دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قواعد، پس از 
ورود در سیستم اطالعاتی و ذخیره سازی به سیستم 
عملیاتی ارسال می شوند. سیستم اجرایی با کمک 
و  کرده  اجرا  را  دستورالعمل ها  اطالعاتی  سیستم 
تصمیم گیری  و  اطالعاتی  به سیستم  را  آن  نتایج 
نقش  فقط  اطالعاتی  سیستم های  می کند.  منتقل 
واسط و رابط را ایفا نمی کنند، بلکه این سیستم ها 
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نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در ذخیره سازی و 
پردازش اطالعات، محاسبات، تصمیم سازی، تجزیه 
و تحلیل مسائل، ارایه راه حل ها و ارایه اطالعات 
هیچ  رو  این  از  دارند،  عملیاتی  سیستم  به  فنی 
سازمانی بدون اطالعات و سیستم اطالعاتی قادر به 
تصمیم گیری و تحقق تصمیمات خود نخواهد بود. 
)محمد محمودی، ( سیستم های اطالعاتی مدیریت، 
دو دگرگونی بسیار نیرومند و فراگیر، محیط کسب و 
کار را تغییر داده است و موجب گردیده که ضرورت 
فناوری  و  اطالعاتی  سیستم های  به کارگیری 

اطالعات در سازمان ها روزافزون شوند:
1. جهانی شدن اقتصاد

اقتصاد  به  صنعتی  جوامع  و  اقتصاد ها  تبدیل   .2
خدماتی بر پایه دانش و اطالعات

جهانـی شـدن اقتصـاد صنعتـی ارزش اطالعـات را 
بسـیار بـاال برده و همزمـان با این امـر فرصت های 
تـازه ای نیز بـه وجود آورده اسـت امـروزه نظام های 
تجزیـه  توانایـی  و  ارتباطـات  راه  رسـانی  اطـالع 
و تحلیـل اقتصـاد و مدیریـت در سـطح جهانـی 
کنتـرل  می سـازند.  فراهـم  شـرکت ها  بـرای  را 
سـازمان هایی که در سراسـر جهـان فعالیـت دارند، 
نیازمنـد اطالعـات توانمنـدی اسـت کـه از طریـق 
سیسـتم های اطالعاتـی و فناوری هـای اطالعاتـی 
مهیـا می گردند. از دیدگاه مدیریتـی نظام اطالعاتی 
چیـزی بسـیار باالتـر از یـک دسـتگاه سـاده بـا 
درونـداد، فرایند و برونداد اسـت. از این دیدگاه، نظام 
اطالعـات راه حل سـازمانی و مدیریتی برخاسـته از 

محیـط بـه یـاری دانـش فنـی اطالعات اسـت.

۴. تاثیرات ساختاری سیستم های 
اطالعاتی

۱- ۴. کاربر پایه اطالعات و دانش
بیستم  سده  آغاز  از  کنونی  پیشرفته  کشورهای 
میالدی به اقتصاد خود بر پایه کشاورزی و صنعت 
پشت کرده و به اقتصادی بر پایه خدمات و اطالعات 
کارکنان  شمار  متحده  ایاالت  در  آورده اند.  روی 
به 17درصد  در سال 1920  درصد  از 27  صنعتی 
تا  که  پیش بینی می شود  و  رسیده  در سال 1990 
سال 2005 به 12درصد برسد. چهار عامل در این 

دگرگونی اثر داشته اند:
به کشورهای  تولیدی  انتقال گسترده صنایع  الف( 

آسیایی و دیگر نقاط در حال توسعه.
بر،  دانش  فرآورده های  شتاب  پر  پیشرفت  ب( 
فرآورده هایی که برای ساخت به حجم گسترده ای 

از دانش و اطالعات نیازمندند.
کارکنان  برای  جا  یدی  کارهای  بخش  در  ج( 
واقع  در  است.  باز شده  آموخته  دانش  و  فرهیخته 
انجام  برای  که  است  شده  گونه ای  به  کار  روند 
کارهایی که در گذشته به صورت یدی و با صرف 
است.  و اندیشه  فکر  به  نیاز  می شد،  انجام  نیرو 
کسانی که با دستگاه های رایانه ای جریان تولید را 
کنترل می کننند، جانشین استادکاران پیشین که با 

دستگاه های مکانیکی کار می کردند، شده اند. 
بنیان  که  آمده اند  وجود  به  نوینی  سازمان های  د( 
آن ها بر کارهای دانش بر است. در واقع سازمان های 
امروزین به شتاب به سمت و سویی می روند که در 
آن ها دانش و اطالعات به عنوان مواد اولیه کارها 

صورت  به  کارها  گذشته  در  می شوند.  محسوب 
وظایف تخصصی بودند که انجام آن ها نیاز به طی 
به  کارها  و  داشت  کوتاه مدت  آموزشی  دوره  یک 
توسط  کار  اجزای  که  بودند  شده  تقسیم  گونه ای 
بخش هایمختلف صورت می گرفت و نیازی نبود تا 
هر بخش از کار بخش دیگر مطلع باشد ولیکن با 
ظهور IT و IS در سازمان ها کارها به گونه فرایندی 

انجام می شوند.

2-۴. تغییر در نقش افراد 
بـا توزیـع اطالعـات در سـطح سـازمان هـر یک از 
افـراد دارای اختیاراتـی می  شـوند کـه می تواننـد بـر 
مبنـای آن اختیـارات به اداره کارهای خـود بپردازند. 
در واقع به جای کنترل افراد از سـوی سـطوح باالی 
سـازمان، کنترل در سـطح سازمان گسـترده خواهد 
شـد. داشـتن اختیار، الزمه کار در سازمان های نوین 
پذیرفته شـده سـازمانی  افـراد در مرزهـای  اسـت. 
ماننـد توجـه بـه هدف هـای بهـره وری، معیارهـای 
کیفیـت و. .. درباره زمـان و چگونگی انجام کارهای 

می تواننـد تصمیـم بگیرند.

۳-۴. تغییر هندسی در ساختار سازمانی
گسترده  سازمان ها  سطح  در  کنترل  هنگامی که 
ارایه  واسطه  به  کنترل  عمل  واقع  در  و  می شود 
و  گیرد  صورت  کیفیت ها  یکسری  و  معیارها 
تصمیم های مربوطه به کار در سطوح پایین اخذ شود 
و همچنین با توجه به استقالل و تعریفی که از کار 
بر مبتنی بر دانش صورت می گیرد، دیگر سازمان ها 
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نیاز به مدیرانی که در واقع بخش های مختلف کار 
را به هم بچسبانند ندارند و از این طریق است که 
از  از سطوح سازمانی کاسته خواهد شد و ساختار 
هرمی، به گسترده افقی تغییر شکل خواهد یافت.       

 
۴-۴. قابلیت پیش بینی در سازمان

با استفاده از IT  و IS می توان به شناخت ظرفیت 
بازار برای یک محصول یا فرصت تازه پرداخت. در 
سایه پیشرفت روز افزون صنعت کاالها و خدماتی 
به بازار ارایه می شوند که قباًل سابقه ارایه نداشته اند 
فرآورده ها  این  از  بازار  آیا  بدانیم  اینکه  برای  و 
استقبال خواهد کرد یا خیر نیاز است تا به سنجش 
بازار پرداخت که این فناوری این امکان را برای ما 

فراهم خواهد ساخت.

5-۴. سنت شکنی سازمانی
وجود  شرکت ها  سطح  در  مقررات  از  بخشی 
داشتند که در واقع به صورت قانون درآمده بودند 
و چیزی بود که تمامی سازمان ها و کارکنان آن ها 
را پذیرفته اند ولیکن با ظهور و حضور سیستم های 
اطالعاتی این قوانین تغییر کرده و جای خود را به 

قوانین جدیدی داده اند: 
الف( قانون کهن: اطالعات را تنها می توان از یک 

منبع و یک بار به دست آورد. 
سیستم های  از  استفاده  آغازین  سال های  در 
اطالعاتی و خبره در سطح سازمان ها، متخصصین و 
افراد خبره کوشیدند تا کارهای خود را از این طریق 
و  پرداختند  کارها  به خودکار کردن  و  انجام دهند 
سازمان را از این فرصت که بتواند از نیرو و تجربه و 
خبرگی آن ها استفاده کند محروم ساختند. به کمک 
سیستم های اطالعاتی قانون جدیدی شکل گرفت.
قانون نوین: اطالعات را می توان همزمان و در هر 

جا که مورد نیاز باشد در اختیار گرفت.
هم  در  اطالعات  انحصار  قانون  این  مبنای  بر 
شکست و کارکنان عادی از عهده بسیاری از کارها 
بر می آیند و دیگر این استعاره که سازمان ها به سان 

مغز هستند را در هم شکست.
ب( قانون کهن: کسب و کار باید میان متمرکز و 

غیر متمرکز بودن، یکی را برگزیند.
از  همزمان  طور  به  می تواند  سازمان  نوین:  قانون 

امتیازهای تمرکز و عدم تمرکز بهره گیرد. 
ج( قانـون کهـن: همـه تصمیم گیری ها بـا مدیران 

است.
در گذشته کارکنان فقط باید کار می کردند و اندیشیدن 
هزینه  بود.  آن ها  وظیفه  از  بیرون  تصمیم گیری  و 

امروزه  سازمان های  هرم  راس  در  تصمیم گیری 
بسیار زیاد است. پایگاه های اطالعاتی نوین، امکان 
ویژه  گذشته  در  که  را  آگاهی هایی  به  دسترسی 
مدیریت بود برای همه کارکنان فراهم آورده است 

و قانون جدیدی شکل گرفته است:
همه  کار  از  بخشی  تصمیم گیری  نوین:  قانون 

کارکنان است. 
چیز  همه  دادن  تغییر  حال  در  اطالعات  فناوری 
است. این فناوری نماینده یک مدل فراصنعتی ایجاد 
ثروت است که جایگزین مدل صنعتی شده و عمیقا 

شیوه های کسب و کار را تغییر می دهد.

5. سازمان های متناسب با عصر اطالعات 
)انواع ساختارهای سازمانی نوین(

دنیایی  همان  می شناختند،  ما  والدین  که  دنیایی   
نیست که ما امروزه در آن زندگی می کنیم، دنیای 
زیستن،  برای شیوه های  راهنمای مطمئنی  نیز  ما 
عشـق ورزیـدن و کــارکردن فرزندان ما نیست. 
ما در عصر سنت گریزی زندگی می کنیم که در آن 
دیگر نمی توان تصور کرد آنچه زمانی به خوبی کار 
کار خواهد  به خوبی  بار دیگر هم  است.  می کرده 
به  می توان  را  مفروضات  اغلب  که  عصری  کرد؛ 

گونه ای مشروع به چالش کشید.
بر این اســاس مــدل سنتی سازمان )گروه هایی 
بزرگ کارکنانی که وظایف تخصصی با هماهنگی 
مرکزی را انجام می دهند( درعمده سال های قرن 
حاضر از نظر اقتصادی قابل قبول بود. ولی امروزه، 
این نوع سازمان ها از اعتبار و سودمندی الزم نیز 
کوچک  تیم های  در  کار  انجام  نیستند.  برخودار 
بوده  خود  کردن  هماهنگ  به  قادر  که  موقتی  و 
محیطی  رخدادهای  و  مسایل  درمقابل  بتوانند  و 
واکنش مناسب نشان دهند، بسیار کاراتر خواهد بود. 

