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رسمقاله

حق گرفتنی است!
وقتی دو سال پیش حسن روحانی به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای را به عنوان یکی از اصلی ترین شعارهای انتخاباتی  اش مطرح می کرد، ایرانیان که روند کسالت 

بار مذاکرات هشت سال پیش از آن کامال دلسردشان کرده بود، شعارگونگی  این ادعا را بیش از سایر ادعاها باور داشتند.  
اما رییس دولت یازدهم به ســه وعده اساسی خود عمل کرد. رشد منفی اقتصاد در طول دو سال مثبت شد، تورم کاهشی  قابل توجه یافت و مذاکرات در پی دیپلماسی 

مثال زدنی تیم مذاکره کننده به نتیجه رسید. حاال اقتصاد ایران منتظر اجرایی  شدن توافقنامه و لغو تحریم ها است. 
در حقیقت هزینه ای که اقتصاد و صنعت ایران علیرغم اظهارنظرهای برخی از مسئولین، متحمل شد، شاید هرگز قابل  محاسبه نباشد. در طول سیزده سال گذشته عمال 
همه بخش های اقتصادی و صنعتی کشور به نوعی با مساله تحریم ها  دست به گریبان بودند و این مساله در طول زمان و با افزایش گستره محدودیت های بین المللی و 

البته ناکارآمدی های  مدیریتی داخل کشور شدت یافت.  
البته بدون شــک نمی توان این مســاله را نادیده انگاشــت که آنچه که در شــرایط داخلی اقتصاد ایران گذشــت، همان که  بســیاری از فعالین صنعتی از آن با عنوان 

»خودتحریمی« یاد می کنند، تاثیری بیش از تحریم ها بر رکود اقتصاد ایران داشت  و دست صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی را برای مواجهه با تحریم ها بست.  
اما امروز در آســتانه لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران، باید چند مساله را به شکل جدی مد نظر قرار داد. شمشیر دولبه  پساتحریم را تنها مدیریت می تواند به ابزاری 

کارآمد برای ایجاد رونق اقتصادی بدل کند، در غیر این صورت بی شک  پساتحریم تیغ تیز و برنده ای خواهد شد که شاهرگ اقتصاد کشور را نشانه خواهد رفت. 
کنش ها در ایران پساتحریم بیش از هر چیز به واکنش هایی منطقی، چابک و هوشمندانه نیاز دارد. میزان استقبال این  روزهای هیات های تجاری و اقتصادی اروپایی، 
آسیایی و حتی آمریکایی از تعامل و رابطه با ایران خبر از دو رویکرد  مختلف می دهد که یکی از آنها می تواند فرصتی طالیی برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار باشد 
و دیگری تهدیدی برای  صنایع داخلی که پایمردانه در سال های پس از انقالب، جنگ، تحریم، محدودیت و مشکالت داخلی را دوام آوردند و پایه  های رشد اقتصادی 

کشور را بنا نهادند.  
قدر مسلم نمی توان به انتظار تغییرات نشست و یا همه چیز را به تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های دولت واگذار کرد. اگر  بخش خصوصی بخواهد نقشی تاثیرگذار و 

اثربخش در ایران پساتحریم داشته باشد، انفعال امروزش بی شک توجیه ناپذیر  خواهد بود.  
اینکه بنگاه های اقتصادی خود را مهیای مواجهه با بازارهای آزاد و برندهای معتبر و رقابت های فشرده کنند، یک سوی  این معادله است. بی شک نقش پررنگ تر را در 
این سناریو تشکل های اقتصادی عهده دارند. میزان توانایی آنها برای  برنامه ریزی های استراتژیک در صنایع مربوطه و انجام زمینه سازی های الزم برای اعضا، مذاکره 
با هیات های تجاری و  جهت دهی به تصمیمات دولت و مجلس شورای اسالمی از جمله کارهایی است که باید از همین امروز در تشکل های  اقتصادی پی ریزی شود.  

سندیکای صنعت برق ایران هم مانند سایر تشکل های بخش خصوصی برنامه ریزی برای پساتحریم را در دستور کار خود  قرار داده است. به هر حال در شرایط حاضر 
این امید برای صاحبان صنعت برق وجود دارد که با لغو تحریم ها عالوه بر  تســهیل مراودات بین المللی، واردات آســان مواد اولیه، صادرات کاال و خدمات و ورود 

برندهای مطرح جهانی با تکنولوژی  های جدید، زمینه برای جذب سرمایه های خارجی در این صنعت فراهم شود.  
البته نباید این مســاله را از نظر دور داشت که برای ایجاد رونق اقتصادی در ایران پساتحریم واردات تکنولوژی و سرمایه باید  در دستور کار دولت و بخش خصوصی 
قرار گیرد. اگرچه واردات کاال می تواند با سود بیشتر، ریسک کمتر و بازگشت سرمایه  سریع تر، جذابیت بیشتری برای صاحبان سرمایه داشته باشد اما باید با مدیریتی 

هوشمندانه، منافع ملی و رونق تولید را در  شرایط پساتحریم پیگیری کرد . 
مســاله مهم این است که بخش خصوصی صنعت برق به شکلی هوشمندانه و چابک این سرمایه ها را به سمت خود جذب  کند که این امر جز با تعامل اثرگذار با وزارت 

نیرو امکان پذیر نخواهد بود. شاید این مثل قدیمی که »حق گرفتنی است«  برای شرایط کنونی صنعت برق مصداقی روشن داشته باشد.  
وقتی اقتصاد ایران منتظر ورود سرمایه های خارجی است، این بخش خصوصی است که باید با عملکردی دقیق و منطقی  حق خود را بگیرد. حق بخش خصوصی صنعت 

برق ایران پس از یک دهه دست و پنجه نرم کردن با شرایط دشوار  اقتصادی کشور، رکود، مطالبات معوق و بحران های مکرر، سهم اثرگذاری از این سرمایه هاست.  
پس در ایران پساتحریم باید یادمان بماند که »حق گرفتنی است« .   
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پرونده 

صنعت ایران در پساتحریم



۴

آثار و نتایج توافق هســته ای حتمًا اقتصاد را در وضعیتی بهتر از شرایط موجود قرار خواهد 
داد. امــا به طور دقیق فعاًل نمی دانیم اثر توافق در ماه های آینده و در ســال های آینده چگونه 

ظاهر خواهد شد.
چون تجربه مشابه بین المللی نظیر آنچه بر اقتصاد ایران گذشــته وجود ندارد و همه با تجربه 
جدیدی مواجه شــده ایم، باید با احتیاط درباره این که پس از توافق قرار است چه اتفاقی رخ 
دهد نظر بدهیم.با این حال تقریبًا مطمئن هستیم که از نظر منابع و ظرفیت های اجرایی و توان 

کارشناسی دولت با محدودیت های زیادی مواجه خواهیم بود.
 با اطمینان نمی توانیم بگوییم که برای اقتصاد ایران فصل جدیدی ورق خورده اســت .واقعًا 
نمی دانیــم ترجمه توافق هســته ای، به زبان روابــط خارجی اقتصاد چیســت. تنها چیزی که 
می توانیم با احتیاط حدس بزنیم این اســت که احتمااًل محدودیت های ســنگینی که روی ما 
گذاشته شــده بود، با برداشته شدن تحریم ها مقداری کمتر خواهد شــد. مسئله خیلی جدی و 
بزرگ اقتصاد ایران، کمبود منابع است. این مسئله در حال حاضر به شکل خیلی جدی خود را 
نمایان کرده است. یعنی این تنگنا هم در بودجه دولت قابل مشاهده است و هم در نظام بانکی.
 دولت در ســال های گذشته بسیار بزرگ و ناکارآمد شــده و در عین حال منابع الزم را برای 
خدمات رسانی در اختیار ندارد. این مشــکل حتی در سازمان هواشناسی هم دیده می شود که 
بودجــه و امکانات الزم را برای خرید تجهیزات پیشــرفته ندارد، اما مــردم انتظار دارند این 

ســازمان مثل یک سازمان کاماًل پیشرفته در یک کشــور توسعه یافته به پیش بینی 
شرایط آب و هوایی بپردازد.

 همزمان با مسئله نارسایی های جدی در ساختار اقتصادی کشور نیز مواجه هستیم. 
وضعیت فعلی این پیام را می دهد که هرچه منابع جدید به این ســاختار غلط تزریق 
شود، به صورت غلط هزینه می شود. و وقتی غلط هزینه شد، نتایج کوتاه مدتی خواهد 
داشــت که برای یک دوره کوتاه رضایت بخش است، اما مشــکل اصلی که مشکل 
ساختاری است، همچنان الینحل باقی می ماند. مثل مشکل آب در کشور که امروز به 

صورت یک مسئله بسیار نگران کننده نمایان شده است.
 در دوره ای طوالنــی، برای اینکه رفاه کوتاه مدت ایجاد کنیم در زمینه مصرف کردن 
بسیاری منابع، دچار خطاهای فاحش شده ایم. امروز در خیلی حوزه ها، ظرفیت ها به 
حد پایه ای خودش رسیده است. تاجایی که دیگر به هیچ عنوان نمی شود روش قبلی 

را ادامه داد.
شــبیه منابع آب که امروز به صورت بحران کاماًل جدی بروز کرده است، در ساختار 
اداری کشــور مثال های زیاد دیگری هم وجــود دارد. در منابع نفتــی، در برق، در 
جنگل، در اشــتغال، در محیط زیســت و در خیلی حوزه های دیگر چنین وضعیت 

نگران کننده ای وجود دارد و نمی شود یک بار دیگر حل آن را به تعویق انداخت.
برخــی اقتصاددانان ایــن روزها از ضــرورت اصالح ســاختاری در اقتصاد ایران 
ســخن می گویند و برخی بیشــتر به دنبال این هستند که شــرایط موجود را اصالح 
کنند. هرچند با وجود عملکردهای گذشــته اطمینان مردم نسبت به اصالح ساختار 
اقتصادی به حداقل رسیده است، اما مشکل این است که ما دیگر زمان زیادی نداریم.

یک اقتصاددان برجســته به نام »دارون عجم اوغلو« که در دانشگاه ام آی تی اقتصاد 
سیاسی توســعه تدریس می کند در کتاب »چرا کشــورها شکست می خورند« چهار 
عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت ها عنوان می کند که شامل نهادهای یک کشور، 
فرهنگ، جغرافیا و شــانس اســت. منظور از شــانس یک اتفاق یا رویداد است که 
به عنــوان بزنگاه تاریخی از آن یــاد می کند و می گوید هر کشــوری در تاریخ خود با معدود 
بزنگاه های تاریخی مواجه می شــود که می تواند از آن برای جهش رشــد و توسعه یا نزول و 

سقوط استفاده کند.
 به عنوان مثال به کشورهای آسیای جنوب شرقی می توان اشاره کرد که از تهدید کمونیسم در 
آسیا به عنوان یک بزنگاه استفاده کردند و از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند 

توسعه در این کشورها بود.
مــا در تاریخ کشــورمان چند بار بــا بزنگاه های تاریخــی مواجه بودیم کــه آن را پس زده و 
استفاده ای نبرده ایم. اگر با شــرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد 
کنیم، نتیجه ای نمی گیریم و در آینده با بحران های بزرگ مواجه می شویم که می تواند ما را دچار 

شرایطی بدتر و خطرناک تر از دوران تحریم کند.
 ما باید سیاســتگذار را توجیه کنیم. در عرصه اجتماعــی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل 
به گفتمان و مطالبه شــود. در غیر این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان 

سمتی کشیده می شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه مدت و بحران های درازمدت کند.

منبع: سایت اقتصاد امروز

رفع تحریم ها واقعا چقدر موثر است؟
مسعود نیلی؛ مشاورعالی رییس جمهور در امور اقتصادی

  پرونده: صنعت ایران در پساتحریم 
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از  را در دل خیلی  امید  بذر  پایان رسید و  به  فراوان  از کش وقوس های  بعد  باالخره  توافق هسته یی 
ایرانی ها کاشت.عمده ترین بخشی که از تحریم ها طی این چند سال آسیب دید، اقتصاد کشور بود، اما 
اقتصادی کشوری در دوران  آینده  برای  نمی توان پیش بینی صریح و روشنی  توافق  انجام  با  باز هم 
پساتحریم داشت. در پی انجام توافق دولت باید طی مراحلی مدیریت کارشناسی و هوشمندانه یی در 
جهت پویاسازی فضای اقتصادی کشور فراهم کند. نخستین مرحله پی ریزی برنامه اجرایی برای رفع 
و کنارزدن موانعی است که به وسیله تحریم  ایجاد شده است. درست است توافقنامه امضا شده و توافق 
انجام شده است، اما این موانع تنها با حصول توافق هسته یی برداشته نخواهد شد. آثار تحریم ها به صورت 
تدریجی تحت دستورالعمل ها و در قالب رای دادگاه و احکام دولتی برداشته خواهند شد. به هرحال 
رفع موانع حاصل از تحریم چه در فضای سیاسی و چه در فضای اقتصادی کشور نیازمند مجموعه ای از 
فعالیت های اجرایی و د یپلماتیک است تا به طور مثال بانک های بین المللی با بانک های ایرانی شروع 
به مراود  ه های تجاری کنند  و ال سی ایرانی را بپذیرند ، همچنین د ولت باید  مانع از وارد ات کاالهای 
مصرفی از طریق منابع آزاد  شد ه از توافق هسته یی شود  و منابعی که آزاد  شد ه را باید  صرف بخش 
عمرانی که د ر حال حاضر د ر د وره رکود  قرار د ارد ، کنند  چراکه این بخش می تواند  زمینه ایجاد  اشتغال 
د ر کشور را فراهم کند . توافق هسته یی به دنبال خود منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی و آزادی 
پول های بلوکه شده به همراه می آورد. اثر وضعی تحریم ها به قدری مخرب زا بوده است، که از این به 
بعد شاهد گشایش اقتصادی زیادی خواهیم بود که در گرو مدیریت صحیح و قدری صبر و حوصله 

هوشمندانه است.

نجات کشور از رکود اقتصادی

محمد طبیبیان؛ اقتصاددان

  پرونده:  صنعت ایران در پساتحریم 
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  با توجه به سابقه و تجربه ای که در حوزه انرژی دارید 
به عنوان سوال نخست می خواســتم بپرسم به باور شما 
تحریم چه آثــاری در صنعت و به ویــژه حوزه انرژی 
داشته است؟ اصال آیا تحریم ها اثری داشته است؟ چون 
بسیاری براین باور هســتند که هیچ تاثیر منفی ای این 

تحریم ها در حوزه انرژی نداشته است؟
طبیعتا تحریم ها برروی بخش های مختلف کشــور اثرداشته 
است. اما همانند آثار آن ها بر شرایط عمومی کشور، تحریم ها 
باعث تعطیلی فعالیت ها و یا مختل کردن فعالیت های بخش 
انرژی نشــده اســت، دلیل آن هم این اســت که ظرفیت های 
موجود در بخش انرژی  چه در ساخت تجهیزات، چه در اجرای 
پروژه هــا و چه در بهره بــرداری ازتاسیســات بخش انرژی ، 
سرمایه بسیار با ارزشی بوده اســت که از قبل، درکشور ایجاد 
شــده بود و کشورما توانســت با بهره گیری از این ظرفیت ها، 

دوران تحریم را پشت سربگذارد.
گذارندن این دوران به این معناست که به خاطر تحریم مجبور 
به اعمال خاموشی نشــدیم، تاسیسات تولید و انتقال و توزیع 
برق به خاطر نداشتن قطعات یدکی بالاستفاده نشد  و طبیعتا 

مدیران و مهندسان و کارکنان صنعت برق و انرژی، با تالش 
بیشتر ســعی کردند محدودیت ها را مدیریت کنند تا خدمات 
این بخش در طول دوره تحریم برای مشــترکین و مشــتریان 
استمرار داشته باشد. اما تحریم ها آثار منفی و محدودیت هایی 
را هــم ایجاد کرد که به نظر من مهم تریــن اثر منفی تحریم در 
بخش انرژی و صنعت برق، قطع ارتباطات بین المللی و عدم 

دستیابی به فناوری های پیشرفته بوده است.
ما تاســال 1384 قــادر بودیم که با برنامه ریــزی و ارتباط با 
شــرکت های صاحب فناوری های روز دنیــا  در صنعت برق 
ارتباط برقــرار کنیم و موفــق به جــذب فناوری های جدید 
برای کشورمان بشــویم، اما در دوران تحریم این ارتباطات و 
فعالیت ها امکان پذیر نبود و متاســفانه برخي از قراردادهایی 
که  قبل از دوره تحریم هم برای انتقــال فناوریهایی مدرن تر 
با شــرکت های  ایرانی، بسته شــده بود به محض صدور اولین 
قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل متحد بــر علیه ایران، 

یکطرفه توسط شرکای اروپایی لغو شد.
بنابرایــن عــدم اســتفاده از فناوری های جدید یکــی از آثار 
زیان بخــش تحریم ها برای صنعت برق بــود. البته در دوران 

تحریم تالشــهایی بــرای دور زدن تحریم ها و اتکای بیشــتر 
به توســعه درونــزا صورت می گرفــت ولیکــن در صنایع و 
فناوری هــای پیچیده، روش موثر اکتســاب فناوری، راهکار 
انتقال و جذب فناوری اســت که نیازمند ارتباطات مناسب با 
شــرکت های صاحب دانش فنی و فناوری های جدید اســت. 
اگر بخواهــم مثالی دراین زمینــه بزنم باید بــه فرآیند انتقال 
فناوری نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی به شرکت مپنا که 
طی ســالهای 1377 الی 1384 انجام شــد، اشاره کنم. اگرچه 
ظرفیت های صنایع نیروگاهی که طی ســالهای فوق الذکر در 
کشور ایجاد شد،  اجرای طرحهای نیروگاههای سیکل ترکیبی 
ساخت مپنا را میســر کرد وما  گرفتار کمبود برق و خاموشی 
نشدیم والکن از نظر کالس فناوری، متاسفانه تحریمها باعث 
شد که امروز هم در سطح همان فناوری های قبلی باقی بمانیم 
و اجبــارا بایســتی از  توربین های گازی  کالس E اســتفاده 
کنیم. درصورتیکه در طول ده ســال گذشته تکنولوژی ساخت 
توربین های گازی توسعه یافته و به راندمان باالتر که به کالس 
F معروف است رسیده و هم اکنون در دنیا تجاری شده است و  
در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه 

انتظار آنی از دوران پسا تحریم نداشته باشیم

نفیسه زارع کهن 
حبیب اهلل بیطرف  استاد دانشگاه و وزیر نیرو در دوران خاتمی است 
و طی 50 سال سن خود تجربیات متعددی در حوزه انرژی و صنعت 
برق و آب کسب کرده است.او که عضویت در شورای تحقیقات 
صنعت برق ایران،عضویت در شورای تحقیقات آب کشور،ریاست 
هیئت امنا در مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت ّآب و 
برق،پژوهشگاه نیرو دانشکده صنعت آب و برق و ...را دارد در گفت 
و گوی خود با "ستبران " درباره دوران تحریم و پسا تحریم و الزامات 
آن به ویژه در حوزه انرژی سخن گفت .
به باور این استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه انرژی طبیعتا 
تحریم ها برروی بخش های مختلف کشور اثرداشته است ، اما مانند 
شرایط عمومی کشور تحریم ها باعث تعطیلی فعالیت ها و یا مختل 
کردن فعالیت های بخش انرژی نشده است،
بیطرف معتقد است که دو مقوله فناوری و ممنوعیت های پولی و 
مالی عواملی بود که در دوران تحریم به اقتصاد کشور فشار آورد و 
در حوزه انرژی نیز موجب اتالف انرژی ومواردی این چنینی شد 
ضمن این که مهم ترین اثر تحریم بربخش انرژی در صنعت برق عدم 
دستیابی به فناوری های پیشرفته بوده است.
به باور وزیر نیرو در دوران اصالحات  به نظر می آید که باید 
تغییراتی اساسی در استراتژی واردات صورت بگیرد .درگذشته 
چون کاالهای سرمایه ای و یا واسطه ای و انتقال فناوری طبق قوانین 
تحریمی ممکن نبود به ناچار کشور و بخش های مختلف به کاالهای 
ساخته شده و حتی فناوری های گذشته و منسوخ شده روی می 
آوردند؛ االن باید دراین زمینه یک تغییراساسی صورت بگیرد.

گفت وگو با حبیب الله بی طرف؛ وزیر نیرو دولت اصالحات
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کنیم که در دنیا  االن صحبت از تجاری شدن کالس H است 
که یک سطح باالتر از کالسF   است.

در زمینه خطوط انتقــال، در حال حاضر فنــاوری طراحی و 
اجرای خطوط فشار قوی 400 کیلو ولت درایران وجود دارد  
اما االن در دنیا خطوط انتقال با قدرت 760 و هزار کیلو ولت 
از نوع HVDC  مورد استفاده قرار می گیرد که ما دراین دوره 

نتوانستیم به این فناوری دست پیدا کنیم.
امروز در بخش توزیع و تاسیسات روشنایی، از شبکه هوشمند 
و المپ های LED  با راندمان بســیار باال در دنیا استفاده می 
شــود و به جای چراغ های سدیم برای روشــنایی معابر از این 
چراغ ها با قیمت پایین تر و مصــرف کمتر و عمر طوالنی تر  
استفاده می شــود. بنابراین دوران تحریم این محدودیت ها را 

برای صنعت برق ایجاد کرد.

  یعنی  محدودیت ها تنها در همین حوزه تکنولوژی ها و 
فناوری های نوین بود؟

خیر، بخش دوم این محدودیت ها به منابع مالی بازمی گردد. تا 
سال 1384  کشور به دلیل حسن روابط تجاری با کشورهای 
اروپایی و آسیای شــرقی و هم چنین بهره گیری از تسهیالت 
بانکی بیــن المللی، مــی توانســت از منابع مالــي و خطوط 
اعتباری بانک های بین المللی استفاده کند ولیکن با  برقراری 
تحریم های بانکی بــرای بانک ها و موسســات مالی ایرانی، 
فرصت بهره گیری از تسهیالت بین المللی هم  از شرکت های 

ایرانی از جمله شرکت های فعال در بخش انرژی گرفته شد.
ازجمله آثار دیگر دوران تحریم کاهش رشــد اقتصادی و در 
نتیجــه به وجود آمــدن کاهش رونق اقتصــادی و صنعتی در 
کشور بود. آمار و شاخص های مصرف انرژی الکتریکی نشان 
می دهد که عمدتا رشــد مصرف انرژی الکتریکی در کشور در 
سال های تحریم معطوف به رشــد مصارف خانگی و تجاری 
بوده اســت،  در صورتی که اگر رونــق اقتصادی بود وصنعت 
روند شــکوفایی خودش را  طی میکرد، رشد مصرف صنعتی 
در کشــور به مراتب از رشــد مصرف خانگی و تجاری پیشی 
می گرفــت. به هر صورت بدتر شــدن ترکیب مصرف انرژی 
در کشور هم یکی از معلول های برقراری تحریم ها در ده سال 

گذشته بود.

  شــما در صحبت هــای خود بــه نقــش تحریم ها و 
تاثیرگذاری آن ها در بخش انرژی اشاره کردید.سوالی که 
دراین میان دارم این است که یکی از مسایلی که همواره 
در حوزه صنعت برق با آن روبروهســتیم بحث تلفات 
انرژی و نامناسب بودن سیستم توزیع انرژی الکتریکی 
در کشور است.این مسئله درسال های اخیر بیشتر شده 
وافزایش یافته اســت به نظر شما علت این امر در همین 
عدم دســتیابی به تکنولوژی های نوین اســت یا ریشه 

دیگری هم دارد؟
عوامل موثر درتلفات انرژی متعدد هســتند ولی دو عامل که 
ناشــی از تحریم ها بود یعنی عدم دسترســی به  فناوری های 
جدید و محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری در صنعت 

برق موجب عدم کاهش تلفات انرژی الکتریکی شــده است. 
یعنی اگر شرکت های برق می توانستند از فناوری های جدید 
استفاده کنند مسلما در کاهش تلفات برق موفق تر بودند. چون 
ویژگی اکثر فناوری های جدید این است که راندمان بیشتری 

دارند و به طور معمول تلفات کمتری دارند.
در همیــن توربین گازی کالس E  که صنایــع نیروگاهی مپنا 
تولیدمی کند راندمان حرارتی هر واحد ســیکل ترکیبی حدود 
46 درصد اســت در صورتــی که راندمــان حرارتی هر واحد 
ســیکل ترکیبی کالس F حدود 56 درصد و کالس H  حدود 
62 درصد اســت و این فاصله نشــان دهند کاهش تلفات در 
بخش تولید اســت. بنابراین اگر بتوانیم از فناوری های جدید 

استفاده کنیم طبیعتا کاهش تلفات خواهیم داشت.
در حــوزه ســرمایه گــذاری هــم همین طــور اســت و اگر 
محدودیت هــا نبود می توانســتیم در حوزه توزیــع و انتقال 
سرمایه گذاری بیشــتری انجام دهیم چون هرچه قدر تعویض 
تاسیسات فرسوده و احداث پست های مورد نیاز برای تغییر 
ولتاژ به تناســب فواصل و زمینه هوشمند سازي شبکه، فراهم 
می شد طبیعتا تلفات هم به میزان بیشتری کاهش پیدا می کرد.

البته غیراز این دوعامل عمده، عواملی مانند شرایط جغرافیایی 
هم مطرح اســت و توزیع و پراکندگی مشــترکین در گســتره 
مســاحت بیشــتر هم از عوامل موثر در تلفات بیشتر انرژی 

الکتریکي است.
مثال اگر یک برج دویســت واحدی مســکونی را با  دویست 
واحد ویالیی که در مســاحت بزرگي پراکنده هستند، مقایسه 
کنیم  تلفات مجموعه ویالیی به خاطر پراکندگی، خیلی بیشتر 
از برج مذکور است. با همه این توضیحات، بنظر من دو عامل 
مهمی کــه در دوره تحریم اثر منفي در کاهــش تلفات انرژي 

داشتند، همین دو مقوله فناوری و سرمایه گذاری بوده است.

  آقای مهندس االن وارد شرایط پسا تحریم شده ایم.در 
این شرایط در حالی که بسیاری از صاحب نظران و اهالی 
سیاسی و اقتصادی کشور اعتقاد دارند که کمک شایانی 
به حل مسایل کشور می شود اما در همین حال بسیاری بر 
این باورند که تنها رفع تحریم ها برای خروج از بن بست 
اقتصادی به ویژه کافی نیســت و باید اقدامات دیگری 
نیز صورت بگیرد.به نظر شما در شرایط پسا تحریم در 
حوزه انرژی واقتصادی کشور به طور کل رفع تحریم ها 

تا چه میزان موثرخواهد بود؟
برداشته شــدن تحریم ها نتیجه یک توافق جهانی است که بین 
ایران و کشورهای 1+5  صورت گرفته است. بنابراین در پسا 
تحریم مقرراتی که موجب تحریم ها شــده بود لغو خواهد شد، 
اما برگشت شرایط اقتصادی و صنعتی کشور به وضعیت قبل 
از تحریم و ایجاد رونق اقتصــادي ، زمانبر خواهد بود. همان 
طور که مقامات کشــور اعــالم کرده اند نبایــد انتظار آنی از 

دوران پسا تحریم داشته باشیم.
در پســا تحریم موانع مقرراتی و قانونــی براي محدودیت ها، 
برداشــته مي شــود ولی این که صنعت برق بتواند رشــد کند 
واقتصاد ایران رونق بگیرد مستلزم فعالیت های بیشتر از جمله 

سرمایه گذاری، کنترل واردات، رفع موانع تولید و فعال شدن 
کسب و کارهاي داخلي است که باید به تدریج انجام بگیرد.

اما زمینه انجام این کارها فراهم شده است، در دوره تحریم اگر 
مدیران و شــرکت ها و دولت تصمیم مــی گرفتند که برخي از 
سرمایه گذاریها و توسعه ظرفیتها را انجام دهند، به دلیل موانع 
تحریمي موفق نمی شدند و تیرشــان به سنگ می خورد ولی 
اکنون که آن موانع برداشــته شده است می توانند موفق شوند. 
بنابراین برای توفیق باید حرکــت و تالش کرد، برنامه ریزی 
کــرد و منابــع الزم را از طرق مختلف فراهم کرد تا انشــا اهلل 
رونق اقتصادي  و بهبود شــرایط در همه بخش هاي اقتصادي 

و زیربنائي پدیدار شود. 

  از رفع محدودیت های قانونی و مقرراتی گفتید به نظر 
شما مسئله آزاد ســازی پول های بلوکه شده ایران چقدر 

می تواند در بهبود شرایط موثرباشد؟
 مراجع پولی و بانکی کشــور در گزارشــهائي که در هفته های 
اخیر منتشر کرده اند ، رقم منابع بلوکه شده ایران را باال اعالم 
کرده اند اما ظاهرا آن مقدارکه آزاد می شود و برای دولت قابل 
اســتفاده خواهد بود رقم چندانی نیســت. آنچه مهم است  این 
است که با لغو تحریم ها ایران می تواند نفت بیشتری صادر کند  
و از این به بعد درآمد بیشتری داشته باشد. بنابراین ما از االن 

به بعد باید به امید و  فکر رونق بیشتر  و رشد اقتصادي باشیم.

  استراتژی ما در شرایط پسا تحریم باید چگونه باشد ؛به 
ویژه در حوزه وزارت نیرو باید چه سیاست هایی اتخاذ 
شود و چه برنامه هایی مد نظر قرار بگیرد تا شاهد رشد و 

بهبود دراین حوزه باشیم؟
به نظر می آید که باید تغییرات اساســی در استراتژی واردات 
صورت بگیرد. در سالهاي گذشته علیرغم درآمدهاي بي سابقه 
نفتي طي ســالهاي 84 الي 92 چون واردات کاالهای سرمایه 
ای و یا واسطه ای و انتقال فناوریهاي پیشرفته و جدید صورت 
نگرفته که بخشــي از آن ناشــي از قوانین تحریمی بوده است  
و متاســفانه بخش های مختلف، به واردات بي رویه کاالهای 
ساخته شــده و حتی فناوری های گذشــته و منسوخ شده روی 
آوردند، االن باید دراین زمینه یک تغییراساسی صورت بگیرد 
واگر کشــور منابع ارزی دارد باید صرف جذب فناوری های 
جدید و کاالهای ســرمایه ای شــده و هم چنیــن کمبود منابع 
ســرمایه گذاري ها را با دعوت موسســات مالی و بین المللی 
برای ســرمایه گذاری درایران جبران کرد.  اگر بتوانیم در همه 
بخش ها فناوری مدرن و سرمایه های خارجی را جذب بکنیم 

قطعا اقتصاد ما در آینده نزدیک متحول خواهد شد.
دربخش برق هم به همین ترتیب اســت و باید زمینه  استفاده 
شــرکت های ایرانی از منابع خارجی برای ســرمایه گذاری و 
مشــارکت موثر بخش خصوصي واقعي در بخش های تولید، 
انتقال و توزیع فراهم شــود.  هم چنین تاکید روی بهره گیری 
از فناوری های جدید باشد تا راندمان حرارتی در بخش تولید 
باال برود و تلفات در بخشــهاي انتقال و توزیع کاهش یابد و 

شدت مصرف انرژی در مجموع در کشور کاهش پیدا کند.

  پرونده:  صنعت ایران در پساتحریم 
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پری شاکرین
اگرچــه حدس ها وگمان هــای زیادی زده 
می شــد و اما واگرهای زیادی درمیان بود 
ولی با همه این اوصــاف در نهایت توافق 
هســته ای انجام شــد توافقی که ماحصل 
رایزنی های 22 ماهه ایران و کشــورهای 
1+5 بــود. درچنــد ســال اخیــر ایــران 
محدودیت هــا وتحریم های بی ســابقه ای 
را تجریــه کرد برهمین اســاس هم بود که 
نخســتین اولویت دولت تدبیر و امید حل 
مسئله هسته ای ایران از طریق گفت و گو و 
مذاکره و نه تهدید بود .فشارهای اقتصادی 
بر ایران و تــالش بر ضعیف کردن قدرت 
ایران در منطقه شاید مهم ترین دالیلی بود 
که حســن روحانی همه تالش دولت خود 
را دراین دوسال بر سر حل مسئله هسته ای 
قرار داد و البتــه جواب تالش های خود را 
گرفت و درنهایت قطعنامــه 2231 برای 

رفع تحریم های ایران امضا شد.
اگرچه توافق تاریخی جمهوری اســالمی 
ایران با کشــورهای غربــی منجر به ایجاد 
امید فراوانی در بخش های مختلف جامعه 
و به ویژه در بخش اقتصادی شد اما دراین 
میانه هم دلواپســانی بودند که ساز مخالف 
بزنند و البته صاحــب نظرانی هم بودند که 
هشدار دادند امید زیادی نباید بست زیرا 
با رفع تحریم ها قرار نیست معجزه ای رخ 

دهد.

آثار تحریم ها بر صنعت برق چه بود 
اما یکی از صنایعی که همزمان با تحریم ها 
آسیب دید صنعت برق و بخش انرژی بود 
هرچند که نتوانســت این صنعت دیرپای 
کشور را به طور کامل در معرض خطر قرار 

دهد اما به هرحال باعث فشارهای زیادی 
برآن شــد و توان تولیدی ایــن صنعت را 

کاهش داد.
طی تحقیقــی که ســندیکای صنعت برق 
انجــام داده بــود تحریم ها در ســه مقوله 
افزایــش قیمت مــواد اولیــه و تجهیزات 
وارداتی،مشــکل نقل و انتقــاالت پول به 
کشورهای خارجی و عدم گشایش اعتبار 
اســنادی منجر به زیان های بیشــماری به 

شرکت های برقی شده بود.
به این ترتیب بــه دلیل عدم دســتیابی به 
شــیوه های تولید اقتصــادی و تخصیص 
بهینه تر منابــع را با بحــران مواجه کرده و 
تولید را غیر اقتصادی و گــران تر کرده  و 
امکان تخصیص بهینه منابــع را از اقتصاد 
کشــور تحریم شــده به دلیل امتناع مبادله 

سلب کرده بود.
از طرفی دیگر  از عوامل موثر در افزایش 
قیمت مــواد اولیــه ، افزایــش و مخاطره 
ریسک در مبادله کاال بوده است و افزایش 
ریســک موجب زیــاد شــدن هزینه های 
معامالت و مبادلــه ، افزایش قیمت بیمه 
و هزینه های حمل و نقــل و در مجموع از 
دســت دادن فرصت های مناســب برای 
مبادله و گزان تر شــدن قیمت تمام شــده 
محصوالت شده بود. ضمن این که موجب 
باالرفتن ریســک پروژه هــای BOO و 
BOT شده و تمایل به سرمایه گذاری در 
ایــن بخش ها را پاییــن آورده و در بخش 
نیروگاه ها با توجه به عدم تامین تجهیزات 
توسط کارفرما و پیمانکاران روند اجرای 

پروژه ها به کندی پیش می رفت . 
اما تحریم ها ی بانکی هم زیان های زیادی 
به بخــش انــرژی وارد کرده بــود چرا که 

گشایش اعتبارات و نقل و انتقاالت مالی 
با معضل مواجه شــده بود.  بیشــتر تامین 
کننــدگان و تولیــد کننــدگان از پذیرش 
LC از بانک های ایرانــی خودداری کرده  
و تقاضــای LC ازبانک هــای خارجی را 
داشــته اند . همچنیــن اعتباراتــی را که از 
گذشته قائل می شدند نیز به حداقل رسانده 
و یا مسدود کردند. میزان درخواست پیش 
پرداخت ها افزایش پیدا کرد و هزینه های 
بانکی به دلیل افزایش مراحل کار به شدت 

افزایش یافت . 
یکی دیگر  از تبعات تحریــم که در حوزه 
انــرژی و دیگــر حوزه ها قابل مشــاهده 
بود عــدم پایبندی طرف هــای خارجی به 
قراردادهای خارجــی به قراردادهای قبلی 
بود.قطع همــکاری شــرکت های بزرگی 
که بعضا از معدود تامیــن کنندگان برخی 
از کاالهای اســتراتژیک مورد نیاز بودند 
و تکنولوژی ســاخت برخــی از کاالهای 
مهم تنهــا در اختیار این تعــداد معدود از 
شرکت ها بود ، تامین این اقالم را با مشکل 
جدی مواجه کرد. اکثر این مواد قیمت های 
باالیی داشــته و تامین مالــی این خرید ها 
برای شــرکت های تولیدی از روشــی به 
غیر از اعتبار اســنادی تقریبا امکان پذیر 
نبود و در صورت عدم تامین آنها از سوی 
فروشندگان قبلی شرکت ها می بایست به 
دنبال منابع جدید می گشتندکه آن هم دوره 
زمانی مربوط به خود و هزینه های مضاعف 
را به دنبال داشت و در برخی موارد موجب 
جایگزین شــدن مــواد اولیه بــا کیفیت و 
تکنولوژی پایین تر می شــد که نارضایتی 
مشتریان را در پی داشــت.البته  کنار این 
مســئله، مطالبات شــرکت های فعال در 

صنعت برق که موجــب کاهش نقدینگی 
و سرمایه در گزدش شــده بود  به صورت 

مضاعف شرایط را پیچیده تر می کرد .
هــم چنیــن طوالنی شــدن زمــان حمل 
کاالهای وارداتی هم از دیگر مسایلی بود 
که براثر تحریم ها دامنگیر صنعت برق شده 
بود . بسیاری از شرکت های بین المللی بیمه 
از تعامل با شرکت های حمل و نقل کاالی 
ایران خودداری می کردند.چنین بود که به 
باور فعاالن صنعت برق اثر تحریم در دراز 
مدت به ترتیب بر پارامترهای 1( افزایش 
قیمت کاالهــای تولیدی،2 (فرســودگی 
ماشین آالت و تاسیسات برقی کشور،3(

کمبود برق و افزایش خاموشی ،4(کاهش 
کیفیت تجهیزات ساخت داخل،5 (تعطیلی 
کارخانه و 6(از دســت رفتــن بازارهای 

صادراتی تاثیرگذاشت.
به این ترتیب آثار تحریم ها بر صنعت برق 
به حدی جدی شــد که دولت و مجلس که 
آن را بی تاثیر در ایران می دانستند بررسی 
آثار تحریم هــا بر صنعت برق را  با حضور 
مســئوالن وزارت نیــرو، وزارت امــور 
اقتصادی و دارایی، ســازمان بازرسی کل 
کشــور و ســندیکای برق ایران در دستور 
کار کمیسیون انرژی قرار دادند و سعی در 
کاهش اثرات آن کردند .بخش خصوصی  
هم که بیشــترین تاثیر را در تحریم ها دیده 
بود با بدهی هــای کالن وزارت نیرو روبه 
رو شد و عمال با عدم حمایت دولت از این 

بخش به کما رفت.
محدودیت هــای اعمال شــده، توان تولید 
برق مــورد نیاز بــه خصــوص در بخش 
خصوصــی را کاهش داد بــه نحوی که اگر 
در گذشــته هزینه ســاخت یــک نیروگاه 

اسرتاتژی دوره پسا تحریم چه باشد؟
نگاهی به شرایط صنعت برق قبل و بعد از تحریم ها

  پرونده: صنعت ایران در پساتحریم 
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بــا ظرفیت 100مــگاوات به طــور مثال 
100میلیارد تومان تمام می شد، این میزان 
با افزایش دو برابری به 200میلیارد تومان 

یا حتی بیشتر افزایش یافته بود.
درهمین حــال عدم فــروش توربین های 
گازی کــه به عنوان یکــی از اصلی ترین و 
کارآمدترین مولدها به شمار می روند، عدم 
فروش موتور دیزل های با توان تولید بیشتر 
از ٣ مگاوات، عدم فروش موتورهای دور 
باال، عدم فروش تکنولوژی های پیشرفته، 
عدم فروش تکنولوژی های نوین از جمله 
میکروتوربین هــا و ممانعــت از فــروش 
محصوالت های تک، صنعــت تولید برق 

کشور را به مشکل انداخت.
برهمین اساس بود که شــرکت های برقی 
دست به دامان دولت بودند تا برای رهایی 
از فشارهایی که متحمل می شدند چاره ای 
بیاندیشــند. تا ایــن که دولــت تغییر کرد 
شرایط کمی بازشد و مذاکرات ادامه یافت 

تا به توافق رسید.