نظام های  بر  سازمان  تاثیر  چگونگی   .6
اطالعاتی

در  اطالعاتی  سیستم های  که  داشت  اذعان  باید 
دنیای امروزه تاثیر بسیاری بر ساختارهای سازمانی 
گذاشته است و باعث تحوالت اساسی در چیدمان 
و ساختار سازمانی شده است. حال می خواهیم تاثیر 

سازمان را نیز بر روی ساختار سازمانی ببینیم.
همان طور که می دانیم سازمان به عنوان یک سیستم 
است و سازمان اجرایی یک سیستم باز است. از این 
از محیط  بوده،  تعامل مداوم  در  با محیط خود  رو 
تاثیر می پذیرد و بر آن اثر می گذارد و نقش مدیریت 
است.  فردی  به  منحصر  نقش  سیستم  این  در 

مدیریت مسئول حفظ بقا سیستم است، او فعالیت ها 
و سیستم های فرعی داخل سیستم سازمانی را به 
یکدیگر پیوند داده و آن ها را در جهت رسیدن به 
و  می کند  هدایت  سازمانی  اهداف  و  ماموریت ها 
سیستم  مهمترین  عنوان  به  مدیریت  همچنین 
می کند.سازمان ها  عمل  سازمان  داخل  در  کنترلی 
از راه انجام وظایف و تصمیم گیری های مدیران و 

کارکنان بر نظام های اطالعاتی تاثیر می گذارند. 
با توجه به اینکه میزان تصمیم گیری تا حدود بسیار 
زیادی بر حدود اختیارات مدیر و کارمند وابسته است 
در نتیجه یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر نیازهای 
اطالعاتی مدیران و کارکنان، تمرکز و یا عدم تمرکز 
در تصمیم گیری در سازمان است و همان طور که 
بیان شد تصمیم گیری به منزله انتخاب یک راه حل 
از بین چند راه حل است، در نتیجه برای شناسایی 
راه حل های موجود نیاز به اطالعات است و برای 
به  نیاز  باز  موجود  حل های  راه  عواقب  پیش بینی 
وظیفه  و  محیط  که  شرایطی  در  است،  اطالعات 
در  باشد  باال  تحلیل پذیری  و  تغییرپذیری  دارای 
با  متفاوت  با خصوصیات  اطالعاتی  به  نیاز  نتیجه 

شرایطی که این مورد حاکم باشد وجود دارد. 

۷. سخن پایانی
در پایان می توان به اختصار، موارد زیر را در قالب 

نتیجه گیری عنوان نمود:
1 - برای تصمیم گیری موثر، طراحی سیستم های 
روز  به  کیفیت،  از  اطمینان  و  مدیریت  اطالعات 
بودن، کامل بودن و مناسب بودن آنان الزم است. 
2 - مدیران باید سیستم های اطالعاتی سازمان را 
در  زیرا  کنند  پیشرفته مجهز  و  نوین  ابزارهای  به 
از تکنولوژی های سنتی و  استفاده  ارتباطات  عصر 

قدیمی راه به جایی نخواهد برد.
فرایند  اطالعاتی  نوین  سیستم های  اجرای   -  3
با  راه  مشکلی است و مدیران ممکن است دراین 
و  کاربرها  جانب  از  مقاومت  همچون  مشکالتی 

مقاومت های سیاسی در سازمان مواجه شوند.
4 - بهبود تکنولوژی اطالعات یک اولویت در تمام 

سطوح عملکردی سازمان محسوب می شود.
5 - سیستم های اطالعاتی می توانند مزیت رقابتی 
سازمان را افزایش دهند و همچنین موجب افزایش 
بهره وری، کیفیت محصول و یا خدمات، نوآوری و 

پاسخگویی به مشتریان را فراهم آورند.
به  اطالعاتی  نوین  سیستم های  توسعه  بنابراین 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  مدیریت  ابزار  عنوان 

عصر حاضر است.

فنـاوری
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گزارش هیات  مدیره سندیکا 

گزارش کمیته های سندیکا

اخبـار

گزارش کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات
ایجادکارگروهتخصصیاتوماسیونتوزیعوکارگروهمخابرات

کمیتـه تخصصـی اتوماسـیون و مخابرات سـندیکا طـی برگزاری نشسـتی عمومـی  با حضور 
هیات رییسـه و نماینـدگان 12 شـرکت عضـو ایـن کمیتـه، بـه شـرح عملکـرد یک سـاله این 

کمیتـه پرداخت.
در این راستا ضمن اشاره به موضوع پیگیری پروژه 312 پست و تاکید بر نقش شرکت های 
داخلی در آن، مبحث همکاری با دفتر فنی انتقال توانیر در خصوص نقش محوری شرکت های 
اتوماسیون و مخابرات داخلی و ممانعت از ورود مستقیم وندورها به اجرای پروژه ها به عنوان 

فعالیت های کمیته ذکر شد.
عالوه بر این برگزاری جلسات مشترک با حضور شرکت های مشاور نفتی در مورد سیستم های 

مطالبهتعیینتکلیفپروژههاینیمهتمام
هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران طی جلسات اخیر خود به بحث و بررسی و اقداماتی به 

شرح زیر پرداخته است. 
در یکی از این جلسات با اشاره به مذاکرات انجام شده با مدیرکل دفتر توزیع شرکت توانیر، از 
تدوین مشخصات  فنی و شاخص های ارزیابی در مناقصات توزیع خبر داده شد و بر این اساس 
هماهنگی های الزم برای حضور نمایندگان سندیکا در 30 گروه  مرتبط صورت گرفت. از این رو 
مقرر شد پس از انعکاس موضوع به کمیته های سندیکا، هر یک از کمیته ها متناسب با گروه های 

تعیین شده به معرفی نماینده خود بپردازند.
همچنین با توجه به اعالم آمادگی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وابسته 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت حمایت از شرکت ها باالخص به منظور توسعه صادرات، 
امضای تفاهم نامه ای با حضور طرفین در دستور کار قرار گرفت. در ارتباط با نشست صورت گرفته 
فهرست  دانش بنیان،  از شرکت های  در خصوص حمایت  ریاست جمهوری  فناوری  معاونت  با 

خدمات معاونت دریافت  و خدمات معاونت به اعضا اطالع رسانی شد. 
پروژه های  تکلیف  تعیین  چون  موضوعاتی  مربوطه،  بازه  در  مدیره  هیات  نشست  دومین  در 

نیمه تمام و مطالبات اعضا از وزارت نیرو در سرفصل مطالب عنوان شد.
بر این اساس در خصوص تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام، مقرر شد طی نامه ای از وزارت نیرو 
درخواست شود فهرست پروژه های مرتبط و نحوه واگذاری آن ها در اختیار سندیکا قرار گیرد. 
همچنین پس از بحث و بررسی مشکالت اعضا در خصوص مطالبات از وزارت نیرو، شرکت 
توانیر و شرکت های تابعه که به صورت حواله فلزات پرداخت می شود، مقرر شد برای پشتیبانی از 
نقد شدن مطالبات اعضا، پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی در کمیته  حقوقی، خسارات وارده 

به اعضا به شرکت توانیر اعالم شود. 
در این نشست از اعالم آمادگی سیدزمان حسینی معاون هماهنگی توزیع وزارت نیرو برای حضور 
در جلسات کارگروه مشترک سندیکا و وزارت نیرو تحت عنوان کارگروه راه حل خبر داده شد. براین 
اساس مقرر شد موضوع کاهش تلفات از کارگروه راه حل تفکیک و جلسات آتی با حضور معاونین 

هماهنگی توزیع و انتقال شرکت توانیر و مشارکت فعال سایر اعضای هیات مدیره برگزار شود.
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PDCS مبتنی بر IEC61850، پروتکل های تله متری و اتوماسیون در هر دو مفهوم اسکادا و 
اتوماسیون، همچنین معرفی شرکت های فعال در صنعت برق در این بخش از دیگر دستاوردهای 

این کمیته طی یک سال اخیر ذکر شد. 
از دیگـر مـوارد عملکـردی ایـن کمیتـه بـه برگزاری جلسـات مشـترک با حضور شـرکت های 
مهندسـی مشـاور برق با توجه به آشـنایی ملموس تر با مشـکالت سیسـتم اتوماسـیون پست و 
ایجـاد کارگـروه تدوین آیین نامه پیشـنهادی شـرکت های یکپارچه سـاز جهت ارائه به شـرکت 
توانیـر بـود کـه در ایـن نشسـت مـورد اشـاره قـرار گرفـت. ضمنن بـا طـرح موضوع اسـتمرار 
حضـور کمیتـه در کلیـه رویدادهـای تخصصـی سراسـر کشـور نظیر توانیـر برای شـکل دادن 
بـه بـازار صنعـت اتوماسـیون، حضور فعـال کمیتـه در کنگـره بین المللی کنفرانـس حفاظت و 
اتوماسـیون شـبکه برق دانشـگاه علـم و صنعت و غیـره از مباحث مطروحه در این جلسـه بود. 
در ادامه با توجه به مصوبات قبلی کمیته در جلسه ای با مشاوران نفتی، مبنی بر برگزاری سمیناری 
در مورد لزوم استفاده از استاندارد IEC 61850، همچنین نظر به رویکرد مثبت سرمایه گذاران 
خارجی به استفاده از این استاندارد، پیشنهاد شد همایش مورد نظر در حاشیه برگزاری نمایشگاه 

صنعت نفت در اردیبهشت ماه سال 96 برگزار شود. 
دربخـش دیگری از این نشسـت برگزاری سمینــار آموزشـی مالیـات و دارایی و سـازمان تامین 
اجتماعـی به صـورت دوره ای جهـت آشـنایی بـا مفاهیـم و قوانین این سـازمان ها بـرای اعضای 
کمیته در دسـتور کار کمیته قرار گرفت. در ادامه مقرر شـد طی مکاتبه ای با اسـتعالم از اعضای 
کمیتـه، کارگـروه اجرایی اتوماسـیون توزیـع و کارگروه مخابـرات کمیته اتوماسـیون و مخابرات 
ایجـاد و نیـز کتابچه مرجع شـرکت های عضو کمیته اتوماسـیون و مخابرات به عنـوان راهنمای 
مرجـع بیـن اعضای سـندیکا و نهادهای اجرایی جهت اسـتفاده و تبادل دانـش فنی در مناقصات 

تهیه و چاپ شـود. 