صنعت برق بعد از توافق  
اما با حصول توافق حاال چشــم همه به این 
است تا ببینند چه گشایشی درروند و امور 
به ویژه در بخــش انرژی وصنعت برق رخ 
خواهد داد. برهمین اســاس هم هوشــنگ 
فالحتیان معاون وزیر نیــرو در امور برق 
و انرژی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر 
توافق ایران با گروه 1+5 بر بهبود وضعیت 
صنعت برق گفت: تامین بخشــی از اقالم 
صنعت برق متاثر از شرایط تحریم بوده که 
ان شاءاهلل با گره گشایی مبادالت کاال بیش 
از گذشته تسهیل شود و کاال و تجهیزات در 
زمان کمتر با قیمت مناسب تر در دسترس 

باشد.
به گفتــه وی بــا توافــق صــورت گرفته 
امیدواریم پروژه های متاثر از تحریم ها در 
اسرع وقت به اتمام برسد؛ کاهش تحریم ها 
می تواند در تامین مایحتاج عمومی صنعت 
برق کشور یاری دهنده باشــد. به رغم این 
که ایران جز کشــورهایی اســت که توان 

نیروگاه سازی دارد.
درهمیــن حــال علیرضــا دائمــی معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز 
بر لزوم تخصیص 7 هزار میلیارد تومان از 
دارایی های آزادشده بعد از لغو تحریم ها به 
بخش صنعت برق و 5 هزار میلیارد تومان 
به صنعــت آب تاکید کــرده و تزریق این 
میزان ســرمایه را بــرای نگهداری صنعت 

برق در همین حال ضروری دانست.
به باور صاحب نظران این حوزه اکنون و در 
شرایط پســا تحریم بخش خصوصی فعال 
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی 
برق می تواند فعاالنه در کشــورهای دیگر 
حضور داشته باشــد و تحریم های بانکی و 
اقتصادی آن را آسیب پذیر نمی کند ضمن 
این که تجهیرات اصلی صنعت برق به ویژه 
در بخش نیروگاهی ایران، با قیمت واقعی 
و بــا گارانتی هــای مربوطه به ایــران داده 
می شــود و در مجموع هزینــه تعمیرات و 
نگهداری تجهیرات نیروگاهی ایران کاهش 

قابل مالحظه ای خواهد یافت.
از سوی دیگر رشد اقتصادی در ایران نیاز 
به برق در کشــور را افزایش داده و سرمایه 
گذاری بیشتری در این زمینه را نیاز خواهد 
داشت. در حوره انرژی های تجدیدپذیر نیز 
بــا ورود تجهیزات های تــک و با راندمان 
باالتر اما با قیمت پایین تر توجیه اقتصادی 

استفاده از این نوع منابع تولید برق بیش از 
پیش خواهد شد و توســعه و ترویج آن در 

کشور افزایش خواهد یافت.

استراتژی ها در پســا تحریم چه باید 
باشد؟

بــه گفته حســن درگاهــی اقتصــاددان و 
عضو کارگروه تخصصی ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت برنامه اقتصــادی دوران 
پساتحریم باید حول سه محور مهم نفت و 
سیاســت های اقتصاد کالن، مساله تجهیز 
منابع مالــی و الزامات اقتصــاد درون زای 
برون گرا شــکل گیرد ضمن ایــن که نظام 
تصمیم گیــری اقتصادی کشــور به منظور 
تدوین و پیاده سازی برنامه های پساتحریم 
بر اســاس یک رویکرد یکپارچــه نیازمند 
بازنگری اســت.  این سه ویژگی که الزم و 
ملزوم یکدیگرند باید به درستی تعریف و 
الزامات تحقق آن مشــخص شود. اقتصاد 
درون زای برون گرا اقتصادی اســت که در 
آن توســعه ظرفیت ها، امکانات و عوامل 
تولید داخلی به همراه ارتقای بهره وری، از 
طریق اصالح سیاست های داخلی و بهبود 
محیط کســب و کار و در تعامل با اقتصاد 
جهانــی به منظــور تحقق رشــد اقتصادی 

پایدار و اشتغال زا شکل می گیرد.
به باور این اســتاد اقتصــاد و صاحب نظر 
مدیریت چنین برنامه ای بایــد ایران را در 
یک مرحله گذار در ریل توسعه قرار دهد. 
اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت 
نشــود، بهترین برنامه های مدون در عمل 
تحت تاثیر اختالفــات حزبی و گروهی و 
نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار 
مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی 

نخواهــد برد. در این حالــت در مقطعی از 
آینده نظــرات افراطیون مجــددا به بهانه 
بی حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر 
فضای سیاسی کشــور مسلط خواهد شد و 
تمامی دستاوردهای زمینه ساز دولت برای 
ارتقای توسعه و پیشــرفت از بین خواهد 

رفت. 
درگاهــی تاکید می کند که حتــی با تحقق 
رشــد ســاالنه 8 درصــدی مــورد هدف 
برنامه ششــم، اقتصاد ایران تــا پایان این 
دهه با شــکاف تولید منفی مواجه اســت. 
این نکته نشــان می دهد که اگر چه با توافق 
هسته ای، تحریم ها رفع می شوند ولی آثار 
تحریم تا پایان این دهــه در پیکره اقتصاد 
کشــور باقی خواهد مانــد. هرچه اقدامات 
اصالحی اقتصاد پســاتحریم زودتر آغاز 
شود و اقتصاد رشد پرشتاب تری را تجربه 
کند، دوره زدودن آثــار تحریم نیز کوتاه تر 
خواهد شــد. بنابرایــن درک واقعیت های 
موجود بایــد سیاســت گذاران را بیش از 
پیش به ایجاد تحوالت اساســی در حوزه 
اقتصاد رهنمون سازد. بنابراین دولت باید 
کار شروع شده در دیپلماسی هسته ای را با 

دیپلماسی اقتصادی تمام کند.

منابع:
-مقالــه ، دکتر کوروش موســوی تاکامی 

فعال در صنعت برق و توانیر، 
-http://barghnews.com/fa/
news/10162
-http://www.sedayeeghtesad.
ir/News/17400.html
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 درشرایط پس ازتحریم در کشور به مشکالت اصلی و 
مهمی برخورده ایم که ناشی از اغراق  در این راستاست 
وبه طور قطع هر اتفاقی که در پس ازتحریم می افتد به 
دلیل اندازه و صحت و سقم این فرضیه هاست. یکی از 
مشکالت  اساسا  که  است  این  فرضیه ها،  این  مهم ترین 
اقتصادی ایران به دلیل وجود تحریم هاست یا خیر و اگر 
هست به چه میزان به تحریم ها وابسته است؛ این سوال 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  نیز  سیاسی  لحاظ  به  البته 
اصلی  عامل  را  تحریم ها  ما  اگر  که  دلیل  این  به  است، 
مشکالت اقتصادی ایران بدانیم، دولت قبل هم عالقمند 
به حل این مشکالت بود. دومین سوال، این است که اگر 
سهمی برای تحریم ها قائل شویم، چه اندازه است و تا چه 

حد تعیین کننده بوده یا خیر.
با مقایسه آمارها بین سال های 76 تا 82 و سال های 84 
الی 90 متوجه نکاتی می شویم. از آنجایی که تحریم ها 
از نیمه اول سال 91 اعمال شد و اگر بنا بود که تحریم ها 
عامل اصلی فشار در اقتصاد ایران مطرح شود، ما باید 
از ابتدای سال 92 دچار بحران های اقتصادی می شدیم، 
به همین دلیل شواهدی که در اقتصاد ایران وجود دارد 
این موضوع را نشان نمی دهد، همچنین مدارکی که اخیرا 
حساب های  زمانی  سری  عنوان  تحت  مرکزی  بانک 
این  کرده،  منتشر  را   91 الی   83 زمان های  به  متعلق 
رشد   ،86 سال  اواخر  از  که  می دهد  نشان  اطالعات 
اقتصادی از نفس افتاد، در سال 87 تقریبا برای نخستین 
تحمیلی، رشد  از جنگ  بعد  از 11سال و حتی  بعد  بار 
زمانی  بازه  همین  در  شد.  صفر  تقریبا  ایران  اقتصادی 
84 الی 87، نرخ تورم 4.5برابر شد. در سال 90 نیز که 
به دست  ایران  تاریخ  همه  در  ارزی  درآمد  بزرگ ترین 
آمد، جمعا 146 میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم، حدود 
120میلیارد دالر نفت صادر کردیم و 100میلیارد دالر 
درآمد  باالترین  که   90 سال  در  شد.  کشور  وارد  کاال 
ارزی نفت ایران اتفاق می افتد، رشد اقتصادی ایران تنها 
به 4 درصد می رسد. یعنی در دولت آقای خاتمی در سال 
81،  اگر به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی ناچار بودیم 
2.5میلیارد دالر کاال و خدمات وارد کنیم، این عدد تا 
به  نیاز  اقتصادی  ازای هر یک درصد رشد  به  سال 90، 
یعنی  داشتیم،  و خدمات  کاال  واردات  دالر  25میلیارد 
چیزی حدود 10برابر. بنابراین اگر عامل اصلی بحران ها 
را نشناسیم، طبیعتا برای حل این موضوعات نمی توانیم، 
حرکت کنیم. در نتیجه جایی برای بهبود انتظارات فشار 

می آوریم که در آنجا اصال مشکالتی نبوده است. تا سال 
دالر  300میلیارد  حدود  اولیه  انرژی  مجموع  که   90
ارزش جاری بوده، ما فقط 4درصد رشد اقتصادی داشتیم. 
به همین دلیل حساسیت پذیری اقتصاد ایران به دالرهای 
نفتی کامال از بین رفته است؛ فقدان رشد کافی که در علم 

اقتصاد 2دلیل دارد، یکی رشد سرمایه گذاری و دیگری 
رشد بهره وری است که هر 2عامل به خصوص از سال 90 

به بعد در ایران منفی شد.
علت رشد ناکافی در دولت قبل کامال واضح است، وقتی 
دخالت دولت در اقتصاد زیاد می شود، به طور یقین نرخ 

سهم تحریم ها در اقتصاد ایران چقدر بوده است؟
سعید لیالز/ اقتصاددان
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بهره وری کاهش پیدا می کند و فرار سرمایه های خصوصی 
ایجاد می شود. در حال حاضر مشکالتی با نام فساد در 
اقتصاد ایران وجود دارد که این مشکل نه تنها در تاریخ 
ایران بی سابقه است، بلکه در تمام خاورمیانه بی همتاست. 
فساد در ایران سیستماتیک شده، این نکته در فهم پس 
ایران  اقتصادی  که مشکالت  است  مهم  ازتحریم خیلی 
حدود 5 الی 6سال قبل از تحریم اتفاق افتاده است. بین 
سال های 76 الی 82 و 84 الی 90، یعنی دوبازه زمانی 
در  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  رشد  روشن.  کامال 
که   بوده  مثبت  آقای خاتمی 23درصد  اول دوره  6سال 
این عدد در 6سال اول رییس جمهور بعدی 4- درصد 
بود. در بخش صنعت، 69درصد در برابر 49درصد بود، 
GDP در دوره اول 31درصد رشد کرده، در دوره دوم 
برابر  29 درصد رشد داشتیم. درآمد ملی 44درصد در 
31 درصد رشد داشتیم. تشکیل سرمایه که در دوره آقای 
خاتمی 64درصد رشد کرده بوده، بین سال های 76 الی 
82، در6سال بعدی 35درصد رشد داشتیم. همچنین در 
خصوص ماشین آالت، 81درصد در برابر 27درصد رشد 
و در بخش ساختمان، شاهد 52درصد در برابر 42درصد 

رشد بودیم.
بر این مبنا اگر بخواهیم وارد دوره پس ازتحریم بشویم، 
توافق  این  اینکه  اول  داریم.  پیش فرض  و  فرض  چند 
حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت، شرایط را به سال 84 
به لحاظ سیاسی برمی گرداند. در ایران و ایاالت متحده 
به دالیل ژئوپلیتیک نمی تواند مشکالت قدیمی خود را 
حل کند و برای توجیه رادیکالیسم به یک دشمن فرضی 
بنابراین فرض ما این است که دشمنی ما و  نیاز است. 
استراتژیک  دشمنی  یک  به  تبدیل  نیست  قرار  امریکا، 
شود؛ فرض بعدی این است که توافق بر آتش منازعات 
کرد.  نخواهد  هم  کم  نکند،  اضافه  اگر  ایران،  سیاسی 
همچنین ممکن است تنش های سیاسی افزایش پیدا کند.

آقای  دولت  پایان  در  طبقاتی  شکاف  که  آنجایی  از 
اعداد  وخیم ترین  و  باالترین  از  یکی  به  احمدی نژاد 
نسبت به انقالب اسالمی رسید، در سال 90، 11 درصد 
از قدرت خرید کارگران کم شد. تا پایان سال 92، بین 
الی   40 بین  و  کارگر  خرید  قدرت  40درصد  الی   30
در  که  رفت،  بین  از  کارمندان  خرید  قدرت  50درصد 
دولت آقای روحانی موفق شدیم حدود 12 درصد این 
آن  به  روزها  این  که  انتظاراتی  با  کنیم.  احیا  را  کسری 
دامن زده می شود، به دولت این فشار خواهد آمد که در 
دوران پس از تحریم مصرف عمومی را باال ببریم. باید 
به این نکته توجه داشت که تحمل پذیری طبقه کارگر در 
است.  انفجار رسیده  آستانه  به  اقتصادی  نوسانات  برابر 
عامل دومی که به ما فشار خواهد آورد، فساد اقتصادی- 

سیاسی بی سابقه  ای است که ما به آن دچار هستیم. تمام 
ارزی  ذخایر  میزان  درخصوص  که  جدل هایی  و  بحث 
مطرح است، شبکه فسادی است که به دلیل کمبود منابع 
بهره  امیدوار هستیم که  به خواب زمستانی رفته، بسیار 
بزرگ تری از این منابع ببریم و عنصر دیگری که احتمال 
اینکه تنش را در ایران افزایش یا کاهش دهد، انتخابات 

بسیار سرنوشت سازی است که اسفندماه در پیش داریم.
شدن  صریح تر  حال  در  حاضر  حال  در  که  آمارهایی 
است، کل پولی است که ایران در خارج از کشور دارد 
است،  دالر  30میلیارد  حدود  و  است  تصرف  قابل  و 
میزان پولی که در یک شب قابل تزریق شدن به اقتصاد 
در  و  کند  پیدا  افزایش  باید  پولی  پایه  ابتدا  در  نیست. 
به تورمی می شود که  پایه پولی، منجر  افزایش  صورت 
طبقه کارگر و محرومان نمی توانند آن را تحمل کنند، اما 
برای اینکه تکلیف این موضوع و سرمایه گذاری مشخص 
شود، اعداد و ارقامی استخراج کردم که جای تامل دارد. 
GDP که  در سال 85 اگر ما بخواهیم به همان نسبت 
در دولت آقای خاتمی تشکیل سرمایه دادیم، برسیم باید 
سرمایه  تشکیل   95 سال  در  دالر  150میلیارد  حدود 
مجموع  برسیم.  معمولی  حالت  یک  به  تا  بدهیم  انجام 
450هزار  حدود   95 سال  در  ایران  سرمایه گذاری  کل 
میلیارد تومان است که معادل 150میلیارد دالر می شود. 
بین سال های 90 الی 94 هم، کسری سرمایه گذاری که 
افتاده عددی حدود حداقل 250میلیارد  در ایران اتفاق 
دالر است. آثار این کسری سرمایه را در صنعت نفت 
از رکورد  نفتمان  تولید  تحریم ها  آغاز  از  قبل  می بینیم. 
4.5میلیون بشکه در روز به زیر 3.5میلیون بشکه رسید. 
الی  بین سال های 84  بیشترین سرمایه گذاری  همچنین 
90 در خارج از حوزه نفت وگاز انجام شد. در این حوزه 
حتی خروج سرمایه هم داشتیم. در مجموع 250میلیارد 
پایان  تا  ایران  در  تشکیل سرمایه  تجمعی  دالر کسری 

سال 94 داریم.
ما درحال حاضر به 400میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم 
تا به رکورد درآمدهای ملی اوایل دهه 80 برسیم. البته 
اگر این را با 30میلیارد دالر قابل برداشت مقایسه کنیم و 
این فرض بنده که به سال 84 باز می گردیم درست باشد، 
سرمایه  جذب  دالر  میلیارد   5 تا   3 سال  در  می توانیم 
خارجی کنیم که معادل 3 الی 4درصد از سرمایه گذاری 
تشکیل  این  از  است.  ایران  نیاز  مورد  عادی  ساالنه 
سرمایه یی که نیاز داریم به طور معمول 75درصد از آن 
را ما در بخش خصوصی باید انجام بدهیم که البته خود 
بخش خصوصی به دلیل فقدان فضای عمومی کسب وکار 
است که به صحنه نمی آید. البته برای دوران بعد از تحریم 
تجربه  در  ما  داشت.  خواهیم  گشایش  پیش بینی  حتما 

پساجنگ 3 سال طول کشید تا توانستیم رشد اقتصادی 
ایران را به باالترین رکورد تاریخی اش برسانیم. 27سال 
طول کشید تا درآمد ملی ما به دوره پساجنگ رسید. تنها 
رکورد خود  باالترین  به  ایران  ملی  درآمد  در سال 82 
یعنی در سال 55 رسید. درآمد سرانه مان هم هنوز به آن 
دوران نرسیده است. البته بعید می دانم حداقل تا 15سال 

دیگر به عدد سال 55 برسد.
  GDP ایران به قیمت ثابت 6درصد کمتر از رکورد سال 
90 است. با پیش بینی های بنده تا پایان دهه 90 امکان 
اینکه ما بتوانیم درآمد سرانه سال 90 را به قیمت ثابت 
است  درحالی  این  بود.  نخواهد  کنیم،  تکرار  رکوردش 
ساختار  جامعه،  شدید  خرید  قدرت  سقوط  دلیل  به  که 
اقدامات  بنابراین  است  شکننده  بسیار  ایران  اجتماعی 

اختصاصی این دولت بسیار محتاطانه تر باید باشد.
است  این  دارد،  وجود  راستا  این  در  که  دیگری  فرض 
به  ایران  صادرات   95 سال  اول  تا  کنیم  تصور  ما  که 
این  شدن  متصور  البته  و  برسد  بشکه  2میلیون  روزی 
به دلیل آنکه  از ذهن است  حجم از صادرات کمی دور 
سرمایه گذاری کافی در صنعت نفت نکردیم، ثانیا بازار 
این  در  بازگردد.  قبل  به دوران  فنی  لحاظ  به  باید  نفت 
تا   15 حدود  خام  نفت  فعلی  قیمت های  با  صورت 
20میلیارد دالر  کمتر از فروش در سال قبل از تحریم 
خواهد بود. یعنی چشم اندازی که ما داریم نباید در مورد 
آن اغراق کرد. اگر ما زمینه رشد انتظارات مردم را فراهم 
کنیم نه تنها آن غارت سازمان یافته در آن سال ها پیدا 
می شود بلکه سرخوردگی های ناشی از این انتظارات را 
نمی توانیم پاسخگو باشیم. اما نقاط مثبتی هم برای آینده 
داریم. تیم اقتصادی دولت یازدهم، تیم زبده یی است که 
این  شایسته  اسالمی،  آدم های  انقالب  از  بعد  حداقل 
چنینی را ندیده بودیم. تیم اقتصادی این دولت در 22ماه 
از خود نشان  به رشدی را  گذشته عملکرد روشن و رو 
داده است. نقطه قوت دوم اینکه به دلیل آنکه ظرفیت های 
بخش   95 سال  تا  می توانیم  حداقل  داریم  زیاد  خالی 
اینکه  سوم  نکته  کنیم.  فعال  را  ظرفیت ها  این  از  مهمی 
آقای روحانی منافذ ورودی فساد را در کشور تا جای 
امکان گرفته است. این اتفاقات به وجود آمدن اصالحات 
در کشور را نشان می دهد. درحال حاضر چالش اصلی 
در   GDP رکورد  از  گذر  ایران،  اقتصاد  روی  پیش 
سال 90 خواهد بود. به دلیل آنکه برای این 6 درصد از 
طریق توافق هسته یی 1 الی 2درصد را برای سال آینده 
شدن  آزاد  توسط  نیز  مقداری  کنیم.  جابه جا  می توانیم 
ذخایر ارزی ایران باز می گردد که بناست با هدف ترمیم 
کسری بودجه اختصاص پیدا کند و دوم اینکه قیمت تمام 

شده کاالهای وارداتی ما کاهش پیدا خواهد کرد.  
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رویکرد سندیکا در فضای پسا تحریم
عباس خالدنژاد

تحریم ها علیه ایران و ایرانی که از ده سال قبل با صدور قطع نامه های شورای امنیت سازمان 
و  آمریکا  ابتدا  دارد.  ساله  ای 35  سابقه  تشدید شد،  اروپا  اتحادیه  و مصوبات  متحد  ملل 
کشورهای اروپایی با بکار گیری ابزارهای اجرائی، پارلمانی و احکام قضایی خویش و با اعمال 
تحریم های مستقیم رو در روی ایران قرا رگرفتند و در پی آن با استفاده از سازوکارهای بین 

المللی کوشش کردند تا با اعمال تحریم های ظالمانه ایران وایرانی را در جهان منزوی کنند.
اعمال فشارها و تحریم ها، در طول این مدت به دو نحو صورت پذیرفت، قسمتی به طور 
بصورت  دیگر  قسمتی  و  غیره  و  مالی  و  بازرگانی  محدودیت های  نظیر  مستقیم  و  روشن 
غیر مستقیم و نا مشهود نظیر بال اثر کردن توافق نامه های لغو روادید ایران با کشورهای 
مختلف ، اعمال رفتارهای ناهنجار با ایرانیان، فراهم آوردن انواع محدودیت ها از جمله انتقال 
هزینه های دانشجویی و دارویی و جلوگیری ازادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در بعضی از 

رشته های دانشگاهی.
صرفنظر از ارزیابی دالیل  اعمال تحریم ها بر علیه کشورها، آثار مخرب اینگونه تحریم ها در 
جوامع مختلف کم و بیش یکسان است. آثار تحریم ها در زمینه های اقتصادی، تجاری، بانکی 
و مالی سریع و کوتاه، میان مدت است و در مقابل آثار تحریم ها در زمینه های فرهنگی و 

اجتماعی، غیر ملموس و بلند مدت و مخرب تر است.
ایجاد زمینه های روانی، اقتصادی و اجتماعی برای افزایش مهاجرت های درون و برون مرزی 
و جابجایی غیر متوازن جمعیت، فرار سرمایه، کاهش تولید و اشتغال، افزایش فقر، فساد، 
اعتیاد، رانت و خشونت های اجتماعی، تسری یاس در جامعه و سقوط اخالقیات و معیارهای 
فرهنگی از جمله اهدافی است که قدرت های جهانی با اعمال تحریم برعلیه جوامع مختلف 

دنبال می کنند.
خوشبختانه به رغم مشکالت که در نتیجه اعمال تحریم ها به ایران وارد شد، قدمت تاریخی، 
عمق فرهنگ غنی، آگاهی مردم، وجود منابع و توانمندی های بالقوه و برنامه ریزی های به 
عمل آمده موجب شده تا آثار تحریم های 35 ساله در ایران با آثار تحریم ها در دیگر جوامع 
قابل قیاس نباشد و برخالف انتظارتحریم کنندگان، در مواردی عالوه بر اینکه تحریم ها آثار 
مخربی در پی نداشت، بلکه پیشرفت های وسیعی نیز حاصل شد که رشد چشم گیر فعالیت های 
علمی کشور در صدرآن قرار دارد. می باید سفری به کوبا، زیمباوه و یا کره شمالی داشت تا 

عمق اعمال اینگونه تحریم ها را از نزدیک لمس کرد. 
نمونه دیگر کشور چین در دو دهه قبل است که توانست بعد از رفع تحریم ها و بازگشت به 
جامعه جهانی با تولدی دیگر، جهان را دگرگون سازد و به عنوان بزرگ ترین طلبکار مالی 
از آمریکا در جایگاه قوی ترین اقتصاد جهان درآید، بدون اینکه هویت سیاسی و اجتماعی 

خویش را تغییر دهد.
به طور قطع برای دوران بعد از تحریم برنامه ریزی های کالن در کشور صورت پذیرفته است.

از گفته های مسئولین چنین بر می آید که سرمایه گذاری در امور زیر بنایی، واحدهای تولیدی 
و ایجاد اشتغال در صدر برنامه ها قرار دارد و برقراری نظم و انضباط مالی و پولی و افزایش 

ارتباطات جهانی نیز از مدت ها قبل در دستور کار دولت قرار گرفته است.

هرچند برنامه ریزی های دولت و اجرای آن کمک موثری در جهت رفع مشکالت است، ولی 
تنها اتکا به آن راه رهایی از معضالت نیست و می باید تکاپوی وسیع در بخش های مختلف 
جامعه صورت پذیرد تا بتوان در دوران جدید بعد از تحریم ها، با سرعت موجودیت خویش 
را در جامعه جهانی تجدید کنیم. عالوه بر دولت، بخش خصوصی و آحاد مردم نیز باید در 
این امر مشارکت کنند،تا با اقدامات هماهنگ بسترهای الزم پیشرفت همه جانبه فراهم شود.

برقراری انضباط اجتماعی و اقتصادی، رفع تبعیض و جلوگیری از ریخت و پاش های مالی، 
انجام امور بصورت روشن و اصولی، رعایت حقوق دیگران و طرف های ثالث در سطوح ملی 
و جهانی، خودداری از زیاده خواهی و در نهایت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکاء 
به توانایی ها و توان کاری خویش می تواند موجب رفع مشکالت داخلی و افزایش اعتماد 
جهانی به ایران شوند. می باید در دوران جدید به نحوی عمل کرد تا در مواردی کشور تبدیل 
به نمونه ای قابل اعتماد در سطوح جهانی شودودسترسی به آن تنها با همدلی دولت و مردم و 

اعتماد متقابل عملی خواهد بود.
بی تردید شرایط پس از توافق فرصت مغتنمی است تا صنایع کشور توانمندی و ظرفیت های 
خود را عالوه بر داخل در خارج ازمرزهای جغرافیایی به خوبی عرضه کنند. باتوجه به فضای 
بوجود آمده پیش بینی می شود تحرک قابل توجهی در عرصه های مختلف بویژه صنعت در 
کشور پدید آید. از آنجا که انرژی برق به عنوان یکی مولفه اصلی و اساسی برای توسعه زیر 
ساخت ها و رشد کشور مورد نیاز است، از این رو نیاز به این انرژی پایه در دوران پسا تحریم 
روزافزون خواهد بود و به تبع آن ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع برق باید افزایش یافته 

و پاسخگوی این نیاز باشد.
در این بین صنایع و تولید کنندگان تجهیزات برقی باید با تحرک بیشتر نسبت به افزایش 
رقابتی،  و  این فضای جدید  در  بتوانند  تا  کنند  اقدام  تولیدات خود  کیفیت  ارتقاء  و  حجم 
کاالهای خود را در بازار عرضه کنند. عالوه بر این با برداشتن تحریم ها بویژه در بخش مالی، 
صنایع ما این امکان را خواهند داشت تا در بازارهای منطقه ای و جهانی حضور پررنگ تری 
داشته باشند. البته مشروط بر اینکه مطالعات دقیق و عمیقی بر روی بازارهای هدف، رقبا، 
نیازهای منطقه ای و جهانی انجام پذیرد و تولید کنندگان داخلی نسبت به افزایش بهره وری، 
کاهش قیمت تمام شده و ارتقا کیفیت تولیدات با جدیت اقدام کنند. بویژه آنکه پس از رفع 
تحریم ها و حضور در سازمان تجارت جهانی رقابت برای حضور موثر در بازارهای جهانی 
تشدید خواهد شد و بازار از آن کشورهایی خواهد بود که سطوح کمی و کیفی خویش را 

ارتقاء بخشند.
بی شک سندیکای صنعت برق ایران به عنوان بزرگ ترین و منسجم ترین تشکل صنفی 
صنایع برق کشور این موضوع را به عنوان یکی از اصلی ترین رویکردهای خود در دستور 
کار خواهد داشت و با رصد کردن شرایط موجود و پسا تحریم از فرصت بوجود آمده برای 
تحرک و پویایی صنایع برق کشور و تامین نیازهای داخلی و حضور در بازارهای جهانی بهره 

خواهد جست.  
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فصل کاشت سرمایه در چرخه اقتصاد کشور

بخش خصوصی تزيين نيست

محمدقلی یوسفی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

محمدصادق جنان صفت؛ سردبیر روزنامه تعادل

در طول دهه های گذشته اقتصاد کشور ما در مسیرهای غلطی حرکت کرده است و با رشد بدی همراه بوده است.در واقع به دلیل سیاست های غلط  
اقتصادی ما، بازدهی بخش های تولیدی اساسی و مهم مثل صنعت و کشاورزی کاهش یافته و در مقابل بازدهی فعالیت های واسطه گری های مالی، 
داللی و تجاری و خدماتی افزایش پیدا کرده است. نتیجه این فرآیند وضعیت نابسامانی است که با آن مواجهیم و اقتصاد ایران را به وضعیت 
رکود-تورمی تبدیل کرده است. الزم است که ما نگاه جدیدتری داشته باشیم و از سیاست های غلط گذشته دست  برداریم و سیاست های مقطعی و 
کوتاه مدت که در جهت حفظ وضع موجود قدم برمی داشتند، مورد بازنگری قرار گیرند. دولت باید استراتژی بلندمدت در پیش گیرد و مبنای آن را 
بر سیاست های تشویقی بخش تولید و حمایت منابع به سمت بخش های صنعت و کشاورزی و مشارکت مردم در فعالیت های تولیدی پایه ریزی 

کند و این رشدی است که می توان آن را خوب نامید.
بنابراین آنچه تاکنون با آن مواجه بوده ایم، این بوده است که دولتمردان روی شاخص های غلطی متمرکز بوده و آدرس های غلطی می دادند که در 
نهایت به یک رشد غلط منجر شده و این رشد غلط برای کشور مخرب است. رشدی که ناشی از فعالیت های خدماتی، دولتی، نظامی و بوروکراسی 
بدون توجه به مشارکت مردم و با سیاست های پولی و مالی غلط است، رشد بدی است که باید جلوی آن را گرفت. چراکه اصالح این رویه برای 
اقتصاد کشور بسیار پرهزینه و مخاطره آمیز خواهد بود. ما باید از این مسیر رشد غلط به رشد صحیح بازگردیم، در این صورت رشد اقتصادی 
ما همراه با بهره وری، ایجاد اشتغال و مشارکت مردم در فعالیت های تولیدی خواهد بود. تاکنون مهم ترین عامل بازدارنده برای دستیابی به رشد 
اقتصادی، وجود تحریم ها عنوان می شده است اما اکنون که سیاست درستی در زمینه سیاست خارجی دنبال شده است، بهتر است این سیاست خوب 
خارجی را با سیاست خوب داخلی هم مرتبط کنیم و دولت بازنگری اساسی در سیاست های اقتصادی داخلی خود داشته باشد تا این فرصت طالیی 
از دست نرود. حال حاضر بهترین زمانی است که دولت می تواند با اتخاذ یک استراتژی بلندمدت هدایت منابع از بخش های واسطه گری به سمت 
بخش های تولیدی را هدف اصلی خود قرار دهد تا سرمایه ها در کشور کاشته شود. با توجه به تعاملی که اکنون ایران با دنیا انجام می دهد امیدوار 
هستیم از این فرصت استفاده کند و با انتقال تکنولوژی و دانش به بخش های تولید امیدی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کند تا کشور از این 
وضعیت بحرانی و رکودی اقتصاد کشور نجات یابد. اگر دولت سیاست های غلط گذشته خود را دنبال کند، هیچ بعید نیست این فرصت طالیی را 
از دست بدهیم و منابع ارزی آزادشده بعد از لغو تحریم ها تبدیل به کاال شوند و وضعیت رکود-تورمی ما عمیق تر شود، اما اگر دولت با بازنگری در 

سیاست های بودجه یی، پولی و ارزی خود دوران پساتحریم را پشت سر بگذارد، بهبود اقتصادی را شاهد خواهیم بود.  
 منبع: سایت اقتصاد آنالین

درحالي كه دولت یازدهم و چهره هاي اصلي آن به ویژه در سطح معاونان رییس جمهور و وزیران كلیدي 
اقتصاد 2سال است  كه بر طبل حمایت از بخش خصوصي مي كوبند، اكنون زمان راستي آزمایي این ادعا فرا 

رسیده است . 
     اكنون ایران در شرایط تازه یي قرار گرفته است و هیجان فوق العاده یي درمیان مدیران سیاسي و اقتصادي 

وجود دارد كه  ناشي از ورود هیات هاي اقتصادي اروپایي است . 
  برخي از مدیران حتي در سطوح باالي مدیریت اقتصادي در روزهاي سپري شده و در گفت وگوهاي رسانه یي 
مسابقه یي  نانوشته راه انداخته و مطابق با بخش هاي تحت مدیریت خود، پروژه و نیاز ارزي تعریف كرده اند. 
براساس جمع بندي  تایمزمالي تاكنون 600میلیارد دالر نیاز ارزي ایران تنها در بخش هاي زیربنایي شناسایي 
شده است. آنچه در روزهاي سپري  شده اما قابل تامل است بیرون ماندن بخش خصوصي از دور گفت وگوها 
و مذاكرات اقتصادي است و پرچم دراختیار  مدیران دولتي و شركت هاي شبه دولتي قرار دارد. به نظر مي رسد 
كه ادامه این وضعیت ضمن اینكه برخالف وعده ها و  سخنان رییس جمهور و معاون اول وي و سایر مدیران 
است، مي تواند آسیب دوباره اي بر اقتصاد ایران وارد كند. شرایط تازه  و رفتارهاي مدرن حكم مي كند كه به 
جاي فربه كردن بخش دولتي و بنگاه هاي تحت حمایت آنها درجذب سرمایه خارجي  و افزودن برحجم دولت، 
راه را براي حضور واقعي بخش خصوصي به معناي واقعي هموار  سازیم. كنارگذاشتن بخش  خصوصي از 
جریان دادوستد درحوزه عمل و استفاده از نام و عنوان آنها به صورت تزییني، احتمال وقوع قابل توجهي دارد. 
 درحالي كه رییس اتاق بازرگاني ایران و روساي اتاق هاي بازرگاني مشترك ایران و روسیه، ایران و ایتالیا و 
ایران و سوییس  این تهدید را به طور ضمني در سخنان شان بیان كرده اند، مي توان پیش از داغ و سوزان شدن 

مسائل، فكري كرد و بخش  خصوصي را به طور واقعي درجریان كارها قرار داد . 
منبع: روزنامه تعادل
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 عده ای معتقدند ممکن است دوران پسا تحریم به 
ضرر ایران تمام شود و اصاًل منافعی که همه  ایرانی ها 

توقعش را دارند، به دنبال نداشته باشد. نظر شما در 

این رابطه چیست؟ 
دوران پســا تحریم یا پس از مذاکره یک دوره ویژه است. 
یعنی قطعًا روابط خارجی اقتصادی ما نسبت به  گذشته اش 

متفاوت خواهد بود. اما بررسی اینکه این تفاوت تا کجاست 
و چه خصوصیاتی دارد، نیاز به یک نگاه  واقع بینانه دارد نه 

یک نگاه سطحی و غیرواقع بینانه.  