برگزاریانتخاباتهیاترییسهکمیتهاتوماسیونومخابراتسندیکا
مجمـع عمومـی کمیتـه تخصصـی اتوماسـیون و مخابـرات سـندیکا روز سـه شـنبه نوزدهـم 
بهمن مـاه سـال جـاری ضمـن اخـذ رسـمیت از حضـور 33 نماینـده از 51 شـرکت  عضـو این 

کمیتـه آغـاز بـه کار کرد.  
در این نشست پس از پرسش و پاسخ و تبادل نظر میان شرکت کنندگان بنا به نتایج حاصله، 

تشکیل کارگروه اتوماسیون پروسس و نیروگاه در دستور کار قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست جهت آغاز انتخابات اعضای دور چهارم هیات رییسه کمیته 
تخصصی اتوماسیون و مخابرات، هیات رییسه سنی مجمع با رای حضار انتخاب شد که  بر این 

اساس صادق صیاد، کیوان عراقی و معصومه خضری عهده دار مسئولیت جلسه شدند.
ایـن نشسـت بـا اعـالم آمادگـی و معرفـی 15 نفـر از نماینـدگان حاضـر در جلسـه بـه عنوان 
داوطلبیـن انتخابـات هیات رییسـه ادامـه یافـت کـه از این میـان ایمـان رجایی از شـرکت پایا 
طـرح پارسـیس، موسـی احمدیـان از شـرکت رانین فرایند گسـتر، بابک میرشـاهی از شـرکت 
اهـرام فـن آوری قـدرت، مهدی مدنی از شـرکت پیمان خطوط شـرق و پیام غفاری از شـرکت 
اندیشـه های فرانگـر برسـام بـه عنـوان اعضـای اصلی و کـوروش تاجدینی از شـرکت ویسـتا 
جهـان بـه همـراه شـاهین شـکری از شـرکت اترک انرژی بـه عنـوان دو عضو علی البـدل این 

دور از هیات رییسـه کمیتـه سـندیکا انتخاب شـدند.
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گزارش کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
ازتعیینماموریتهایاجراییتااولینگامهادراجرایماموریتها
را روز  اولین جلسه رسمی خود  برابر صاعقه سندیکا  ارتینگ و حفاظت در  کمیته تخصصی 

چهارشنبه هشتم دی ماه سال جاری با حضور فعال تمامی اعضای هیات رییسه تشکیل داد. 
درابتدای این نشست از سوی سه نفر از اعضای جلسه جهت سمت ریاست کمیته اعالم آمادگی 
شد که پس از رای گیری از اعضای اصلی هیات رییسه، آرش الهی پناه به عنوان رییس کمیته و 

حمیدرضا حاج حسینی به عنوان نایب رییس مورد انتخاب قرار گرفتند.
عالوه بر این پیگیری موضوع اجرایی شدن مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و در صورت امکان 
اقدام نسبت به ارایه نقطه نظرات اصالحی به تدوین کنندگان این مقررات در دستور کار کمیته 

قرار گرفت.
اعضای کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا طی جلسات گذشته خود به بحث 
و تبادل نظر در خصوص چشم اندازها، ارزش ها و ماموریت های کمیته پرداختند که بر اساس 
دارایی  و  از جان  میزان حفاظت  باالترین  ایجاد  برای  این کمیته تالش  مهمترین چشم انداز 
انسان ها در برابر خطرات، تلفات و خسارات ناشی از برق گرفتگی، جریان های خطای الکتریکی و 

اصابت مستقیم و یا غیر مستقیم صاعقه ذکر شد.
در بحث از ارزش های اصلی کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا بر دو موضوع 
رعایت اخالق حرفه ای و عدم تخریب دیگران به همراه اولویت بخشی به حفظ جان و دارایی 

انسان ها مورد تاکید قرار گرفت.
براین اساس در تعریف ماموریت های کمیته با ذکر موضوع انطباق استانداردها و مقررات ملی 
چون  مواردی  صاعقه،  برابر  در  حفاظت  و  ارتینگ  با  مرتبط  بین المللی  روز  استانداردهای  با 
فرهنگ سازی و الزام به اجرای استانداردها، ارتقای مستمر سطح کیفی محصوالت و خدمات در 
راستای حفظ منافع مشتریان و ایجاد فضای کسب و کار شفاف برای رشد اقتصادی این صنعت 
اهم دیگر موارد مطروحه به عنوان ماموریت کمیته بود. عالوه بر این تعامل با کلیه نهادها، 
ارتینگ و حفاظت در برابر  سازمان ها، صنایع، گروه ها و ذینفعان جهت تحقق اهداف کمیته 

صاعقه در دستور کار قرار گرفت.
همچنین معرفی و آموزش استانداردهای موجود در حوزه ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه با نظر 
کارشناسان، متخصصان این صنعت و اعضای کمیته و نیز بهره مندی از شبکه های مجازی برای 

تحقق آن از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه بود.
اعضـای کمیتـه ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقـه در بخـش تبییـن برنامه هـا بـا بررسـی 
ظرفیت هـای آزمایشـگاهی موجـود درکشـور جهت تسـت تجهیـزات مـورد اسـتفاده در حوزه 
ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقـه، پیگیـری کارشناسـانه جهت تبدیل سـندیکا بـه مرجعی 
بـرای تاییـد صالحیـت و شناسـنامه دار کـردن کاالهـای تولید و عرضه شـده در ایـن صنعت را 

در دسـتور کار قـرار دادند.
در این راستا موضوعاتی چون تدوین آیین نامه اجرایی کمیته جهت ایجاد بستری مدون برای 
برگزاری جلسات و پیگری مصوبات، همچنین بررسی و استفاده بهینه از ظرفیت های سندیکا 
به خصوص فرصت حضور محمودرضا حقی فام نماینده وزیر نیرو در سندیکا مطرح شد و نحوه 
تعامل کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه با سازمان  نظام مهندسی، وزارت نیرو و وزارت 

کار مورد بررسی قرار گرفت. 
همچنین ضمن آخرین اقدامات جهت تکمیل و تصویب آیین نامه اجرایی کمیته ارتینگ، به منظور 
برقراری ارتباط کمیته با  دیگر نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی، نامه تیپ ارسالی به 

این سازمان ها تنظیم شد.
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گزارش کمیته انرژی های تجدیدپذیر
آسیبشناسیمشکالتاعضاوابهامزداییازپروژههایفتوولتاییک

که  برگزار شد  حالی  در  گذشته  ماه  تجدیدپذیر سندیکا طی یک  انرژی های  کمیته  جلسات 
جمع آوری مشکالت و پیشنهادهای اعضای کمیته جهت ارجاع به نهادهای ذی ربط نظیر وزارت 

نیرو و کارگروه های مرتبط در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسات با بیان مشکالت مختلف و نیز راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکالت 
از سوی اعضای کمیته، مجموعا مواردی چون نبود دستورالعمل مشخص جهت انتخاب زمین 
توسط سرمایه گذاران، عدم وجود Grid Code منسجم در کشور و مشخص نبودن نیازمندی 
اتصال این نیروگاه ها به شبکه، در کنار عدم دخیل بودن مشاوران در پروژه ها ، عدم آشنایی 
بسیاری از سرمایه گذاران با این شرکت ها، همچنین تبدیل شدن دولت به مصرف کننده نهایی 
برق در اجرای پروژه ها و عدم مسئولیت پذیری در قبال کیفیت اجرا به عنوان اهم مسائل مبتالبه 

اعضای کمیته مطرح شد.
تضمینی  برق  قیمت گذاری  نحوه  نبودن  روشن  شامل  مطروحه  مسائل  دیگر  این  بر  عالوه 
خریداری شده، فرار سرمایه گذاران به دلیل منوط بودن پروژه به تمدید قرارداد برای بخشی از 
سال، وجود موانع مختلف در صدور مجوز های قانونی در اجرای پروژه ها و نیز وجود خأل های 

آموزشی از جمله مشکالتی  بود که اعضا پیشنهاداتی برای حل آن ها ارائه دادند.
گفتنی است دبیر کمیته ضمن کاملتر کردن این موارد و تنطیم پیش نویس لیست مشکالت و 
پیشنهادهای کمیته، مراتب را به هیات مدیره و نیز کارگروه راه حل با حضور معاون هماهنگی توزیع 

شرکت توانیر ارسال کرد.
در یکی از این جلسات نظر به ابهامات موجود برای مددجویان سازمان کمیته امداد در رابطه با 
پروژه های خورشیدی که اخیرا در این سازمان تعریف  شده است، مصوب شد طی ارسال نامه ای 

به مدیریت کمیته امداد و درخواست جلسه با ایشان، درمورد ابهامات موجود بحث شود.
خـأل آزمایشـگاهی موجـود در صنعـت بـرق از دیگـر موضوعـات مورد اشـاره در این جلسـات 
بـود کـه پیشـنهاد شـد سـندیکا جهـت تدویـن موافقت نامه، با شـرکت اپیـل به منظـور تدوین 

اسـتانداردها و نیـز تجهیـز نظام آزمایشـگاهی مذاکـره کند.

گزارش کمیته توسعه صادرات
معرفیسهکنسرسیومصادراتیدرپروژههایعراق

از اهم اقدامات هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکا در یک ماه اخیر، شرکت در نشست 
ستاد همکاری های ایران و عراق در حوزه آب و برق با حضور نمایندگان دیگر نهادهای مربوطه 
بود که با هدف بررسی راهکارهای افزایش صنایع آب و برق به عراق در محل وزارت نیرو 

برگزار شد.
در این نشست بهرام  نظام الملکی دبیر این ستاد ضمن آنکه از نیاز 1000 مگاواتی استان بصره و 
تقاضای 850 مگاوات آن از ایران خبر داد، خاطر نشان ساخت: در فاز اول این صادرات از طرف 
ایرانی پیشنهاد شده است در فاز اول صادرات 500 مگاوات برق از طریق کابل از مسیر رودخانه 

اروند در دستور کار قرار گیرد.
 بر این اساس با توجه به درخواست رسمی رییس اتاق صنعت بصره مبنی بر نیاز بیش از 500 
مگاوات برق جهت تامین واحدهای صنعتی این استان و معرفی نمایندگان عراقی کمیته دو جانبه 
مقرر شد نسبت به معرفی طرف ایرانی در کمیته و همچنین برگزاری جلسه در تهران  یا بصره 

در اسرع وقت اقدام شود.
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عالوه بر این با توجه به اعالم مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب عراق مبنی بر واگذاری 
پروژه های مربوط به بازسازی شبکه خطوط انتقال برق و نصب کنتور در استان های بصره، زیقار، 
میسان و المثنی مقرر شد سه کنسرسیوم در رابطه با تجهیزات سیم وکابل، کنتورهای هوشمند و 
شبکه خطوط انتقال برق از سوی کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران معرفی شود.
بنابر مصوبات سندیکای صنعت برق ایران و دبیرخانه ستاد موظف شدند مصوبه پیشنهادی دولت را 
در خصوص تخصیص خط اعتباری یک میلیارد دالری در قالب اعتبار خریدار، تنها  برای استفاده 

در پروژه های صنعت آب و برق برای ستاد توسعه اقتصادی ایران، عراق و سوریه ارسال دارند.
هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکا در جلسه ای که به فاصله یک روز از نشست ستاد 
عراق صورت پذیرفت،ضمن اشاره به امکانات ستاد توسعه همکاری های ایران و عراق در حوزه 
آب و برق، تشکیل کنسرسیوم صادراتی مذکور مورد بحث و برررسی اعضا قرار گرفت و براین 
اساس اخذ بودجه از صندوق توسعه ملی برای پروژه های عراق در کنار برقراری روابط کارگزاری 

بین بانک توسعه صادرات و بانک اقلیمی در دستور کار قرار گرفت. 
در این نشست ضمن ارائه گزارشی از تشکیل کنسریوم صادراتی، درخواست کشورهای هدف 
و وزارت نیرو مبنی بر معرفی شرکت ها برای انجام پروژه و اعتراض شرکت های معرفی نشده، 
از دالیل لزوم تشکیل کنسرسیوم های صادراتی ذکر شد.  در این راستا کار مشترکی بین کمیته 
توسعه صادرات و کمیته مهندسین مشاور انجام گرفت که بر اساس خروجی آن، کمیته ای جهت 
معرفی  شرکت های مطرح در خصوص پروژه تشکیل خواهد شد. از دیگر اهداف مورد نظر 
برای این اقدام تجمیع قوا ذکر شد و تنظیم چهارچوبی جهت تشکیل کنسرسیوم با مالحظات و 

حساسیت باال مورد تاکید قرار گرفت.
از دیگر اقدامات اقدامات هیات رییسه این کمیته حضور در هیات اعزامی ایران در سفر بصره بود 
که در بخش دیگری ازاین نشست ضمن ارائه گزارشی از آن، بیان شد طی این سفر جلساتی 
با مدیرکل توزیع برق بصره و اداره آب این شهر انجام شد که با اعالم آمادگی جهت حضور 

شرکت های ایرانی در بصره خاتمه یافت.  
گفتنی است بهرام نظام الملکی دبیر ستاد ویژه توسعه همکاری های ایران و عراق در حوزه آب 
با توجه به عهده داری  ایننشست هیات ریسسه کمیته توسع صادرات  و برق ضمن حضور در 
مسئولیت بخش پشتیبانی داخلی در وزارت نیرو، ابراز امیدواری کرد با حمایت شرکت ها این 

بخش نیز به سمت صادرات سوق یابد و در این مسیر قول همکاری تام داد.
در خصوص علت یابی عدم حضور شرکت ها در عراق، طی این نشست مواردی چون تامین 
مالی، عدم ثبات امنیت، مطالبات و عدم ابالغ مناقصات برنده شده در جمع بندی کلی مشکالت 
از طریق  اعتباری  تعریف خط  پیشنهاد  براین  توسط رییس کمیته تجمیع و ذکر شد. عالوه 
صندوق توسعه و تاکید بر اهمیت موضوع بیمه کردن قراردادها که منجر به حمایت های الزم 
از طرف صندوق ضمانت صادرات در زمان بروز مشکل خواهد شد، از دیگر موارد مطروحه در 

این نشست بود.

گزارش کمیته تولید پراکنده 
پیشنهادتشکیلکمیتهمشترکتولیدپراکندهبهتوانیر

کمیته تولیدپراکنده سندیکای صنعت برق ایران در هفته های گذشته اقدام به برگزاری نشستی با 
مجری طرح تولیدپراکنده و انرژی های نو در شرکت توانیر کرد. 

در این نشسـت ضمن بیان مطالب جمع بندی شـده در این کمیته ذیل درخواسـت های کمیته، 
به تسـهیل و تسـریع در فرایند اخذ اطالعات از دسـتگاه های اجرایی چون شـرکت های توزیع 
و بـرق منطقـه ای اشـاره شـد. بر ایـن اسـاس فعال سـازی کمیتـه تولیدپراکنده شـرکت توانیر 
بـا پیشـنهاد عضویـت نماینـده سـندیکا در ایـن کمیته و دعـوت مـوردی از نماینـدگان وزارت 
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نفـت، شـرکت گاز یا کمیسـیون انرژی مجلـس مورد طرح وبررسـی قرار گرفـت. وی در ادامه 
مـوارد دیگـری از پیشـنهادهای کمیته تولید پراکنده شـامل بازبینی و اصالح دسـتورالعمل های 
توسـعه مولـد مقیـاس کوچک و نیز اسـتاندارد اتصال تولیـد پراکنده به شـبکه به ویژه در بخش 

فرم هـا و گردش کار عنوان شـد
 موضـوع تجدیـد نظـر درنحـوه نرخ گذاری خرید بـرق تولیدپراکنـده از دیگر مـوارد مطروحه از 
سـوی کمیتـه تولیدپراکنـده بود که در بنـد اول آن نرخ گـذاری پلکانی جهـت افزایش جذابیت 
سـرمایه گذاری در واحدهـای کوچکتـر  و در بنـد دوم اسـتفاده از تعرفه هـای تشـویقی مـورد 

پیشـنهاد قرار گرفت.
به منظور  برق  توزیع  شرکت های  از  برخی  بر  بیشتر  نظارت  چون  موضوعاتی  بر    این،  عالوه 
پیشگیری از جهت دهی سرمایه گذاران تولید پراکنده به سمت مشاور، تامین کننده یا پیمانکار 
خاص، در کنار ارزیابی و معرفی مشاوران و پیمانکاران ذی صالح در رابطه با مولدهای مقیاس 
کوچک مورد پیشنهاد قرار گرفت که در این رابطه کمیته تولید پراکنده سندیکا جهت هرگونه 

همکاری در امور اجرایی  اعالم آمادگی کرد.
 DG همچنیـن ضمـن درخواسـت اعـالم ظرفیت بهینـه و مکان هـای اولویت دار جهـت نصب
توسـط دسـتگاه های اجرایـی، بـر تقویـت نقـش بانک هـا در رونـق بـازار تولیدپراکنـده تاکیـد 
شـد. اعضـای ایـن کمیتـه در ادامه جهـت آزادسـازی ظرفیت صـدور موافقت نامـه جدید برای 
متقاضیـان واقعـی، ابطـال موافقت نامه هـا و پروانه هـای منقضـی را خواسـتار شـدند. مضاف بر 
ایـن الـزام صنایـع بـزرگ و مراکز تجـاری و مراکز مسـکونی بزرگ بـه اسـتفاده از منابع تولید 
پراکنده و  توسـعه اسـتفاده از منابع تولید پراکنده در روسـتاها از دیگر پیشـنهادهای این کمیته 

در ایـن نشسـت بود.
اعضای کمیته تولید پراکنده سـندیکا در این نشسـت با تاکید بر راهگشـا بودن حمایت صندوق 
 DGتوسـعه به ویـژه در بخـش ارزی جهـت توسـعه نیروگاه هـای تولیـد پراکنـده اذعان داشـتند
هـای بـزرگ تنهـا با صرف سـرمایه گذاری مردمـی امکان توسـعه نخواهد داشـت. در این رابطه 
اضافـه شـد پیش پرداخـت قراردادهای تضمینـی اگر از طرف شـرکت توانیر پرداخت شـود دارای 
سـود پایـه 21 درصـد اسـت کـه تا حـدود 25 درصد نیـز خواهد رسـید و این خود مزیـد بر علت 

شـده و از رونـق این بازار خواهد کاسـت.
در ادامه پرستو نریمیسا مجری طرح تولید پراکنده و انرژی نو شرکت توانیر به شرحی از اقدامات 
شرکت توانیر و وزارت نیرو در زمینه نیروگاه های پراکنده پرداخت. براین اساس در نهایت مقرر شد 
سندیکا ضمن ارسال نامه ای به وزارت نیرو خواستار حضور نمایندگانی از این تشکل در جلسات 
برگزاری  این جلسه همچنین  در  تولیدپراکنده شود.  زمینه  در  تصمیم گیری و سیاست گذاری 
نشستی با منصور فتحعلی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق نظر به ماموریت 

وی در خصوص بهبود کسب و کار تولیدپراکنده در دستور کار قرار گرفت.

گزارش کمیته حقوقی قراردادها
تعیینتکلیفتمامیموادقانونیموضوعداوری

کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا در راستای ماموریت محوله هیات مدیره سندیکا به این 
کمیته، طی برگزاری چند نشست در خصوص بحث و بررسی موضوع داوری به نهایی  سازی 

تمامی ماده های باقی مانده این موضوع مبادرت ورزید.
در نهایت پس از نهایی شدن دستور العمل های تشکیل کمیته حل اختالف دیگر موضوعات مالی 

مربوطه، مراتب به همراه موضوع داوری در اختیار هیات مدیره سندیکا قرار گرفت.
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گزارش کارگروه قراردادهای متوقف
در بهـداشت و راه نفت، وزارتخـانـههــای راهـکار بـررسی

قراردادهـایمتوقف
طی جلسات کارگروه قراردادهای متوقف، جهت بررسی روند کارگروه مشترک توانیر و سندیکا 
در یک ماه گذشته، با توجه به بررسی 46 فقره قرارداد، نشستی با مدیر عامل شرکت توانیر 
جهت انعکاس موضوعات کارگروه و طرح درخواست ها در اولویت برقرار شد. همچنین مقرر شد 

هماهنگی های الزم جهت برگزاری جلسه با وزیر نیرو صورت پذیرد.
عالوه بر این با توجه به اقدامات صورت گرفته در وزارتخانه های دیگر اعم از نفت، راه و بهداشت 
جهت برون رفت از معضل قراردادهای متوقف، مقرر شد موضوعات مربوط به وزارت نفت توسط 
مهدی مسائلی و امیرحسین طاهر زاده و موضوعات مربوط به وزارت راه و شهرسازی توسط 

محمودرضا مرتضوی در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و به کارگروه اعالم شود.
نهایتا با توجه به مذاکره تلفنی با مدیر امور قراردادهای وزارت نفت به تصویب رسید مجوزهای 

مربوط به آن وزارتخانه توسط دبیر سندیکا دریافت و در اختیار کارگروه قرار گیرد.
در دیگر  جلسه این کارگروه با حضور  و نظر سید محمد موسوی نماینده شرکت توانیر اخذ مجوز 
ادامه فعالیت با شرایط برد-   برد از سازمان برنامه و بودجه به عنوان  گام بعدی کارگروه مشترک 

قراردادهای متوقف ذکر شد.
بر این اساس تنظیم نامه ای خطاب به معاونت سازمان برنامه و بودجه با امضای وزیر نیرو، در 
خصوص اخذ مجوز برای ادامه قراردادها با شرایط برد برد در دستور کار کارگروه قرار گرفت. 
همچنین به تصویب رسید با اقدام کارگروه پیشنهاد ارسال نامه ای از طرف وزیر نیرو به مراجع 
ذی صالح در خصوص اخذ مجوز برای قراردادهایی که به هیچ عنوان قابلیت ادامه ندارند مورد 

پیگیری قرار گیرد.