شمشیر دو لبه پساتحریم؛ تهدید یا فرصت

مردم هرلحظه منتظر بودند تا مذاکرات به اتمام رسیده و نتیجه آن به اصطالح یک توافق خوب باشد. دغدغه  مردم بیش از همه چیز، مسأله گرانی بود. مدت ها همه منتظر بودند تا 
یک توافق خوب نتیجتًا به ارزان شدن  کاالها و رفاه بیشتر ختم شود. باألخره کار به فرجام رسید و توافق حاصل شد. همه به کوچه و خیابان آمده و  جشن شادی گرفتند. اما نظر 
کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی با مردم تفاوت دارد. در سخنان همه  اقتصاددانان نوعی نگرانی موج می زند. نوعی اما و اگر در صحبت های همه آنها دیده می شود. حتی از 
ارزان  شدن یکباره کاالها ابراز نگرانی می کنند و باورشان این است که پیشرفت و پسرفت اقتصاد ایران، دو روی سکه  لغو تحریم هاست. در همین راستا گفتگویی با دکتر یحیی 
آل اسحاق، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  و رییس پیشین این اتاق داشتیم. وی دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت راهبردی است و یدی طوال در  اقتصاد دارد. 
ستبران در این شماره خود به گفتگو با وی پرداخته است:  

گفتگوی اختصاصی ستربان با یحیی آل اسحاق؛ عضو هیات منایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
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انتظار ما این است که بسیاری از محدودیت ها و تحریم ها 
اعم از تحریم های هســته ای، قانونی، بیمــه ای، بانکی و   ... 
برداشته شده و پول های بلوکه شــده ایران آزاد شود. به هر 
حال در طول این ســال ها تحریم های متعــدد و  مختلفی 
در حوزه های صادرات و واردات بر ما تحمیل شــد. حاال 
قرار اســت ایــن محدودیت ها برداشــته شــود و ما  برای 
بررسی پیامدهای آن پیش از هر چیز باید شناختی دقیق از 

وضعیت فعلی کشور داشته باشیم.  
مهمترین مســاله این اســت که در شــرایط کنونــی، تمام 
نهاده های اقتصاد ما بر اســاس شــرایط تحریم سامان داده 
 شده اســت. بر همین مبنا قیمت تمام شــده محصوالت ما 
حداکثر بیــن 15 تا 30 درصد گران تــر از وضعیت عادی 
 است. به نظر می رسد این مساله هم برای مردم کامال روشن 
اســت و به همین دلیل من بر این باورم که نگاه  مردم آنقدر 
غیرواقع بینانه نیســت که انتظار داشته باشند با لغو تحریم 
ها همه چیز حل و فصل  شــود. خوش بینانه  ترین حالت این 
است که پس از لغو تحریم ها این 30 درصد هزینه تحمیل 

شده به قیمت ها، کاهش یابد.  
مســاله دیگر این اســت که تحریم ها اجازه نــداده که ما از 
نظر ســطح تکنولوژی، فنــاوری و تعامل بــا جهان به روز 
 شــویم، افزون بر اینکه در همین روابط محدود موجود هم 

بوروکراسی های زایدی حاصل شده است.  
از همین رو، نوعی تشــنگی یا انتظار وجــود دارد که پس 
از ایــن و با لغو تحریم ها نقل و انتقــاالت پولمان از طریق 
 صراف و به شکل غیررســمی انجام نشده و بتوانیم کار را از 
طریق گشایش ال ســی و به صورت معمول انجام  دهیم. در 
حقیقت انتظار مردم ما این اســت کــه از این به بعد مجبور 
نباشــیم کاالهای دســت دوم بخریم و از  تکنولوژی درجه 
دوم و سوم استفاده کرده و به سمت چین و تکنولوژی های 

پایینتر حرکت کنیم.  
شــاید یکی از مهمترین انتظارات مردم و فعالین اقتصادی 
این اســت که زمینه برای استفاده از ســرمایه گذاری  های 
خارجی و یا 108 میلیارد دالر پول بلوکه شــده کشور در 
خارج از کشور، فراهم شود و در کنار آن  درآمدهای ارزی 

ناشی از فروش نفت افزایش یابد. 
حال باید دید در خارج از ایران چه انتظاراتی وجود دارد؟ 
بی شک بسیاری از سرمایه گذاران منتظر لغو این  تحریم ها 
هســتند. در حال حاضر اقتصاد دنیا در شرایط رکود به سر 
می برند و به همین دلیل آنها هم به دنبال  بازارهای مستعد 
برای ســرمایه گذاری هســتند. با لغو تحریم ها یک بازار 
مصــرف بزرگ حــدود 80 میلیون نفری  در ایــران ایجاد 
می شود. انتظار ما این است که ظرف 6ـ  5 سال آینده رقمی 
بالغ بر1000ـ  700 میلیارد دالر  ســرمایه گذاری خارجی 
جذب کنیم. فقــط در حوزه نفت و گاز قرار اســت چیزی 
حــدود 400ـ  300 میلیارد دالر  ســرمایه گــذاری کنیم. 
البته نباید این مســاله را نادیده انگاشــت که در همسایگی 
ایران هم 15 کشــور با بــازاری   380ـ  370 میلیون نفری 
وجود دارد که به دنبال توسعه و جذب سرمایه  های خارجی 
هستند. فعاالن اقتصادی  جهان به این بازار هم خیره شده اند 
اما قطعا مناســب ترین، اقتصادی ترین و امن ترین کار این 
است که از  تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی ایرانی کمک 

بگیرند و فعاالن اقتصادی جهان به این مطلب واقفند.  

   چرا آنها باید به واسطه ایران در این بازارها حضور 
پیدا کنند؟ چه نیازی به ایران دارند؟

به عنــوان مثال یک شــرکت آلمانی به جــای اینکه نیروی 
آلمانی را به عراق بفرســتد، از مهندسان ایرانی که ریسک 
 و قیمتشــان به مراتب پایین تر اســت، کمک می گیرد. این 
شرکت با در نظر گرفتن امنیتی که در عراق به لحاظ  مسائل 
فرهنگی و همسایگی برای ایرانیان وجود دارد و همچنین 
باتوجه به ماشین آالت راکد موجود در ایران،  مناسب ترین 
شــرایط را در این می بیند که با ایرانیــان قرارداد همکاری 

امضا کند.  
مثاًل در حــوزه برق فــرض کنید بخواهنــد در عراق یک 
نیروگاه احداث کنند. اگر شرکت زیمنس آلمان با  واحدهای 
تولیدکننــده ایرانی وارد همکاری شــود، قطعا کار برایش 
ارزان تر و امن تر تمام خواهد شــد. مجموعه  این شــرایط 
نشان می دهد که ورود شــرکت های اروپایی و آمریکایی 

به این بازار 400ـ  300 میلیونی از طریق  ایران بدون شک 
آسان تر و پرسودتر خواهد بود.  

حــال باید دید با توجه بــه نیازی که در ســرمایه گذاران و 
شرکت های خارجی  و فعاالن اقتصادی ایران وجود  دارد، 

چه اتفاقی می افتد؟  
پیش از هــر چیــز نباید فرامــوش کنیم کــه محصوالت 
تولیدی ما نســبت به رقبایمان در جهان، 30 درصد گران 
تر  اســت. یعنی کاالیی که وارد ایران خواهد شد، احتماال 
با کیفیتی بهتر و مناســبتر از تولیدات ما.30 درصد ارزان 
 تر خواهد بود؛ چراکه بعضــی از تولیدات کنونی ما به دلیل 
همین تحریم ها با اســتانداردهای جهانــی فاصله دارد.  چه 
بسا آنها دســت به دامپینگ هم بزنند. یعنی به دلیل رقابتی 
که بین خودشــان اســت، حتی از قیمت تمام شده  خودشان 
هم پایین تر بیایند. متأســفانه به دلیل رکود موجود، ذخایر 
انبارهای ما بسیار باالســت. انبارها مملو از  کاالیی است 
که با قیمت تمام شــده باال تولید شده اند و بازار هم ندارند. 
اگر چنین بازار وارداتی هم ایجاد شــود،  کاماًل امکاناتشان 
از بین می رود و شوک بزرگی به واحدهای تولیدی ما وارد 

می شود.  

 اگر بتوانیم بر مشکل تولید داخلی و ازدیاد واردات 
فائق آییم، خطر دیگری از جانب لغو تحریم  متوجه 

ما نیست؟
در حوزه روابط بانکی هم با مشکالتی روبرو هستیم. نظام 
بانکی ما با استانداردهای نظام بانکی جهانی اختالف  دارد. 
وام های آنها با 3ـ  2 درصد سود است و وام های بانک های 
ما با 30ـ  10 درصد بهره. سیستم بانکی که  عادت کرده خود 
را با 30ـ  10 درصد ســود اداره کند، چطــور می تواند م با 
بانکی رقابت کند که با 3ـ  2  درصد اداره می  شود. در چنین 
شرایطی فرمت ها، دســتورالعمل ها، روابط و همه نظامات 

بانک های داخلی به هم  می ریزد.  
از ســوی دیگر قرار اســت با افراد و شــرکت های جدید 
ارتباطات منطقه ای و جهانی داشــته باشــیم؛ اشخاصی که 
 شــناختی از آنها نداریم. در حوزه صادرات هم باز به همین 

یکی از مهمترین انتظارات مردم و فعالین 

اقتصادی این است که زمینه برای استفاده از 

سرمایه گذاری  های خارجی و یا 108 میلیارد 

دالر پول بلوکه شده کشور در خارج از کشور، 

فراهم شود و در کنار آن  درآمدهای ارزی 

ناشی از فروش نفت افزایش یابد
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ترتیب دچار مشــکل خواهیم شــد. لذا اگر اوضاع کشــور 
 درست مدیریت نشــود، بدون شک دچار یک شوک اولیه 
خواهد شد. این شوک مثل شوک پس از قطعنامه   598 که 
بعد از جنگ پیش آمد، از بین می رود و رشد پیدا می کنیم؛ 
ولی به قیمت از بین رفتن تعدادی زیاد  از واحدها که قدرت 

رقابت و توان مقابله را ندارند.  
لذا چند ماهی که تا اجرایی شــدن توافــق باقی مانده، یک 
فرصت طالیی اســت که واحدهای صنعتــی و اقتصادی، 
 بانک ها، دولت و سیاستگذارانف خودشان را برای شرایط 

پسا تحریم آماده کنند.  
من بر این بــاورم که بنگاه های اقتصــادی باید به صورت 
مستقل برای رویارویی با شرایط پساتحریم چاره اندیشی 
 کنند. آنها باید بتوانند شــرکای خارجــی را که عالقمند به 
ســرمایه گذاری و حضور در بازارهای ما هســتند، جذب 
 کنند. در حال حاضر ماشــین آالت و تجهیزات زیادی در 
شــهرک های صنعتی، بنگاه ها و شرکت های تولیدی  وجود 
دارد که با 30 درصد ظرفیتشان کار می کنند، بنابراین یک 
ظرفیت خالی بزرگ وجود دارد که نیروی  انسانی، مهندس 
و زیرساخت های تولید را دارد اما برای فعال کردن آن نیاز 

به سرمایه و بازارهای جدید هست.  
در این شــرایط اگر بنگاه های اقتصــادی ایرانی بتوانند با 
شــرکت های همگن خارجی، همکاری کرده و شــرکایی 
 در تولیــد پیدا کنند، به محض حــذف محدودیت ها، رونق 
به اقتصادمان بازمی گردد. به عالوه شــرکت های خارجی 
 به جای اینکه فقط فروشــنده کاالهای خود در بازار ایران 
باشند و تجارت را فقط در حوزه واردات کاال شکل  دهند، 
همکاری بــا ایران را در عرصه تولید آغــاز می کنند. به این 

ترتیب این تهدید به فرصت تبدیل می شود.  
البته در این میــان دولت هم وظایفی دارد. در حقیقت یک 
بخش کارهایی است که خود واحدها باید انجام  دهند و یک 
بخش کارهایی اســت که دولت باید عهده دار شود. دولت 
باید جریانی که پس از تحریم ها شــکل  می گیرد را هدایت 
کرده و مراقب باشد که اولویت به مسائل تجاری داده نشود. 

اگر منابع و فرصت های ایجاد شــده پــس از لغو تحریم ها 
درست مدیریت نشود و امکانات   مالی که برای کشور  ایجاد 
خواهد شد، به سمت واردات برود، همان بالیی به سر ایران 
خواهد آمد که در اواخر دوره پهلوی با  افزایش قیمت نفت 

در کشور رخ داد و تمام بنیان های کشور را به هم ریخت.  

 دولت چگونه می تواند این فرآیند را  هدایت کند؟  
دولت می تواند زمینه های سرمایه گذاری را برای واحدهای 
تولیدی تســهیل کرده و شــرایط را در قوانین و  مقررات، 
مالیات، بیمه و مسائل کارگری تســهیل کند. البته کاهش 
بوروکراســی اداری، تثبیــت بازار، تســهیل  صــادرات و 
مسائلی از این دست هم بر عهده دولت است. دولت باید به 
سرمایه گذاران خارجی این اطمینان را  بدهد که مقدمات کار 
برای حضور آنها در بازارهای ایران فراهم است. از در این 
صورت سرمایه گذار خارجی  به جای واردات کاال به سمت 

تولید و سرمایه گذاری جذب خواهد شد.  
در رابطه با تعرفه نیز باید دقت کنیم که سرمایه گذار خارجی 
نتواند به خاطر باز بــودن دروازه ها، واحدهای  داخلی را از 
پای درآورند. به هر حال نباید فرامونش کنیم که آنها قادرند 
با قیمت تمام شــده پایین تر، خدمات  پس از فروش بهتر و 

کیفیت باالتر کاالهای داخلی را در رقابت شکست دهند.  

 از دیدگاه شما اثرکوتاه مدت لغو تحریم ها چه 
خواهد بود؟

لغو تحریم اثر روانی خــود را دارد. اما اقتصاد با واقعیت ها 

طرف است. واقعیت این است که لغو نهایی تحریم ها،   6 ماه 
تا یک ســال زمان خواهد برد. اما فشارهای روانی ناشی از 
تحریم ها قطعا تا اندازه ای رفع خواهد شد و  همین مساله بر 
قیمت ها هم تاثیر خواهد داشت. اما در نهایت شاهد کاهش 
قیمت 30ـ  15 درصــدی خواهیم  بــود. تاثیرکوتاه مدت 
دیگر این توافق، از بین رفتن ایران هراســی در جامعه بین 
الملل است. همچنین کسانی که  در داخل از فضای تحریم 

سوء استفاده می کردند، از این پس کنترل می شوند. 
   

 عده ای در مورد نرخ دالر هشدار می دهند. آنها 
معتقدند اگر نرخ دالر کاهش یابد، واردات افزایش 
 خواهد یافت. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟  

قیمت دالر تابع تعادل اقتصادی کشــور اســت و از یک 
عنصر یا نهاده تاثیر نمی پذیرد. دالر با صادرات، واردات، 
 تأمین مواد اولیه و قطعات، تأمین بودجه، تصمیمات دولت 
و غیره در ارتباط اســت. باید دید اقتصاد کشور  باتوجه به 
وزن و اثر نرخ دالر در چه نقطــه تعادلی قرار می گیرد. اما 
به هــر حال اگر نرخ ارز مدیریت نشــود، با  ورود پول های 
بلوکه شده به ایران و همچنین تحقق سرمایه گذاری خارجی، 
دوباره نقدینگی های ارزی افزایش  می یابد و همین مساله 
ممکن است کشور را به سمت ورادات بی رویه سوق دهد. 
بنابراین برای این درآمد  ارزی باید به درستی برنامه ریزی 

کنیم.  
خطری که در مورد آزاد شدن پول های بلوکه کشور وجود 
دارد این اســت که تبدیل این دالرها به ریال بی  شــک به 
ایجاد نقدینگی قابل توجهی در گردش مالی کشــور منجر 
می شــود که اولین نتیجه آن افزایش تورم  خواهد بود. لذا 
دولت در مدیریت کردن ایــن نقدینگی ارزی باید دقت و 
هوشیاری زیادی به خرج دهد. از  دیدگاه من بانک مرکزی 
به راحتی می تواند با تک نرخی کردن نرخ ارز در کوتاه ترین 
زمان ممکن این مساله را  مدیریت کند و البته اراده این کار 

را هم دارد.  

لغو تحریم اثر روانی خود را دارد. اما اقتصاد 

با واقعیت ها طرف است. واقعیت این است 

که لغو نهایی تحریم ها،   6 ماه تا یک سال 

زمان خواهد برد. اما فشارهای روانی ناشی 

از تحریم ها قطعا تا اندازه ای رفع خواهد شد 

و  همین مساله بر قیمت ها هم تاثیر خواهد 

داشت. اما در نهایت شاهد کاهش قیمت 1۵ 

تا ۳0 درصدی خواهیم  بود

  پرونده: صنعت ایران در پساتحریم 



17

  پرونده:  صنعت ایران در پساتحریم 

باالخره مذاکرات طوالنی و پر فراز و نشیب دیپلمات های ایران به نتیجه رسید تا کلید تدبیر 
در قفل تحریم ها بچرخد و  امید را در جان اقتصاد کشــور بدمد. اگر چه شــاید نتوان قضاوت 
درســتی درباره این داشت که نقطه پایان تحریم های ظالمانه  ســه دهه ای بین المللی که البته 
ظرف ده سال اخیر، شدت یافته بود، کجاست اما واقعیت این است که ایران که ظرف سی  سال 
اخیر خودکفایی را به خوبی تمرین کرده و در بســیاری از صنایع در آزمون آن  سر بلند بوده، 

حاال باید مهیای پساتحریم  باشد.  
ایران بازاری 80 میلیون نفری اســت که پتانســیل های قابل توجهی دارد و دسترســی آن به 
منابع گسترده طبیعی بر میزان  جذابیت آن برای سرمایه گذاران می افزاید. همه صنایع کشور 
باید مهیای ورود سرمایه گذاران، کمپانی بزرگ و برندهای  مطرح دنیا باشند و این امر عالوه 
بر اینکه می تواند زمینه ســاز توسعه آنها باشد، قادر اســت صنایع داخلی را در رقابت، دچار 

 آسیب های جدی کند.  
این اســت که از همان روزهای ابتدایی پس از توافق، مسئولین دولتی و مدیران و نمایندگان 
بخش خصوصی به بیان دیــدگاه  های خود در خصوص ایران پســاتحریم پرداختند. مدیران 
صنعت برق اما با توجه به اینکه تمام تالش خود را در تابستان گرم  و کم آب امسال بر تامین 

برق و آب مردم متمرکز کرده بودند، کمتر از سایرین از پساتحریم گفتند.  
مهندس هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفتگوی اختصاصی با 
نشریه ستبران، از اندیشیده شدن  تدابیر الزم در وزارت نیرو سخن می گوید و اذعان می کند: 
»ما هنوز هم برای آماده سازی صنعت برق جهت رویارویی با  شرایط پساتحریم فرصت داریم 
اما بایــد به صاحبان صنعت برق کشــور اطمینان دهم که ما تدابیــر الزم را در این خصوص 

 اندیشیده ایم.« 
وی از ســفر هیات های تجاری متعدد به تهران خبر می دهد و تصریح  می کند: »در طول یک 
ســال اخیر و حتی تا پیش از  به نتیجه رســیدن مذاکرات، هیات های تجاری بسیار زیادی با 
وزارت نیرو جلسه داشته و مذاکره کرده اند. ما پیشنهادات  بسیار خوبی برای سرمایه گذاری 

در صنعت آب و برق ایران از این هیات ها دریافت کرده ایم.«  
معاون وزیر نیرو تاکید می کند: »به هر حال باور ما این است که پذیرش این پیشنهادات، بیش 
از هر چیزی باید متضمن  توجه به ســازندگان داخلی باشد. اولین مســاله ای که ما در وزارت 
نیرو برای جذب سرمایه های خارجی مد نظر قرار می  دهیم این است که ورود این سرمایه ها به 

صنعت آب و برق، رکود فعالیت شرکت های داخلی را در پی نداشته باشد.«  
فالحتیان ضمن اشاره به این نکته که وزارت نیرو عدم ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان بخش 
خصوصی در پساتحریم را  یکی از اصلی ترین اولویت های خود می داند، خاطرنشان می کند: 
»در صورتی که ســرمایه های خارجی به درستی مدیریت  شــوند می توانند زمینه ساز توسعه 
صنعت برق کشور باشــند و به همین منظور ما تالش کردیم برای جذب صحیح سرمایه  های 
خارجــی با عنایت به توان ســاخت داخــل و نیاز تکنولوژیکی و ســرمایه ای ســازندگان و 

پیمانکاران داخلی برنامه ریزی  کنیم.« 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تولید برق حرارتی، تجدیدپذیر و فتوولتاییک را جزو 
اصلی ترین زمینه ها برای جذب  سرمایه های خارجی برمی شمرد و می افزاید: »البته برای بهینه 
سازی نیروگاه های قدیمی، خارج کردن نیروگاه های  فرسوده و جایگزینی آنها با نیروگاه هایی 

با راندمان باال هم باید برنامه ریزی شود.« 
فالحتیــان همچنیــن آمادگــی وزارت نیرو را بــرای جــذب ســرمایه در حوزه هایی مانند 
ریکاورینــگ واحدهــای موجود، کاهش  تلفات شــبکه ها و اســتفاده از تجهیــزات نوین با 
فناوری های پیشــرفته اعالم کرده و می گوید: »ما تالش می کنیم سرمایه  هایی که به سمت 
کشور سرازیر می شوند را به این سمت و سو هدایت کنیم. چرا که بی شک این همکاری ها با 

مشارکت  شرکت های داخلی می تواند به انتقال تکنولوژی به داخل کشور منجر شود.« 
وی بــه بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت برق اطمینان می دهــد که هر اتفاقی در مذاکره و 
همکاری با شرکت های  خارجی صورت گیرد، قطعا با قوانین و مقررات کشور متناسب خواهد 
بود و تصریح می کند: »ما به هر حال سهم ســاخت  داخل این تجهیزات را به عنوان مهمترین 
اصل، مد نظر قرار خواهیم داد، اما در کنــار آن نباید فراموش کنیم که تامین مالی  پروژه های 
صنعت برق هم مساله حیاتی و مهمی است که باید به دنبال راهکاری عملیاتی برای آن باشیم.« 

 
فالحتیان تامین مالی و استفاده از فاینانس خارجی برای اجرای پروژه های زیربنایی صنعت 
برق را یکی از هدفگذاری هــای  وزارت نیرو عنوان کرده و می گوید: »بدون شــک در تمام 
تعامالتی که بین جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها صورت  می گیرد، مهمترین مساله 

مورد نظر مسئولین، آسیب نرسیدن به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی کشور خواهد بود.«  

جذب سرمایه های خارجی با شرط 
صیانت از ساخت داخل

گفتگو با مهندس هوشنگ فالحتیان؛ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
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دو روی سکه پساتحریم؛ 
واردات بی رویه و رونق اقتصادی

امضای توافقنامه هسته ای ایران و 1+5 و برپایی جشن هسته ای در ایران با روانه شدن هیات ها و مقامات بلندپایه  اروپایی و بعضا آمریکایی به ایران، فاصله 
چندانی نداشت. با این اوصاف اقتصاد ایران باید منتظر روزهای پررونقی باشد. لغو  تحریم ها، از میان برداشته شدن محدودیت های تجاری و اقتصادی، 
آزادسازی مبادالت بانکی، تسهیل صادرات و ورادات  و اتفاقات خوش یمن دیگری که می تواند به مدد مدیریت صحیح دولتی و تیزبینی و هوشیاری 
خصوصی ها، زمینه را برای  ایجاد یک جهش بزرگ در اقتصاد کشور فراهم کند.  

دکتر پدرام سلطانی هم ضمن تاکید بر این نکته، یادآوری می کند که اتاق بازرگانی پیشتر به دولت در خصوص تبدیل  شدن کشور به بهشت واردات در صورت 
لغو تحریم ها، هشدار داده است. وی بر این باور است که همان قدر که مدیریت  چابک و هوشمندانه دولت در توسعه ایران پساتحریم موثر است، دوراندیشی و 
اقدام مناسب بخش خصوصی هم در این امر  تاثیرگذار است. 
آنچه در پی می آید  حاصل گفتگوی کوتاه ما با دکتر پدرام سلطانی و پیش بینی های وی در خصوص ایران پساتحریم است:  

گفتگو با پدرام سلطانی؛ نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 پیش بینی شما از دوران پساتحریم و اثرات آن بر 
صنعت و اقتصاد کشور چیست؟  

دوران پساتحریم می تواند شروع یک همکاری درازمدت 
همین  باشد.  قانونی  محدودیت  و  نگرانی  و  دغدغه  بدون 
مساله بی  شک اراده ای را در فعالین اقتصادی ایجاد می 
کند تا حرکت خود را به سمت توسعه آغاز کنند. هر چند 

جوی که طی چند  ماه اخیر بر اقتصاد کشور حاکم شده توقف 
و انتظار تغییر است که در نهایت به سکون و تعمیق رکود 
رسیدن  نتیجه  به  بی شک  اما  شده  است.  منجر  کشور  در 
آورد.  درمی  حرکت  به  را  اقتصاد  چرخ  مجددا  مذاکرات 
فضا  اساس  بر  توانند  اقتصادی  می  فعاالن  ترتیب  این  به 
برنامه های  ریزی  پی  ریزی،  برنامه  شده،  ایجاد  شرایط  و 

توسعه ای و انجام اقدامات الزم و سرمایه  گذاری های جدید 
را در دستور کار خود قرار دهند. این امر می تواند اینرسی 

اقتصاد ما را به سمت شتاب و حرکت بیشتر  تغییر دهد.  
اتفاق دومی که بی شک در دوران پساتحریم رخ خواهد داد، 
این است که به محض اجرایی شدن توافقنامه و به ویژه با 
 برداشته شدن تحریم های بانکی و برقرار شدن روابط بانکی 
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ایران با کشورهای اروپایی هزینه مبادله ای ما کاهش قابل 
 توجهی خواهد یافت. البته بیش از هر چیز باید تاکید کنم 
که اجرایی شدن توافقات با امضای توافقنامه مدت زمانی 

فاصله خواهد  داشت. 
در حال حاضر اقتصاد ایران در تعامالت تجاری خود به 
طور متوسط بین 6 تا 7 درصد هزینه بابت تبادالت ناشی 
بانکی پرداخت می کند. از سوی دیگر  از  محدودیت های 
استفاده از ابزارهای بانکی مانند اعتبارات اسنادی، می تواند 
هزینه  های تامین مالی پروژه ها، سرمایه گذاری های جدید 
و خرید مواد اولیه را کاهش می دهد. در حالی که در شرایط  
کنونی  تمام این فرآیند عموما در یک سیکل نقدی و یا یک 
چرخه تامین مالی ریالی انجام می شود. این امر به این دلیل 
که نرخ  سود ریال هم بسیار باالتر از نرخ سود ارز است، 
موجب تحمیل هزینه مضاعفی به تولیدکنندگان و فعاالن 

تجارت خارجی  می شود.  
طبیعتا لغو تحریم ها به کاهش این هزینه ها هم کمک شایانی 
کاهش  به  منجر  هزینه ها  این  توامان  کاهش  کرد.  خواهد 
نهایت رونق صادرات ما را در پی   قیمت تمام شده و در 

خواهد داشت.  

 به نظر می رسد این توافقنامه به همان میزان که راه 
را برای سرمایه گذاران خارجی باز می گذارد،  مسیر 

را برای افزایش واردات هم هموار می کند. دیدگاه 
شما در این خصوص چیست؟

بی شک روی دیگر سکه لغو تحریم های بین المللی، کاهش 
که  کنم  فکر می  هزینه های وارداتی کشور هم هست. من 
 نگرانی که در فعاالن اقتصادی وجود دارد و ما هم در اتاق 
بازرگانی کم و بیش در این مورد به دولت هشدار داده ایم، 
از  کامال  بجاست. در حقیقت دغدغه ما این است که بعد 
برداشته شدن تحریم ها ایران به بهشت واردات تبدیل شود. 
هر چند این  مساله با مدیریت ارزی و ایجاد ثبات در نرخ 

ارز قابل کنترل به نظر می رسد.  
در همین راستا باید به این موضوع هم توجه کنیم که طبق 
آمار گمرک حدود 80 تا 85 درصد واردات ما، شامل مواد 
اولیه،  واسطه ای و کاالهای سرمایه ای است. بنابراین ارزان 
تر شدن واردات در بخش مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای 
می تواند  اثر جدی تری بر اقتصاد ما داشته باشد. البته به 
این  از  و  کرده  مدیریت  درستی  به  را  واردات  آنکه  شرط 

فرصت ها به خوبی  استفاده کنیم.   

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت دیگری است 
که شاید به تدریج چند ماه پس از وصول توافقات به مرحله 
 عملیاتی وارد شود. هنر ما به ویژه در بخش خصوصی باز 
کردن معبری هموار برای جذب سرمایه های خارجی است. 
خارجی  سرمایه های  جذب  به  باید  معبر  این  در  حقیقت 
این  نهایت  در  یا  و  منجر شده  بخش خصوصی کشور  در 
بخش  بین  مشترک  پروژه های  به  سمت  را  سرمایه ها 
ما  این  کند.  هدایت  خارجی  گذاران  سرمایه  و  خصوصی 
هستیم که باید از تجمیع  دوباره همه سرمایه های خارجی در 

پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی جلوگیری کنیم.  
به  خارجی  گذاران  سرمایه  ورود  که  کنیم  فراموش  نباید 
همراه برندهای معتبر جهانی می تواند عالوه بر زمینه سازی 
برای  تامین مالی پروژه ها، استانداردهای کیفی تولیدات ما 
را نیز افزایش داده و به ما کمک کند تا در صادراتمان هم 
از این  برندها بهره بگیریم. با یک نگاه مثبت و البته امید به 
مدیریت صحیح اقتصاد کشور، این موارد پیامدهای دست 
پیامدهای  اما  بود،  خواهد  پساتحریم  عمده  دوران  و  اول 
ثانوی آن کامال به کیفیت مدیریت ما در دولت و بخش 

خصوصی بستگی دارد. 
کرده،  کنترل  را  پیامدها  این  احسن  نحو  به  بتوانیم  ما  اگر 
را  کشور  اقتصاد  و  باشیم  داشته  چابکی  و  موثر  مدیریت 
با شرایط  جدید منطبق کنیم، این موج حرکت اقتصاد در 
ایران پس از تحریم می تواند به راحتی روی ساحل اقتصاد 
ما حرکت کند.  در غیر این صورت می تواند محکم با سد 
ما  اقتصاد  آمادگی  عدم  و  ساالری  دیوان  بوروکراسی، 
نوعی  و  بزند  را پس  همه  فرصت ها  و عمال  کند  برخورد 
لذا  ایجاد کند.  تردید و دودلی در سرمایه گذاران خارجی 
من بر این باورم که باید سریع تر،  هوشیارتر و دقیق تر بر 
روی این موضوع کار کنیم، چون به نظر می رسد که دولت 
یا حتی بخش خصوصی آمادگی الزم را  برای ورود به ایران 

پساتحریم ندارد.  

 نقش تشکل ها و اتاق بازرگانی را برای آماده کردن 

زمینه اقتصاد ایران برای ورود به شرایط  پساتحریم 
چطور ارزیابی می کنید؟

قسمتی از کار آماده کردن بخش خصوصی برای ورود به 
تخصصی  تشکل های  است.  تشکل ها  عهده  به  فضا  این 
مواجهه  جهت  خود  اعضای  سازی  آماده  باید  برای  ما 
فکر  اتاق  یا  و  کمیسیون  کارگروه،  پساتحریم،  ایران  با 
به  کنند.  تحلیل  و  تجزیه  را  و  شرایط  دهند  تشکیل  ویژه 
عبارتی تشکل های تخصصی باید آینده پژوهی پساتحریم 
آن  نتایج  مبنای  بر  دهند   تا  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
اقدامات  و  تصمیم گیری ها  برنامه ریزی ها،  هدف گذاری ها، 

خود را تنظیم کنیم.  
تشکل های  توسط  باید  حتما  که  دیگری  کار  عالوه  به 
اقتصادی دنبال شود این است که برای اجرای پروژه های 
بزرگ به  شکل همگرا و در قالب کارهای کنسرسیوم و یا 
سرمایه گذاری های مشترک توسط اعضای خود برنامه ریزی 

کنند.  
چون اندازه بسیاری از فعالیت هایی که در ایران پساتحریم 
قابلیت انجام در کشور دارد از اندازه بخش خصوصی  منفرد 
ما بزرگتر است. چرا که بخش خصوصی ایران در این چند 
نداشته،  رقبای خارجی خود  با  متناسب  رشد  مجال  سال، 
منفرد  شرکت های  بین  یکپارچگی  ایجاد  با  باید   بنابراین 

کوچک و متوسط، این خالء را پر کنیم.  

 اتاق بازرگانی تا امروز کار خاصی برای ورود 
اقتصاد کشور به شرایط پساتحریم در این مورد انجام 

 داده و یا برنامه خاصی مد نظر دارد؟  
بود،  انتخابات  اخیر درگیر  ماه  بازرگانی در طی چند  اتاق 
اما یکی از برنامه های هیات رییسه دوره جدید این است 
اندازی کند و به زودی  اتاق راه  که دفتر  پساتحریم را در 
این اتفاق رخ خواهد داد. بنابراین کاری که اشاره کردم در 
همه تشکل ها  باید به شکلی جدی دنبال شود، در سطحی 
اتاق  منظور  همین  به  شود.  پیگیری  اتاق  در  باید  باالتر 
اقتصادی کشور و همینطور  فکری شامل همه حوزه  های 
صاحبنظران مدیریتی و اقتصادی ایجاد خواهد شد. این اتاق 
فکر قرار است با استفاده از  ظرفیت ارتباطات بین المللی 
اتاق با اتاق های سایر کشورها و نیز روابط برقرار شده با 
هیات های ورودی و اعزامی، زمینه  ای هموار و چابک را 
برای عبور فعالین اقتصادی از مشکالت و بهره گیری بهتر 

آنها از فرصت ها فراهم آورد.   

ورود سرمایه گذاران خارجی به همراه 

برندهای معتبر جهانی می تواند عالوه 

بر زمینه سازی برای  تامین مالی پروژه ها، 

استانداردهای کیفی تولیدات ما را نیز 

افزایش داده و به ما کمک کند تا در 

صادراتمان هم از این  برندها بهره بگیریم
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  پیش بینی شما از شرایط صنعت برق کشور در 
دوران پساتحریم چیست؟  

نکته اساســی این است که ممکن اســت در این دوران ما با 
هجوم ســرمایه گذاران خارجی در تمــام بخش های مواجه 
شویم  هم در صنعت برق و هم در سایر صنایعی که عمدتا در 

این چند سال دچار تنگنا و مسائل عمده ای بودند.  
مساله این است که اگر این سرمایه گذاری ها با سرعت انجام 
بگیرد و زمینه را برای توســعه صنایع و بخش های مختلف 
 اقتصادی فراهم آورد، قطعا پیشــبرد اهداف توسعه ای آنها 
نیاز به انرژی خواهد داشــت و همین امــر می تواند به یک 

تهدید  برای صنعت برق تبدیل شود.  
لذا دوران پســاتحریم و سرمایه گذاری هایی که بی شک در 
این مقطع زمانی به سمت صنایع کشور سرازیر می شود اگر 
چه  فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صنعت برق است اما 
از جهاتی نیز می تواند به یک تهدید بزرگ برای این صنعت 

بدل  شود.  
آنچه که پیش از هر مســاله دیگری بایــد مد نظر قرار دهیم 
این است که اگر قرار باشد صنعت برق در آینده هم بر مبنای 
 شرایط مالی و نقدینگی کنونی خود فعالیت کند، پساتحریم 
برای این صنعت بدل به یک تهدید جدی خواهد شد. اما اگر 
 بحران مالی کنونی صنعت رفع شــده و در تامین نقدینگی 
مورد نیاز این صنعت گشایشــی صورت بگیرد، بی شــک 
دوران  پســاتحریم یک فرصت طالیی برای توســعه این 

صنعت و شکوفایی دوباره آن خواهد بود. 

  پساتحریم چطور می تواند به یک تهدید برای 
صنعت برق بدل شود؟

آنچه که امــروز در آمار و ارقام با آن روبرو می شــویم این 
اســت که عمده صنایع مــا به دلیل مشــکالت مالی، تورم، 
تحریم ها  و سایر نهاده های اقتصادی با رکود جدی مواجهند 

و به همین دلیل عمدتــا با 30 تا 40 درصــد ظرفیت خود 
فعالیت می کنند،  مســاله این اســت که در صــورت بهبود 
شرایط اقتصادی کشور و فعال شــدن کامل این واحدهای 
صنعتی، میزان مصرف انرژی  به شکل قابل توجهی افزایش 
خواهد یافت و این ما هستیم که باید پاسخگوی این افزایش 

مصرف باشیم. 
تامیــن این میزان انرژی تدابیر ویــژه ای را می طلبد و نیاز 
به ســرمایه گذاری های گســترده ای دارد. بنابراین تبعات 
پساتحریم  را باید از چندین وجه مورد بررسی و توجه قرار 
داد. چرا که تبعات این دوران در سایر صنایع هم ما را متاثر 

کرده و دچار  چالش هایی خواهد کرد.  

  از دیدگاه شما صنعت برق تا چه اندازه برای جذب 
سرمایه هایی که ممکن است به سمت این صنعت 

 روانه شوند، مهیا است؟  
قطعا صنعت برق، برای جذب سرمایه گذاری های خارجی 
زمینه های الزم را دارد. ضمــن اینکه اخیرا قواعد و قوانین 
بسیار  کارآمد و اثربخشی در کشور تدوین و ابالغ شده که 
بر اســاس آنها می توانیم زمینه را به شــکلی فراهم کنیم که 
صنعت برق  هم ســهم قابل توجهی از ســرمایه گذاری ها را 

جذب کند.  
ماده 12 قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر، فرصت های 
بســیار خوبی را در اختیار صنعت برق قــرار می دهد تا هم 
صنایع  داخلــی زمینه های الزم را بــرای فعالیت دوباره در 
اختیار داشته باشند و هم از این طریق زیرساخت های الزم 

برای جذب  سرمایه گذاری های خارجی ایجاد شده است.  
ما امیدواریم که به زودی با تدوین آیین نامه های اجرایی این 
قانون و ایجاد گردش نقدینگی در صنعت برق، این صنعت 
به  روزهای رونق و شکوفایی بازگردد، به هر حال ما مهیای 

یک جهش بزرگ در صنعت برق هستیم. 

  آیا بخش خصوصی صنعت برق برای ورود 
به دوران پساتحریم و رقابت با تولیدکنندگان و 

پیمانکاران  خارجی آمادگی الزم را دارد؟
من معتقدم بخش خصوصی صنعت برق ایران قادر اســت 
در بیش از 90 درصد زمینه ها با شرکت های خارجی رقابت 
کند.  چرا که ما قابلیت های قابل توجهی در این صنعت داریم 
و همین قابلیت ها صنعت برق کشــور را در طول سال های 

تحریم  و رکود و علیرغم بحران نقدینگی، سرپا نگه داشت.  
لذا بــاور من این اســت کــه ســازندگان، تولیدکنندگان و 
پیمانکاران صنعت برق قادرند خود را با شرایط پساتحریم 
وفق دهد.  صنعت برق این مساله را ثابت کرده که پتانسیل ها 
و توانمندی های بســیاری دارد و این پتانسیل ها اتفاقا در 

دوره تحریم به  خوبی نمایان شدند.  

  نقش سندیکا را در آماده سازی شرکت های برقی 
برای ورود به دروان پساتحریم چطور ارزیابی 

می کنید؟  
از دیدگاه من سندیکا نقشی اساســی در این دوران بر عهده 
دارد. سندیکا نماینده بخشی است که در پس از رفع تحریم ها 
 بیشــترین حجم کارها را عهده دار خواهد بود. به هر حال در 
دوران پســاتحریم ما با شــکوفایی و رونق مواجه خواهیم 
بود و این  شــرکت های بخــش خصوصی هســتند که باید 
تامین تجهیزات و اجرای پروژه هــای صنعت برق را عهده 
دار شوند. بنابراین  ســندیکای صنعت برق ایران به عنوان 
نماینده این شرکت ها باید برنامه ریزی ها و هدفگذاری های 
دقیقی برای آماده ســازی  اعضای خود برای ورود به دوران 
پساتحریم داشــته باشد و البته در کنار وزارت نیرو و توانیر 

صنعت برق را مهیای قرار گرفتن  در این شرایط کند.   

صنعت برق؛ سرافراز از آزمون تحریم و مهیای پساتحریم

مذاکرات هسته ای ایران باالخره پس از یک ماراتن نفس گیر 
22ماهه و البته تالش 13ساله دیپلمات های ایرانی به نتیجه  رسید و 
توافقنامه هسته ای ایران با کشورهای 1+5 به امضا رسید. 
پساتحریم بی شک دورانی متفاوت برای ایران خواهد بود که 
تبدیل آن به فرصتی برای توسعه اقتصادی و تجاری کشور  نیاز به 
برنامه ریزی های دقیق دارد. صنعت برق هم به عنوان یکی از صنایع 
زیرساختی کشور، در انتظار تغییراتی بنیادین در  پساتحریم است. 
تغییراتی که به گفته مهندس آرش کردی، مدیر عامل شرکت توانیر، 
می تواند بدل به فرصتی طالیی برای  توسعه این صنعت شده و یا 
تهدیدی جدی برای آن قلمداد شود.  

آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی کوتاه ما با مدیر عامل شرکت 
توانیر است 

گفتگو با آرش کردی؛ مدیر عامل رشکت توانیر
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  باتوجه به اینکه احتمال دارد تحریم های ایران به زودی لغو شود، این سوال ذهن 
بسیاری از افراد را  به خود مشغول کرده که لغو تحریم به نفع اقتصاد ایران است یا 

به ضرر آن؟ شما به عنوان دبیرکل  خانه اقتصاد ایران و عضو  اتاق بازرگانی، دوران 
پساتحریم را چگونه تصویر می کنید؟

دو رویکرد در این مورد وجود دارد. یک رویکرد مثبت و یک رویکرد منفی. اینکه پس از لغو 
تحریم ها شــرایط به چه نحوی  پیش رود، بستگی به عملکرد ما دارد. طبیعی است پس از لغو 
تحریم، مقداری از پول های بلوکه ما آزاد شــود. بنابراین حجم  پول قابل توجهی دست دولت 
می آید. اگر دولــت بخواهد این پول را بدون برنامه و فقط بــرای اینکه تا حدودی تنگناهای 
 پیــش رو را بــردارد، وارد بازار کند، در کوتاه مدت به نفع دولت اســت؛ امــا در میان مدت و 
بلند مدت آثار تورمی دارد. بنابراین من  فکر می کنم نباید انتظار جامعه این باشد که با برداشتن 
تحریم ها به یکباره همه چیز عوض شود. ما باید همین مسیری را که  می رویم ادامه دهیم. ضمنًا 
به این هم توجه داشــته باشــیم که امکان تأمین مالی برای پروژه ها زیاد است. بنابراین به نظر 
بنده  بهتر آن است که آنچه از پول های بلوکه شده به دستمان می رسد یا از بازار جهانی به دست 
می آوریم، مصروف این پروژه ها  کنیم؛ نه اینکه آنها را وارد کاالهای وارداتی و بازرگانی کنیم. 
ماحصل این رفتار اقتصادی این می شود که یکی دو ســال  همین وضع فعلی را داشته باشیم؛ 
اما درعوض اشــتغالمان افزایش پیدا کند، تولید ناخالص داخلــی افزایش پیدا  کند، رتبه مان 
 در اقتصاد جهانی باتوجه به اینکه ذخائر مالی هم داریم، مقدار زیادی بهبود پیدا کند، پروژه ها 
شــروع به نتیجه دادن کنند و در  این پروســه، صادرات غیر نفتیمان توسعه یابد. االن چیزی 
حدود 75 هزار پروژه ناتمام روی دســت دولت مانده است. این  پروژه ها برای ماشین آالت، 
برای ســرمایه در گردش و جهت تکمیل پروژه ها نیاز به تأمین مالــی دارد. اگر این پروژه ها 
تکمیل  شود ما یک قدم به سمت تولید اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی پیش می رویم. 
بنابراین تصور من این اســت که بهتر  است ما از این جّو هیجانی که اگر تحریم ها برداشته شود 
همه چیز خوب شــده، نرخ دالر پایین آمده و همه اجناس ارزان  می شود بیرون بیاییم و کمی 
منطقی به قضیه نگاه کنیم. منطقی نگاه کردن به این قضیه هم به این معناست که ما همین  روند 

کنونی را ادامه دهیم و سرمایه را جایی ببریم که بازده اقتصادی داشته باشد.  

  پس دیدگاه شما این است که زمان خواهد برد تا اثرات لغو تحریم مشهود شود و به 
این زودی ها  شاهد تغییرات قیمت ها نخواهیم بود! 

دالر پایین خواهد آمد؛ اما نه به این ســرعت و نه به این شــکل. من تصــور می کنم با حذف 
تحریم های بانکی، یعنی دسترسی ما به منابع مالی خارج از کشور آسان می شود.ـ آثار  این امر 
را در اواخر سال 95 می توانیم ببینیم. یعنی حدود یک سال و نیم دیگر. در آن زمان دالر کم کم 

شــروع به ارزان  شدن می کند. ارزان شدن دالر یک معنایش این است که صادراتمان کاهش 
پیدا می کند. وقتی صادراتمان کاهش پیدا  کند، دچار مشکالت دیگر می شویم. در بخش های 
صادراتیمان مشکل اشــتغال پیدا می کنیم. بنابراین نیاز به برنامه ریزی  دقیقی در این زمینه 
داریم که دالر چقدر ارزان شــود تا به صادرات ما صدمه نزند. ما که نمی توانیم مثاًل دســتمزد 
کارگر را  کاهش دهیم یا قیمت انرژی را پایین بیاوریم تا آثار کاهش ارزش دالر را روی تولید 

داخلی و صادراتی خود حفظ کنیم.  پس این مهم، برنامه ریزی دیگری می طلبد.  

  عدم کاهش نرخ دالر می تواند هزینه تامین مواد اولیه را باال نگه دارد، دراین 
خصوص چه باید کرد؟؟

ما باید حرکتی کنیم که دسترســی واحدهای تولیــدی به بازار جهانی برای مواد اولیه آســان 
شــود. کاری کنیم که این واحدها  بتوانند مثاًل در یوزانس هــای 6 ماهه مواد اولیه بخرند و در 
یوزانس های یک ساله و دو ساله خط تولید خریداری کنند.  تولیدکننده های ما با نرخ بهره های 
4 درصدی و 5 درصدی که در غرب هســت، می توانند این کار را انجام دهند؛ اما با  بهره های 
داخلی کار سخت می شود. اگر برخی خریدها از بازار جهانی صورت بگیرد، تقاضا برای بهره 
در بازار داخلی کاهش  پیدا می کند و این کاهش تقاضا سبب می شود نرخ بهره داخلی کاهش 
پیدا کند. آنگاه ما با کاهش نرخ بهره داخلی خواهیم  توانست قیمت تمام شده کاالهامان را در 
داخل کشــور کاهش دهیم. به این ترتیب اگر از آن سو کاهش ارزش دالر  نداشتیم، از این سو 

گرانی را جبران خواهیم کرد.  

  پس از دیدگاه شما لغو تحریم ها اثر آنی نخواهد داشت؟
از فردای لغو تحریــم، بازار اصال و ابدا تکان نمی خورد و اگر چنین شــود، برای اقتصاد ملی 
مضر اســت. فرض کنید یک مرتبه  یک میلیارد دالر را پول نقد کنیم و بعد به مردم بگوییم به 
هر نفر به عنوان یارانه یک پراید می دهیم. اصاًل چنین نخواهد شد.  غیر از این باشد آثار تورم 
نمایان می شود. فرض کنید مثاًل اگر قیمت هر کیلووات برق االن  57 تومان است، تبدیلش 
کنیم  به هر کیلووات 7 تومان. با این کار صنعت برق نابود می شود. ما باید قیمت ها را به همین 
شــکل نگه داریم؛ اما راه حل های  جبرانی به گونه دیگری وجود دارد. االن چیزی حدود 15 تا 
30 درصد کاالهای داخلی ما، هزینه های تأمین مالی اســت. اگر  ما بیاییم هزینه ها را کم کنیم، 
می توانیم گرانی ها را جبران کنیم. یعنی با پایین آمدن هزینه تمام شــده، قیمت فروش کاالها 
 و خدماتمان را 10 الی 15 درصد کاهش دهیم. این محل کاهش، می تواند عدم کاهش ارزش 
دالر را بــه خودش جذب کند.  بنابراین قیمت فروش ما همان قیمت دالری خواهد بود؛ اما به 

بخش تولید صدمه نمی زند. 

مدیریت قیمت ارز؛
 اولین گام پس از لغو تحریم ها

چند سالی هست که از سوی غرب تحریم هایی علیه ایران تحمیل شده و اکنون با شنیدن زمزمه های  اتمام مذاکرات همه  منتظرند ببینند در صورت لغو تحریم ها و فشارها، 
اوضاع اقتصادی کشور چگونه خواهد شد. آیا گرانی ها از بین خواهد رفت؟  آیا اگر با مشکالتی از قبیل نبود ارتباط آسان تجاری با خارج از کشور و نبود امکان گشایش 
اعتبارات اسنادی روبرو نباشیم،  اقتصاد کشور پیشرفت خواهد کرد؟ چه باید کنیم تا نتیجه معکوس نگیریم؟ همه این سواالت سبب شد به گفتگو با مسعود  دانشمند 
بپردازیم. کسی که عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است و در اقتصاد سررشته دارد. در ذیل این گفتگو را  می خوانید:  

گفتگوی اختصاصی ستربان با مسعود دانشمند، عضو هیأت منایندگان 
اتاق بازرگانی تهران؛
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بگذارید سرمایه های خارجی بخش 
خصوصی را احیا کنند

در تاریــخ 12ام مرداد جلســه ای در اتاق 
بازرگانی تهــران، با حضور معــاون اول 
رییس جمهــور، وزیر صنعــت و رییس 
کل بانک  مرکزی تشــکیل شد که طی آن 
نمایندگان بخش خصوصی مطالبات خود 
را عنوان کردند و پاسخ برخی از سواالت 

خود را  گرفتند.  
خوانســاری، رییس اتاق تهــران در این 
جلســه عنوان کرد: »استدعای ما از دولت 
این اســت که درکنــار میزبانی هیات های 
 خارجــی و تشــویق آنها بــرای همکاری 
با شــرکت های دولتی، مقدماتــی را برای 
همکاری های مشترک بین بخش خصوصی 
و  ســرمایه گذاران خارجی فراهــم کند؛ نه 
اینکه سرمایه گذاران خارجی را به شرکای 
جدید شرکت های شبه دولتی تبدیل سازد. 

 مرور آمارها نشان می دهد اندازه دولت نه 
تنها کوچکتر نشده اســت؛ که شرکت های 
دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران  بدل 
شــده اند. به معنای دقیق تــر در فضایی که 
قرار بود بخش خصوصی به صورت جدی 
وارد عرصه شود، شرکت های دولتی  بزرگ 
و بزرگتر شــده اند و خبــری هم از کوچک 
شدن اندازه دولت نیست. بنابراین تعیین 
تکلیــف این شــرکت ها که رقیــب اصلی 
 بخش خصوصــی شــده اند برهمگی ما در 

اتاق و دولت واجب است.« 
جالل پور، رییس اتاق ایــران نیز در این 
جلســه گفت: »این نگرانی وجود دارد که 
ورود هیات های تجاری به خصوصی سازی 
 منجر نشود. خصوصی ســازی در ایران با 
عزم واگــذاری امور بــه بخش خصوصی 
پیش نرفت و در این زمینــه از زمان آغاز 

 خصوصی سازی هم عقب تر هستیم.« 

وی در ادامــه گفت: »توقع این اســت که 
برای اقتصاد متکی بر مــردم، تولیدمحور 
و دانش بنیان برنامه ریــزی صورت گیرد 
که  این عوامل به عنــوان پایه های اقتصاد 
مقاومتی نیز شــناخته می شــود. از دولت 
یازدهم ایــن انتظار وجــود دارد که چنین 
فضایــی  را ایجاد کند. ضمــن آن که ما به 
عنوان بخش خصوصــی قول می دهیم، در 
زمینه کوچک سازی هم با دولت همکاری 
کنیــم و  نیروهایی را که بــه دلیل کوچک 
شــدن بدنه دولت آزاد می شوند، در بخش 

خصوصی به کار گیریم.« 
آنچه خوانســاری و جالل پور در این چند 
جمله به آن اشــاره کردند، شامل دو بخش 

مهم است:  
 1ـ سوق دادن سرمایه گذارهای خارجی به 
سمت شراکت با بخش خصوصی؛ نه جذب 

آنها در شرکت های شبه دولتی و  دولتی

 2ـ کوچک کردن بدنه دولت

اما پاسخ دولت به این مطالبات چه 
بود؟

محمدرضا نعمت زاده در این نشســت به 
ســفر هیأت های اقتصــادی خارجی طی 
هفته های اخیر به ایران اشاره کرد و گفت: 
»در  این مدت برخی اظهار نگرانی کرده اند 
کــه در این فضا بازار ما به دســت دیگران 
می افتــد و تولیــد داخل لطمــه می خورد. 
مطمئنــًا  اگر بــرای ایــن دوران برنامه ای 
نداشته باشــیم این اتفاق خواهد افتاد؛ اما 
قطعًا برنامه ای مشــخص بــرای تعامل و 
مذاکره بــا  هیأت های اقتصــادی خارجی 

وجود دارد..« 
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت کمک به 
توانمندســازی بخش خصوصی را یکی از 
مهم ترین اولویت های دولت عنوان کرد و 

نگاهی به نظرات مسئولین در دولت و بخش خصوصی درباره پساتحریم

  پرونده: صنعت ایران در پساتحریم 

رویای لغو تحریم ها هرروز به واقعیت نزدیک تر می شود و رسانه ها هر روز نظرات و تصمیمات مسئولین کشور را نشر  می دهند. اما     گمانه زنی ها 
و نظرپردازی های مختلف دردی از کشور دوا نمی کند و تا به یک برنامه و تصمیم واحد نرسیم،  هیچ نظری را نمی توانیم عملیاتی کنیم. پس نیاز به 
یک جمع بندی درست داریم تا نواقص دیدگاه های مختلف را آشکار  کرده و با روی هم گذاشتن و پردازش کردن آنها به یک برنامه عملی منسجم 
دست یابیم.  

در میان رویکردهای مختلف به دوران پساتحریم، دو طیف پررنگ تر و مشخص تر عرض اندام می کنند. یکی دیدگاه  دولتی ها و دیگری نظرگاه 
بخش خصوصی. بنابراین برآن شدیم تا برخی از نظریات این دو گروه را کنار هم گذاشته و در  قالب تقاضای بخش خصوصی از دولت و پاسخ 
دولت به بخش خصوصی  گردآوری کنیم.  
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 گفت: مطمئنًا نقش مــا در دولت در جهت 
تســهیل امور در اتــاق بازرگانی و بخش 

خصوصی است.  
اما می توان گفت معاون اول رییس جمهور 
در خصوص انتقــاد مهــم و حیاتی بخش 
خصوصی نســبت به رقابت شــرکت های 
 شــبه دولتی هیچ موضعی اتخــاذ نکرده و 
هیچ قولی نداد! وی خاطرنشان کرد: نباید 
هیچ شرکتی جای بخش خصوصی را  تعیین 
کند؛ نه دولــت نه نهادهــای عمومی.  همه 
باید در ســاز و کار مناقصــه و رقابت وارد 

عرصه شوند. 
اســحاق جهانگیری همچنین درخصوص 
مطالبــه دوم با بخــش خصوصــی اظهار 
همدردی کرده و بزرگ شدن دولت را یکی 
از  چالش های پیش رو عنوان کرد و افزود: 
»در سال 84 یک شرکت بزرگ دولتی 2.7 
میلیون تن تولید داشت و نیروی شاغل  آن 
6 تا 7 هزار نفر بود؛ اکنون حجم تولید این 
شرکت تغییری نکرده و حتی کاهش داشته؛ 

اما 22 هزار نفر در آن شاغل  هستند.« 

عرضه دالر با دو نرخ، از عوامل مهم 
گسترش رانت و فساد

موضوع دیگری که رییــس اتاق تهران در 

نشست مشــترک با دولتی ها بر آن دست 
گذاشــت، فســاد اداری بود. خوانســاری 
در  این باره گفت: »همه ما می دانیم فســاد 
و رانــت طی یک دهه گذشــته، شــاه بیت 
گرفتاری هــای بخــش خصوصــی معتمد 
کشــور  بوده اســت. دولت بایــد به عنوان 
سیاست گذار از دامن زدن به انواع رانت ها 
در اقتصــاد کشــور پرهیــز کند. بــه طور 
مثال عرضه  دالر با دو نــرخ یکی از همان 
گلوگاه های حساســی به شــمار می آید که 
می تواند بــه ایجاد انــواع رانت هــا دامن 
بزنــد.« رییس اتاق  تهران افــزود: »امروز 
تک نرخی کردن ارز نه تنها یک خواســته 
برآمده از دل تدبیــر عقالنی، که ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر بــرای  ماســت. بنابراین 
امیدواریــم امروز دولت بــا تصمیم گیری 
شجاعانه و خردمندانه به این سیاست پایان 
داده و اقدام به عرضه ارز  با قیمت واقعی و 

تک نرخی کند.« 
اما وعــده رییس کل بانــک مرکزی که در 

جلسه حاضر بود: 
وی گفت: »حداکثر 6 مــاه بعد از عملیاتی 
شــدن برجام و اجرای نهایی مفــاد توافق 
هســته ای، ارز تک نرخی می شــود؛ ضمن 
 آنکه نظــام ارزی کشــور اکنون شــناور 

مدیریت می شــود.« به گفته ســیف، بانک 
مرکزی هیچ گونه دخالتی در تعیین نرخ ارز 
ندارد  و آنچه امروز در بازار حاکم اســت از 

نظام عرضه و تقاضا تبعیت می کند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از 
این در حاشــیه امضای تفاهم نامه همکاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با  دانشگاه 
آزاد اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
تک نرخی شــدن ارز گفته بود: به طور قطع 
یک نرخی شــدن ارز ضمن آنکه  بسیاری 
از مفاســد را برطرف می کند، به نفع تولید 

است. 
بنابراین هــم نعمــت زاده و هم ســیف با 

تک نرخی شدن ارز موافق هستند. 

دولت به جای صنایع بزرگ، از 
کاالهای مصرفی حمایت کند

پورقاضــی، رییس کمیســیون صنعت و 
معدن اتاق تهران در نشست مشترک اتاق 
تهران با دولتی ها راه حل های پیشــنهادی 
 بخــش خصوصــی و به طــور مشــخص 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را با 
مهمانان دولتی در میان گذاشت. پورقاضی 
 نخســتین اقدام را تغییر در پیشــران های 
خروج از رکــود عنوان کرد که بر اســاس 

تصمیم تیم اقتصادی دولت یازدهم، روی 
 صنایع مــادر و بــزرگ مثل نفــت و گاز 
پتروشــیمی و فوالد متمرکز شــده بود. او 
گفت: »تعدادی از اقتصادان ها معتقدند که 
باید  پیشــران های خــروج از رکود عوض 
شوند و دولت به جای صنایع مادر، از کاالی 
مصرفی کوتاه مدت، مثل خــوراک مردم، 
 پوشاک مردم، تفریح مردم، درمان مردم و 

از این قبیل، حمایت کند. 
نعمت زاده در تاریخ 21 تیرماه، در حاشیه 
امضــای تفاهــم نامــه همــکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با دانشــگاه آزاد 
 اســالمی در جمع خبرنگاران به پیشــنهاد 
خود به بانک مرکزی اشاره کرده و گفته بود: 
»پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه  داده ایم که 
باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و 
آن این اســت که در کل تسهیالت بانکی، 
ســهم غالبی برای بخش  های مولد از جمله 
صنعت، کشــاورزی و تولید در نظر گرفته 
شود تا بتوان بخش هایی که پیشران اقتصاد 

هستند را حرکت  دهیم.« 
وی تصریــح کرد: »در حــال حاضر بخش 
خدمات سهم بیشتری از تسهیالت بانکی 
دارند. البته ما با خدمات مخالف نیســتیم؛ 
 ولی حــال که قرار اســت از رکــود خارج 
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شویم، باید بخش هایی مدنظر قرار گیرند که 
ایجاد اشتغال می کنند.« 

به گفته وی ایــن طرح باید در شــورای پول و 
اعتبار مطرح شــده و در مورد آن تصمیم گیری 
شــود؛ اما به هر حــال اگر این اتفــاق  رخ دهد، 

تحرکی در بخش تولید کشور رخ  می دهد. 

نرخ بهره باالی تسهیالت بانک ها باعث 
درجا زدن تولیدکننده است

بســیاری از نظریه پــردازان علی الخصوص 
در بخــش خصوصــی معتقدند تــا زمانی که 
نرخ ســود تســهیالت بانک ها باال باشــد، 
تــوان  تولیدکنندگان کم خواهــد بود و بدون 
حمایت دولت امر تولید تقویت نخواهد شد. 
باألخص در شــرایط پســاتحریم که روابط 
 اقتصادی آزادتر خواهد شــد و تولیدکنندگان 
ما ناچارند با تولیدکننــدگان خارجی رقابت 
کنند که از تسهیالت با نرخ سود 3ـ  2  درصد 

برخوردارند.   
ولی اهلل ســیف رییس کل بانــک مرکزی در 
نشست مشترک با نمایندگان بخش خصوصی 
در اتاق تهران با اشاره به اینکه  محدودیت های 
زیادی برای اعطای تسهیالت از سوی نظام 
بانکی کشــور وجود دارد، گفت: »راهکاری 
که ما در نظر  گرفته ایم تعیین اولویت ها و در 

واقع تخصیص بهینه تسهیالت است.«  
او افــزود: »تمامــی افــرادی کــه از بانک، 
تقاضــای دریافت تســهیالت کرده اند نباید 
با پاسخ مثبت بانک مواجه شــوند. بنابراین 
به  نظر می رســد اگر در پرداخت تسهیالت، 
اولویت گذاری کنیم، حتمًا تسهیالت منجر به 

رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.« 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختار 
نظام بانکی کشور بسیار معیوب است، افزود: 
»نرخ کفایت سرمایه در نظام  بانکی به شدت 
پایین و کمتر از چهار درصد است. این عمق 

مشکل را نشان می دهد و تالش در این جهت 
اســت که از هر  فرصتی برای افزایش سرمایه 
بانک ها استفاده شود و سالم سازی و بازسازی 
ســاختار مالی بانک ها به عنــوان یک بحث 

جدی  مدنظر قرار گیرد.« 
عالوه بر این، به نقل از خبرگزاری مهر، وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت در هفته دوم مرداد 
ماه جاری، در توضیح طرح  پســاتحریم که از 
سوی وزارت صنعت به رییس جمهور تقدیم 
شده بود، گفته بود: »بحث نقدینگی و اصالح 
نظام بانکی کشــور  مبحث مهم ما خواهد بود 
که آن را در شــورای پــول و اعتبار با جدیت 
پیگیــری خواهیم کــرد؛ چراکه با شــرایط و 
بینش های  موجود کشــور ضرورت اصالح 
نظام بانکی بیش از گذشته است. به گفته وی، 
این نظام پولــی و بانکی جوابگوی تحولی که 
ما  را به ســوی یک رونق اقتصادی برســاند، 

نخواهد بود.« 

مسیر تولید سنگالخ است
از سوی دیگر بسیاری به قوانین مزاحم تولید 
اشاره کرده و خواســتار لغو آنها هستند. مثاًل 
دکتر آل اسحاق، عضو هیأت  نمایندگان اتاق  
بازرگانــی تهران دراین خصــوص می گوید: 
دولت باید زمینه های سرمایه گذاری را برای 
واحدهای  تولیدی تسهیل کند. دولت می تواند 
شرایط را در قوانین و مقررات، مالیات، بیمه، 
مسائل کارگری، مسائل  بوروکراسی اداری، 
مسائل تثبیت بازار، مســائل اجازه صادرات 

مجدد و غیره مناسب سازی کند. 
جهانگیری در نشست مشترک اتاق تهران با 
میهمانان دولتی، مجوزهای دست و پاگیر را 
از چالش های تولید برشمرده و  گفت: »وزیر 
اقتصاد اعالم کرده افــراد باید 1600 مجوز 
را در دســتگاه های دولتی به عناوین مختلف 
دریافت کننــد. ما اعالم  کردیــم مجوزهای 

دســت و پاگیر لغو شود. از طرف دیگر موانع 
سرمایه گذاری و تولید در کشور باید برطرف 

شود.« 
حمیدرضا نعمت زاده نیز در حاشــیه امضای 
تفاهم نامه همــکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با دانشــگاه آزاد اسالمی در  جمع 
خبرنــگاران در ایــن باره گفته بــود: »تحقق 
جهش صادرات، توسعه تولیدات داخلی است 
و اگر رفع موانع پیش روی تولید  محقق شود 

قطعًا تولیدات داخلی نیز افزایش می یابد.« 

ابقای فساد، هرگونه برنامه  دقیق و 
کارشناسانه را خواهد شکست  

اینها بخشــی از مطالبات بخــش خصوصی 
بود کــه تالش کردیــم با نگاهی به ســخنان 
مســئوالن دولتی به آنها پاسخ گوییم.  به نظر 
می رسد برخی مســئولین دولت در برخی از 
نقطه نظــرات همانند بخــش خصوصی فکر 
نمی کنند. مثاًل به نظر می رســد  دولت آنگونه 
که بخش خصوصی به شرکت های شبه دولتی 
نگاه می کنــد، موضع گیری نمی کنــد. اما در 
بســیاری از ابعاد، دولــت  و بخش خصوصی 
یکصدا ســخن رانــده و تفاوت فاحشــی در 
مواضع آنان مشهود نیســت. دولت و بخش 
خصوصــی متفق القول  بر رفع فســاد مالی و 
اداری، جــذب ســرمایه های خارجــی، رفع 
موانع تولید و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و 
سرمایه گذران تأکید  دارند. با این وجود، آنچه 
همیشه در عمل مشــاهده کرده ایم، با آنچه بر 
زبان ها رانده شده، شکافی عمیق داشته است. 
شاید  اگر فساد و کارشکنی از سر راه کنار زده 
شود، بسیاری از راه را رفته باشیم. آنگاه تنها 
چیزی که الزم خواهیم داشــت،  برنامه ریزی 
دقیق و کارشناسانه خواهد بود. اما تا زمانی که 
فساد ریشه کن نشــود، برای شکست هرگونه 

برنامه ای بهانه وجود  دارد.  

• شبه دولتی: ظرف 60 ســال گذشته پارادایمی 
)الگوهای مســلط ذهنی( در دولتهــای حاکم در 
ایران ایجاد شــده کــه منجر به تشــکیل  نهادهای 
اقتصادی واسط بین بخشهای دولتی و خصوصی 
شده است. این الگوهای ذهنی در مقابل واگذاری 
تصدیهــا از بخش دولتــی  به خصوصــی از خود 

مقاومت نشان می دهند. 
انحصار این مراکز شــبه دولتی -کــه گاه به هنگام 
دریافــت بودجــه، دولتی می شــوند و بــه هنگام 
حسابرســی خصوصــی- در برخــی حوزه هــای 
 اقتصاد، راه را بــرای ورود بخش خصوصی تنگ 
کرده اســت. پیدایش شــرکت های دوزیست که 
متناســب باشــرایط می توانند به عنوان  شــرکت 
خصوصی خــود رامعرفی کنند و درمــواردی که 
می بایستی ریسک پذیر باشند و مالیات وعوارض 
پرداخت نمایند خود را وابسته به  بخش دولتی می 
دانند و هم از امتیازات بخــش خصوصی و هم از 
حمایتهای غیرمســتقیم بخش دولتــی یا عمومی 
برخوردار هســتند و به  نوعــی در روند خصوصی 

سازی واقعی ایجاد مشکل می کنند.  
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اقتصاد 
کشــور از ســه بخش دولتی، تعاون و خصوصی 
تشــکیل شــده اســت؛ ولی افزودن نام  نهادهای 
عمومــی در واگذاری ها که از قــدرت حاکمیتی و 
احتمااًل فرادولتی برخوردار هستند، عماًل امکان 
رقابت را حتی در صنایع  متوســط و خرد از بخش 
خصوصی و تعاونی سلب می کند. به هرحال خود 
این شــرکت ها غالبًا در هنگام مواجهــه با قانون 
اساســی خــود را  زیرمجموعه بخــش خصوصی 

معرفی می کنند. )ویکی پدیا( 

منابع:
. روزنامه دنیای اقتصاد

. وب سایت خبری صدای اقتصاد
. خبرگزاری ایسنا

. خبرآن الین
. خبرگزاری مهر
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تحریم ها، كشــور را با مشــكالت عمده ای روبرو كرده بودند. تمامي بخش ها به ویژه بخش 
خصوصي از این مشكالت بسیار  متضررشده اند. مشكالتي كه براي قراردادها، پیمانكارها و 
تولیدكنندگان ایجاد شــده غیر قابل انكار و كمرشكن بوده است.  به همین دلیل هر شرایطي كه 
این محدودیت هاي مالي و مبادله اي را كاهش بدهد به نفع صنعت برق كشــور خواهد بود. از 
 نظر من برداشــته شدن تحریم ها موجب تسریع سرمایه گذاري خارجي، رونق فضاي كسب و 
كار و افزایش اشتغال در كشور  خواهد شد. در شرایط كنوني ما نیاز داریم كه زیرساخت هاي 
عمراني مربوط به صنعت برق خود را هر ســاله نزدیك به 7  درصد افزایش دهیم این در حالي 
اســت كه در سال گذشــته این میزان 2 درصد بوده و براي امســال هم 1.2 درصد افزایش  در 
زیرساخت هاي عمراني پیش بیني شده است. دلیل عمده این ركود در صنعت برق نبود منابع 
كافي اســت كه با تحریم  هاي مالي ارتباط مســتقیم دارد. صنعت برق كشور بعد از انقالب به 
اذعان بسیاري از مســووالن به ویژه مهندس زنگنه وزیر  اسبق نیرو در كشور پیشرفت بسیار 
قابل توجهي نسبت به دیگر بخش ها داشته است و همواره هماهنگ با دیگر صنعت ها  به رشد 

و پیشرفت كشور كمك كرده است . 
امــا به دلیل تحریــم ها مدتي بود كه ایــن روند به دلیــل دوري از تكنولــوژي روز با موانعي 
روبرو شــده بود. با برداشــته شــدن  تحریم ها و ورود دانش روز به همراه افزایش منابع مالي 
و ســرمایه گذاري هاي خارجي در كشور رشــدي فزاینده را براي  صنعت برق كشور به همراه 
خواهد آورد. در كل مي توان گفت تمام مشــكالتي كه از قبل تحریم ها براي كشــور به طور 
 خاص براي صنعت برق و بخش خصوصي فعال در این حوزه ایجاد شده بود رفع خواهد شد و 

این خود مي تواند قدم خوبي  در رشد و توسعه كشور باشد. 
برگرفته از روزنامه تعادل

رشد 7 درصدی 
زيرساخت های عمرانی برق 
در پساتحريم
عيل اصغر مريشكرايي؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

لغو تحریم ها مسلمًا در درازمدت اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد ایران دارد. منتها این تغییر به طور ناگهانی 
اتفاق  نمی افتد. اقتصاد اصواًل از پارامترهای زیادی متأثر می شــود. این پارامترها باید شامل مرور زمان 
شــود تا اقتصاد  کم کم رونق بگیرد. پیش بینی من این است که تا یک سال پس از لغو تحریم ها شکوفایی 

اقتصادی اتفاق  می افتد.  
ما پیش از تحریم ها در صنعت برق 90 تا 95 درصد خودکفایی داشتیم. االن میزان خودکفاییمان به شدت 
کم  شده است. اگر تحریم ها برداشته نشود، من آینده مطلوبی برای صنعت برق کشورمان متصور نمی شوم. 
بنا به مسائلی که تحریم در پی داشته، در دوران تحریم ما در صنعت برق به ارتباط با 3ـ  2 کشور محدود 
 بودیم. اما رقابت بین کشورهای مختلف سبب می شود تجهیزات و کاالهای با کیفیت بهتری وارد کنیم. 
به  عالوه می توانیم در بخش صادرات نیز باتوجه به پتانســیل هایی که پیدا خواهیم کرد، پیشــرفت قابل 
توجهی  داشته باشیم. مقصودم تنها صادرات برق نیست؛ بلکه منظور صادرات تمام اقالم و تولیدات فنیـ  
مهندسی  این صنعت است. االن ما حتی نمی توانیم در مناقصه های آنها شرکت کنیم، ضمانتنامه بگیریم و 

یا به راحتی  پول به کشور انتقال دهیم.   
این حرف درســت نیســت که بگوییم پس از لغو تحریم ها به واردات انبوه متکی شده و بخش تولیدمان 
دچار  مشکل می شــود. رقابت ما با رقبای خارجی در جریان تحریم ها درست مثل این بود که به دست و 
پای کســی  زنجیر ببندید و بخواهید با کسی که دست و پایش آزاد است، مسابقه دهد. بازنده این مسابقه 

مشخص است.  
اما وقتی زنجیرها برداشته شود، آن شخص خود را در رقابت ها نشان خواهد داد. البته رسیدن به این نقطه 
تا  حد زیادی هم به سیاست دولتمردان بستگی دارد. قطعا این مساله بسیار مهم است که آنها چگونه کشور 

را  پس از لغو تحریم ها مدیریت می کنند.  
توجه کنید که حتی کشــورهای پیشرفته هم به طور 100 درصد خودکفا نیستند و بعضی اقالم را از سایر 
 کشورها خریداری می کنند. بنابراین نمی توان انتظار داشــت که هیچ وارداتی به کشور صورت نگیرد. 
اما نقش  سیاستمردان و تصمیم گیرندگان کشور در کنترل حد و اندازه این واردات، بسیار مهم و اثرگذار 

است.    
لذا پس از لغو تحریم ها بخش خصوصی باید مهیای رقابتی تنگاتنگ، سالم و اقتصادی با رقبای خارجی 
باشد و  دولت نیز باید آماده کنترل و مدیریت واردات باشد تا صنایع داخلی را از هجوم واردات تجهیزات 

و کاالهای  خارجی حفظ کند.