گزارش کارگروه راه حل
طرحفرمولسندیکادرکارگروهملیکاهشتلفات

کارگروه راه حل سندیکا با حضور محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در 
نشست اخیر خود با توجه به لزوم حل مشکالت اعضا، اهم موارد ارسالی از جمله مناقصه 95/106 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان مورد بحث و بررسی قرار داد که بر اساس آن مقرر شد کمیته 
سازندگان یراق آالت توزیع سندیکا در اسرع وقت نسبت به تهیه پاسخ نامه شرکت توزیع اقدام کند.
معاونت  به  سندیکا  سوی  از  مطالبات  تهاتر  خصوص  در  مشخص  سازوکاری  ارائه  ادامه  در 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  توزیع  به شرکت های  آن  ابالغ  و  توانیر  توزیع شرکت  هماهنگی 
همچنین مقرر شد سندیکا مواردی را که شرکت های توزیع خالف حدود و عرف معین عمل 

می کنند به دفتر معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر جهت بررسی و پیگیری انعکاس دهد.
عالوه بر این در خصوص بحث تهاتر و تبعات مالی با تصویب کارگروه راه حل نامه ای از سوی سندیکا 
به مدیرعامل شرکت توانیر با رونوشت به معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر ارسال شد. همچنین 
به منظور رسیدگی به موضوع بستانکاری اعضای کمیته سازندگان یراق آالت توزیع و مناقصه آب 
منطقه ای قم، مکاتباتی جداگانه با معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر انجام شد. در خصوص موضوع 
اوراق تسویه، به تصویب رسید این موضوع از طریق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی پیگیری 
شود. در ادامه جهت ترغیب کمیسیون انرژی مجلس به حمایت از طرح های کاهش تلفات، درخواست 
مالقاتی حضوری با اعضای کمیسیون در دستور کار قرار گرفت. براین اساس در خصوص فرمول مالی 
سندیکا برای طرح های کاهش تلفات مقرر شد این موضوع در کارگروه ملی کاهش تلفات از سوی 

نماینده سندیکا عنوان و مدل نهایی از سوی اعضای کارگروه بررسی و در اولین جلسه ارایه شود.
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گزارش کارگروه مالیات
تنظیمدرخواستاستمهالبدهیشرکتهایخوشحساب

کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده سندیکا پیرو جلسه مشترک کمیته تخصصی مهندسی 
با موضوع درخواست معافیت شرکت های خوش حساب و  با اعضای این کارگروه و  بازرگانی 

مشکالت قانونی در اجرایی شدن این درخواست تشکیل جلسه  داد.
براین اسـاس کارگروه مالیات طی نشسـت اخیر خود از نماینده کمیته مهندسـی بازرگانی جهت  
بحـث و بررسـی در خصـوص این درخواسـت دعـوت به عمـل آورد. در این نشسـت دبیر کمیته 
بـه تبییـن مسـائل و مشـکالت احصاشـده اعضـا پرداخـت کـه طـی سـه مرحله اطالع رسـانی 
سـندیکا، از شـرکت های عضـو دریافـت و توسـط کارگـروه مالیـات دسـته بندی شـده بـود. این 
مشـکالت پـس از نهایی شـدن، در 5 محـور اصلـی طـی نامه ای خطـاب به رییس کل سـازمان 

امور مالیاتی کشـور ارسـال شـد.
در ادامه پس از بحث و بررسی اعضای کارگروه و نماینده کمیته مهندسی بازرگانی مقرر شد 
موضوع درخواستی کمیته مبنی بر استمهال بدهی شرکت های خوش حساب طی نامه ای برای 

مجلس ارسال و پیگیری شود.
همچنین مقرر شد با تنظیم یک بند جداگانه تحت عنوان استمهال بدهی موضوع درخواستی این 
کمیته در جلسه ای که با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور برگزار خواهد شد، در کنار محور های 

اصلی مشکالت اعضا مطرح شود. 

گزارش کمیته سازندگان تابلوهای برق
تجمیعنظراتاعضاجهتتدویناهداف

کمیته سازندگان تابلوهای برق سندیکا در نشست اخیر خود به منظور تعیین اهداف و برنامه های 
کمیته تابلوسازان و ایجاد بهترین و بیشترین ارتباط با شرکت های عضو کمیته سازندگان تابلوهای 
برق، درخواست نظرات، پیشنهادات، مسائل و خواسته های شرکت های عضو کمیته تابلوسازان 
در راستای تهیه و تدوین اهداف و برنامه های آتی کمیته و اعالم نتایج اقدامات به عمل آمده در 

دستور کار قرار داد.
براین اساس مقرر شد از شرکت های عضو کمیته تابلوسازان درخواست شود هرگونه مشکالت 
احتمالی خود را در خصوص ارزیابی ها جهت بررسی بیشتر به هیات رییسه این کمیته منعکس کنند.

گزارش کمیته سازندگان یراق آالت توزیع
ضرورتپیگیریقراردادتیپ،مطالباتوموضوعخامفروشی

کمیته سازندگان یراق آالت در جلسات خود طی یک ماه گذشته لزوم پیگیری و ابالغ قرارداد 
تیپ، مطالبات و قیمت باالی مواد اولیه و ممانعت از خام فروشی را از سوی هیات مدیره سندیکا 
خواستار شد و دراین راستا لزوم پیگیری موضوع »پرداخت ریالی مطالبات« از مسیرهای گوناگون 

مورد تاکید قرار گرفت.
گفتنی است پیرو اقدامات قبلی این کمیته، شرکت توزیع نیروی برق لرستان طی نامه ای متعهد 
به پرداخت مطالبات فروشندگان و تامین کنندگان کاال و پیمانکاران در مناقصه باتوجه به نقدینگی 

این شرکت شد.
بررسـی ابهامات و مغایرت های متن اسـناد و شـیوه اجرای مناقصه شـرکت توزیع نیروی برق 
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خراسـان رضـوی و انعـکاس آن از دیگـر اقدامات این کمیتـه بود. کمیته سـازندگان یراق آالت 
توزیـع همچنیـن ضمـن بررسـی موضوع مناقصـه شـرکت توزیع نیروی بـرق اردبیـل و نتایج 
حاصلـه از ایـن مناقصه طـی نامه هایی موضوع دارا بـودن گواهی تایید صالحیت توسـط برنده 
یـا برنـدگان مناقصه اردبیل منعکس سـاخت. در ایـن نامه همچنین اعتراض کمیته نسـبت به 
نگهـداری ضمانت نامه حسـن انجـام تعهدات توسـط شـرکت های توزیع تحت عنـوان گارانتی 

5 سـاله با شـرکت توانیر مورد مکاتبـه قرارگرفت.
ارسـال نامـه شـماره  1293-95  بـه مدیـر کل دفتـر تلفیـق و اطالعات مالی شـرکت توانیر با 
موضـوع پیگیـری مطالبـات اعضـای کمیته از دیگـر اقدامات کمیتـه بود و اعالم شـد پیگیری 

تـا اخذ نتیجـه ادامـه می یابد.
در جلسـه اخیـر این کمیتـه به دنبال طـرح موضوع دریافت مطالبات یراق سـازان کـه از تیرماه 
سـال جـاری طـی ارسـال نامه هـای مکـرر بـه بخـش هـای مختلـف شـرکت توانیـر اعـم از 
مدیرعامـل، معاونـت هماهنگی توزیـع و مدیرکل دفتر تلفیـق و اطالعات مالـی مورد پیگیری 

قـرار گرفته اسـت، گزارشـی از رونـد پیگیری کار ارائه شـد.
 براساس گزارش دبیر کمیته یراق سازان توزیع، نامه ارسالی به دفتر معاونت هماهنگی توزیع به 
رییس گروه بودجه توزیع ارجاع شده که درنهایت دستور اقدام از طریق تهاتر صادر شده است؛ 
مشروط به اینکه هر یک از 11 شرکت متقاضی به صورت کتبی رضایت خود را از انجام تهاتر به 

همراه تائید از شرکت توزیع مربوطه اعالم کنند.
اعضا ضمن ابراز تاسف از اینکه درخواست پرداخت مطالبات معوقه پس از گذشت چهار ماه در 
سیکل معیوب تهاتر قرار گرفته است، تاکید کردند که بالغ بر یک سال است پیشنهاد تهاتر ازسوی 
شرکت های توزیع نیروی برق برای اعضای کمیته یراق آالت توزیع ارسال شده و توسط برخی 
از اعضا تا مرحله نهایی دنبال شده است اما به دلیل وجود نقایص در طرح تهاتر، بخشی از رقم 

مطالبات شرکت ها سوخت شده است. 
به دنبال این امر، اعضای کمیته سازندگان یراق آالت توزیع با تصریح به اینکه برخی از مطالبات 
برای آن ها  قرارداد هیچگونه رقم دیرکردی  بوده و برخالف نص  به سالیان گذشته  مربوط 

محاسبه نشده است، بر ضرورت پرداخت ریالی مطالبات تاکید کردند.
در ادامه پس از بررسی همه جانبه کار و طرح موضوع در حضور دبیر سندیکا مقرر شد برای 
پرداخت ریالی مطالبات از طریق مدیرعامل شرکت توانیر اقدام شود که در این راستا نامه ای 

تنظیم و ارسال شد.

گزارش کمیته سازندگان سیم و کابل 
حمایتهمهجانبهازرفعچالشتامینمواداولیه

اعضای کمیته سازندگان سیم و کابل طی نشستی ضمن ارائه گزارش نشست مطبوعاتی مشترک 
14 تشکل تولیدی در خصوص چالش تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه با محوریت سندیکای 
صنعت برق توسط علیرضا کالهی رییس هیات مدیره سندیکا و رییس کمیته سازندگان سیم 
و کابل، از تهیه و ارسال نامه ای به دکتر حسن روحانی رییس جمهور اسالمی ایران  با امضای 

مشترک 14 تشکل خبر دادند.
اعضای حاضر در جلسه ضمن تایید این فعالیت رییس کمیته، با بحث و تبادل نظر در خصوص 
ابعاد مختلف مشکالت موجود در تامین مواد اولیه داخلی، از ادامه این گونه تالش های جمعی 

حمایت کردند.