لغو تحریم هابه مثابه 
برداشتن زنجیر از پای ایران است

محمد فارسی؛ خزانه دار و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق
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با  عدم کنرتل واردات، متام امیدها رنگ خواهند باخت
عوض محمد پارسا؛ عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق

مدنظر  باید  پساتحریم  مورد  در  که  ای  مساله  مهمترین 
برای  توان  می  در صورتی  تنها  که  است  این  گیرد  قرار 
در  که دولت  کرد  بینی  پیش  را  مثبتی  نتایج   این دوران 
برنامه ریزی های خود برای اقتصاد کالن دچار اشتباهات 
 فاحش نشود. اگر مانند آنچه در دولت نهم و دهم دیدیم، 
وجود درآمدهای نفتی و سایر عوامل باعث شود  واردات 
زیاد شده و تولید داخل به طور کامل بخوابد، افق مثبتی 
برای اقتصاد در شرایط پساتحریم نمی توان  تصویر کرد. 
اگر قرار باشد تنها به تولیدکننده های خارجی یارانه داده 
شود و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با آنها را  نداشته 

باشد، لغو تحریم ها مفید فایده نخواهد بود.  
تا زمانی که نرخ ارز غیرواقعی باشد، تولید داخل نمی تواند 
از این فرصت استفاده کند. ما رشد اقتصادی منهای   6/9 
درصد را در سال های 91ـ  90 تجربه کردیم و در سالی که 

نیمی از آن محمود احمدی نژاد رییس  جمهور بود و در نیم 
دیگر حسن روحانی ریاست جمهوری را به عهده داشت، 
چند  این  در  تجربه  کردیم.  را  درصد   1/9 منهای  رشد 
سالی که تورم 15 درصدی و 40 درصدی و غیره داشتیم، 
ـ   3 درصد تغییر نداده ایم.  ساالنه نرخ ارز را بیش از 4 
بنابراین در صورتی شرایط پساتحریم موفق خواهد بود 
که واردات کنترل شده و دولت  برنامه هایی را که در برنامه 
ششم و اقتصاد مقاومتی وارد شده است، اجرا کند؛ از جمله 
اینکه نرخ ارز  واقعی  شود. باید شرایطی ایجاد شود که 
از  هم  داخلی،  و  خارجی  تولیدکننده های  رقابت  قدرت 
مسیر بهره های بانکی،  هم از مسیر واقعی شدن نرخ ارز 
و هم از مسیر کاهش نرخ تورم، دست کم باهم برابر شود.  

متأسفانه در صنعت برق اقالمی مانند تابلو برق و ترانس 
که در این 40 سال تولید خودمان بود، در این 3 ـ 2  سال 

سال   2 ـ   3 در  دالر  میلیون  حدود 500  کرده ایم.  وارد 
دو  قلم  یکی  و  ترانس  و  برق  تابلو  اخیر صرف واردات 
نمی شد و  از کشور خارج  ارز  این  اگر  دیگر شده است. 
مصروف خرید از داخل می شد، می توانست ده ها  کارخانه 
را در رونق نگه دارد. باید سعی کنیم در پساتحریم، هرچه 
بیشتر به سمت نوسازی برویم تا هم بتوانیم  تلفات برق را 

کاهش دهیم و هم قیمت تمام شده برق کمتر شود.  
کاری که سندیکا می تواند انجام دهد، تنها در حد اطالع  
 رسانی و مطالباتی است که می توانیم از جانب خود  مطرح 
رونق  برای  که  کنیم  اطالع رسانی  می توانیم  تنها  کنیم. 
اقتصاد صنعت برق و برای اینکه درآمد وزارت  نیرو باال 
رود تا بدهی هایش را پرداخت کند، باید نرخ برق سریعتر 
به سمت واقعی شدن برود. فاز اجرایی  برنامه ها بیشتر از 

همه به دست دولت است.  
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مقدمه : صنعت برق در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن تحریم های جهان غرب دچار فراز و 
فرودهای بسیاری بوده  است با خروج شرکت ها و مهندسین مشاور خارجی پس از انقالب از 
کشور برنامه ریزی جهت انجام پروژه ها توسط  شرکت های ایرانی آغاز و طراحی ها متناسب 
با استانداردهای بین المللی توسط مشاوران داخلی انجام و تدریجا پروژه  های صنعت برق 
بر اســاس برنامه ریزی ها شروع شــد و مورد بهره برداری قرار گرفت . خوشبختانه تا قبل از 
تحریم ها  اجرای برنامه های صنعت برق مطابق برنامه ریزی انجام شده بود و تولید برق حتی 
فراتر از مصرف داخلی به کشورهای  همســایه نیز صادر و در چرخه مبادله انرژی وارد شده 
است، به طوری که در منطقه خاورمیانه به مرکز تبادالت )  هاب شبکه ( شناخته می شود و کما 

فی السابق دارای رتبه اول در تولید برق در منطقه هستیم. 

 1. برنامه های مهندسین مشاور در دوران تحریم  
تجهیزات صنعت برق دارای پیچیدگی خاصی اســت و هر روز نکات جدیدی به آن افزوده 
می شود که از تکنیک های  جدید برخوردار اســت . از آنجا که ایران همواره در تالش است 
این صنعت را با تکنیک های روز تجهیز کند اجبارا باید  با سازندگان بین المللی تبادل داشته 
باشــد و اقدام به وارد کردن سیستم ها و قطعاتی کند که تحریم های بوجود آمده  خللی در امر 
تامین این قطعات بوجــود آورد و موجب رکود در برنامه ریزی و احداث تاسیســات برق 
شــد. به طوری که در  دولــت نهم و دهم با جــذب درآمدهای برق جهــت پرداخت یارانه ها 
مشــکالت صنعت برق دو چندان شــد. مع الوصف  مجموعه وزارت نیرو با تالش فراوان 
بخشی از تاسیسات را بازســازی و نوســازی و با طرح پروژه های کاهش تلفات و  ترکیبی 
کردن نیروگاه های گازی ) ســیکل ترکیبی ( تا حدی تامین برق را جبران کردند. ناگفته نماند 
تحریم های ناشی  از عدم ورود بعضی از مواد اولیه و کاهش تولید در کارخانجات نیز مصرف 

برق را تا حدی کاهش داده بود. 
نقش مهندسین مشــاور در این دوره بهینه کردن طرح ها، طراحی بر اساس تجهیزات موجود 
و قابل تامین در کشور،  مشارکت در انجام پروژه های کاهش تلفات، همکاری در بازسازی 

تاسیسات جهت افزایش راندمان و پایداری شبکه  بوده است.  
الزم به ذکر است شبکه سراسری برق کشور در بیش از ده سال گذشته دچار خاموشی گسترده 
یا  Blackout  نشــده است که این خود نقطه قوتی اســت در وضعیت شبکه برق ایران ، از 
طرفی در همین  دوره به علت وســعت زیاد کشــور و جهت ارتباط با دیگر کشورها از جمله 
آســیای میانه ، کشورهای حاشــیه خلیج فارس  طراحی شــبکه 765 کیلوولت از جنوب به 
اصفهان و تهران و همزمان طرح شبکه سراسری با ولتاژ  DC  یعنی  HVDC   از ترکمنستان 
به خراسان – سمنان و گلپایگان انجام و بخشی از طراحی شبکه   ± HVDC 500 کیلوولت 

سمنان به  گلپایگان به پایان رسیده و آماده مناقصه شده  است . 
ذکر این نکته ضروری اســت تنها کشــورهای معدودی در دنیا شــبکه 765 کیلوولت و یا 

  ±   HVDC 500 کیلوولت را دارا هستند. ) کشورهای بزرگ صنعتی ( 

 2. جایگاه مهندسین مشاور صنعت برق در پسا تحریم  
قبل از بررســی وضعیت مشــاوران پس از رفع تحریم ها باید به این نکته توجه داشــت که 
تحریم ها ضربات سختی به  پیکره بخش خصوصی و در صنعت برق به شرکت های خصوصی 
عضو و غیر عضو ســندیکا وارد آورده است . لذا جای  آن دارد که این بخش از صنوف بیشتر 
وارد کارزار شوند و سعی کنند بیشــترین تهدیدها را به فرصت تبدیل و نقش  موثری در راه 
اندازی پروژه های صنعت برق به عمل آورند . شکی نیست هر گونه گشایش مالی می تواند 
شــرایط  اقتصادی را تغییر دهد . اما باید توجه داشت در پس شکوفایی اقتصادی تهدیدهای 
تورمی به شرایط اقتصادی سایه  خواهد انداخت . بدین معنی پس از رفع تحریم ها پول های 
بلوکه شده و نیز افزایش صادرات نفت و کاالهای غیر نفتی  وجوه زیادی را وارد کشور و آن 
هم از طریق قانونی خواهد کرد کــه تصمیم گیری در مورد هزینه این وجوه مدیریت  کالن و 
ویژه ای می طلبد. زیرا کمترین آسیب این کار یعنی هجوم بیش از حد نقدینگی موجب تورم 
در جامعه  اقتصادی خواهد شد. شرط عقل در چنین شرایطی این است که به دور از هیجانات 
کاذب و کارهای احساسی ابتدا باید  سازمان ها را ملزم کرد تا طرح های مصوب و مناسب که 
دارای گزارش توجیهی معقولی هستند را روی میز قرار دهند .  اگر پروژه های مناسب صنعت 
برق که تیم مشاوران بر روی آن تعمق کرده اند جریان یابد اجرای این پروژه ها زمان بر  بوده 
و روند پرداخت وجوه آنها تدریجی است و ضربات تزریقی وجوه به این گونه پروژه ها تورم 

زا نخواهد بود . 
لذا پیشنهاد مشخص این است که طرح هایی که به دلیل کمبود منابع مالی و یا ناشی از تحریم 
بال اقــدام بوده اند به  عالوه طرح هایی که امکان ســنجی آنها قبال انجام شــده و پروژه های 
ضروری که نیاز آن در شرایط فعلی به تصویب  مسئوالن برنامه ریزی رسیده باشد بار دیگر 
در کمیته ای متشکل از مدیران دفتر برنامه ریزی، مشاوران، مسئوالن دفاتر  بودجه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان ســندیکا مورد بازبینی قرار گیرد و با اولویت های زیر 

جهت اجرای  توصیه شوند . 
 2-1. پروژه ها تولید محور باشند . 

 2-2. پروژه ها دارای گزارش امکان سنجی مناسب و توان برگشت سرمایه را داشته باشند . 
 2-3. در شرایط مساوی طرح های زود بازده ارجح باشند . 

 2-4. بیشترین فعالیت و مشغله کاری برای سازندگان داخلی داشته باشد . 
همزمان کمیته در وزارت نیرو یا شرکت توانیر با همکاری سندیکا و مشاوران ورود کاالهای 
ضروری صنعت برق را رصد  کرده و از ورود کاالهای بی کیفیت و فاقد استاندارد جلوگیری 
کنند. بخصوص برای کاالهایی که امکان ساخت آنها در  داخل فراهم است تسهیالتی منظور 

تا موجب افزایش کسب و کار شود. 
 2-5. مسئوالن صنعت برق آســیب شناســی تولید و انتقال و توزیع صنعت برق ناشی از 
مشکالت تحریم را توسط  مشاوران شناسایی و نســبت به ابالغ و انجام خدمات مهندسی 
و تهیه گزارش های توجیهی پروژه های  مورد نیاز اقــدام کنند و روند برنامه ریزی و احداث 

تاسیسات را به روال عادی برگردانند. 

جایگاه مهندسین مشاور صنعت برق پس از تحریم

محسن عربانی؛ 
مدیرعامل رشکت مهندسی نامداران صنعت  انتقال

رییس کمیته تخصصی مهندسین مشاور سندیکا
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نگاهی اجمالی به شرایط صنعت و اقتصاد کشور ما را به این 
نتیجه می رســاند که پس از لغو تحریم ها، نحوه  برنامه ریزی 
در شرایط پساتحریم، می تواند شرایط بسیار خوب یا بسیار 
بدی را برای صنعت رقم بزند. از یک  سو ممکن است شاهد 
پیشــرفتی قابل توجه در بسیاری از امور کشــور باشیم و از 
دیگر سو، احتمال دارد شرایط   پساتحریم نتایجی سوء در پی 
داشته باشد و این امر کامال به برنامه ها و اهدافی که دولتمردان 

در شرایط پسا  تحریم دنبال می کنند، بستگی دارد.  
ما هنوز دچار عوارض آخرین بیماری هلندی هســتیم که در 
چهار سال اخیر اقتصاد کشور را گرفتار کرده بود،  ما هنوز از 
پیامدهای این بیماری آزاد نشــده ایم. بعد از تحریم هم قطعا 
حجم قابل توجهی از پول های ایران آزاد  خواهد شد و همین 
حجم از نقدینگی دوبــاره می تواند اقتصاد کشــور را دچار 

گرفتاری های جدیدی کند.  
من بر این باورم که دولتمردان تا زمانی که کشور دچار بحران 
نقدینگی اســت، به دنبال انجام کارهای اساســی  هستند، اما 
وقتی بودجه کافی را در اختیار دارند، برنامه ای برای پیگیری 
کارهای اساســی ندارند. متأســفانه ما در  ســال های گذشته 
همیشــه با چنین وضعیتی مواجــه بوده ایــم. دقیقا به همین 
دلیل است که بعضی از کارشناســان  و اقتصاددانان معتقدند 

دالرهای نفت به ضرر ملت ایران تمام می شود.  
یکی از راه های کنترل شــرایط پســاتحریم، یاری گرفتن از 
سازمان برنامه و بودجه است که متأســفانه در دولت  گذشته 
به دالیلی از اهمیتش کاسته شده بود و اکنون باز هم فعالیت 
خود را از سر گرفته و دوباره به صورت  سازماندهی شده وارد 

سیستم دولت شده است.  
اگر این اتفاق بیفتد تمــام هزینه های دولــت، از طریق این 
سازمان مدیریت خواهد شد. به این ترتیب برنامه های  دولت 
در کمیته های مربوطه توسط کارشناسان امر بررسی می شود 
و در نهایت نقدینگی کشــور برای برنامه هایی  هزینه خواهد 
شــد که به نفع مردم، توســعه و زمینه های زیربنایی باشــد. 
اینگونه امیدوار می شــویم بعد از تحریم  کار غیرعاقالنه ای 
انجام نخواهد شــد. در غیر این صورت اگر به هر دلیلی بدون 
بررســی حرکت کنیم، مسائل و  مشــکالت عدیده ای برای 
صنعت ایجاد خواهد شــد و صدماتی که دوران پســا تحریم 
به صنعت و اقتصاد کشــور  وارد می شود، بیش از زمان های 

دیگر خواهد بود.  
بنابراین اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که از 
واردات بی رویه جلوگیری کند. این کار با بگیر و  ببند و قدغن 
کردن محقق نمی شود. حتی این سیستم اخیر که در قالب تهیه 
فهرســتی از اقالم ممنوع الورود و  ارائه آن به گمرکات پیاده 

شده، هم روشی نیست که کارآیی های الزم را داشته باشد.  
این مسأله باید به صورت سیستمی حل شود و بهترین راه حل 
آن منطقی کردن قیمت ارز است. وقتی ارز  ارزان در اختیار 
واردکننده، تولیدکننده و پیمانکار قرار گیردآنها راحت ترین 
راه را که همان واردات است،  انتخاب می کنند. اما اگر ارز با 
قیمتی منطقی در دسترس افراد قرار گیرد، ناگزیرند ارز را در 
قالب یک کار  کارشناسی هزینه کنند. در این صورت احتمال 
اینکه این سرمایه ها به سمت تولید بروند و محصول باکیفیت 

 ارائه دهند، بیشتر است.  
در کشــور محصوالت تولیدی بســیاری داریم که به لحاظ 
کیفیتی می توانند با اجناس خارجی رقابت داشــته  باشــند؛ 
ولی در شــرایط ارز ارزان به لحاظ مبلغ و هزینه تمام شــده 
نمی توانند رقابت کننــد. بنابراین ما بایــد ارز را  پله به پله و 
با توجه به هدفگذاری های انجام شده در برنامه پنجم توسعه، 

به قیمت واقعی اش برسانیم.  
متأسفانه این کار در دولت گذشته انجام نشد و ارز به صورت 
مصنوعی پایین نگه داشته شد. همین امر در  مقطعی از زمان 
به افزایش ناگهانی و یکباره قیمت ارز تا مرز سه برابر قیمت 
در بازار منجر شد. در حال حاضر  قیمت ارز کنترل شده، ولی 
کنترلی که با اجبار دولت انجام شــود، منطقی نیســت. این 

مکانیسم بازار آزاد است  که باید قیمت ارز را تعیین کند.  
اگر قیمت ارز منطقی شــود، قیمت محصوالتی که به کشور 
وارد می شــوند، به یــک عدد منطقی خواهد رســید.  در این 
صورت تولیدکنندگان داخلی که قــادر به تولید محصوالت 
کیفی هســتند، در این رقابت وارد شــده و  محصول خود را 
صادر می کنند. ســایر تولیدکنندگان هم یا کیفیت تولیدات 

خود را ارتقا می دهند و یا از دور  رقابت ها خارج می شوند.  
مســاله ای که به هر حــال باید مد نظر قرار دهیم این اســت 
که صنعت برق هم شــرایطی مشــابه با ســایر صنایع  دارد. 
البته خوشــبختانه با توجه بــه اینکه در صنعــت برق عمدتا 
محصوالتی با کیفیت باال تولید می شود، در  صورت مدیریت 

صحیح قیمــت ارز، حذف تحریم ها مشــکل اساســی برای 
صنعت ایجاد نخواهد کرد و این صنعت  می تواند در مسیری 
هموارتر مســیر خود را به سمت توســعه یافتگی ادامه دهد. 
قطعا در دوران پســاتحریم، کار  برای صنایع کیفی نسبت به 
صنایعی که محصوالتی غیر رقابتی و کم کیفیت دارند، بسیار 

آسان تر خواهد بود.  
سئوال اساسی این است که در شرایط پساتحریم چه باید کنیم؟  
واقعیت این اســت که صنعت به طور مســتقیم نمی تواند در 
برنامه ها مشــارکت کند. مگــر اینکه دولت بیــش از  پیش 
به تشــکل های صنعت برق اهمیت دهد و بــه آنها اجازه دهد 
به عنوان بازوی کارشناســی عمل کــرده و  نظرات تخصصی 
خود را برای استفاده در اختیار دولت قرار دهند. البته ناگفته 
نماند در دولت حاضر مشــارکت  ســازنده ای با تشکل های 
اقتصادی شــکل گرفته اســت. صنعت برق باتوجه به اینکه 
تشــکل های قوی و قابل  اتکایی دارد، بیــش از همه صنایع 
می توانــد به بخش دولتی به عنوان بازوی کارشناســی یاری 

برساند. 
تحریم به نوعی قطع ارتباط تجاری و سیاســی و اداری ما با 
دنیا بود. این مســاله در شــرایطی که در عصر حاضر  دنیا به 
یک دهکده جهانی تبدیل شده و عمال هیچ صنعتی نمی تواند 
بگوید من مســتقل از تمام دنیا هستم و  به تنهایی کار خود را 
انجام می دهم، برای صنعــت و اقتصاد ما هزینه قابل توجهی 
در بر داشــت. هر صنعتی حتی  اگر برای مواد اولیه هم به دنیا 
نیاز نداشته باشد، برای فروش محصوالتش به دنیا نیاز دارد. 
مسأله فروش  محصوالت یکی از اصلی ترین مسائلی بود که 
در دوران تحریم برای ما مشــکل آفرین شــد و جلوی رشد 

صنایع  را گرفت.  
قطع صادرات و واردات و روان نبودن این ارتباطات، هزینه 
محصوالت ما را چه به عنوان تهیه کننده بعضی از  مواد اولیه و 
چه به عنوان فروشنده برخی از محصوالت صادراتی، به شدت 
افزایش داد. تحریم به این شکل  توانست مسائل و مشکالت 
عدیده ای را برای صنعــت برق ایجاد کنــد و امیدواریم در 
پســاتحریم با اتکا به برنامه  ریزی منطقی و اصولی دولت و 
مشارکت فعال تشکل ها و کارشناســان مجرب به شرایطی 
برسیم که صنعت  بتواند به حیات خود به خوبی ادامه داده و به 

روزهای رونق و پیشرفت بازگردد.

بازخورد خوب  یا  بد لغو تحریم ها 
در گرونحوه برنامه ریزی!

سید علی کهفی قانع؛ عضو علی البدل هیأت مدیره سندیکای صنعت برق
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  اگر تحریم ها لغو شود، چه اتفاقی در ایران می افتد؟ 
آیا واقعًا لغو تحریم به نفع کشور ماست یا  ممکن 

است اتفاقاتی رخ دهد که اصاًل انتظارش را نداشتیم 
و اوضاع از این که هست هم بدتر شود؟  شما دوران 

پساتحریم را چطور تصویر می کنید؟
حقیقتش من هم همین نگرانی را باتوجه به گرایشــی که در 
ایران به واردات کاال هســت، دارم. این نگرانی وجود  دارد 
که دولتمردان و کارفرمایان فرامــوش کنند تولیدکنندگان 
چه دوران ســختی را گذراندند و در شرایط  سختی که کسی 
به پول ایران بها نمی داد، ایــن تولید کنندگان و پیمانکاران 
داخلی بودند که با قبول ریسک و  خطرات جدی، در عرصه 
فعالیت اقتصادی باقی ماندند و نیازهای صنعت کشورمان 
را پوشــش دادند. امیدواریــم  دولتمــردان فراموش نکنند 
که بازهــم احتمال تکرار اتفاقاتی مثــل تحریم وجود دارد. 
نبایستی شعارها و تأکیدات  مقامات عالی نظام، به خصوص 
تأکید مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی را از یاد ببریم. 
ایشان تأکید بر  اســتفاده از کاالهای ایرانی داشتند. در دوره 
پسا تحریم نیز نباید شرایط ســختی را که در کشور داشتیم 
فراموش  کنیــم. کارکنان واحدها، علی رغــم اینکه بعضًا با 

40ـ  30 درصد ظرفیت کار می کردند، ولی همکارانشان را 
حفظ  کردند تا در شرایط عادی بتوانند نیازهای کشورمان را 
تأمین کنند. اگر یادمان نرود که هنوز به اقتصاد مقاومتی  نیاز 
داریم، با باز شــدن دروازه ها به تقویت بنیه های تولید فکر 

می کنیم و به کاالهای  وارداتی عالقمند نمی شویم.  
من برای شــما کشــور چین را مثال می زنم. کاالهای تولید 
این کشور، کاالهای غیرمطمئنی هستند. اما چگونه  است که 
بخش عمده ای از مصارف داخلی چینی ها از همان تولیدات 
خودشان تأمین می شود؟  چطور آنها  سختگیری نمی کنند؟ 
آیا صنعت رو به گســترش چین هم مرتبًا به دلیل کیفیت نه 
چندان عالی، در حال  مواجهه با مشــکل است؟ پس ما چرا 
مصالح ملی را نادیده گرفته و نسبت به کیفیت کاالی داخلی 
ســختگیری  داشته باشیم؟ دوره پســاتحریم فرصت بسیار 
خوبی است که با واقع بینی، تأمل و لحاظ کردن منافع ملی به 

 فکر تقویت بنیه های اقتصاد مقاومتی باشیم.  

 برخی می گویند احتمال دارد در دوران پساتحریم 
به علت فروش آسانتر نفت و آزاد شدن پول های 

 بلوکه شده و سایر مسائل، قیمت کاالها پایین بیاید. 

آنگاه واردات کاال از آنجا که آسانتر از تولید  است، 
افزایش می یابد. دیگر کسی به کار تولید که بسیار هم 

پر ریسک است، دست نمی زند. به نظر  شما چگونه 
با عواملی که منجر به افزایش واردات و کاهش تولید 

ملی می شوند، برخورد کنیم؟  
این از ظرافت هایی است که بایستی آن دسته از دولتمردان 
که معتقد به شــعارهای حمایت از بنیه هــای تولید  داخلی 
هستند، به آن توجه داشته باشند. باید به عوامل پایین آمدن 
قیمت ها توجه کنیم. ببینیم رقبای ما در  کشورهای خارجی 
از چه پتانسیلی برخوردارند که ما نیستیم. اگر همان پتانسیل 
در اختیار تولیدکننده داخلی  باشــد، مطمئن باشیم به لحاظ 
قیمتی و کیفیتی تــوان رقابت بــا واردات را دارد. ولی اگر 
همچنان مجبور به  اســتفاده از وام بانکی باالی 20 درصد و 
25 درصد بهره باشیم و از آن سو رقیب ما از وام بانکی سه- 
چهار  درصد بهره ای برخوردار باشــد، ما چگونه می توانیم با 

او رقابت کنیم؟  
اگر بهره وری و مقررات کار در کشورهای رقیب، کارکنان 
را ترغیب به کار و استفاده از فرصت های کاری کند؛  اما در 
کشــور ما قانون کار و بقیه قوانین، شرایط کاری را سخت 

مذاکرات خوب پیش رفت و توافق حاصل شد. اما با لغو تحریم ها چه اتفاقی می افتد؟ ملتی که به دلیل موانع 
و مشکالت ناشی از تحریم عادت کرده اند برای هر کار ساده ای لقمه را دور سرشان  بچرخانند و به دهان 

برسانند، قرار است با این دروازه های باز و بدون مانع چه کنند؟ آیا شیوه رفتار و برخورد  صحیح را بلد 
هستیم؟ آیا بلد هستیم طوری عمل کنیم که این دروازه ها به جای آنکه امنیت و آرامش بیشتر  را برایمان رقم 

بزند، راه را برای دزدان و گرگان باز نکند؟ نفس کشیدن در هوای باز، فیلتر و بلدی می خواهد.  به گفتگو با 
یکی از اعضای هیأت مدیره سندیکای صنعت برق نشستیم تا دانش و آگاهی خود و خوانندگانمان  را در این 

حوزه بیشتر کنیم. نظرات مهندس ولی اهلل بیات را در متن حاضر می خوانید: 

رشایط نابرابرصنایع 
داخلی برای رقابت در پساتحریم

در گفتگو با ولی الله بیات، عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق مطرح شد؛
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کنــد، طبیعتًا فرصت رقابت از بیــن خواهد رفت.  درنتیجه 
مجبور می شــویم کاال را با واردات تأمین کنیــم؛ با اتکا به 
ارز بلوکه شــده و ارزهایی که با فروش نفت  تأمین می شود؛ 
اما آنگاه با اشــتغال چه خواهیم کرد؟ همه که نمی توانند به 
کار وارداتی بپردازند! اگر مقداری  مسأله را عمیقتر واکاوی 
کنیم، متوجه می شویم اشــتغال این نیروی عظیم جوانان و 
متخصصین و  تکنســین هایی که در کشورمان هستند فقط 
با کار صنعتی تأمین می شــود. ما ناگزیر هستیم از این قشر 
حمایت  کنیم. یــک صنعتگر و تولیدکننــده واقعی به هیچ 
چیز نیاز ندارد؛ اال اینکــه آن تفاوت های فضای رقابتی را 
برایش  جبران کنند. هزینه ای را که خارج از اراده تولیدکننده 
به او تحمیل شده، باید تحمیل کننده جبران کند.  تولیدکننده 
نمی تواند همزمان هم به فعالیت های اقتصادی اش بپردازد 
و هم دغدغــه هزینه های دیگری را که  نظــام یا دولت به او 

تحمیل کرده داشته باشد.  

 به جز وام بانکی با بهره مناسب چه راهکار دیگری به 
نظرتان می رسد که بتوان از تولیدکننده  داخلی حمایت 

کرد؟
به نظــر من اصاًل حمایت اصلی، وام بانکی نیســت. به نظر 
بنده باید محدودیت هایی را کــه در بعضی جاها  پیش بینی 
می کننــد، بردارند. بخشــی از منابع شــرکت های تولیدی 
برایشــان تحت عنوان ســرمایه در گردش مطرح  اســت. 
این ســرمایه در گردش اگرچه در حســاب ها با ریال ثبت 
می شــود؛ ولی درواقع مقداری مواد اولیه، قطعه و  کاالست 
که واحد تولیدی به اتکای موجودیــت آن در انبار می تواند 
فعالیت های مســتمر تولیدی داشته باشد. اگر  به فرض سال 
90 و 91 این حجم مواد و کاال بــا 20 میلیارد تومان قابل 
تأمین بــود، به خاطر تغییر نــرخ ارز، االن  با ســه برابر آن 
قابل تأمین است. بیشــتر از همه، به عهده سهامداران است 
که ایــن 60 میلیارد تومــن را تأمین  کنند. چــون این مبلغ 
حجمی نیســت که فقط با وام بانکی بشود تأمینش کرد. اما 
دولت شــرایط ســختی را برای  افزایش اعتبــار پیش بینی 
کرده اســت. به عنوان مثال شــرکت های بورسی بایستی از 
ســازمان بورس مجوز بگیرند.  در حالی که وقتی ســهامدار 
راضی است منابعش را برای توســعه واحد خودش صرف 

کند، چرا بایســتی ســازمان  بورس مزاحمــت و مخالفت 
داشته و فرآیندی بســیار زمانبر را پیش روی سرمایه گذار 
بگذارد؟ اگر این تأمین به  عهده ســهامداران گذاشــته شود، 
این سهامداران که بعضًا به صورت خرد هستند، سرمایه هایی 
را که به صورت  انباشــت در بانک ها سپرده گذاری کرده اند، 
به واحدهای تولیدی می آورند. در این صورت بخشــی از 
حجم  سپرده های بانکی مستقیمًا به واحدهای تولیدی تزریق 
می شــود و دولت مجبور نیست نرخ سود بانکی را در  طیف 
باالتری پیش بینی کند تا مردم انگیزه ســپرده گذاری داشته 
باشــند. درنتیجه کنترل تورم راحت تر می  شود. من تعجب 
می کنم! شــاید بهتر بود دولت به جای اینکه سازمان بورس 
را به عنوان یــک مانع بــرای افزایش  ســرمایه پیش بینی 
کند، مسئوالن و حسابرســان را مکلف کند تا برای جبران 
تفاوت مبلغی که حاصل تغییر نرخ  ارز اســت، سهامداران 
را ترغیب به ســرمایه گذاری کنند. ولی متأسفانه مسیرهای 

غیرکارشناسی انتخاب شده اند.  

 به نظر شما پایین آمدن قیمت دالر اتفاقی مثبت 
است یا منفی؟

اگر قیمت دالر پایین بیاید، به کل تولید داخلی ضربه خواهد 
زد؛ چون بسیاری از اجناس و کاالهای ما  قیمت های ثابتی 
دارند و برگشت داده نخواهند شد. کاهش نرخ دالر معادل 

دادن فرصت بازار به رقبای خارجی  است.   

 در دوران پساتحریم در صنعت برق چه اتفاقی 
می افتد؟

صنعت برق نیز چندان متفاوت از صنایع دیگر نیســت. به 
نظر می رسد در پسا تحریم عده ای از متخصصین،  نمایندگان 
واردات کاالهای خارجی شــوند. البته امیــدوارم صنعت 
برق هشــیاری کافی را داشــته باشــد و بدون  انتقال دانش 
فنی و تأســیس یک تولید داخلی، اجازه اســتفاده از کاالی 
وارداتی را ندهد. که در این صورت  ضمن اینکه پتانســیل 
صنعت تقویت می شود، نیاز به واردات کاهش پیدا می کند و 

همزمان به اشتغال منجر  می شود.  

 به نظر شما سندیکا می تواند در این امر مفید واقع 
شود؟  

من تصور می کنم ســندیکا نقش حســاس و خطیری دارد. 
درحقیقــت انعــکاس این مطالــب و روشــنگری یکی از 
 رسالت های مهم سندیکا اســت. همچنین سندیکا مسئول 
اســت مدل هایی هم جهت پیشــبرد شــرایط ارائــه کند. 
 مدل هایی که در وهله اول نیاز صنعت برق را پوشــش دهد 
و در مراحل بعــدی این تأمین نیاز با حفــظ منافع  اعضای 
سندیکا همراه باشــد. چون من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که 
تأمین نیازهای صنعت برق لزومًا یک راهکار  دارد و آن هم 

با نادیده گرفتن منافع اعضا اتفاق می افتد. 

 فکر می کنید طرح ها و مدل های ارائه شده توسط 
سندیکا، تا چه حد می تواند در تصمیم گیری های 

 دولت تأثیرگذار باشد؟ ارزیابی شما از توجه دولت به 
دیدگاه های تشکلها و باالخص سندیکای صنعت  برق 

چگونه است؟
تصور من این اســت که اگر پیشــنهادهای مــا جانبدارانه 
نبوده و صرفًا به تأمین منافع اعضا منجر نشــود،  دولتمردان 
مشــتاق این پیشــنهادها باشــند. ما بایســتی تالش کنیم 
پیشنهادات ُبردُبرد بدهیم؛ تا هم نیازهای دولت  تأمین شده 
و محدودیتهایش دیده شــود و هم منافع اعضای ســندیکا 

پوشش داده شود. این موارد باهم قابل  جمع هستند.  

مقررات کار در کشورهای رقیب، کارکنان را 

ترغیب به تولید و کار  می کند؛  اما در کشور 

ما قانون کار و بقیه قوانین، شرایط کاری را 

سخت می کند
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 شما دوران پساتحریم را چگونه تصویر می کنید؟
به نظر می رسد شرایط اقتصادی مملکت در دوران  برخالف تصور بسیاری از مردم، 
پساتحریم اینطور نباشد که  شاهد یک شوک یکباره، مخصوصًا در کاهش ارزش دالر 
شویم. بعد از برداشتن تحریم ها یک فشار روانی از  روی بازار برداشته خواهد شد. البته 
گردش نقدینگی ها مقداری بیشتر خواهد شد؛ اما بیشتر جنبه روانی  خواهد داشت. حداقل 
زمانی که الزم است تا اثرات لغو تحریم دیده شود و به عنوان مثال ارتباطات با بانک های 

 خارجی به جریان افتد، 6 ماه است. پس اصاًل نباید هیجانزده شد.  
نمی تواند  دولت  که  است  این  دارد  وجود  کشور  در  االن  که  عمده ای  مشکل  به عالوه 
پول های بلوکه شده اش را به  کشور بازگرداند؛ زمان الزم است تا این مشکل حل شود و 
فروش نفت هم به سقفی که می خواهیم برسد. پس  همانطور که گفتم در کوتاه مدت اثر 
روانی خواهیم داشت و اقتصاد مملکت از حرکتی جزئی برخوردار خواهد  شد. سپس در 
درازمدت به تدریج اثرات لغو تحریم ها بروز خواهد کرد. درواقع زودتر از 3 ـ 2 سال 
آینده شاهد  حضور ایران در اقتصاد جهان و سرمایه گذاری کشورهای خارجی در ایران به 

آن شکلی که توقع داریم،  نخواهیم بود.  

 بنابراین از دیدگاه شما از فردای لغو تحریم ها، شاهد تأثیرات و تغییرات 
عمده ای در صنعت و بازار  کشور نخواهیم بود؟

از فردای لغو تحریم قیمت ها قطعًا افت خواهد داشت؛ اما طبیعتًا فردای لغو تحریم با روز 
قبل از آن عینًا  یکسان است. منشاء تغییراتی که رخ می دهد، اثر روانی لغو تحریم ها است 
و دراصل هیچ اتفاق اقتصادیی رخ  نداده است. به نظر می رسد اثر روانی موضوع، مشابه 
قطعنامه سال 1367 اصاًل اثر روانی شدیدی نباشد و در  نرخ دالر و نرخ های بازار تنها 
در حد چند درصد تغییراتی به سمت کاهش ایجاد شود. بورس هم قطعًا رشد  خواهد کرد 

و دچار اثری موقت خواهد شد.  

 عده ای بر این باورند که در صورت لغو تحریم ها ما نه تنها پیشرفت نخواهیم 
کرد؛ بلکه دچار  پسرفت خواهیم شد. آنها معتقدند در دوران پساتحریم ایران به 

همه منتظرند بدانند باالخره  با لغوتحریم ها اوضاع ایران 
چگونه خواهدشد؟ از کارمندان ادارات گرفته تا  گردانندگان 

بنگاه های اقتصادی و صاحبان صنایع کوچک و بزرگ. 
اما آیا حقیقتًا اگر تحریم ها لغو شود، همه  مشکالت ما حل 

خواهد شد؟ آیا روزگار بر وفق مرادمان می شود یا چهره ای 
سخت تر از خود نشانمان می دهد؟  با محسن شادمان، یکی 

از اعضای هیأت مدیره سندیکای صنعت برق گفتگو کردیم 
تا بدانیم نظر آنان که  دستی در صنعت دارند در این رابطه 

چیست. 

حداقــل 6 مــــــاه 
زمـــان الزم اســــــت 
تا اثرات لغو تحریم را ببینیم

گفتگو با محسن شادمان، عضو علی البدل هیأت مدیره سندیکای صنعت برق؛
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بهشت واردکننده ها تبدیل خواهد  شد و کمر تولید 
ملی خم خواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟

نوع  می کند،  تهدید  را  ما  مملکت  که  خطری  بزرگترین 
برخورد دولت با برداشته شدن تحریم ها است. از آنجا که 
 توقع جامعه این است که دالر به 1000 تومان برگردد، 
موضوع  با  پوپولیستی  و  عوام گرایانه  بخواهد  دولت  اگر 
 برخورد کند، فاجعه عجیبی در مملکت رخ خواهد داد و 
ریشه در حال خشک شدن صنعت به طور کامل  خشک 
خواهد شد. آنگاه ما تا چند سال بعد اثری از تولید داخلی 
دیگر،  برخی  کشورهای  مثل  هم  ما  یعنی  دید.  نخواهیم 
صرفًا واردکننده خواهیم شد. اینها همه در صورتی است که 

دولت در دام پوپولیستی بیفتد و  به دنبال جلب رضایت عامه مردم قیمت های ارز را به طور 
مصنوعی کاهش دهد. شواهد امر نشان می دهد دولت  چنین سیاستی را ندارد. اما اگر در 
چنین دامی بیفتیم، دیگر در 8ـ  7 سال آینده مشکلی به نام حمایت از  تولید داخل نخواهیم 
داشت؛ چون اصاًل دیگر تولیدی نخواهیم داشت که قرار باشد کسی از آن حمایت کند.  این 
بزرگترین تهدیدی است که در اثر برداشتن تحریم ها ممکن است گریبانگیر کشور شود. اگر 
دولت قبلی بر  سر کار بود، من شک نداشتم این اتفاق می افتد و باید طومار تولید داخلی 
را می پیچیدیم. به هرحال دولت ها  همه سیاسی هستند و آدم سیاسی نمی تواند مثل یک 
کارشناس یا اقتصاددان نسبت به جّو روانی جامعه  بی تفاوت بوده و درست تصمیم گیری 
کند. باید دید چقدر جنبه عقالنی دولت بر جنبه سیاسی آن می چربد.  اقتصاددانان حتی نرخ 
کنونی دالر را هم برای مملکت مناسب نمی دانند. من امیدوارم دولت در دام کاهش نرخ 

 ارز که به تعطیلی کامل صنعت خواهد انجامید، نیفتد.  

 از دیدگاه شما در دوران پساتحریم، شاهد چه تغییراتی در صنعت برق 
خواهیم بود؟   

صنعت برق از آن مواردی است که شرایط خیلی خاصی خواهد داشت. بعد از تحریم ها 
صنعت ما خیلی سریع  به حرکت خواهد افتاد. چون بخش خصوصی، موتور اصلی صنعت 
است و معمواًل عملکردی سریع دارد.  سرمایه هایی که به این سمت سرازیر می شود، صنعت 

نیاز  بیفتد،  اتفاق  را به تحرک واخواهد داشت. اگر این 
 مصرف برق صنعت از رشد منفی به رشد مثبت خواهد 
رسید و ما در کوتاه مدت شاهد افزایش مصرف برق در 
دارد،  که  َلختیی  با  دولت  قطعًا  که  بود  خواهیم   صنعت 
نمی تواند این نیاز را تأمین کند. بنابراین ما با یک بحران 
 در صنعت برق مواجه خواهیم شد. چراکه تمام ذخیره های 
در  این  را  نشده مان  استفاده  تمام ظرفیت های  و  گردان 
چند سال استفاده کرده ایم و االن به حد لب مرزی یا حتی 

بدتر از آن رسیده ایم.  
به دلیل رفاه مردم رشد  ما  برق خانگی  تاکنون مصرف 
داشته است؛ اما چون رشد صنعت منفی بوده، کم کاریی 
 که بخش دولتی به دلیل نبود بودجه ها در صنعت برق داشته، نمود خیلی خاصی پیدا نکرده 
است و ما هم  مقداری ظرفیت گردان و ظرفیت خالی داشته ایم. االن اگر صنعت دفعتًا 
حرکت کند، بخش دولتی صنعت برق  نخواهد توانست به این سرعت خودش را با شرایط 
وفق دهد و جا خواهد ماند. بنابراین پیش بینی می شود اگر  همین روند کنونی ادامه پیدا کند، 
ما با یک نوع خاموشی و کمبود برق مواجه خواهیم شد که البته اگر دولت  بستر مناسبی 
را برای ورود بخش خصوصی به تولید ایجاد کند، بخش خصوصی در کوتاه مدت در این 

بخش  تحرکی ایجاد خواهد کرد و دچار فاجعه نخواهیم شد.  
کمک بخش خصوصی در همه ارکان باید باشد. االن بخش خصوصی بیشتر در بخش تولید 
فعال است؛ ولی در  بخش توزیع و بخش های فوق توزیع و حتی انتقال، هیچ اثری از 

بخش خصوصی وجود ندارد. مگر بستری  برایش به وجود آید. 
بنابراین در صورت مدیریت صحیح، دوران پساتحریم قطعًا به نفع صنعت برق خواهد 
بود. در سال های اخیر  ظرفیت زیادی برای اجرای پروژه ها و تولید کاالها ایجاد شد که 
االن همه آنها به دلیل کمبود بازار خرید، با  مشکل مواجه هستند. اگر این صنعت راه بیفتد 
فرصت اشتغال هم در آن ایجاد خواهد شد. اما حرکتی که در  پساتحریم در بخش صنعت 
اتفاق خواهد افتاد، نمی تواند در صنعت برق به آن سرعت اتفاق بیفتد. از آنجا که  نمی تواند 
سریع باشد و االن ما در شرایط لب مرز هستیم، قطعًا به عنوان تولیدکننده و توزیع کننده 

برق کشور  جا خواهیم ماند. مگراینکه تدابیر مفیدی برایش اندیشیده شده باشد. 

در صورت مدیریت صحیح، دوران پساتحریم 

قطعاً به نفع صنعت برق خواهد بود. در 

سال های اخیر  ظرفیت زیادی برای اجرای 

پروژه ها و تولید کاالها ایجاد شد که االن همه 

آنها به دلیل کمبود بازار خرید، با  مشکل 

مواجه هستند. اگر این صنعت راه بیفتد 

فرصت اشتغال هم در آن ایجاد خواهد شد
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به طور کلی در ســه حوزه می توان آثار تحریم ها را را بررسی کرد؛ در حوزه مالی که عمده 
تاثیر تحریم ها  را بر مجموعه  تحت مدیریت وارد کرده است مواردی مانند افزایش قیمت 
مواد اولیه داخلی و تجهیزات وارداتی، مشــکل نقل و انتقال  وجه به طرف های خارجی و 
عدم گشایش اعتبارات اسنادی است. تحریم ها به دلیل انزوایی که ایجاد می کند دستیابی 
 این مجموعه به تخصیص درســت منابع و در نتیجه آن تولید اقتصــادی و تولید ناب را 
با بحران مواجه می ســازد. لذا  مطلوبیت اقتصادی محصــوالت در بازار داخل و خارج با 
گذشت زمان به صورت فرسایشــی کاهش می یابد. افزایش و  مخاطره ریسک در مبادله 
کاال منجر به افزایش هزینه های معامالت و مبادالت، افزایش قیمت بیمه و هزینه های 
حمل  و نقل و در مجموع از دســت دادن فرصت های مناسب برای مبادله و تورم قیمت 
تمام شده محصوالت می شود. زمانی  که ریسک پروژه های  BOO  و  BOT  در صنعت 
برق افزایش می یابد، تمایل به سرمایه گذاری در این بخش ها نیز  به همان نسبت کاهش 
پیدا می کند. در بخش های تولید برق عدم تامین تجهیزات توسط کارفرما و پیمانکاران 
روند  اجرایی پروژه ها را کند می سازد. در بخش انتقال و توزیع حفظ زیر ساخت موجود 
اولویت اصلی قرار می گیرد و نوسازی  و بازسازی و اصالح شبکه در اولویت های بعدی 
اســت. بنابراین زنجیره تامین، انتقال و توزیع از رونق اقتصادی کمتری  به نســبت قبل 
تحریم برخوردار می  شــوند. بیشــتر تامین کنندگان از پذیرش  LC  از بانک های ایرانی 
خودداری می کنند و  تقاضای  LC  از بانک های خارجی را دارند. میزان درخواست پیش 

پرداخت ها افزایش یافته و در اکثر موارد درخواست  وجه به صورت  TT  شده است. 
در این موضوع که فصل تازه ای در صنعت برق کشــور آغاز شــده است، شکی نیست و 
همگی اطمینان داریم که تغییرات  عمده ای ایجاد خواهد شــد، لیکن وقفه چندین ســاله 
تعامل با خارج از مرزها، عطش و میــل زیادی ایجاد می کند که با  رونق صادرات نفت و 
برگشت پول حاصل از این صادرات، ابزار این عطش نیز فراهم است. حال در این مهم می 
 بایست تامل شود که مدیریت گسترش تعامالت برقی می بایست به ایجاد فرصت های 
جدید با حفظ وضعیت تولید  کنندگان داخلی باشد. همانطور که مستحضرید، سفر مدیران 

رده باالی کشــورهای اروپایی از جمله آلمان با رویکرد  صنعت برق به کشور آغاز شده 
است. در این برهه زمانی یکی از شرکت های معظم اروپایی، زیمنس، فعالیت هایی را در 
 صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی، برق و انرژی آغاز خواهد کرد. به تبع آن سایر کشور های 
بزرگ نیز ورود خواهند کرد.  فرصت ایجاد شــده اســت، ولی وضعیــت تولید کنندگان 
داخلی، پیمانکاران، تامین کنندگان و سایر اصناف داخلی نیاز به  حمایت دارد. زمانی که 
شرکت های بزرگ داخلی مانند مپنا از ورود این شرکت ها لطمه ببینند، قطعا عناصر پایین 

زنجیره  تامین برق نیز دچار اثر شالقی خواهند شد. 
از سوی دیگر، امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات مهم صنعت برق، دریافت اعتبارات 
اسنادی، کاهش هزینه های حمل  و بیمه می تواند آثار بســیار مثبتی داشته باشد. در نگاه 
صادراتی، امکان برگشــت پول، عدم نیاز به  Re-export  از  طریق ترکیه، عراق و دبی 
به سایر کشورها، اســتفاده از مشوق های صادراتی حاصله از فراهم شدن امکان صادرات 

مجدد  و تهاتر وجه واردات از محل صادرات بسیار حایز اهمیت است. 
مدیریت صحیح در پساتحریم کلید حل چالش های احتمالی آتی است، و موتور افزایش 
فرصت های متعاقب. این نکته  حایز اهمیت اســت که فراموش نشود در طی این دوران 
چگونه پیمانــکاران، تولید کنندگان و فعاالن داخلی صنعت بــرق  مجموعه های خود را 

حفظ کردند تا این صنعت کمترین تالطم متصوره را داشته باشد. 
  فعالیت هایی کــه منجر به کنتــرل وضعیت بازار کســب و کار صنعت برق می شــود، 
در راســتای حفظ منافع اعضای ســندیکا  می تواند همگی مورد انتظار باشــند. تسریع 
حل مشــکالت مالی قبل از توافق )موضوع سه گانه اشاره شــده در سوال اول(  از جمله 

انتظارات بنده در آینده است. 
اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی و نظارت بر اجرای این قوانین از مهمترین 
اقدامات آتی می تواند باشــد،  مقررات حمایت از ســاخت داخل، رفع مقررات مزاحم، 
مصوبات تشویقی، تقویت فرصت ها با حفظ توانایی صنایع کوچک  و متوسط فعال در 

زمینه برق در دولت تدبیر و امید راهگشای تبدیل چالش ها به فرصت ها است.

مدیریت صحیح در پساتحریم، کلید حل چالش ها و موتور افزایش فرصت ها
 حامد گرشاسبی؛ مدیرعامل رهشاد الکرتیک
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اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

 »حافظ« 

به نظر می رسد ریاست محترم جمهوری ، جناب آقای روحانی، استاد چیره دست تدوین و 
اجرایی کردن  استراتژی های کالن است. او با مرحله ای ساختن اقدام برای حل بحران هسته 
ای ابتدا نسبت به " توقف  پیشروی بحران" اقدام و اکنون گام بعدی که همانا "عقب راندن 
بحران" را کلید زده است. مراحل بعدی  احتماال "عبور از بحران" و "عادی سازی" شرایط است 
که ممکن است تا پایان دوره اول ریاست جمهوری  ایشان زمانبر باشد. از سویی کاهش سطح 
تقابل از مواجه با قدرت های تراز اول جهان، طبیعتا باعث حساسیت   قدرت های منطقه ای هم 
رده و تالش آنان جهت ایجاد بحران های مصنوعی و یا به چالش کشیدن توانمندی  های ایران 
خواهد شد. کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازار جهانی را می توان در زمره این نوع چالش ها 
 قرار داد.       به بیانی دیگر درحالی که چالش با قدرت های فرامنطقه ای منجر به تحریم ها شد، 
گذر از این  بحران منجر به ایجاد چالش با قدرت های منطقه ای خواهد بود که با اهرم قیمت 

نفت سعی در سیاست مهار  ایران دارند.   
غرض از بیان این مقدمه این است که علی رغم حل مساله تحریم ها، با توجه به کاهش شدید 
درآمدهای  حاصل از صادرات نفتی، انتظار گشایش آنی در کسب و کار و رفع موانع موجود، 
احیانا تحلیلی خوشبینانه و تا  حدی دور از واقعیت خواهد بود. اتفاقا عدم کاهش نرخ ارز و 
همچنین توفانی نشدن بازار بورس نشان می دهد  که تحلیل فعاالن اقتصادی نیز گواه بر این 

دارد که در کوتاه مدت و حتی میان مدت شاهد گشایش های عمده  ای نخواهیم بود. 
صنعت برق جزیره ای نیست و منطقا تابعی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. با این 
تفاوت که وارث  انبوهی از مشکالت دیگری نیز هست. این مشکالت عمدتا ناشی از نگرش 
عوام گرایانه به این صنعت و نزول  آن به رده "خدمت بی منت" به جای نگرش اقتصادی است 
که الزمه بقای هر بنگاهی خواهد بود. در حالی که  قیمت انواع و اقسام کاال و خدمات دریافتی 
توسط شهروندان این مرز و بوم به قیمت جهانی و بلکه بیشتر  است، انرژی و باالخص برق در 
رده ارزان ترین آیتم ها در سبد کاال مصرف کننده است. از این لحاظ ایران در  رده های اول 
ارزان فروشی برق در جهان قرار گرفته و عمال در حال هدر دادن منابع با ارزش و غیر قابل 
 جایگزین خود است. بدیهی است بدون تغییر بنیادی در سازوکارهای اقتصاد برق امید به بهبود 

اساسی در این  صنعت نیست.  
یکی از مشکالت مدیران و متولیان صنعت برق این است که یا مانند بنده  مهندسی کم دانش 
و یا  به احتمال  زیاد همانند خوانندگان این سطور مهندسان خبره و کارکشته ای در صنعت 
برق هستند . لیکن در رابطه با  مسایل اقتصادی تنها دستی بر آتش داشته اند. قاعدتا اداره یک 
شرکت بنگاه به طریق "مرکز هزینه" کردن  آن بسیار مطلوب و دلچسب است و اصوال نیازی 
به تسلط بر علوم اقتصاد ندارد. در چنین بنگاههایی دولت به  عنوان پدر خوانده با تزریق منابع 
باعث چرخش امور شده و مدیری شاخص و برجسته می شود که بتواند این  منابع را به طرز 
مناسبی جذب و تبدیل به پروژه های اجرایی و مطلوب کند. مفاهیمی مانند جریان نقدینگی، 
 EPS  ،RoI  و امثالهم هرگز یا به گوش مبارک ایشان نخورده و یا درحد معلومات عمومی برای 
عزیزان مانده  است. مخلص کالم آن است که وزارت نیرو نه نقدینگی دارد نه راه و روش 

کسب درآمد و ایجاد منابع نوین  جهت جذب نقدینگی را به خوبی می داند.  
نه دولت دیگر قادر به تامین حجم انبوه نقدینگی مورد نیاز جهت جلوگیری از ناپایداری شبکه 
برق و مآال  توسعه آن است،  نه حتی درصورت وجود چنین منابعی دولتی شدن بیشتر این 
صنعت به نفع کشور به طور  اعم و ذینفعان صنعت بطور اخص است. واضح است که ادامه 
شرایط فوق الذکر نه ممکن است نه مطلوب. با  تغییر پارادیم های حاکم بر بازار تامین کنندگان 
و پیمانکاران صنعت برق می بایستی نسبت به این تغییرات  حساس و حتی در تسریع و یا 

مطلوب سازی آن به نحو فعالی مشارکت کنند. 
  در دوران پسا تحریم و با تسهیل امور بانکی از سویی و البته رقابتی شدن فضای کاری با ورود 

بازیگران جدید  از سوی دیگر، شرکت هایی موفق خواهند بود که با درک شرایط جدید نسبت 
به تبیین راهبرد جدید برای  بنگاه خود اقدام کنند. یکی از این راهبردها که نویسنده پیشنهاد می 
کند "شراکت در موفقیت" است. این  استراتژی بر مبنای یاری رساندن به مشتری و یا مشتریان 
او جهت ایجاد ارزش و کسب سود و بهره بردن از  آن در زنجیره تامین است. اجازه دهید 
با مثالی این راهبرد را تشریح کنم. اگر تامین کننده تجهیزات کنتور و  شبکه هوشمند بتواند 
سازوکاری را ایجاد کند که مصرف کنندگان از طریق دسترسی به اطالعات فراگیر  مصرف 
خود نسبت و مدیریت آن نسبت به فروش "نگاوات" )و یا برق مصرف نشده و یا شیفت یافته 
از نقطه  پیک مصرف به کم باری( رهنون سازد، آنگاه در این زنجیره تامین مشترک، شرکت 
توزیع و سازنده و ارایه  دهنده خدمات شبکه هوشمند سود خواهند برد و از این مشارکت منتفع 
خواهند بود. مثال های بیشماری  و  مشابهی را می توان طرح کرد که مدل فوق را می توانند 

محقق سازند. 
دارد.  را  بسیاری  موفقیت  شانس  موفقیت"  در  "شراکت  راهبرد  نظری  و  تئوری  لحاظ  از 
باالخص با ابالغ ماده   12 قانون »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« این 
راهبرد می تواند کامال جنبه عملیاتی  پیدا کند. لیکن موفقیت این راهبرد منوط به تغییر نگرش 
بنیادی در نحوه تعامل بین تامین کنندگان کاال و  خدمات صنعت برق و همچنین مدیران ارشد 

و میانی وزارت نیرو دارد.   
پیش بینی می شود در صورت رفع تحریم ها در کوتاه مدت امکان خرید اعتباری و بازگشایی 
اسناداعتباری به  روش ریفاینانس و یا یوزانس میسر شود. گام بعدی آن است که با رایزنی با 
بانک و جهت پروژه های کالنی و  سرمایه بر که دوره بازگشت سرمایه طوالنی دارند، امکان 
گشایش اسناداعتباری ریفنانس تا 5 سال میسر شود.  بنا به دالیل غیر اقتصادی بانک مرکزی 
حتی در شرایطی که منابع مالی خوبی هم در اختیار داشت از  گشایش اسناداعتباری به طریق 
ریفاینانس بیش از یکسال جلوگیری می کرد. البته واضح است که دسترسی  به چنین منابعی 

صرفا توسط شرکت های بزرگ مقدور خواهد بود. 
فایناس های  بصورت  خارجی  منابع  از  نقدینگی  جذب  امکان  تحریم  موانع  رفع  با  لذا     
کوتاه مدت و یا درازمدت  میسر خواهد شد، لیکن با رویکرد سنتی و با تکیه بر شیوه های قدیمی، 
پیمانکاران به طریق اولی فاینانسر  وزارت نیرو خواهند شد و مجددا داستان مطالبات این بار 
نه به صورت تراژدی بلکه بصورت کمدی تکرار خواهد  شد. تنها راه جلوگیری از این دور و 

تسلسل آن آست که این بار طرح نو در اندخت و راهبرد "شراکت در  موفقیت" را برگزید. 
   راهکارهای اصلی توسعه کسب و کار مبتنی بر راهبرد "شراکت در موفقیت" 

 1.    ارایه راه حل های فنی، اقتصادی و حقوقی در یک بسته کامل
 2.  ایجاد مدل های کسب و کار ) Business Model ( مبتکرانه مبتنی بر سرمایه گذاری و 

سپس کسب  درآمد از طریق ایجاد ارزش برای شرکتهای هدف  
 3.  تغییر رابطه سنتی خریدار-مشتری و ارتقای آن به ایجاد شراکت راهبردی

قابل  از سهام شرکت های  بخشی  فراگیر جهت خرید  ویا شراکت های  کنسرسیوم  ایجاد    .4 
واگذاری توسط  وزارت نیرو در راستای افزایش تاثیرگذار

 5.  تاثیر گذاری بر قوانین و بودجه های سالیانه و رایزنی جهت ایجاد پوشش های قانونی برای 
سرمایه  گذاری

 6.  استفاده از بیمه های داخلی و خارجی جهت پوشش سرمایه گذاری های انجام شده
 7.  بهره گیری از  LC  ریالی داخلی در زنجیره تامین

با کاهش قیمت نفت در دوران پساتحریم دسترسی به منابع مالی دالری محدود می شود. 
از سویی دولت نیز  با پیروی از سیاست انضباط مالی از افزایش نقدینگی جلوگیری می کند 
و نتیجه آنکه منابع دولتی برای توسعه بسیار  محدود خواهد بود. لیکن با رفع تحریم امکان 
دسترسی به منابع فاینانس خارجی افزایش می یابد. منابع فایناس  داخلی نیز از طریق موسسات 
مالی بیشتر از گذشته در دسترس خواهند بود. شرکت هایی که با هوشمندی  بتوانند از شرایط 

بوجود آمده استفاده کنند از مزیت رقابتی چشمگیری برخوردار خواهند شد. 

راهربد "رشاکت در موفقیت" کلید ماندگاری در دوران پسا تحریم
فرامرز اویسی؛  عضو کمیته انرژی های تجدیدپذیر

  پرونده: صنعت ایران در پساتحریم 



تریبون آزاد

تعیین  برهه  هر  همچون  پساتحریم  شرایط  در 
نهایتا  کشور،  اقتصادی  حوزه  در  دیگر  کننده 
اند  صنعتی  بزرگ  و  کوچک  های  شرکت  این 
که بیشترین  تاثیر را  از فرصت ها و چالش های 
بد  و  نیک  با  مستقیم  طور  به  و  پذیرند  می  آن 
راهبردهای مدیریتی مسئولین و در صنعت برق 
راهکارهای  پیشنهادی تشکل هایی چون سندیکا 
براین اساس  این خصوص روبرو می شوند.  در 
مستقیم  نظرات  بازتاب  که  بود  خواهد  بدیهی 
اعضا ولو مختصر یا  به هر دلیل کم شمار اهمیت 
نیاز ها و  ها،  تعیین دغدغه  برای  العاده ای  فوق 
انتظارات آنان و به تبع اتخاذ تصمیمات خرد و 
کالن اقتصادی کشور داشته باشد. به همین جهت 
ستبران کوشیده است تا بخشی از این نظرات را 

انعکاس دهد که در ادامه خواهید خواند: 

آنچه شرکت های عضو از افق های پس از 
تحریم می گویند
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از دیدگاه شــما تحریم ها چه تاثیرات مشــخصی بر حوزه کسب و کار فعالین 
صنعت برق کشور  داشته است؟  

بطور کلی بخش بزرگی از کاســتی های اقتصادی در کشــور محصول تحریم هااست و 
باتوجه به اهمیتی که صنعت برق  در کل صنایع دارد قطعا وضعیت کسب و کار فعالیت 

این حوزه از حالت رکود خارج و می توان به آینده امیدوار بود. 
با توجه به تبعاتی که تحریم ها تا امروز برای فعالین صنعت برق کشــور داشته 
است، تحلیل و   ارزیابی شما از فرایند لغو تحریم های موجود در صنعت برق و 
آثار و تبعات مثبت و منفی آن در  این صنعت و به طور خاص در حوزه فعالیتی 

حضرتعالی چیست؟  
وضع کنونی اقتصاد ایران که بعید است در ماه های آینده تغییر چشمگیری داشته باشد 

چند ویژگی مهم دارد: 
الف( اقتصاد رکودی است و تورم دست کم 15 درصد است که رقم کوچکی نیست.  

ب( نرخ بیکاری حدود 10 درصد اعالم شده ولی گفته می شود حدود 25 درصد جوانان 
بیکار هستند.  

ج( نرخ بهره وری بســیار پایین و نرخ تشکیل سرمایه نزولی اســت که البته نرخ رشد 
موجودی سرمایه کمی بهتر شده  است. بنابراین شاخص های اقتصادی ایران باید توسط 
مسئولین شفاف سازی شود تا مردم بتوانند شــرایط را درک و  مقایسه کنند. امیدواریم 
با کاهش فشــارهای بین المللی، شاهد رونق حوزه کســب و کار همه فعالیت و صنایع 

کشور  باشیم. 
در شــرایط  لغو این تحریم ها چــه راهبرد های مدیریتی مــی تواند در جهت 
کاهش چالش ها و  افزایش فرصــت های متعاقب به کار برده شــود و به طور 
خاص بفرمایید در واحــد صنعتی خود چه  پیش بینی ها و برنامه ای را در جهت 

رویارویی با شرایط پساتحریم در نظر گرفته اید؟
  از آنجا که فرآیندهای حقوقی و فنی )از جمله تصویب شــورای امنیت، ثبت دبیر خانه 
سازمان ملل، تصویب مجلس  ایران، تصویب کنگره آمریکا و شاید برخی مجالس ایالتی 

و امثالهم ( ماه ها  طول می کشد و احیانا در صورتی که  اتفاقات غیر منتظره دیگری پیش 
نیاید شرایط لغو تحریم به زمان نیاز دارد. برنامه ریزی و پیش بینی آینده باید با  واقعیت 
ها بیامیزد. به نظر می رســد همه واحدهای صنعتی چالش های گذشته و موجود را کنار 
گذاشــته و پس از روبرو  شــدن با فرصت های جدید که امید است با ورود تکنولوژی و 

شرکای تجاری بزرگ همراه باشد برنامه های خود را  تدوین و اجرایی کنند. 
  در راســتای هر چه مساعدتر ســاختن زمینه فعالیت های صنعتی و اقتصادی 

صنعت برق  در شرایط  پساتحریم چه انتظاراتی از سندیکا دارید؟  
رکود و کاهش سرمایه در گردش همه واحدهای تولیدی به نظر می رسد در همه تصمیم 
گیری ها و اجرای صحیح  پروژه ها تاثیر گذاشته و سندیکا به عنوان تشکلی بزرگ و تاثیر 
گذار می تواند با وصول مطالبات معوق و نقش آفرینی  در تصمیمات مهم و استراتژیک 

وزارت نیرو در این حوزه انتظارات اعضا و جامعه صنعت برق را تامین کند. 
از دیدگاه شما دولت برای مدیریت شرایط پساتحریم در ابعاد مثبت و منفی آن 

چه اقداماتی را باید  برنامه ریزی کند؟
با توجه و عنایت ویژه ای که دولت در فراهم کردن روابط مناســب با کشــورهای دیگر 
دارد شــاید مهمترین دغدغه   واحدهای تولیدی ورود کاالهای خارجی و واردات بدون 
برنامه در جهت رفع نیازهای کشــور باشــد. با اینکه قوانین و  مقــررات متعددی برای 
حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شــده ولی همچنان واحدهای تولیدی که در چند 
سال گذشته  روزگار خوشــی را ندیده اند و نیازمند درمان و توجه اند، انتظار دارند با در 
نظر گرفتن شــرایط  و ظرفیت های نهفته ای  که در آنها وجود دارد دولت مدیریت الزم 
را در شرایط پسا تحریم نسبت به این مسئله مهم داشته باشد که فقط به ذکر  چند مورد از 
پراهمیت ترین مسائل موجود و مشکالت جاری بسنده می¬کنیم: مقررات موجود در 
سازمان تامین اجتماعی  ، قوانین یکطرفه در حوزه مالیات و بویژه در محاسبه و پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده، عدم تحقق پرداخت تســهیالت  مناسب به واحدهای تولیدی، 

وجود قراردادهای یکطرفه بین کارفرما و پیمانکار و .... 

بدون شك تحریم هاي تحمیلي دولت هاي غربي اثرات مخرب سنگیني بر طرح هاي 
توسعه و توقف سازندگي و پیشبرد  هدف خودكفایي و ارتقای مرتبه اقتصادي و رفاه 
و تامین اجتماعي كشور داشته است الكن نباید این موضوع سبب غفلت از  مساله سو 

استفاده از موقعیت اداري شود. 
متاسفانه یك مجري یا كارشناس مشاور با اعمال نظر خالف مقررات و مغایر قرارداد 
ســبب ضایع كردن حقوق پیمانكار و غیره  مي   شــود كه فعــال رواج دارد و اثر آن در 
توقف طرح هاي توســعه كمتر از تحریم هاي تحمیلي نیست و در اكثر موارد مدیریت 
 سازمان ها هم بنابر مصالح نسبت به این مساله مهم چشم پوشي می کنند و اصل مهم در 
رفع ركود، حل این معضل و  احقاق حقوق پیمانكاران اســت که بدون رفع این مشكل 

هیچ شركت خصوصي در طرح هاي دولتي و طرح هاي تولیدي وارد  نخواهد شد. 
این مشكل برخورد خالف قانون، در شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزیع 
با عدم پرداخت صورت وضعیــت و  کارکرد پیمانکار و یا ضبط تضامین حتي پس از 
انجام کار و همچنین در ادارات كار و تامین اجتماعي با تحمیل نظرهاي  کارشناســان 
منطقه اي و در  ادارات دارایي استان ها و شهرستان ها که بدون توجه به کارکرد واقعی 
و اســناد مالي و دفاتر  شرکت هاي خصوصي اقدام به تحمیل مالیات هاي غیر واقعی و 

مضاعف مي کنند، رواج دارد. 
گفتنی اســت موارد متعدد این امر به ســندیكاي محترم و شــركت توانیر ارایه شده و 

مدارك آن موجود است.  

تاثیر دراز مدت توافق و نقش سندیکا در وصول مطالبات معوق  
شهاب زنوزی؛ مدیرعامل شرکت پالتین ایران )باتری نیل( 

خود تحریمی پنهان در برخوردهای خالف مقررات، عامل توقف طرح های توسعه  
سید محمود رضا مرتضوی؛ مدیرعامل شركت  صفا نيرو

  پرونده: صنعت ایران در پساتحریم 
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از دیدگاه شما تحریم ها چه تاثیرات مشخصی بر حوزه کسب و کار فعالین صنعت برق کشور داشته  است؟  
تولید ، انتقال ، توزیع و فروش انرژی الکتریکی در ایران فرآیندی دولتی است و خصوص سازی های پراکنده هم تاثیر 
 چندانی بر ماهیت دولتی این فرآیند صنعتی – بازرگانی نداشــته است . مهمترین تاثیر تحریم ها بر صنعت برق کشور 
در  مقیاس کالن ، عبارت بوده اســت از کاهش قابل توجه بنیه مالی دولت ، به عنوان کارفرما و مشــتری اصلی صنعت 

تولیدی  – خدماتی برق کشور، که منجر به حاکم شدن شرایط رکودی بر این صنعت در سالهای اخیر شده است . 
با توجه به تبعاتی که تحریم ها تا امروز برای فعالین صنعت برق کشور داشته، تحلیل و ارزیابی تان از  فرایند 
لغــو تحریم های موجود در صنعت برق و آثار و تبعات مثبت و منفــی آن در این صنعت و به طور  خاص در 

حوزه فعالیتی آن شرکت چیست؟  
مهمترین اثر مثبت لغو تحریم ها بر صنعت تولیدی – خدماتی برق کشور عبارت خواهد بود از تقویت توان مالی دولت 
برای  اجرای پروژه های عمرانی و توســعه ای و همچنین پرداخت مطالبات تولید کننــدگان و پیمانکاران فعال در این 

صنعت .  
اثر مهم دیگری که لغو تحریم ها می تواند بر صنعت برق کشور داشته باشد عبارتست از باز شدن درهای بازار کشور بر 
روی  کمپانی های معتبر و بزرگ اروپائی و آمریکائی صاحب تکنولوژی و تولید کننده تجهیزات مرتبط با صنعت برق 
و کاهش  گستره نفوذ تولید کنندگان چینی در این بازار . البته این اثر مهم را می توان از بعضی جنبه ها، مثبت و از بعضی 
دیگر، منفی  ارزیابی کرد. میزان و نوع اثر گذاری این پدیده بر صنعت برق کشور ، تا حد زیادی به نحوه مدیریت شرایط 

پساتحریم  توسط دولت جمهوری اسالمی ایران بستگی خواهد داشت . 
  در صنعت تولید اتصاالت کابل، که شرکت شاهین مفصل در آن فعال است، تبعات ناشی از لغو تحریم ها ، بسته به نحوه 
 مدیریت دولت بر اقتصاد و صنعت کشــور در شرایط پسا تحریم، می تواند منجر به تقویت تولید کنندگان داخلی فعال 
در این  صنعت شود و یا با تداوم و تقویت شرایط رقابت نا برابر با تولید کنندگان خارجی، موجبات تضعیف این صنعت 

ملی را فراهم  آورد . 
در شــرایط  لغو این تحریم ها چــه راهبرد های مدیریتی مــی تواند در جهت کاهــش چالش ها و افزایش 
 فرصت های متعاقب به منظور خروج از رکود در صنعت برق کشور به کار برده شود و به طور خاص  بفرمایید 
در واحد صنعتی خود چه پیش بینی ها و برنامه ای را در جهت رویارویی با شرایط پساتحریم  در نظر گرفته 

اید؟
در صورت فراهم بودن شــرایط الزم ، مهمترین راهبرد مدیریتی که هم به منظور بهره گیری از اثرات مثبت شرایط پسا 
 تحریم و هم مقابله با آثار احتماال منفی این شرایط می بایست به کار گرفته شود، عبارتست از سرمایه گذاری برای تولید 

و  عرضه محصوالت و فناوری های جدید و همچنین ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی شرکت های ایرانی .  
شرکت شاهین مفصل نیز در این زمینه ها، از بیش از یک سال پیش ، گام های بزرگ و مهمی برداشته است که نتایج این 
 اقدامات توسعه ای به زودی اعالم، و محصوالت جدید شرکت که همان محصوالت مورد استفاده کنونی در شبکه های 

 توزیع برق کشورهای پیشرفته صنعتی است به بازار عرضه خواهد شد. 
در راستای هر چه مساعدتر ســاختن زمینه فعالیت های صنعتی و اقتصادی صنعت برق و خروج از  شرایط 

رکودی این صنعت در شرایط پساتحریم چه انتظاراتی از سندیکا دارید؟  
انتظار شرکت های تولیدی ایرانی فعال در صنعت برق کشــور از سندیکای  صنعت برق ایران  این است که با تمام قوا 

پیگیر  اجرای کامل و درست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باشد . 
  از دیدگاه شــما انجام چه اقدامات و برنامه ریزی هایی از جانب دولت برای مدیریت شرایط پساتحریم  در 

ابعاد مثبت و منفی آن الزامی است؟
همانطور که در پاســخ به سواالت قبلی نیز عنوان شــد، انتظار می رود که دولت جمهوری اســالمی ایران با مدیریت 
اقتصادی  درست و اصولی شرایط پسا تحریم ، شرایط تولید رقابت پذیر را برای واحدهای تولیدی فعال در این صنعت 
فراهم کند. به  عبارت دیگر، انتظار حمایت و کمک و یارانه از دولت نداریم. تنها انتظار ما این اســت که موانع متعددی 
که عالوه بر شرایط  تحریم، شرایط اقتصاد دولتی ایران و مدیریت حاکم بر این اقتصاد، بر سر راه شکوفائی و پیشرفت 

صنعت کشور ایجاد کرده  است، حتی االمکان از سر راه این صنعت برداشته شود . 