اخبـار

106



 گزارش کمیته کاهش تلفات 
مدلسازیاستفادهازظرفیتهایماده12قانونرفعموانعتولید

کمیته کاهش تلفات سندیکا در جلسات اخیر خود ضمن تعیین ترکیب جدید کمیته به انتخاب 
رییس و نایب  رییس کمیته پرداخت که براین اساس اکبر هوشیار به عنوان رییس کمیته انتخاب و 
مهدی مسائلی با اعالم آمادگی به سمت نایب رییس معرفی شد و به تصویب رسید جلسات مجمع 

عمومی این کمیته جهت تبادل اطالعات با اعضا به صورت فصلی برگزار شود.
در  کمیته  آتی  برنامه های  تدوین  و  اقدامات گذشته  بازبینی  به  بعدی  در جلسات  کمیته  این 
خصوص ماده 12 قانون رفع موانع تولید پرداخت. همچنین پس از ارائه گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته به منظور ارتباط با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی جهت طرح موضوعات 
کاهش تلفات و درخواست تخصیص وقت مالقات از آن کمیسیون مقرر شد تا قبل از برگزاری 

این نشست موارد قابل طرح به طور کامل در کمیته  مورد جمع بندی قرار گیرد.
عالوه بر این پیشنهاد ارائه شده تحت عنوان »مدلی برای استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید برای کاهش تلفات« پس از اصالحات نهایی به عنوان پیشنهاد کمیته کاهش 
تلفات سندیکای صنعت برق به مراجع و ارگان های تصمیم گیر در این حوزه ارائه شد تا از این 

طریق زمینه تعریف پروژه و ایجاد کار برای اعضای محترم فراهم شود.
موضوع تهیه قرارداد تیپ برای پروژه های کاهش تلفات از دیگر مباحث مطروحه در جلسات این 
کمیته بود که بر اساس انجام اقدامات اولیه آن در دوره قبلی کمیته، با توجه به لزوم واگذاری 
تهیه این قرارداد به یک گروه یا موسسه واجد شرایط و ذی صالح و نیاز به پرداخت هزینه در این 
مورد، مقرر شد موضوع تخصیص بودجه از طریق اتاق بازرگانی، توسط دبیرخانه سندیکا و دبیر 

کمیته مورد پیگیری شود.

گزارش کمیته مهندسی بازرگانی
درخواستدورههایآموزشیبیمهومالیاتجهتاعضایکمیته

کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا در یکی از جلسات خود با حضور اعضای هیات رییسه 
این کمیته و مشاور سازمان تامین اجتماعی سندیکا به اهم مسائل اعضای کمیته در رابطه با 

موشوع تامین اجتماعی پرداخت.
براین اساس ارائه راهکاری از سوی کمیته به هیات دولت، مجلس و نهادهای اجرایی جهت درنظر 
گرفتن جای تنفسی برای شرکت های خوش حساب مورد پیشنهاد قرار گرفت و توضیحاتی در 
خصوص قوانین سازمان تامین اجتماعی توسط مشاور سندیکا ارائه شد. دراین رابطه موضوعاتی 
چون حسابرسی قطعی شده شرکت ها برای دریافت کارت بازرگانی، اعمال حسابرسی سال به 
سال بیمه همانند مالیات و دارایی، همچنین خرید و حمل کاال از اهم موارد مطروحه در این 
نشست بود. عالوه براین با اشاره به قانون رفع موانع تولید، بخشنامه های3/11 و 9/14 به ترتیب 
به عنوان آخرین بخشنامه های صادره در خصوص حسابرسی شرکت های بازرگانی و شرکت های 

تولیدی مورد طرح و بررسی قرار گرفتند. 
همچنین به تصویب رسید کارگاه های آموزشی بیمه و مالیات به صورت دوره ای توسط مشاورین 
بیمه و مالیات سندیکا برای شرکت های عضو کمیته برگزار شود. عالوه بر این بحث و بررسی 
پارامترهای موضوع یکپارچه سازی اعضای کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی در دستور کار 

جلسه آینده کمیته قرار گرفت.
موضوع  جلسات،  دیگر  در  مطابق مصوبات خود  بازرگانی سندیکا همچنین  مهندسی  کمیته 
مورد  بعدی  اقدامات  منظور  به  سندیکا  دبیرخانه  به  ارائه  جهت  را  برق  قیمت  واقعی سازی 

کارشناسی قرار داد. 
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گزارش کمیته مهندسی مشاور
تعیینترکیبجدیدهیاترییسهکمیتهمهندسینمشاورسندیکا

مجمع عمومی کمیته تخصصی مهندسین مشاور سندیکا روز دوشنبه هجدهم بهمن ماه سال 
جاری ضمن اخذ رسمیت از حضور نیمی از نمایندگان شرکت های عضو آغاز به کار کرد.  

در ابتدای این نشست ضمن ارائه خالصه عملکرد دو ساله کمیته مهندسین مشاور سندیکا و 
شرح  پیگیری  های انجام شده توسط رییس کمیته، علیرضا شیرانی مدیرعامل شرکت موننکو به 
ارائه گزارشی تحت عنوان »خدمات مهندسی تهدیدها و فرصت ها« پرداخت که نظر به استقبال 
حاضرین مقرر شد ضمن ارسال این گزارش به کلیه اعضا، اولویت های آن استخراج و مورد 

پیگیری قرار گیرد.
این نشست با اعالم آمادگی و معرفی 9 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان داوطلبین 
انتخابات هیات رییسه ادامه یافت که از این میان محسن پوررفیع عربانی از شرکت نامداران 
صنعت انتقال، احمد فریدون درافشان از شرکت قدس نیرو ، فرامرز قلیچی از شرکت موننکو، 
علی اصغر امجدی از شرکت مشاور نیرو و سیدجعفرسیدموسوی از شرکت پارس نیرو کیش به 
عنوان اعضای اصلی و منصور سعیدی از شرکت مشانیر  به عنوان عضو علی البدل این دور از 

هیات رییسه کمیته سندیکا انتخاب شدند.
تعیین رییس و  اولین جلسه ضمن  اعضای جدید هیات رییسه کمیته در    پایان مقرر شد  در 

نایب رییس کمیته فعالیت خود را آغاز کنند.

گزارش دوره های آموزشی
ازپستهایفشارقویتاPVSYSTدردورههایمعاونتآموزش
معاونت آموزش و پژوهش سندیکا طی دو ماهه اخیر اقدام به برگزاری دو دوره آموزشی با عناوین 
»طراحی پست های فشار قوی« و »مبانی تئوری و کاربردی سیستم های فتوولتاییک و آموزش 

نرم افزار PVSYST«  در سندیکا کرده است.
دوره آموزشی»طراحی پست های فشار قوی« به مدت 16 ساعت در سندیکای صنعت برق ایران 
برگزار شد.  این دوره با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه تهران و موسسه اگاهان 
نیرو و تدریس محمود احمدی پور از اعضای انجمن مهندسی برق و الکترونیک طی دو روز برپا بود.
شایان ذکر است مواردی چون مروری بر ساختمان و عملکرد تجهیزات فشار قوی، انتخاب 
شینه بندی در پست های فشار قوی، آشنایی با انواع دیاگرام های تک خطی و نیز اصول الزم 
در آرایش فیزیکی تجهیزات با عایق هوا )AIS( به عنوان سرفصل های دوره آموزش داده شد. 
عالوه بر این موضوع آشنایی با طرح استقرار فیزیکی سوییچ گیرهای گازی )GIS(، اصول الزم 
در انتخاب محل پست، هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی و اصول محاسبات و انتخاب 
این دوره  ارائه در  از دیگر سرفصل های مورد  پارامترها و مشخصات فنی تجهیزات پست ها 

آموزشی بوده است.
دومین دوره آموزشی نیز با عنوان »مبانی تئوری و کاربردی سیستم های فتوولتاییک و آموزش 

نرم افزار PVSYST« به مدت 16 ساعت در سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.  
برگزاری این دوره دو روزه که با همکاری موسسه آموزشی متاکو و  محمد محمدی به عنوان 
مدرس دوره و کارشناس سیستم های فتوولتاییک صورت می گرفت، با حضور جمعی از نمایندگان 
شرکت های عضو سندیکا  به کار خود پایان داد. مواردی چون اصول تابش خورشید و نحوه 
تکنولوژی  انواع  الکتریسیته،  تولید  در  خورشیدی  سلول های  عملکرد  نحوه  انرژی،  دریافت 
صفحات فتوولتاییک و راندمان عملکرد آن ها، در کنار معرفی تجهیزات در سامانه های تولید 
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از   .. باتری ، شارژ کنترلر، مانیتورینگ و  اینورتر،  برق خورشیدی شامل صفحات فتوولتاییک، 
جمله سرفصل های اصلی ارائه شده در این دوره بوده است. همچنین در این دوره معرفی انواع 
سیستم های فتوولتاییک از دیدگاه ارتباط تجهیزات با یکدیگر و هدف از نصب سیستم، اصول 
طراحی سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه برق رسانی و نیز اصول طراحی سیستم های جدا 

از شبکه برق رسانی صورت گرفت. 
عالوه بر این موضوعاتی چون نصب، راه اندازی، نگهداری سیستم وعیب یابی در آن، معرفی 
امکانات نرم افزار PVSYST  طراحی و شبییه سازی سیستم های فتوولتائیک و معرفی امکانات 
نرم افزار Sunny Design و نیز طراحی و بهینه سازی نیروگاه های فتوولتاییک با اینورترهای 

شرکت SMA آلمان از دیگر سرفصل های تریس شده در این دوره بوده است. 
گفتنی است بر اساس نظرسنجی انجام شده، میزان رضایتمندی شرکت کنندگان در دوره مذکور 

71 درصد اعالم شده است.

تشکیلدوکمیتهسازندگانتجهیزاتوبهبودکسبوکاردرشعبهاصفهان

سندیکای صنعت برق اصفهان روز شنبه دوم بهمن ماه سال جاری با حضور اعضا اقدام به 
برگزاری نشستی در محل اتاق بازرگانی این استان کرد.

طی این جلسه ضمن مطرح شدن طرح بیمه تکمیلی شرکت های عضو شعبه اصفهان، مصوب 
به منظور  مراتب  آن ها  گوناگون  دریافت طرح های  و  بیمه  با شرکت های  مذاکره  از  پس  شد 
تصمیم گیری به هیات   مدیره ارجاع شود. همچنین ارتباط با 400 شرکت فعال در توزیع استان و 

تالش برای عضویت آن ها در اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گرفت.
طی این جلسه تشکیل کمیته سازندگان تجهیزات به سرپرستی محسن میرزرگر نماینده شرکت 
گلنور و کمیته بهبود کسب و کار به سرپرستی حمید فاضل به تصویب رسید و مقرر شد کمیته 

توزیع به سرپرستی احمدرضا صافی ادامه کار دهد.
در ادامه این نشست مهدی مسائلی دبیر شعبه اصفهان ضمن تاکید بر همکاری بیشتر اعضا، 
رابطه همکاری کارفرمایان و  این  تبیین و در  را  ماه  پایان  پر در  بانک و حساب های  چالش 

بانک های مربوطه را خواستار شد.