پساتحریم، 
از تقویت تا تضعیف 

تولید کنندگان داخلی  
پیروز پروین؛ قائم مقام مدیر عامل شرکت شاهین مفصل

در پاســخ بــه نظرخواهــی از اعضای ســندیکا به 
استحضار  می رســاند نظر به ســابقه کاری بالغ بر 
بیست ساله این شرکت، و  توفیق خدمت رسانی )به 
همراه اســتقامت و تحمل فشارهای ناشی از تحریم 
اقتصــادی( به صنعــت در زمان هایی کــه تحریم 
 مشــکالت زیادی را برای کشــورمان به بار آورد 
نظراتی را بدین شــرح در پاســخ های مطرح شده 

معروض می دارد :  
مشــخصا تحریم به نوعی اعــالن مبــارزه از نوع 
اقتصادی اســت که تا ســر حد از پــای در آوردن 
کشــور هدف پیش می رود،  بدیهی است در چنین 
شرایطی کشــور تحریم شــده ناچار از کانال های 
ارتباطی خاص با کشــورهای دوست و یا از طریق 
 برخی اشــخاص حقیقی یا حقوقــی، مایحتاج خود 
را تامین می کنند که در این مســیر) کما اینکه بارها 
در کشــورمان از طریق  اخبار و..( مشــاهده شــده 
مشــکالتی فراوان وجود دارد، حال از دیدگاه یک 
صنعتگر متخصص در رشــته برق که مشکالت را 
در  چنین شرایطی لمس کرده است، باید گفت وجود 
نیروهای متخصص و غالبا جوان، خالق، مجرب و 
متعهد باعث رشد و خود  کفایی هایی شد که به یاری 
صنعت شتافتند، که به اذعان خود کشورهای تحریم 
کننده یا حامی آن، به کشور ایران نه تنها  از تحریم ها 
ضربه مهلکی وارد نیامد بلکه باعث اتکای بیشتر به 
خود و رشد آن ها در برخی حوزه ها شد که خارج  از 

حد  باور جامعه جهانی بود .  
    در شــرایط فعلی یکی از مهم تریــن نگرانی های 
موجود پس از ) انشاءاهلل ( رفع تحریم ها، هنوز ذهن 
مدیران شرکت های  داخلی را به خود مشغول داشته، 
باز شــدن درب های کشــور بــه روی پیمانکاران، 
ســازندگان و تامین کننــدگان کاالهــای وارداتی 
 اســت که قطعا بخشی از ســهم بازار و اشتغال را از 
کف جوانان این مــرز و بوم خواهد ربــود و غالب 
افرادی )حقیقی و حقوقی (  که درسالهای متمادی در 
صفوف مقدم دفاع از حریم صنعت در صحنه مبارزه 
ی نابرابراقتصادی تمام قوای خود را به کار  گرفتند 

در چنین شرایطی به حاشیه رانده خواهند شد . 
لذا در این شــرایط از مدیران سطح کالن و سطوح 
میانــی جامعه انتظار می رود که جو زده ی شــرایط 
جدید نشــده و گوی  میدان ســبقت را در شرایطی 
منصفانــه در اختیــار پیمانکاران داخلی و ســپس 

خارجی قراردهند.  

گشایش درهای واردات به 
شرط حفظ  اولویت رقابتی 

برای پیمانکاران داخلی  
رضا نخاولی؛ رییس هیات مدیره و قائم مقام مدیر 

عامل شرکت پارت کنترل خراسان
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باالخــره مذاکرات هســته ای ایران بــا 1+5 به نتیجه 
رسید و حاال ایران باید مهیای دوران پساتحریم  باشد. 
سئوال اساسی این است که بنگاه های اقتصادی، دولت 
و تشکل ها که سه محور اصلی اقتصاد  هستند، چه باید 
کنند که در دوران پســاتحریم ایران به بهشت واردات 
تبدیل نشــود، صنایع ما دچار  اضمحالل نشــوند و ما 

بتوانیم سرمایه های خارجی را به کشور جذب کنیم؟

دکتر عمادزاده: 
پیش از هر چیز بایــد بپذیریم که تحریم هــا موجب کاهش 
بهــره وری عملیاتی ما در بخش ها و صنایع مختلف شــدند، 
هر چند  تــا مدت ها آثار منفی تحریــم را نفی می کردیم و به 
تازگی جســارت بیان عواقب آن را پیــدا کرده ایم. اما به هر 
حال در طول  این ســال ها ما می توانستیم امکانات بسیاری 
داشته باشیم و تحریم ها این فرصت را از ما گرفتند. به عالوه 
مذاکــرات اخیر  وجهه ما را در دنیا نســبت به 10 ســال قبل 
متفاوت کرد. حدود دو ماه قبل بــود که یک هیأت بزرگ از 
دانشــگاه های امریکا  برای بازبینی امــکان برقراری روابط 
آکادمیک به ایران آمدند و این امر می تواند دنیایی از تحول 

را به همراه داشته باشد.  
اینکه در پســاتحریم چــه کارهایی باید انجــام دهیم، کامال 
به شــناخت ما از آینده بســتگی دارد. پیــش از هر چیز باید 
بپذیریم که  تمام مشکالت ما ناشــی از تحریم ها نیست. ما 
قدری تکالیف شب داشته ایم که چه در شرایط تحریم و چه در 

شرایط  غیرتحریم انجام نشده است. 
در شــرایط کنونی شــناخت قابلیت ها به مــا کمک می کند 
از کاســتی های گذشــته خود احتراز کنیــم. بنابراین یکی از 
 کارهایی که باید در اولویت قاطع بنگاه های اقتصادی باشد، 
شناخت قابلیت های آنهاســت. ما بنگاه های بسیاری داریم 
که  فعالیتشــان مبتنی بر قابلیت هایشان نیســت. اگر آنها به 
توانمندی های واقعی خود بپردازند، امتیازات پایدار برایشان 

ایجاد  می شود. این امر از خودشناسی آنها حاصل خواهد آمد. 
این کار باید یکی از اولویت های بخش خصوصی برای ورود 

به  شرایط پساتحریم باشد. 

باقری: 
فکر مــی کنم پیــش از هر چیز بایــد از دکتر ظریــف و تیم 
مذاکره کننده ایران تشکر کنیم، چرا که با تالش ها و دیپلماسی 
آنها  دنیا پذیرفت که ایران به دنبال بمب هسته ای نبوده است. 
من فکر می کنم نکته ای که بیشــتر از بحث پسا تحریم حائز 
 اهمیت اســت، ترمیم روابط اقتصادی ما در عرصه بین الملل 
است. ما باید کاری کنیم که آغوش جامعه جهانی به رویمان 
باز  شود. تنها نزدیک به نیم درصد کل مبادالت جهان مربوط 

به ایران است و این رقم باید افزایش قابل توجهی یابد.  
تحریم ها در حوزه هــای مختلف اثرات متفاوتی گذاشــت. 
صنعت برق یکی از صنایع پیشــرو محسوب می شود. امروز 
در صنعت  بــرق در بعضی حوزه ها به حــدود 100 درصد و 
در بعضی به طــور میانگین به حــدود 95 درصد خودکفایی 
رســیده ایم. به عالوه در  بخش تولید در دنیــا رتبه چهاردهم 
و در منطقه رتبه اول را داریم. ما در تولید فعل خواســتن را 
صــرف کرده ایم. البته تحریم ها  آســیب های جدی به ما وارد 
کرد و این امر طبیعی است. کشوری که به فروش نفت متکی 
اســت، اقتصادی که بانک محور  اســت و تأمین سرمایه اش 
بیشتر به نظام پولی متکی است، طبیعتًا خیلی سریع تر لطمه 
می خورد. تبعات موانعی که خود ما در  مســیر اقتصاد کشور 
ایجاد می کنیم، بزرگتر از تحریم هاست. این مساله در دوران 
پســاتحریم هم ممکن اســت به شــدت  گریبانگیرمان شود. 
متاسفانه در طول ســال های اخیر بسیاری از شرکت های ما 
دچار مشکالت عدیده شده، ضرباهنگ  تولیدشان کم شده و 

برخی از آنها با یک چهارم ظرفیت خود کار می کنند. 
در حوزه صادرات، پاشــنه آشــیل بســیاری از شرکت های 
ایرانــی، بحث تأمین نقدینگی اســت. امروز بــرای آنکه در 

بســیاری از  کشــورهای منطقه و بازار هدفمان کاری کنیم، 
مجبوریــم با اتخاذ شــریکی به عنوان تامین کننــده مالی در 
پروژه ها حضور یابیم.  مثاًل بحث ارتباط اقتصادی با کشــور 
عراق را در نظر بگیرید. اخیرًا مالحظه می شود رویکردها در 
این کشور تغییر کرده است؛  چون از آنجا که بالغ بر 95 درصد 
بودجه عراق متکی به نفت اســت، کاهــش قیمت نفت روی 
اقتصاد آنها نیز اثر گذاشته  است. االن مناقصه های بزرگی که 
در عراق برگزار می شود که پرداخت پول آنها 5ـ  3 سال بعد 
از تحویل پروژه است. این  نوع پرداخت، نیازمند آن است که 
شرکت های ایرانی قادر به تأمین مالی پروژه باشند. در سوریه 
تا سال 2020 چیزی حدود   12 میلیارد یورو سرمایه گذاری 

از طریق آورده نقدی و فاینانس خواهند داشت.  
ببینیم اشکال کار ما کجاســت که ما در صادرات غیرنفتی به 
ظاهر رشد می کنیمـ  که البته آن هم بیشتر خام فروشی استـ  
 اما در صدور خدمات فنی و مهندسی دچار کاهش صادرات 

شده ایم.  

میرنژاد: 
ما در صنعت بــرق در زمینه هــای تولید، توزیــع، انتقال و 
تابلوهای برق زیرســاخت های بســیار خوبی داریم. از یک 
منظر تحریــم  خیلی به ما لطمــه زد. به این دلیــل که قیمت 
نفت در دنیا پایین آمد، قیمت ارز در یک مقطعی ســه برابر 
شــد، نقدینگی دچار  مشــکل شــد، واحدهای تولیدی ما که 
پروژه هایی در کشور اجرا می کردند، نتوانستند مطالباتشان 
را اخذ کنند. یک سری از  این مسائل خواسته بود و یک سری 

ناخواسته. نمی توان گفت تمام این مسائل مسبب داشته اند.  
صادرات از منظــر وزارت صنایع و معــادن محور هر اصل 
است. صادرات چگونه باید انجام شود؟ من برای شما مثالی 
می زنم.  در بسیاری از کشــورهای خارجی وقتی می خواهند 
پروژه  های برقی بزرگ بگیرند، باید کنسرســیومی داشــته 
باشند. آن  کنسرســیوم برای اخذ پروژه وارد عمل می شود و 

مذاکرات به نتیجه رسیده و اوضاع اقتصاد در پساتحریم، داغ ترین مبحث حال حاضر ایران است.  پیش از اتمام 
مذاکرات همگان چشم انتظار بودند تا بدانند تحریم ها که مدت های مدید است گریبانگیر  این کشور شده، لغو 
خواهد شد یا نه. تصور مردم این بود که با لغو تحریم ها روز و روزگار به سامان  آمده و مشکالت رفع و رجوع 
خواهد شد. اما پس از اتمام مذاکرات و با نزدیکتر شدن هرچه بیشتر به  زمان لغو تحریم ها پیش بینی ها از شرایط 
پس از لغو تحریم شفاف تر شده و مردم به مرور پی می برند  پساتحریم به سکه ای می ماند که دو رو دارد و شیر یا 
خط آمدن آن بستگی به عواملی چند دارد.  
در همین راستا برای بررسی جامع آنچه که در ایران پساتحریم قابل پیش بینی است، در شماره حاضر  میزگردی 
با حضور مهندس بهروز نعمتی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی،  مهندس علی میرنژاد؛ 
مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر مرتضی  عمادزاده؛ اقتصاددان و عضو 
هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، مهندس غیاث الدین؛ دبیر  سندیکای صنعت برق و مهندس باقری؛ رییس 
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق برگزار  شد تا شاید پاسخی جامع داده شود به این سوال که: 
چه باید کرد؟

موانع داخلی را جایگزین تحریم ها نکنیم
جستجوی راهکاری جامع در مواجهه با پساتحریم، در میزگرد ستربان با مسئولین دولتی و بخش خصوصی؛
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به صنعتکاران داخل می دهد. شــرکت ها به تنهایی نمی توانند 
پروژه ای را  بگیرند. هیچ جای دنیا اینگونه کار نخواهند کرد.  

اگر پتانسیلی در کشور اســت و می خواهیم از آنها به صورت 
بهینه بهره برداری کنیم، باید نیازهای داخلیمان را بســنجیم. 
مثاًل  وزارت نیــرو در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چه 
نیازهایی دارد؟ آنگاه می توانیم بر اساس نیازها برنامه هایمان 
را تدوین  کنیم. آنچه الزم اســت وارد کنیم و از طرف دیگر 
نگرشــی به بازار صادراتی داشــته باشــیم. یعنی اگــر ما از 
کشــورهای خارجی  واردات داریم و قرار است بازار خود را 
در اختیار آنها قرار دهیم، در مقابل ســهمی از بازار آنها را هم 

در اختیار بگیریم.  
از سوی دیگر آنچه برای کشور ما بسیار مهم است، آزمایشگاه 
صنعت برقمان اســت که حلقه ای مفقوده محسوب می شود. 
 باید آن را تجهیز کنیم تا بتوانیم تســت ها و آزمایش هایمان 
را هم در داخل کشور انجام داده در اختیار واحدهای صنعتی 
قرار  دهیم و اینگونه در بازارهای صادراتی جایگاهی به ســزا 

داشته باشیم. 
ما هنوز هیچ برنامه ای تدوین نکرده ایم. قرار است با انجمن ها 
و تشــکل ها و همچنین وزارت نیــرو بنشــینیم و نیازها را 
 سنجیده، ســپس هدف گذاری کنیم. البته در جلساتی که طی 
سال جاری با واحدهای صنعتی داشــتیم، در بحث واردات 
و  صــادرات با آنهــا صحبتی داشــته ایم. اما متأســفانه هیچ 
بازخوردی از طرف مجموعه تولیدی به دست ما نرسید. این 
هم انتقادی  اســت که من به این واحدها دارم. هرکس به فکر 
حل مشکل خویش اســت و به صورت کالن و مجموعه وار 
به مشکالت  نگاه نمی کنند. همین امر هم سبب می شود با ما 

تعاملی نداشته باشند.  
ما باید یک نقشــه راه داشته باشیم. بدون نقشه راه تنها حرف 
زده ایم و نمی توان کاری را پیش برد. وزارت صنایع آمادگی 
 شنیدن پیشــنهادات و نظرات دوســتان را دارد و هر ساعتی 
تشریف بیاورند در خدمتشان هستیم. تعامل باید بیشتر باشد 

تا  حداکثر استفاده را از پتانسیل های موجود داشته باشیم.  
   غیاث الدین: 

من تحریم را مثل ابر سیاهی می بینم که روی تمام مشکالت 
کشیده شــده بود و ســایر مشــکالت زیر این ابر سیاه دیده 
 نمی شد. بزرگترین دســتاورد این توافقات کنار رفن این ابر 
سیاه بوده است. حاال همه مشــکالت دیده می شود. نه اینکه 
این  مشــکالت االن به وجود آمده باشــد؛ بلکــه بهتر لمس 
می شــود. صرف برطرف شــدن تحریم، چیزی را در کشور 

درست نمی کند.  
شاید اولین گام در نقشه راهی که مهندس میرنژاد به آن اشاره 
کردند، این باشــد که مشکالت را بشناســیم. تحریم دو لبه 
 داشت. در کنار مشکالت گسترده، فرصت های بسیاری هم 

ایجاد کرد. 
صنعت برق در سال های پیش از انقالب 100 درصد وابسته 
بود و االن به 95 درصد خودکفایی رسیده است. این صنعت 
در  سال های جنگ جزو اهداف اصلی دشمن بود و بسیاری از 
حمالت آنها به تجهیزات و تأسیسات و پاالیشگاه های برق 
بود.  اما مردم آن را حس نکردند و برق سرجایش بود. چرا که 
توان فنی، مهندسی و تجهیزاتی زیاد شده بود. صنعت برق هم 
 مانند پزشــکی، در زمان جنگ و فشارهای تحمیل شده رشد 

کرد. 
اکنــون باید بقیــه عوامــل را شناســایی کنیم و بــرای آنها 
برنامه ریزی کنیم. عوامل مزاحم بســیاری برای کسب و کار 
ســالم و  تولید وجود دارد. برای رســیدن به رشــد اقتصادی 
میانگین  8 درصد، باید کار گسترده ای انجام شده و بسیاری 
از نهاده های  اقتصادی اصالح شــوند. اکنون گرفتاری های 
تولید چیست؟ بانک ها! آنها مجال نفس کشیدن را به بخش 
خصوصــی نمی دهند! در  شــرایطی که بنگاه هــا نمی توانند 
تعهداتشــان را نســبت به بانک ها انجام دهند، سازمان های 
دولتی نظیر ســازمان امور مالیاتی و  تأمیــن اجتماعی هم از 
سوی دیگر گلوی بنگاه ها را فشار می دهند.هرازگاهی قدری 
رها می کنند تا شــرکت های تولیدی نفســی  بکشند و آنگاه 
دوباره گلوی آنها را می فشارند. با این شرایط کاری نمی توان 
انجام داد. بخش خصوصی ما افراد کارآفرین،  دلسوز، ملی و 
عالقمندی دارد که صنعت بــرق را به 95 درصد خودکفایی 

رسانده اند. اینها نرفتند برج سازی کنند و ثروت های  کالن به 
جیب بزنند. اینها وارد صنعت برق شدند تا تولید کنند و حاال 

با مشکالت بسیار دست و پنجه نرم می کنند. 
ســئوال اینجاســت که در گام اول اگر نظام بانک ها اصالح 
نشــود، بخش خصوصی ما چگونه می تواننــد در مناقصات 
بین المللی  رقابــت کند؛ درحالی که باید بیــش از 30 درصد 
هزینه مالــی پرداخت کند. اینها را با شــرکت های دیگر دنیا 
مقایسه کنید که  نهایتًا 5 درصد هزینه مالی دارند و حتی برخی 

هزینه مالیشان در حد صفر است.  
یک دوره می طلبید که ما همه چیز را در داخل کشــور تولید 
کنیم. اما مدیریــت تکنولوژی در هیچ کجــای دنیا اینگونه 
نیست. ما  نمی توانیم بر اساس این مدل در پساتحریم حرکت 
کنیم. مدیریت تکنولوژی می گوید مزیت های ما در کشــور 
در این 10  رشــته است؛ پس فقط در این 10 رشته حرکت و 
فعالیت کنید و الغیــر. دوران جنگ و تحریم ما را وادار کرد 
سراغ تولید همه   کاالها برویم. نساجی و صنایع دستی در این 
کشور از بین رفت. در بقیه جاها هم نتوانستیم در دنیا حرفی 

برای گفتن داشته  باشیم.  
نباید فراموش کنیم که هر کاری که در آن فقط به بازار داخل 
نگاه کنیم، محکوم به شکست است. به عالوه تولید همه نوع 
 کاال هم اشتباه است. ما ماشین می سازیم، هواپیما می سازیم 
و ... . در هر رشــته ذره ای جلو می رویم و نمی توانیم آن را به 
 کمال برسانیم تا وارد بازار رقابتی شویم. این درست نیست. 
اصالح این شرایط هم کار یک وزارتخانه نیست. در فرانسه 
در  یک دوره زمانی 250 رشته را بررسی کرده و خط زدند تا 
رسیدند به 10 رشــته و همه فعالیت های خود را از مدرسه و 

 دبیرستان تا صنایع و اقتصاد به این رشته ها محدود کردند.  
این که امروز 90 درصد فارغ التحصیالن ما در رشته خود کار 
نمی کنند و به خاطر بیکاری به هر کاری دست می زنند، ناشی 
 از نبود چنین رویکردی اســت. مملکت نمی داند می خواهد 
چه کند تا بتواند تمام منابع و ســرمایه هایش را به آن سمت 
ســوق  دهد. در کشــورهای خارجی اجازه نمی دهند شــما با 
پولتان هرکاری که می خواهید انجام دهید. شــما باید خود را 
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با برنامه کالن  کشور مطابقت دهید. اگر ما می خواهیم هاب 
انرژی شویم، این کار روش های خود را دارد. اگر می خواهیم 
به صــادرات 25  میلیارد دالر در ســال 1400 برســیم باید 

یک جور برنامه ریزی کنیم. هر کاری نسخه خود را دارد.  
شــما اگر بخواهید در ایران یک شرکت تأســیس کنید، کار 
یک ساعت اســت. هیچ کجای دیگر تأسیس یک شرکت به 
این  شکل نیســت. در جاهای دیگر دنیا به شما اجازه تأسیس 
هر شــرکتی را نمی دهند. شــرکت شــما باید جــزو اهداف 

تعریف شده  باشد.  
نمونه کوچکی از مشکالت ما، بحران آب است. پیش از این 
هرکاری با آب کرده ایم. مثاًل صنعتی را ایجاد کرده ایم؛ بدون 
 اینکه ببینیم چقدر آب می برد. حاالنظریه ها حاکی از آن است 
که 20 سال دیگر ممکن است کشور به کویری خشک تبدیل 

 شود.  
در خارج از کشور دولت ها از هیچ پروژه و حتی پایان نامه ای 
حمایــت نمی کننــد؛ مگر اینکــه در چارچــوب برنامه های 
تعریف شده  کشورشان باشــد. هیچ پروژه ای براساس عالقه 
و دلخواه اشــخاص تعریف نمی شود. مسئوالن باید به کمک 
عقال و  اقتصاددانان بنشینند و فکر کنند تا شرایط کشور را از 

این نابسامانی بیرون آوریم.  

عمادزاده: 
الگویی مستطیلی شکل را در ذهن مجسم کنید. این مستطیل 
4 رأس دارد: دولت، مجلس، بخش خصوصی و تشــکل ها. 
 تمــام بردارهایی که ایــن 4 مبانی را باهم ترســیم می کنند، 
بردارهای دو ســویه ای هســتند که در مرکزشان یک راهبرد 

وجود  دارد.   
تحریم موضوعی بســیار بزرگ بود و کشــوری بزرگ را به 
مدت 12ـ  10 سال با چالش های بزرگ روبرو کرد. کشوری 
را که  بنابر آمارهای رســمی بین المللــی هجدهمین قدرت 
اقتصادی دنیا اســت. مجلــس، دولت، بخــش خصوصی و 

تشکل ها باید برای  فعالیت های خود یک الگو داشته باشند.  
دولت باید برای عبور از فضای پساتحریم برنامه داشته باشد. 
بخشــی از این برنامه خود دولت اســت و بخشی مربوط به 
تعامل  با دیگر مبادی مانند تأمین اجتماعی، بانک ها، گمرک 
و امثالهم اســت. مثاًل دولت باید بداند خواسته ها و نیازهای 
گمرک  چیســت. این اطالعات را هم بایــد از طریق تعامل 
با تشکل ها به دســت آورد که کاری بســیار وقت گیر است. 
نکته ای که در  محوریت همه اینها جــای می گیرد و می تواند 
مشکل ما را حل کند، این است که هریک از ما بدانیم چه باید 
بکنیم؟ مجلس  چه باید کند؟ در رأس همه کارها قانونگذاری 
همراه با احتراز از هرگونه قانونگــذاری خارج از حیطه های 

کارشناسی دقیق و  عمیق است.  
ما برای دور زدن تحریم، کارهای بســیار غیرکارشناســانه 
انجــام دادیم. مثــال در ایــن زمینه زیاد اســت. مثاًل فرض 
کنید  بانک های ما کارهای بنــگاه داری انجام دهند یا نیروی 
انتظامی ما نفت بفروشــد. با این روش بســیاری از نظام ها 

مختل خواهد  شد. 

برخی نگرانند ایران در پســاتحریم تبدیل به بهشت واردات 
شود. من با این سخن مخالفم. چرا واردات در ذهن ما به یک 
 کلمه ضدارزش تبدیل شــده است؟ ژاپن هم بهشت واردات 
اســت. اگر واردات بتواند مبنای اقتصاد ما قرار گیرد، نعمت 
است.  گاهی حتی در کشورهای دیگر گفته می شود صادرات 
کنیم تا برای واردات ارز داشته باشــیم. یعنی اصل واردات 
اســت. منتها  باید چنان مدیریت کنیم که وارداتمان اقالمی 
باشــند که الجرم به ارزش افزوده بیفزایند. اصاًل بحث نیاز 

داخلی نیست؛ بحث  مدیریت بازارهاست.  
اگر بخواهیم صادرات کنیم، باید ببینیــم آورده ما در فضای 
بین الملل چیســت. از ما صادراتی را که رقبا بهتر از ما انجام 
دهد،  نخواهند پذیرفــت. پس باید خود را به محصولی مجهز 
کنیم که رقیبمان به خوبی ما نتوانــد تولید کند. ادبیات اولیه 
این  موضوعات محرز اســت؛ اما ایجاد و عملیاتی کردن آنها 
بسیار نفس گیر است. بنابراین مسئولین باید برنامه ای دقیق 
تهیه  کنند.  شــاید اگر بگوییم 15 ســال طول می کشــد تا از 
فضای پساتحریم عبور کنیم، گزاف نگفته باشیم. باید ببینیم 

چگونه می  توان این مدت زمان را اندکی کوتاه تر کرد. 
پتانســیل های مــا از بســیاری از کشــورهای منطقــه و 
همســایگانش بهتر اســت. ما در میــزان صنعتی بــودن از 
همسایگان و  کشورهای منطقه بهتر هســتیم. اما در استفاده 
از امکاناتمان به خوبــی دیگران اســتفاده نمی کنیم. باید در 
خــود قابلیت بهــره وری  حداکثری ایجاد کنیــم. دولت باید 
از مجلس بخواهد قوانین آســان کننده بگــذارد و از هر کار 
کارشناسی نشــده احتراز کند. بخش  خصوصی هم باید مسیر 
درست خود را انتخاب کند. از سوی دیگر تشکل ها نیز باید 

ببینند رسالت آنها در انسجام بخش  خصوصی چیست.  
تأمین مالی هم یکی از بحث های مهم است.   اگر در پساتحریم 
مســأله تأمین مالی از خارج از کشــور تســهیل شود، وقتی 
 عرضه منابع بیشتر باشــد، می تواند قیمت و هزینه آن را کم 
کند. بنابراین بخش خصوصی مــا می تواند با هزینه ای کمتر 
تأمین  مالی کند. آنگاه رقابت پذیری آن در ســطح بین الملل 
خیلی بهتر می شــود. پس مدلی الزم داریم کــه از الف تا ی 

آن مشخص  و روشــن باشــد؛ وگرنه موفق نخواهیم شد. در 
این صورت مدل شــیوه عبور ما از پســاتحریم می تواند در 
سطح بین الملل برای  خود مدلی شود؛ کمااینکه شاخص های 

مذاکراتی ما در فضای بین الملل ایجاد مدل کرده است.  
صنعت برق در وضعیتی مطلوبتــر از بقیه قرار دارد. صنعت 
برق از نساجی، فوالد، خودرو، هواپیمایی، کشاورزی و غیره 
بهتر  است. از این پتانســیل به خوبی می توانیم استفاده کنیم؛ 
مشــروط بر اینکه تعریف ما از بازارها فرق کند. نگاه ما باید 
به  بازارهای بین المللی باشد. تأمین مالی االن در داخل کشور 
یک گره کور اســت. تا وقتی نظام بانکی کشــور بنگاه داری 
را رها  نکرده و تنها به بانکداری رســیدگی نکند، این مشکل 
حل نمی شود. متأسفانه به دلیلی که برای من ناشناخته است، 
دولت ما  تا به حال توان مقابله با این سیستم بانکی را از خود 

نشان نداده است.  

نعمتی: 
اعتقاد من این نیســت که همه مشکالت امروز صنعت ما از 
تحریم ها نیست. بسیاری از مواردی که ما امروز با آنها مواجه 
 هستیم، اموری است که در درون خود ما و در اثر به کار بردن 
ســلیقه های مختلفی که در جامعه اعمال می کنیم ایجاد شده 
 است. اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، شاید 35ـ  30 درصد از 
مشکالتمان به گردن تحریم ها باشد؛ نه بیشتر. باقی به گردن 
 خود ماست. خیلی هم روشن است که ما الگوی واحدی برای 
اداره مجموعه کشــور نداریم. مثاًل فــرض کنید اگر قباًل در 
 صنعت نساجی تولیداتی داشــتیم که با دنیا قابل رقابت بود، 
امروز به تعطیلی کارخانجات نساجی رسیده ایم. چرا؟ چون  
روی  الگوی واحــدی تمرکز نکرده ایم. یک روز به ســبک 
آلمانی ها حرکت کرده ایم و یک روز به ســبک ایتالیایی ها. 
زمانی ســازمان  صنایع ملی ما مجموعــه ای از کارخانجات 
نســاجی داشــت که بدون تردید نه تنها تولیدات کشــور را 
جبران می کــرد؛ بلکه بحث  صادرات را هم پوشــش می داد. 
برخی از کارخانجات نساجی ما بهترین تولیدات را در اختیار 

دنیا قرار می داد. در باقی صنایع  هم داستان همین است.  
بحث دیگــری که وجود دارد، بحث قانون گریزی اســت. ما 
گاهــی از خودمان قانــون درمی آوریم. مثــاًل وقتی مجلس 
قانون  فضای کســب و کار را نوشت، هم بخش خصوصی در 
این موضوع نظر دادند و هم دولتی هــا. این قانون در دولت 
نهم و دهم،  پنج ســال معطل ماند و اجرا نشد. دکتر روحانی 
هــم کتابچه ای را که این قانون را در بر می گرفت، در دســت 
گرفته و گفت  می خواهــم این را اجرا کنم. اکنــون 23ـ  22 
ماه از شــروع به کار دولت وی می گذرد و هنوز کاری انجام 
نشده است.  نتیجه این می شــود که ما از نظر فضای کسب و 
کار 134امین کشور در دنیا هستیم. آنگاه مثاًل گرجستان که 
شاید هیچ گونه  مبنایی در بحث فضاهای کسب و کار ندارد، 
رتبه نهم دنیا را کســب می کند و حتی دیگــر تنها به خودش 
هم اکتفــا نمی کند و  به دنبال ســرمایه گذاری های مختلف از 

جای جای دنیا است. 
من از دکتر عمادزاده اجازه می گیرم تا رأس بخش خصوصی 
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و تشــکل ها را باهم یکی کنیم و آن مســتطیل را به یک هرم 
 تبدیل کنیــم. به اعتقاد من بخش خصوصــی را در رأس هرم 
قرار دهیــم و بگذاریم باالی هرم. اگر چنین هرمی را اجرایی 
کنیم،  درمی یابیم به دنبال چه هستیم. دولت و مجلس وظیفه 

دارند فضا را برای این رأس آماده کنند.  
بحث دیگر این اســت کــه ما از توانمندی هــای خود به نحو 
احســن اســتفاده نمی کنیم. به عنوان مثال ما امروز در مقابل 
بحران  بــزرگ بی آبی قرار داریم. مادر مناطق مختلف ســد 
ایجاد کرده ایم. شاید مطالعاتی که آن روز انجام دادیم بسیار 
سطحی بود و  فکر 25ـ  20 سال بعد را نمی کردیم. امروز در 
شــرایطی قرار داریم که نه سد ما آب دارد، نه رودخانه ما و نه 
چاه ما. در  برخی جاها 19ـ  18 متر افت سطح سفره های آب 

زیرزمینی داشته ایم.  
شب گذشته مهندس باهنر در جایی صحبت می کرد و به این 
مطلب اشاره کرد که کرمان بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن 
 اســت؛ اما یک کارخانه فوالدســازی ندارد! ما در بسیاری 

از جاها این مشــکل را داریم. بایــد از توانمندی ها در محل 
آن اســتفاده  کنیم. اســتعداد یک جا کشــاورزی است؛ باید 
کشاورزی انجام دهد. استعداد جای دیگر فوالدسازی است؛ 
باید فقط  فوالدسازی انجام دهد. واقعًا 35ـ34 سال آزمون و 
خطا دیگر کافی است. دیگر باید برنامه ای مستند با مطالعات 

کامل تهیه  کرده و به اجرا بگذاریم.  
البته مجموعه ها هم مهم هســتند. اگر شــرکت ها براســاس 
اساســنامه های خود عمل کنند، دیگر هیچ نیازی نیست کار 
دیگری  انجام دهیم. هیچ جای اساسنامه ایران خودرو ننوشته 
اســت این شــرکت بانک بخرد. ایران خودرو یک شــرکت 
کاماًل تولیدی  است. تولیدکننده ما می شود بانکدار، بانکدار ما 
می شود تولیدکننده. در نهایت به وضعیت آشفته ای می رسیم 

که 18امین  استعداد دنیا می شود جزو رتبه های آخر دنیا!  
مجلس باید چه کند؟ مجلس می بایســت از خودش شــروع 
کند. من مدیر صنعتی بــوده ام و امروز هــم نماینده مجلس 

هســتم.  اعتقاد جدی دارم نماینده باید بایــد باید قانونگذار 
باشــد. عالوه بر این، ما باید قوانینی را وضــع کنیم که نیاز 
جامعه باشد. امروز  به دلیل تورم قانونی در کشور مشکالت 
متعددی داریم. یعنی مدیــر اجرایی یک روز فالن قانون را 
اجرا می کند که به نفعش  اســت و روز دیگر قانونی دیگر را 
جایگزین آن می کنــد. مجالس دنیا ســاالنه نهایتًا 20ـ  15 
جلسه علنی تشکیل می دهند تا  تصویب قوانین را انجام دهند. 
کار اصلی که مطالعات کارشناســانه اســت، در کمیسیون ها 

انجام می شود. زیاده قانون نوشتن  مفید نیست. 
اگر ما هزینه ای کنیمـ  ولو سنگینـ  و تعدادی پایگاه تشکیل 
دهیم تا متخصصین هر کمیســیون در آنها سرویس دهند، به 
 اعتقاد من ضرر نکرده ایم. در حال حاضر مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی، عالوه بر مجلس به دولت و سایر 
 ارگان ها هم خدمات رســانی می کند. اما من بر این باورم که 
اگر بناست کار کارشناسی انجام دهیم، کمیسیون های مجلس 
 باید فعال شوند. اگر این کمیســیون ها فعال شوند، قوانینی 
تصویب نمی شــوند که فی المثــل پس از 6 مــاه 12 تبصره 
بخورند.  کمیســیون های ما باید به منابع علمی وصل شوند و 
این منبع علمی می تواند مرکز پژوهش خاص هر کمیســیون 
باشــد. ما  مدام می گوییم ارتباط صنعت و دانشــگاه؛ اما این 
ارتباط نهایتًا به آب باریکه ای می انجامــد که درد چندانی را 
دوا نمی کند. باید  کاری کنیم مراکــز خوراک دهنده کامال به 

نمایندگان وصل باشد؛ آنگاه قوانین ما قطعًا بهتر خواهد شد. 
لذا گوشــه ســوم مثلث باید خیلــی خیلی فعال تــر از همه 
مجموعه ها باشــد؛ مخصوصًا در پســا تحریــم. اگر مجلس 
بخواهد در  موقعیت پســاتحریم هم همان مشــی سابق خود 
را ادامه دهد، کشــور به ناکجاآباد خواهد رفت. مجلس حتمًا 
باید برنامه ای  دقیق برای پاسخگویی به نیاز بخش خصوصی 
و تولید داشــته باشــد؛ وگرنه اگــر بخواهیم مثل گذشــته با 

بی برنامگی هر از  چندی به جایی بزنیم، موفق نخواهیم شد. 