دبیر شعبه اصفهان در نشست اتاق اصفهان مطرح کرد
محوریتساماندهیوواکسیناسیونکسبوکاردرپایداریمعامالت
تشکیل کمیته پایش بخشنامه های دولتی موثر بر کسب وکار در جلسه دوم بهمن ماه کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان، مورد موافقت قرار گرفت که این امر با پیگیری مهدی مسائلی دبیر 
شعبه اصفهان و رییس کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری اتاق اصفهان صورت پذیرفت.
همچنین طی این جلسه مهدی مسائلی به تبیین طرح هجینگ )HEDGING( یا پایدارسازی 
معامالت پرداخت و راجع به پیگیری این موضوع دو محور ساماندهی کسب وکار و واکسیناسیون 

کسب و کار در برابر اقتصاد کالن راپیشنهاد داد.
براین اساس در رابطه با محور ساماندهی کسب وکار، اجرای آن را شامل هماهنگی پیمانکاران 
با یکدیگر و با سازندگان و در راستای پرهیز از جنگ قیمت ها دانست. وی خاطر نشان ساخت: 
دومین محور پیشنهادی مستلزم انتقال ریسک به کارفرمای دولتی، شبه دولتی و خصولتی است. 
با طرح این موارد برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش هایی با این موضوعات در محل اتاق 

بازرگانی اصفهان به تصویب کمسیون رسید.
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PEDSTCفراخوانحضوردرهشتمینکنفرانسبینالمللی
هشتمین کنفرانس بین المللی سامانه ها و فناوری های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی 
)PEDSTC( در روزهای بیست و ششم الی بیست وهشتم  بهمن ماه سال جاری در محل دانشگاه 
فردوسی مشهد برگزار خواهد شد که پیرو هماهنگی به عمل آمده، شعبه خراسان سندیکا به 

عنوان یکی از متولیان برگزارکننده این کنفرانس خواهد بود. 
براین اساس این شعبه از اعضای سندیکا دعوت به عمل آورده است تا ضمن شرکت در این 

کنفرانس از نمایشگاه جانبی که در حاشیه آن برگزار خواهد شد بهره مند شوند.
شایان ذکر است باتوجه به اهمیت و جایگاه ویژه این کنفرانس، شرکت هایی که تمایل داشته 
باشند می توانند به عنوان حامی این کنفرانس حضور و تقاضای خود را به صورت کتبی حداکثر تا 

روز شنبه شانزدهم بهمن ماه به دبیرخانه شعبه خراسان سندیکا ارسال کنند.
فرم پیش ثبت نام جهت مشارکت در نمایشگاه جانبی این کنفرانس در  لینک زیر قابل دریافت 
خواهد بود. همچنین عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 38836050-

051 تماس حاصل فرمایند.

اخبار شرکت های عضو

مدیرانشرکتفراگستربیستوندرجمعکارآفرینانبرتراستانالبرز
مدیرعامل شرکت فراگستر بیستون در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان البرز بر اساس 
رای هیات علمی این جشنواره  به عنوان کارآفرین برتر و شایسته تقدیر سال 1395 این استان 

برگزیده شد. 
این مراسم سی ام دی ماه سال جاری با حضور مسئوالن استانی و وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی 
در سالن میالد شهرداری کرج برگزار شد و طی آن از مجموع 222 ثبت نام کننده در سامانه 
کارآفرینان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز، تعداد 14 کارآفرین برتر از جمله 
شرکت فراگستر بیستون پس از جمع بندی امتیازات و پاالیش اطالعات بر اساس شاخص ها و 
امتیازات وزارتخانه، در طی بازدید داوران جشنواره از محل و بررسی کارگروه علمی انتخاب شدند.
اسماعیل خلیلی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این مراسم اظهار داشت: 
کارآفرینان برتر حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات استان در ادامه به جشنواره ملی راه پیدا خواهند 

کرد و با کارآفرینان برتر سایر استان ها رقابت می کنند.

اعطاینشانامینالضرببهمدیریتشرکتالکتروکویر
رییس هیات مدیره شرکت الکتروکویر  به عنوان کارآفرین نمونه ایرانی موفق به دریافت تندیس 

و نشان امین الضرب، بنیان گذار اتاق بازرگانی در ایران شد. 
در مراسم امین الضرب که روز یکشنبه سوم بهمن ماه به مناسبت 133 سالگی اتاق بازرگانی در 
محل تاالر وحدت برگزار می شد، عالوه بر 7 کارآفرین ایرانی، 12 نفر از پیشکسوتان در کنار 
4 پژوهشگر و رسانه برتر در حوزه کارآفرینی و حمایت از بخش خصوصی هم با اعطای نشان 

امین الضرب مورد تجلیل قرار گرفتند.
به  برتر  تولیدکنندگان  و  کارآفرینان  بخش  در  می شد،  اهدا  سطح  چهار  در  که  تندیس  این 
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محمدمهدی فنایی رییس هیات مدیره این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران و بنیان گذار 
گروه صنعتی کویر تعلق گرفت.

گفتنی است این کارآفرین نمونه در سال 1361 اقدام به راه اندازی و تاسیس شرکت الکتروکویر 
برای خودکفایی در تولید تابلو برق در شهر مادری اش، یزد، کرد و اکنون تعداد شرکت های 

زیرمجموعه گروه صنعتی کویر به 14 شرکت رسیده است.
این گروه صنعتی با 2500 نفر کارکنان مشغول به کار و صادراتی معادل 20 میلیون دالر در سال 
گذشته، سال ها است با شرکت زیمنس همکاری دارد و بسیاری از محصوالتش را تحت لیسانس 

زیمنس آلمان تولید می کند.

اخذگواهینامهISO 9001: 2015توسطگام
شرکت صنعتي گام، دوازدهم بهمن  ماه سال جاری موفق به اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد 

ISO 9001: 2015 شد.

به گزارش روابط عمومي این شرکت، گام اولین و تنها شرکت فعال در حوزه برق و انرژي است 
که تاکنون، موفق به اخذ این گواهینامه معتبر بین المللی شده است.

 SGS ایران، در میان تمام شرکت هایي که توسط ِسندیکای صنعت برق  این شرکِت عضو 
ممیزي مي شوند، هفتمین شرکتي است که به تازگي موفق به اخذ این گواهینامه شده است. 

براساس این گزارش، با وجود تغییرات عمده  در الزامات نسخه جدید این استاندارد نسبت به نسخه 
2008 آن که نیازمند تکاپوی جدی تمامي واحدهاي شرکت از ابتداي سال جاري بوده است، 
شرکت گام با بیش از 300 پرسنل مستقر در تهران و اراک موفق شد فعالیت هاي گسترده خود 
را در بخش هاي مختلف با این الزامات منطبق کند و سرانجام پس از دو روز ممیزي دقیق، با 

سربلندی موفق به دریافت این گواهی نامه شود. 

صدای خوش تولید در رسانه ملی
کیانترانسفودریکقدمیثبتیکاستانداردجدیدجهانی

مدیرعامل شرکت صنایع کیان ترانسفو، طی روزهای گذشته در برنامه مجله فناور از اخبار 21 
شبکه یک سیما به عنوان نخبه برتر دانشگاه صنعتی شریف و یکی از تولیدکنندگان موفق در 

صنعت برق معرفی شد.
محمدباقر سوزنچی کاشانی، در این برنامه با بیان آنکه در گروه کیان ترانسفو طیف کاملی از 
تجهیزات ردیف توزیع و فوق توزیع در صنعت برق تولید می شود گفت: در حال حاضر تکنولوژی 
از ردیف  ساخت ترانسفورماتورهای 3D Wound Core در این شرکت استفاده می شود که 
ترانسفورماتورهای کم تلفات است. مدیرعامل این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران، با 
بیان این مطلب افزود: در ردیف پست های کمپکت فوق توزیع، کیان ترانسفو تنها شرکت در دنیا 

است که تولید این تجهیز را انجام می دهد. 
سوزنچی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این تجهیز تاکنون در دنیا سابقه اجرا نداشته، 
نیازمند تدوین استاندارد در IEC بوده است که این مهم نیز با همکاری دکتر وکیلیان رییس 
دانشکده مهندسی برقی دانشگاه صنعتی شریف در کمیته مربوطه در IEC در دست انجام است. 
وی در همین رابطه افزود: این نوع از پست های کمپکت در اردیبهشت ماه سال آینده طی جلسه 
کمیته مرکزی IEC به تصویب خواهد رسید و بدین ترتیب استاندارد جهانی این نوع پست به 

نام ایران ثبت خواهد شد.
سوزنچی در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: در زمان تحریم   ها نیز با توجه به مشکالتی که در 

اخبار شركت هـای عضـو
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بحث قطعه سازی تجهیزات مورد نیاز در صنعت برق وجود داشت، این شرکت وارد شد و بخشی 
از نیاز داخلی را تامین کرد. تا جایی که هم اکنون قریب به 98 درصد نیاز داخلی به واسطه تولیدات 
شرکت های داخلی چون کیان ترانسفو برآورده می شود. وی تصریح کرد: این امر ایران را از وادی 
مصرف کنندگی خارج و بدل به یک کشور تولیدکننده در این عرصه کرده است که حتی برای 

تولیدات جدید خود در سطح جهانی استاندارد نیز تدوین می کند.
بنا به گفته مدیرعامل شرکت کیان ترانسفو: در تولید کلیدهای 63 کیلوولت و 132 کیلوولت فوق  
توزیع با تکنولوژی GIS، کشور ایران پنجمین یا ششمین کشوری است که به واسطه تولیدات 
این شرکت و با همکاری برق منطقه ای خراسان به جمع دارندگان این تکنولوژی پیوسته  است.
گفتنی است این شرکت دانش بنیان، صادرکننده تجهیزات و قطعات صنعت برق به ترکمنستان، 

ترکیه، قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه است.

اخبار صنعت برق  و سندیکا

در دیدار نمایندگان سندیکا با مدیرعامل توانیر حاصل شد
تمدیدابالغیهجلوگیریازفسخقراردادوضبطضمانتنامهها

نمایندگان سندیکا طی دیداری با آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر در محل آن شرکت، به بیان 
چالش ها و مشکالت پیش رو در کارگروه مشترک قراردادهای متوقف سندیکا و توانیر پرداختند.

در این نشست نمایندگان سندیکا، ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسات کارگروه مشترک 
قراردادهای متوقف، به طرح چالش ها و موانع پیش رو در خصوص فعال سازی قراردادهای متوقف 

با شرایط روز پرداختند. 
در ادامه با بیان موضوعاتی جهت برون رفت از این مشکالت توسط مدیرعامل توانیر، مقرر شد 

پروژه های مطروحه در این کارگروه تحت سه دسته مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرند.
بر این اساس که پروژه هایی که شرایط موجود، اعم از استفاده از ظرفیت های قراردادی، بخشنامه 
و شورای عالی فنی، قادر به پوشش ضرر و زیان بوده و امکان ادامه قرارداد بر مبنای آن وجود 
دارد، در یک دسته بندی مشخص در دستورکار قرار گیرد. همچنین  به تصویب رسید مواردی که 
با کاهش 25 درصدی موضوع قراردادی از حالت رکود و توقف خارج می شوند در جدولی جداگانه 
و در آخرین دسته بندی، قراردادهایی قرار گیرند که به دلیل عدم امکان در نظر گرفتن شرایط و 

ضوابط بخشنامه ها برای آن ها، باید خاتمه داده شوند.
در نهایت با توجه به عدم بررسی تعداد زیادی از قراردادها در کارگروه مشترک مقرر شد ابالغیه 

جلوگیری از فسخ و ضبط ضمانت نامه ها تمدید شود.

اقدامجدیسندیکادروصولمطالباتاعضاتاپایانسال
هیات مدیره و دبیرخانه سندیکای صنعت برق ایران در نظر دارد موضوع پیگیری مطالبات اعضا 
از شرکت های تابعه وزارت نیرو که همواره در دستورکار این تشکل قرار داشته است را در ایام 

پایانی سال با جدیت بیشتری دنبال کند.
از آنجا که پیگیري موثر موضوع مذکور مستلزم ارائه اطالعات به روز شده از مطالبات اعضا به 
وزارت نیرو است، دبیرخانه سندیکا طی نامه ای خطاب به تمامی شرکت های عضو، اقدام به 

استعالم آخرین اطالعات از مطالبات تاییدشده اعضا کرده است.
بر همین اساس اعضای این تشکل می توانند حداکثر تا تاریخ 95/11/20 اطالعات مورد نیاز را 
در قالب جدول مندرج در متن نامه ارسالی به واحد آمار و اطالعات سندیکا )داخلی 131 و 147( 

و یا با فرمت اکسل به آدرس ایمیل info@ieis.ir  اعالم فرمایند.

اخبار رویدادها
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آغازثبتناماعضایسندیکادرنمایشگاهتوزیعسمنان
بیست و دومین کنفرانس شبکه هاي توزیع نیروي برق روزهای سی ام و سی ویکم فروردین ماه 
سال آتی به همت شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان و با همکاری و حمایت شرکت توانیر، 
سندیکاي صنعت برق، انجمن مهندسین برق و الکترونیک و دانشگاه ها سازمان ها و نهادهای 

ذی ربط در سمنان برگزار می شود. 
الزم به ذکر است سندیکای صنعت برق ایران عهده دار برپایی نمایشگاه جانبی در این رویداد 
مهم صنعتی و علمی خواهد بود. بر این اساس نظر به فرصت مغتنم این نمایشگاه  برای معرفی 

توانمندی های شرکت های عضو، از اعضای سندیکا جهت حضور دعوت شده است. 

پاویونسندیکادرنهمیننمایشگاهبینالمللیانرژيهايتجدیدپذیر
انرژي به عنوان  نهمین نمایشگاه بین المللي انرژي هاي تجدیدپذیر، بهره وري و صرفه جویی 
مهمترین رویداد تخصصی انرژی های تجدیدپذیر کشور روزهای ششم الی نهم اسفند ماه سال 

جاری در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
در این نمایشگاه که به همت وزارت نیرو، کمیته ملی انرژی ایران و سایر سازمان های مرتبط، برپا 
خواهد بود، سندیکای صنعت برق ایران طبق تجربه موفق سنوات گذشته در قالب فضایی مستقل 

با عنوان پاویون کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا حضور خواهد یافت.
براین اساس از شرکت های عضو دعوت به عمل آمده است تا در پاویون مذکور شرکت فرمایند. 

نمایشگاهجانبیسندیکادرکنفرانسمهندسیبرقایران
بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران روزهای دوازدهم الی چهاردهم اردیبهشت  ماه 
سال آینده در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری و حمایت وزارتخانه های نیرو، 
ارتباطات و فناوری اطالعات علوم تحقیقات و فناوری، سندیکاي صنعت برق و دانشگاه های فنی، 

سازمان ها و نهادهای ذی ربط در تهران برگزار خواهد شد.  
از آنجا که سندیکای صنعت برق ایران مسئولیت برگزاری نمایشگاه جانبی این دوره از این 
کنفرانس را برعهده خواهد داشت، از کلیه اعضای این تشکل جهت شرکت در این نمایشگاه و 

اختصاص غرفه  دعوت به عمل آمده است. 
گفتنی است بازدید مدیران ارشد، دست  اندرکاران، پژوهشگران و دانشگاهیان حوزه های مختلف 
توانمندی های  و  محصوالت  معرفی  جهت  مناسبی  فرصت  کنفرانس،  این  از  برق  صنعت 

شرکت های عضو و برقراری ارتباطات تجاری فراهم خواهد آورد.
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بخشنامه معاون اول رییس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی
ضرورتدریافتنظراتتشکلهایغیردولتیاقتصادی

لزوم دریافت نظرات تشکل های غیردولتی اقتصادی به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات 
وشرکت های دولتی، نهادهای انقالب اسالمی و استانداری های سراسر کشور ازسوی معاون اول 

رییس جمهور بخشنامه شد.
معاون اول رییس جمهور در اجرای مواد )2( و )3( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار طی 
بخشنامه ای تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف کرد در تدوین یا اصالح بخشنامه ها و رویه 
های اجرایی و همچنین در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی نظر تشکل های ذی ربط 

را دریافت و مورد توجه قرار دهند. 
کشاورزی  و  معادن  بازرگانی، صنایع،  های  اتاق  شامل  بخشنامه  این  در  یادشده  تشکل های 
ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و کلیه تشکل های کارفرمایی و کارگری می شوند که جزو 

تشکل های غیردولتی اقتصادی کشور محسوب می  شوند.
در حکم جدید اسحاق جهانگیری تاکید شده است دفتر هیات دولت و کمیسیون های دولت نیز 
در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن دریافت نظر کتبی تشکل های ذی ربط، درصورت 

لزوم از نماینده آن ها برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آورند.

اقدام مشترک اتاق بازرگانی تهران و سازمان محیط زیست
انعقادتفاهمنامهایبرایگسترشاقتصادسبز

کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران و و سازمان 
محیط زیست اقدام به انعقاد تفاهم نامه ای مبنی بر همکاری میان اتاق بارزرگانی و سازمان محیط 
زیست با هدف تعامل و همکاری بین دولت و بخش خصوصی به منظور تحقق توسعه پایدار و 

گسترش اقتصاد سبز در کشور کرده اند. 
در تبیین مواضع مشترک دو نهاد ضمن اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اجرای نقشه راه، بر 
تشویق و حمایت از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی بخش خصوصی برای تولید و استفاده 

از فناوری های سازگار با محیط زیست تاکید شده است. 
در بندی از بخش چارچوب های همکاری ها نیز نیازسنجی و انجام پروژه های مربوطه در دستور 
کار قرار گرفته است و بدین منظور همکاری طرفین جهت به روزرسانی قوانین جاری کشور 
متناسب با سیاست های کلی محیط زیست و با رویکرد اقتصاد سبز مد نظر قرار خواهد گرفت. 

براین اساس اتاق بازرگانی در بخش اقدامات مربوطه در این تفاهم نامه، ایجاد واحدهای تحقیق و 
توسعه پایدار در واحدهای صنعتی تحت پوشش را به منظور ارتقای فناوری های سازگار با محیط 
زیست متعهد شده است. عالوه بر این متن این تفاهم نامه در خصوص شیوه همکاری طرفین 

این تفاهم نامه سه ساله، از تشکیل دو کمیته راهبردی و عملیاتی خبر می دهد.
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شرکتمحترمالکتروکویر
محمدمهدی  مهندس  آقای  جناب  شایسته  انتخاب  ایران  برق  سندیکای صنعت 
و  برتر  کارآفرین  به عنوان  الکتروکویر  شرکت  هیات مدیره  محترم  رییس  فنایی، 
دریافت نشان امین الضرب از اتاق بازرگانی تهران را خدمت ایشان و کارکنان محترم 

آن واحد صنعتی تبریک عرض می نماید.

شرکتمحترمگام
سنــدیکای صنعت برق ایران بــدینوسیله اخـــذ گواهی نامه استانــدارد بین المللی          
ISO 9001: 2015 را خدمـت جنـاب آقـای مهنـدس نصرالـه رهنمـا، مدیرعامـل 
محتـرم و همچنیـن کارکنـان محتـرم آن واحد صنعتـی تبریک عـرض می نماید.

شرکتمحترمفراگستربیستون
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته جناب آقای مهندس علی 
فتوره چی، مدیرعامل محترم شرکت فراگستر بیستون را به عنوان کارآفرین برتر استان 
البرز در سال 1395، خدمت ایشان و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض 

می نماید.

تبریک

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جنابآقایمهندستهرانی
مدیرعاملمحترمشرکتانرژیسازانتکین

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

جنابآقایمهندسصالحینیا
معاونمحترمامورصنایعوزارتصنعت،معدنوتجارت

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

جنابآقایمهندسکلباسی
مدیرعاملمحترمشرکتاسسکو

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مادر ارجمندتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزومندیم.

تسلیت

تبریک و تسلیت



1.شرکتآذرخشسانیارسازه
به مدیریت: جناب آقای روزبه تمیزکار

زمینه فعالیت:  طراحی، نصب، اجرا، تست و راه اندازی و تامین 
تجهیزات مطابق با خواست کارفرما در زمینه برق

 تلفن: 021-86031945
 نمابر: 021-86031952

2.شرکتمقرهسازانآرمان
به مدیریت: جناب آقای امیر فرشچیان صادق

زمینه فعالیت: تولید کننده انواع مقره های کامپوزیتی تا ولتاژ 
400 کیلو ولت

تلفن: 021-26415041
نمابر: 021-26415043

به مدیریت: جناب آقای محمد مسعود کلباسی انارکی
زمینه فعالیت: ساخت برج های مشبک و تلسکوپی و سازه های 

نیرو
تلفن: 021-22043708
 نمابر: 021-22019557

خیرمقدمبهاعضایجدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دو ماه 

گذشته 6 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

4.شرکتآریانآسانسور
به مدیریت: جناب آقای حسین بختیاری فرقانی

زمینه فعالیت: تولید انواع تابلو فرمان
تلفن:  021-23553000
 نمابر: 021-22051171

5.شرکتالکتروکاوهپارسیان
به مدیریت: جناب آقای حسین آقازاده سلطانی

زمینه فعالیت: واردات و نمایندگی فروش فدرال الکتریک در 
ایران

تلفن: 021-77686830
 نمابر: 021-77686831

6.شرکتایمنبرقراد
به مدیریت: جناب آقای رامین اژدهاکش

زمینه فعالیت: خرید و فروش لوازم و تجهیزات برق و 
پیمانکاری برق )نیرو(

تلفن: 021-38421751 
  نمابر: 021-38226172

3.شرکتتجهیزاتوسازههایانتقالسمنان
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