باقری: 
تضعیــف بخش خصوصی نه به نفع مردم اســت، نــه دولت و نه 
هیچ کس دیگر. موتور  حرکت کشور قطعًا بخش خصوصی است. 
 از نظر اینجانب ما در بعضی بخش هــا قوانین خوبی داریم. 
یعنی ما خوراک مناسب را در اختیار داریم. مثاًل همین قانون 
رفع  موانع تولید قانونی بسیار جامع است و سندیکای صنعت 
برق نیز در تبیین مواردی مفید در این قانون بســیار اثرگذار 
بود.  نکاتی از تمام تشــکل ها جمع آوری شد؛ قانون حمایت 
از تولید و قانون خــروج از رکود و غیــره و ذلک در نهایت 
تبدیل شد به  این قانون. قانون رفع موانع تولید قانون بسیار 
مناسبی است؛ منتها بیشــتر از قانون، آیین نامه های اجرایی 
است که باید  اصالح شود. من خواهش می کنم ظرفیت بخش 
خصوصی در حوزه کارشناســی فراموش نشود. همانطور که 
به دانشگاه ها،  اساتید و اقتصاددانان  برجسته رجوع می شود، 

باید به بخش اجرایی نیز مراجعه کرد.  
ســوال دیگر این اســت که ما برای صادرات می خواهیم چه 
کنیم؟ آیا صادرات ارزش آن را دارد که به نام موتور پیشگام 

در ایــران از  آن یاد می کنیم؟ مقام معظــم رهبری 13 بار در 
فرازهای اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشــاره کردند. آیا 
بحث صادرات  می تواند در دوران پساتحریم ما را از بحران 
خارج کند؟ فکر می کنم دوســتان هم در پاسخ مثبت به این 

سواالت با من  هم داستان باشند. 
مــا چــراغ راه را داریم. مــا در افق 1404 از صــادرات 200 
میلیــارد دالری بحث می کنیم. در ســال گذشــته صادرات ما 
حدود 50  میلیارد دالر بوده؛ یعنی در ده ســال آینده باید سالی 
40 درصد رشد داشته باشیم؛ پس تا پایان ده سال، باید مجموعًا 

400  درصد رشد در حوزه صادرات غیرنفتی داشته باشیم.  
ما برای ســال 1404 هدف گذاری کرده ایم به حدی از رشد 
برســیم. این امر وظایفــی را برای مجلــس، دولت و بخش 
خصوصی  ترسیم می کند و اگر در زنجیره اقتصاد تمام حلقه ها 
باهم چفت نشوند، صادراتی که هدف گذاری کرده ایم محقق 

نخواهد شد.  
واقعًا جای تعجب دارد در ایران هزینه تأمین مالی نسبت به 
بانک های جهانی باالی ده برابر است! یعنی برای آنکه بتوانیم 
 تأمین مالی داشته باشیم، بایستی رقمی بیش از اندازه از جیب 
پرداخت کنیم؛ چیزی که در بســیاری از جاهــای دنیا بدون 
هیچ  هزینــه ای اتفاق می افتد. ما می توانیــم از قوانین مزاحم 
صرف نظر کنیم تــا به بخش خصوصی کمک شــود و بتواند 

هرچه  فعال تر، چابک تر و شاداب تر حرکت کند.  
دغدغه بــزرگ همه ما در پســاتحریم این اســت که بتوانیم 
جریانــات قدرتمنــد ارزی را مهــار کنیم تــا اتفاقات دهه 
هشتاد دوباره  تکرار نشــود. باید از ارزهای بلوکه شده ای که 
آزاد خواهد شــد، صــادرات نفت که قــوت خواهد گرفت و 
ســرمایه گذاری های خارجی  که به زودی با اقبال کشورهای 
خارجی مواجه خواهد شــد، استفاده درســت به عمل آوریم. 
ما ســال های متمادی است به دلیل  مشــکالت نتوانسته ایم 
در حوزه داخل ســرمایه گذاری زیرساختی و زیربنایی انجام 
دهیــم. در حوزه صنعت برق حداقل بایســتی  ســاالنه 20ـ  
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15 هزار میلیارد تومان ظرفیت جدید ایجاد شــود. رشــد 5 
تا 7 درصدی مصرف برق در ســال به معنــای لزوم افزایش 
ســاالنه 3 تا 5  هزار مگاواتی ظرفیت تولید است که این امر 

سال هاست اتفاق نیفتاده است.  
بحثم برای این بود که به اینجا برسم: ما باید کل صنعت کشور 
را مّدنظر قــرار دهیم. جریانات بزرگ ارزی واقعًا برای تمام 
 صنعت کشور دغدغه است. دوران تحریم سبب شد ما به طور 
ناخواسته پس اندازی برای خود ایجاد کنیم. این آورده ای که 
 قرار اســت وارد کشور شود، به کدام ســمت هدایت خواهد 

شد؟  

عمادزاده: 
ابتدا توضیحی در این خصوص بدهم که بنده از آنجا به 4 رأس 
اشاره کردم که تشــکل ها مسئولیت تجمیع نیروهای پراکنده 
 بنگاه ها را دارنــد و بنابراین بهتر اســت از بخش خصوصی 

تفکیک شوند تا وظایفشان روشن و مشخص باشد.  
چند ســال قبل در یــک دوره بین المللی قــرار بود هریک 
گزارشــی از کشــور خود ارائه دهنــد. یکی از دانشــجویان 
تایلندی در این  جلســات گفت ما تدوین برنامه هایمان را به 
کشور پاکستان ســپرده و آنگاه خود اجرایشان می کنیم. من 
از او پرسیدم چرا  تدوین برنامه ها را به پاکستان می سپارید؟ 
دانشــجوی تایلندی گفــت: از این جهت که پاکســتانی ها 
خوب برنامه می نویسند؛ اما  توانایی اجرا ندارند. ما برنامه را 

می دهیم آنها بنویسند و آنگاه خود اجرا می کنیم.  
حاال این حکایت ماست. من وقتی ابالغیه اقتصاد مقاومتی 
را می خوانم لذت می برم که چقدر با نگاه اســتراتژیک نوشته 
شــده  اســت. اما در اجرا کردن قانون پایمان لنگ است. ما 
به عکس تایلندی ها باید بگردیم کسی را پیدا کنیم که برنامه ها 

را  برایمان اجرا کند.  
 باید بگویم به هیچ عنوان یک راهکار واحد کافی نیســت و 
روبرویی موفق با پســاتحریم بدون مشــارکت تمام مبادی 
ذیربط و عمل کردن آنها به وظایفشان  امکانپذیر نخواهد بود. 

اما یک موضوع وظیفه همه است و آن مبارزه با فساد است. 
این امر اولی بر هر برنامه ای است و  تصور می کنم تا زمانی که 
حل نشود، هیچ یک از تالش ها و زحمات ما کارآیی نداشته 

و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.  

نعمتی: 
به نظر می رسد ما باید به گونه ای حرکت کنیم که منفعت را در 
یک بازی بردبرد ببینیم. اگر قرار اســت سرمایه گذاری های 
 مشترک با شرکای خارجی انجام دهیم، باید به گونه ای رفتار 

کنیم که بازی بردبرد تعریف شود.  
مبحث دیگر این است که ما در بعضی از زمینه ها این پتانسیل 
را داریم که حتمــًا تولیدکننده خوبی باشــیم و در یک بازار 
بســیار  خوب منطقه ای که حداقل 1/5میلیــارد جمعیت را 
پوشش می دهد، فعالیت و رقابت کنیم. ضمنًا ممکن است ما 
توانایی تولید  خوب را نداشته باشیم؛ اما مثاًل مونتاژکار خوبی 
باشیم. پس باید از همه فرصت ها و استعدادها استفاده کنیم و 
قالبی فکر  نکنیم. من با این کلیشه که برخی می گویند ما قطعًا 

باید تنها به تولید برسیم و واردات نداشته باشیم، مخالفم.  
موضوع دیگر این است که باید شرکت ها و مجموعه هایی که 
در سرمایه گذاری شرکت می کنند، از بخش خصوصی باشند. 
 وگرنه اگــر باز ایران خودرو، ســایپا، پتروشــیمی و ... وارد 

شوند، همان دور باطلی است که تاکنون رفته ایم.  
مطلب بعدی این است که اگر قرار است درخصوص مسائل 
ارزی مثل گذشــته رفتار کنیم و ارزهای شناور متعدد داشته 
 باشیم، این هم آسیبی جدی خواهد بود. ما باید تعیین تکلیف 
کنیم؛ اگر قرار اســت قیمت ارز را بــازار تعیین کند، بازار را 
آزاد  بگذاریم. اما اگر قرار اســت دولت دخالت داشته باشد، 
حتمًا و البد باید برای ارز قیمتی ثابت تعیین کند که یک شبه 

دچار فراز  و نشیب نشده و به تولیدکنندگان صدمه نزند.  

غیاث الدین: 
من با دکتر عمادزاده موافقم. فضایی که فساد و رانت باشد و 
رقابت سالم وجود نداشته باشد، پررونق نخواهد شد. ببینیم در 
 کشورهای پیشرفته چگونه پایش می کنند که فسادی صورت 
نگیرد. رسانه های آزاد و خبرنگاران. این رسانه ها هستند که 
 فساد را کشــف و پیگیری می کنند و هر نوع فسادی را بدون 
هیچ هزینه ای برای دولت و مردم روشــن می کنند. متاسفانه 
در  کشور ما هیچ کاری از جمله مبارزه با فساد استمرار ندارد. 
به نظر من این رسانه ها هستند که باید مسئولیت مانیتورینگ 

در  مبارزه با فساد را بر عهده گیرند.  

باقری: 
من فکر می کنم راهبــردی که باید مدنظر قــرار گیرد، همان 
اقتصاد مقاومتی اســت که مقام معظم رهبــری به آن تأکید 
کردند.  اقتصاد مقاومتی نســخه مهمی برای عبور از شرایط 
پساتحریم اســت. اقتصادی که متکی بر ظرفیت های تولید 
داخلی موجود  است. در اقتصاد مقاومتی ما مردم را در پیشبرد 
اقتصادی کشور سهیم می کنیم. اینگونه است که نقش بازیگر 

ـ تماشاچی  تبدیل به بازیگرـ  بازیگر می شود.  

ضمنًا اگر به هر دلیلی با موضوعی مواجه شــویم که تحریم ها 
برگردد، اقتصــاد مقاومتی باعث خواهد شــد مــا در مقابل 
تکانه ها،  نوســانات یــا تهدیدهای محتمل مقاوم تر شــویم. 
نکته بعد تعامل صحیح و مشارکت جدی 3 یا 4 رأس مزبور 
است. هرکدام از  این رئوس نقش هایی دارند که باید به درستی 
آنها را ایفا کنند. درســت اســت در تحریم شرایط سختی به 
ما تحمیل شــد؛ اما  بخش خصوصی هم دیگر باید دســت از 
رخوت و تنبلی بردارد. بخش خصوصی و تشکل ها می توانند 
به خوبی اثر بگذارند.  دولت باید براســاس قوانین مندرج در 
سیاســت های اصل 44 از تصدی گری فاصله گیرد. بایستی 
این اصل را به طور واقعی  پیاده کنیم. امروز نسبت به اهداف 

این اصل فاصله زیادی داریم.  
ما قانون حمایت از سرمایه خارجی را داریم. االن سهم ما از 
سرمایه خارجی کمتر از یک سوم از یک درصد است. ظرفیت 
 خالی صنایع و شرکت های تولیدی ما باید حل شود و اقتصاد 
رونق پیدا کند. ضمنًا تک نرخی شدن ارز هم بحثی مهم است. 

 اما مهم تر از ارز تک نرخی مدیریت روند است.  

میرنژاد: 
از دیــدگاه من آنچه مهم اســت، شــناخت نیازهاســت. ما 
توانمندی هایی در کشــور داریم که به لحاظ نبود شــناخت 
از نیــاز، از آنها  اســتفاده نشــده اســت. برنامه ریزی های ما 

باید براســاس شــناخت نیازها باشــد. من فکر می کنم این 
وزارتخانه ها هستند که باید  به صورت شفاف نیازهای کشور 

را اعالم کنند و با بخش خصوصی تعامل داشته باشند.  
از ســوی دیگــر بایــد بــه محصــوالت خــود به صــورت 
صادرات محور نگاه کنیم و صرفًا بــه بازار داخل فکر نکنیم. 
بحث دیگر تعامل  میان انجمن ها و تشکل هاست. تعامل این 
بخش ها باهم کم است. اگر نیازهای آنها باهم همسو شود، فکر 

می کنم  برنامه های بهتر و جامع تری تدوین خواهیم کرد.  

  پرونده: صنعت ایران در پساتحریم 
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مشخصه اصلی تمامی مباحث علوم اجتماعی، بحث پیرامون انسان و رفتارهای اوست. در 
علم اقتصاد نیز به عنوان  یکی از شــاخه های علوم اجتماعی، این انسان و کنش های انسانی 
اســت که ماهیت نظریه ها، دیدگاه ها و نگرش ها را  می سازد. از آن جا که رفتار بشر بسته به 
شرایط محیطی پیرامونش و بازخوردهایی که از آن می گیرد، متفاوت است،  در طول تاریخ، 
انســان ها هیچ گاه نتوانسته اند بر ســر یک نگرش واحد در رابطه با رفتارمطلوب به توافق 
برسند. این  ویژگی علوم اجتماعی است که کار تحلیل را برای اندیشمندان این حوزه سخت 

تر و سخت تر کرده و آن را با علوم  طبیعی متفاوت ساخته است. 
عدالت از جمله مفاهیم پایه ای و اساســی علوم اجتماعی اســت که به طور ویژه و حساسی 
به حوزه های مربوط به کنش  های انســانی گره خورده و رد پای آن در همه شاخه های علوم 
اجتماعی به عنوان یک بخش مهم و کلیدی دیده می  شــود. در هر یک از حوزه های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی، اندیشــمندان بنا به وسعت اندیشه و کالم خود برای عدالت  مصادیق 
و تعاریف گوناگونی آورده اند. آن چه که در آموزه های اســالمی از معنای عدالت دریافت 
می شود این است  که حق کســی از بین نرود و هر صاحب حقی متناسب با کار یا نیازش از 
امکانات بهره گیرد. این تعریف از عدالت همان  چیزی است که سنگ بنای انقالب اسالمی 

ما نیز بر آن نهاده شد.  
فارغ از تعاریف دیگر عدالت، اگر همین عبارت به ظاهر ســاده را بپذیریم و معتقد باشــیم 
که اگر جامعه ای اســالمی داریم  که همچنان خود رابه موازین انقالبی پای بند می داند، باید 
سیاست مداران و تصمیم گیرندگان آن نیز بر اساس همین  موازین و اصول عمل کنند، بدین 

ترتیب اوضاع را به گونه ای متفاوت خواهیم دید. 
متاسفانه پیگیری رویه های اقتصاد بازار که به عقیده بسیاری از صاحب نظران، راه حل عبور 
از مسائل و مشکالت  اقتصادی ایران است و همه چیز با آن سامان می گیرد، هیچ سنخیتی 
با مفهوم مد نظر اســالم در مورد عدالــت ندارد و  حتی با آن در تضاد اســت. در این تفکر، 
معیار عدالت، ســازوکارعرضه و تقاضااســت و این قیمت و عرضه و تقاضا است  که سهم 
افراد از منابع و امکانات را مشخص می کند. این چارچوب فکری هیچ ارزشی برای شان و 
جایگاه انسان قائل  نیست. در حالی که در اسالم بر احترام به منزلت انسان به عنوان جانشین 

خداوند در دنیا بسیار تاکید شده است.  
در تفکرات نئولیبرالی رسیدن به اهداف است که اهمیت دارد و نه شیوه رسیدن به آن. در این 
مسیر و بنا به ضرورت  سازوکارعرضه و تقاضا، منفعت طلبی عده ای به بهای پایمال شدن 
حقوق عده ای دیگر، امری طبیعی تلقی می شــود. از  اوایل دهه 1970 میالدی، بر اســاس 
معیارهای اقتصاد بازار و نســخه های بانک جهانی، سیاست هایی اجرا شد که هیچ  تطابقی 
با مالک های عدالت محور انقالب اســالمی ما نداشت. حقوق بسیاری به بهانه پیشرفت و 
رشد اقتصادی،  پایمال شــد و فدا شدن عده ای، بهای صنعتی شدن و توسعه یافتگی قلمداد 
شد. آزادی بیش از حد بازار و نظام ســرمایه  داری منجر به وقوع تورم افسار گسیخته شد. 
همچنین در اقتصاد بازار به واســطه هدف اصلی آن که بیشــینه کردن سود  است، در غالب 
اوقات ارزش های واالی انســانی به نفع منفعت طلبی و لذت گرایی کنار می روند. در این 
شــکل  اقتصاد، تنها امر مهم برقراری نوعی تعادل ظاهری در بــازار یا نظام عرضه و تقاضا 

است. 

این روزها با توجه به توافق صورت گرفته میان ایران و کشــورهای غربی و امکان گسترش 
همــکاری با آن ها، بار دیگر  لزوم توجه به جایگاه انســان ضروری اســتکه ایــن نکته را به 
تصمیم گیرندگان و نمایندگان دلسوز کشورو مردم یادآوری  می کنیم. بدون شک این روزها 
صحبت از واردات و افزایش رفاه مصرف کنندگان و مردم طرفداران زیادی پیدا خواهد  کرد 

که در این جا بهتر است از آیینه مفهوم عدالت و شان انسان به آن نگاه کنیم.  
به عنوان مثــال، در آموزه های اقتصاد بازار گفته می شــود که وجــود تعرفه های باال برای 
واردات همه محصوالت از جمله  اتومبیل موجب کاهش رفاه مصرف کنندگان می شود. به 
عالوه گفته می شود وجود این تعرفه ها محمل مناسبی برای  کسب رانت توسط افراد ذی نفوذ 
خواهد شــد. طرفداران این رویکرد فکری معتقدند اگر تعرفه ها کاهش یابد و یا برداشــته 
 شــود، ورود اتومبیل های خارجی باعث ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی شده 
و صنعت خودرو داخلی را  باالجبار به تحرکانداخته و باعث بهبودکیفیت تولیدات ساخت 
داخل خواهد شد. از نظر این شیوه فکری، عدالت در این  صورت تحقق پیدا خواهد کرد، زیرا 

منافع عده ای فدای عده ای دیگر نخواهد شد.  
در پاســخ به این گونه اظهارات باید گفت که برداشتن تعرفه ها به بهانه وجود رانت و فساد، 
توصیفی فریبنده از این  موضوع اســت،   زیرا وجود رانت و فســاد به معنی نبودن سیســتم 
نظارتی و قانونی درست و سالم و کارآمد است و این  موضوع ارتباطی با آزادسازی تجارت 
خارجی ندارد. لذا برای تحقق عدالت در این راســتا باید به ســالم سازی سیستم  نظارتی و 
قضایی جامعه اقدام کنیم، نه آزادســازی تجارت خارجی. همچنین برای گروهی که ارتقای 
کیفیت محصوالت  داخلی را در حذف تعرفه ها و هرچه بیش تر رقابتی کردن صنعت داخلی 
می بینند، گویی بیکار شدن عده ای کارگر  زحمت کش، مساله ای حل شده است! آیا کارگران 

در به وجود آوردن این سیستم نقشی داشته اند که ما تمام بار را بر  دوش آنان می اندازیم؟
سوال اینجاست که با وجود این همه تاکید بر اصول و ارزش های اقتصاد آزاد در این سال ها، 
تاکنون چقدر از سطوح  توســعه نیافتگی فاصله گرفته ایم؟ چقدر توانسته ایم با تمسک به 
تعاریف اقتصاد آزاد از عدالت، فاصله طبقاتی و فساد و  سایر معضالت اجتماعی را کاهش 
دهیم؟ آیا غیر از این بوده اســت که هر بار که بیش تر به سمت به کارگیری اصول  مبتنی بر 
ســازوکار بازار پیش رفته ایم، با تورم باالتر، بیکاری وسیع تر، فساد گسترده تر و در یک 

کالم کاهش عدالت  اجتماعی-اقتصادی رو به رو شده ایم؟
البته کامال مشخص اســت که منظور این نیست که به بهانه بیکار نشدن کارگران، اوضاع به 
همین شــکل باقی بماند.  بلکه به عنوان اقدام جایگزین توصیه می شود در مرحله اول، ابتدا 
مبارزه با فساد و رانت خواری در دستور کار قرار  بگیرد. بدون شک بعد از برقراری امنیت 
و تسهیل امور و ســاختاربندی اقتصاد و بازار داخلی، کیفیت نیروی کار و در  نتیجه کیفیت 
محصوالت تولیدی به نحوی افزایش خواهد یافت که با برداشــتن تعرفه ها و آزادســازی 
تجارت  خارجی، نه تنها تعدیل نیرو نیاز نیســت، بلکه با افزایش نیــروی کار، صادرات را 
افزایش خواهیم داد.  به نظر می رســد این رویکرد، جوانب عدالت را بهتر تامین خواهــــد 
کرد. به دولت محترم توصیه می شــود از تجربه های  ناموفق اخیر اقتصاد آزاد در کشــــور 
درس گرفته و در شــرایط پیش رو از توصیه ها و تصمیماتی که منجر به از بین رفتن شان و 

شخصیت انسان های بی گناه می شود خودداری کند. 

شان انسان در ترازوی عدالت
سیداحمد عاملی؛ 

استاد دانشگاه/ر ییس هیات مدیره رشکت کنتورسازی ایران
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گام مهم وزارت نیرو برای افزایش میزان تولید برق از منابع تجدید پذیر
محمود سحابی - کارشناس انرژی

یکی از پیش نیازهای اساسی پیشرفت کشور، تامین پایدار 
انرژی الکتریکی است و مصرف ســرانه برق هر کشور از 
مهم ترین  شاخص های توســعه یافتگی به شمار می آید. در 
حال حاضر بیش از 90 درصد برق کشــور در نیروگاه های 
حرارتی و با  اســتفاده از سوخت های فسیلی تولید می شود 
اما بسیاری از کشــورهای جهان، برق خود را با استفاده از 
ســبد متنوعی از  سوخت های فســیلی و دیگر منابع اولیه 
انرژی مانند انرژی برق آبی، هسته ای و تجدیدپذیر تامین 
می کننــد تا از تامین پایــدار  برق در بلندمــدت اطمینان 
حاصل کنند. بنابراین ضرورت دارد که نســبت به کاهش 
وابستگی سبد تولید برق به منابع فسیلی و  متنوع کردن آن 

اقدام شود . 
یکی از مهم ترین بسترهای تنوع بخشی به سبد تولید برق، 
اســتفاده از  منابع تجدیدپذیر اســت که ظرفیت باالیی در 
کشور  برای اســتفاده از آن ها موجود است  .  بررسی میزان 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در دنیا در سال های اخیر، 
نشان دهنده  رشد چشمگیر استفاده از این منابع انرژی برای 
   )RENتولید برق اســت. براســاس آمارهای بین المللی
  21   ) در ســال   2014، ظرفیت تولید بــرق از انرژی های 
تجدیدپذیر به 657 هزار مگاوات رســیده اســت که این 

میزان حدود 9 برابر ظرفیت  کل نیروگاه های کشور است . 
  

بررسی نحوه گسترش اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
برای تولید برق در دنیا نشان می دهد که کشورهای پیشرو 
در این  بخش به جای آن که از ســرمایه های محدود دولتی 
برای توسعه این منابع اســتفاده کنند، زمینه حضور بخش 
غیردولتی را  برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم کرده 
اند. در این کشــورها، دولت ها موفق شده اند که با استفاده 
از »سیاست  راهبردی خرید تضمینی«، بازار تقاضای این 
فناوری را فعال کنند و در نتیجه با ســرمایه گذاری بخش 

غیردولتی زمینه ساز  رونق و تحول در این بخش شوند . 
در ســال های اخیر، اســتفاده از سیاســت راهبردی خرید 
تضمینی در کشــور مورد توجــه قرار گرفته اســت اما به 

علت نواقص  موجود در اجرای این سیاســت، میزان تولید 
برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر توسعه چندانی نداشته 
است. با این وجود،  مصوبه اخیر وزارت نیرو درباره تعیین 
ایــن تعرفه ها، گام مهمی در بهبود شــرایط برای توســعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور  محسوب می شود. برخی 

از نکات مثبت این مصوبه به شرح زیر است : 
 1   - افزایش دوره زمانی قرارداد خرید تضمینی به 20 سال: 
براساس مصوبات قبلی، دوره خرید تضمینی برق از منابع 
 تجدیدپذیر به 5 سال محدود می شد و این نیروگاه ها برای 
فروش برق پس از این دوره زمانــی، الزم بود تا در قالب 
قرارداد  دوجانبه، بــورس انرژی و بازار بــرق اقدام کنند 
که این موضــوع مانعی جدی برای ورود ســرمایه گذاران 
غیردولتی به این  بخش محســوب می شــد. براساس ماده 
1 مصوبــه جدید، دوره قرارداد خریــد تضمینی برای یک 
دوره 20 ســاله تعیین شده  اســت. تعیین این دوره زمانی 
بلندمدت موجب می شود سرمایه گذاران غیردولتی نسبت 

به بازگشت سرمایه خود اطمینان  حاصل کنند . 
 2   - قیمت های متناســب با ظرفیت برای انــواع نیروگاه 
های تجدیدپذیر: براســاس مصوبات قبلــی، یک قیمت 
یکســان برای  خرید تضمینی برق از تمامی انواع نیروگاه 
هــای تجدیدپذیر با ظرفیت های متفاوت تعیین می شــد 
که براســاس آن برخی از  نیروگاه هــای تجدیدپذیر صرفه 
اقتصادی پیــدا می کــرد و برخی دیگر صرفــه اقتصادی 
نداشت. براساس مصوبه جدید،  قیمت های متفاوتی برای 
خرید تضمینی برق از انواع نیروگاه های تجدیدپذیر مانند 
بادی، خورشــیدی و زمین گرمایی مشــخص  شده و حتی 
قیمت خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدیدپذیر بادی و 
خورشیدی متناسب با ظرفیت این نیروگاه ها محاسبه  شده 
اســت. این موضوع انگیزه        سرمایه گذاران برای توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به خصوص در 
 ظرفیت های پایین را افزایش مــی دهد و امکان مدیریت 
توســعه این نیروگاه ها را در انواع و ظرفیت های مختلف 

برای دولت  فراهم می کند . 

 3   - ایجاد مزیت برای استفاده از فناوری داخلی: مطابق با 
ماده 5 این مصوبه، وزارت نیرو تضمین کرده اســت که در 
صورت  استفاده از تجهیزات ساخت داخل، برق تولیدی از 
این نیروگاه های تجدید پذیر را تا 15 درصد گرانتر از سایر 
نیروگاه های  تجدیدپذیر خریداری کند. این مصوبه موجب 
می شود تا سرمایه گذاران غیردولتی انگیزه بیشتری برای 
استفاده از تجهیزات  ساخت داخل پیدا کنند و بازار مناسبی 
برای سازندگان این تجهیزات در داخل کشور ایجاد شود. 
در صورت اجرای مناسب  این راهکار، تجهیزات داخلی به 
تدریج قابلیت رقابت با فناوری های رقیب خارجی را پیدا 
می کند و حتی می تواند در بــازار  منطقه  نیز حضور فعالی 

داشته باشد . 
 4   - کاهش تدریجی قیمت ها متناسب با افزایش ظرفیت 
نیروگاه های تجدیدپذیر:   براســاس مــاده 8 این مصوبه، 
وزارت نیرو  سیاســت کاهش تعرفه هــای خرید تضمینی 
بــرق از انرژی های تجدیدپذیر را متناســب بــا افزایش 
ظرفیت تولید بــرق از این منابع  در کشــور دنبال خواهد 
کرد. اعالم صریح و شــفاف این سیاست موجب می شود 
تا ســرمایه گذاران غیردولتی انگیزه بیشتری  برای تسریع 
در سرمایه گذاری در این بخش پیدا کنند و نگرانی کمتری 
درباره دریافت هزینه فروش برق خود از وزارت نیرو  با راه 

اندازی این نیروگاه ها داشته باشند . 
البته با وجود نقاط قوت قابــل توجه این مصوبه، همچنان 
ســرمایه گذاران در این بخش از دیرکــرد وزارت نیرو در 
پرداخت  مطالبات خود در آینده نگران هستند. در نتیجه، 
الزم اســت ســازوکار مناســبی برای جبــران ضررهای 
احتمالی سرمایه گذاران در  قراردادهای خرید تضمینی برق 
در نظر گرفته شود. در آینده نزدیک در یادداشتی جداگانه 
به بررسی نقاط ضعف مصوبه اخیر  وزارت نیرو برای خرید 
تضمینی بــرق از نیروگاههای تجدیدپذیــر می پردازیم و 

پیشنهادهایی برای اصالح آن ارایه می دهیم . 

  یادداشت 
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سندیکای صنعت برق ایران 16 ساله شد. امسال مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا، پس 
از تجربه مجمع سال گذشــته و  برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری اعضا، شاید آزمون 
دشوارتری برای این تشکل باشد. مشارکت گسترده اعضا در  سال گذشته آزمون عملکرد را 
برای یک سال اخیر دشوارتر کرده است. باید دید که آیا اعضای سندیکای صنعت برق ایران 

 امسال به عملکرد این تشکل نمره قبولی می دهند؟
آنچه که در طول ســال 93 در سندیکای صنعت برق ایران گذشــت بی شک از رخدادهای 
اقتصادی کشــور، بحران های  صنعت برق و البته گرفتاری های اعضا، کامال تاثیرپذیر بوده 
است. با این همه رسیدن تعداد اعضا به 419 شــرکت تا پایان  سال 93 و افزایش آن تا مرز 
438 شــرکت در پایان پنج ماهه اول سال 94 خبر از تحرکات گسترده داخلی در این تشکل 

 هم می دهد.  
هیات مدیره جدید ســندیکای صنعت برق ایران که آبان ماه 93 ســکان هدایت این تشکل 
را در دســت گرفتند تا پایان ســال   10 جلســه برگزار کردند و پیش از آن هم پنجمین دوره 
هیات مدیره در طول 7 ماه ابتدایی سال گذشته، 14 بار تشکیل  جلسه داده بودند. حاصل این 
جلســات 148 مصوبه بوده که 73 درصد از این مصوبات محقق شد و 11 درصد نیز در حال 
 پیگیری اســت. البته ذکر این نکته هم ضروری اســت که هیات مدیره سندیکا، در کنار تمام 
فعالیت های خود پیگیری های  گســترده برای تاسیس فدراســیون صنعت برق را نیز از یاد 

نبرده و به شکلی مستمر آن را در دستور کار خود داشته است.  

در طول ســال 93، از بین کمیته های عمومی و تخصصی، 11 کمیته به شــکل فعال تشکیل 
جلســه دادند که از میان آنها  کمیته های حقوقی و قرادادها، اتوماسیون و مخابرات و توسعه 

صادرات با بیشترین تعداد جلسات، فعال ترین کمیته های  سندیکا محسوب می شدند.  
در طول ســال 93، ســندیکا بیش از 1600 نامه برای اعضا، دولت، مجلــس و ارگان ها و 
نهادهای مرتبط ارســال کرده که از  ایــن تعداد اعضا با 193 نامــه و وزارت نیرو با 91 نامه 
دریافتی از سوی سندیکا بیشترین سهم را در نامه های ارسال شده از  سوی این تشکل داشته 
اند. گفتنی اســت که کمیته ها به طور مستقل قریب به 1200 نامه برای اعضا و نهادها ارسال 

کرده  اند.  
در طول این مدت سندیکا بیش از 4 هزار نامه از اعضا و ارگان ها و نهادهای مختلف دریافت 
کرده اســت که البته بیشــترین  تعداد نامه های دریافتی مربوط به شرکت های عضو بوده که 
قریب به 2 هزار نامه به ســندیکا ارسال کرده اند. وزارت نیرو با   287 نامه و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم با 150 نامه بیشــترین نامه های ارســالی را به ســندیکا داشته اند. البته 
کمیته  های عمومی و تخصصی به شــکل جداگانه بیش از 980 نامه از اعضا و ســازمان های 

مختلف دریافت کرده اند. 
سندیکا در طول سال گذشته در کنار فعالیت های رســانه ای خود در ستبران، بولتن روزانه 
رســانا و ســایت و برگزاری  چندین کنفرانس مطبوعاتی، فعالیت های گســترده ای هم در 
حوزه آموزش و پژوهش داشته اســت. برگزاری دوره های  آموزشی تحلیل حقوقی صورت 

اعضا به عملکرد سندیکا منره قبولی می دهند؟

  گزارش  
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وضعیت، پرداخــت و آثار تاخیر در پرداخــت، در قراردادهای پیمانــکاری، پروتکل های 
 مخابراتی، آشنایی با ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، ایمنی در صنعت برق )دو دوره( و 

حفاظت شبکه های صنعتی از  جمله این فعالیت ها بوده است.  
به این فهرست می توان دوره آموزشــی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی 
معامــالت، اصول تهیه و  تدویــن قراردادهای داخلــی، طراحی نیروگاه ها و سیســتم های 

خورشیدی و تابلوهای فشار متوسط را نیز افزود.  
در حوزه پژوهش هم به روز رسانی نقشه تحلیل ساختاری و راهبردی صنعت برق، گزارش 
اماری یک دهــه صــادرات و  واردات صنعت برق ایران، بررســی رونــد درآمدهای مالی 
سندیکای صنعت برق ایران 1386-1392، چالش های صنعت برق  و راهبردهای حفظ و 
توسعه صنعت، بررسی وضعیت شرکت های پیمانکاری و مشاور دارای گواهینامه از سازمان 
مدیریت و  برنامه ریزی کشــور و تحلیل روند اشتغال کارکنان شرکت های عضو سندیکا از 

جمله فعالیت های عمده سندیکا در طول  سال 1393 بوده است.  
فارغ از آنچه که به آن اشاره شد، اهم فعالیت ها و دستاوردهای سندیکای صنعت برق ایران 

در طول سال 1393 به طور  خالصه شامل موارد زیر است: 
• انتخاب ســندیکای صنعت برق به عنوان تشــکل نمونه صادراتی برای چهار سال متوالی 

)1390 تا 1393( 
• خرید ساختمان اختصاصی سندیکا، تجهیز اتاق های جلسات و دبیرخانه و استقرار در محل 

جدید. 
• مکاتبــه با مقامات بلندپایه کشــوری از جملــه رئیس جمهوری و وزیــران برای انعکاس 

مشکالت صنعت برق و  درخواست حل مشکالت
• برگزاری جلسات مشترک با وزیر و معاونین وزیر، وزارت خانه های نیرو و صنعت و طرح 

مسائل شرکت های عضو
• تشکیل کارگروه مشترک سندیکا- توانیر و پیگیری مشکالت شرکت های عضو از طریق 

کارگروه
• پیگیری مطالبات معوقه بخش خصوصی از وزارت نیرو

• رایزنی با مجلس شورای اسالمی برای تدوین بودجه سال 1394 در راستای تأمین منافع 
صنعت برق

• رایزنــی با وزارت نیرو در جهت تدوین برنامه ششــم توســعه در راســتای تقویت بخش 
خصوصی صنعت برق

• مکاتبــه و رایزنی بــا ســازمان ها و نهادهای مرتبط بــا صنعت برق و پیگیری مســائل و 
موضوعات شرکت های عضو

• مشارکت فعال در انتخابات اتاق بازرگانی و راه یابی نمایندگان سندیکا در هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران   )تهران و شهرستان ها( 

• همکاری با تشــکل های همســو و مرتبط مانند شورای هماهنگی تشــکل های مهندسی، 
کمیسیون های تخصصی اتاق  بازرگانی

• سازماندهی بیش از 4600 نفر ساعت کار داوطلبانه نمایندگان شرکت های عضو سندیکا از 
طریق برگزاری منظم  جلسات کمیته ها و کارگروه ها )233 جلسه( 

• انعکاس مشــکالت صنعت برق و طرح مواضع ســندیکا در رســانه ها از طریق برگزاری 
کنفرانس های مطبوعاتی و  انتشار مجله ستبران

• اطالع رسانی آخرین تغییرات در قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با 
صنعت برق به شرکت های  عضو از طریق کمیته های تخصصی و رسانه های سندیکا

• برگزاری بیســتمین نمایشــگاه جانبی کنفرانس توزیع برق با حضور شــرکت های عضو 
سندیکای برق ایران

• مشارکت در برگزاری سیزده نمایشگاه و کنفرانس تخصصی داخلی و خارجی
• ارائه خدمات مشاوره تخصصی حقوقی، بیمه و مالیات، رتبه بندی پیمانکاران

• ارائه خدمات حکمیت و داوری و حل اختالف شرکت های عضو
• برگزاری دوره های تخصصی و سمینارهای عمومی

• تدوین گزارش های مطالعاتی و راهبردی و ارائه به نهادهای مرتبط و اعضا
• ارائه خدمات اطالع رســانی از طریق انتشــار مجله ســتبران، بولتن الکترونیکی رسانا و 

وب سایت سندیکا
• ارائه خدمات و تسهیالت رفاهی از قبیل بیمه تکمیلی و تخفیفات برخی خدمات مورد نیاز 

اعضا
• ارائه خدمات اختصاصی در شهرستان ها از طریق توسعه فعالیت های شعب در استان های 

خراسان و اصفهان
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کمیته توسعه صادرات ســندیکای صنعت برق ایران صبح 
ســه شــنبه ســی ام تیر ماه میزبان ظهورزاده معاون و قائم 
مقام ســفیر تاجیکســتان در ایران و رحیمی مشــاور امور 
بازرگانی ســفارت تاجیکستان بود. در این جلسه که عالوه 
بر نمایندگان ســندیکا با حضور مهندس کنی به نمایندگی 
از وزارت نیرو برگزار شــد، طرفین به معرفی پتانســیل ها 
و بررســی اهم موضوعات مطرح در تبــادالت انرژی برق 

مابین دو کشور پرداختند.
در ابتدای این جلســه ضمن ارایه مقدمــه ای در خصوص 
کلیت فعالیت های سندیکا و کمیته توسعه صادرات توسط 
مهندس بخشــی نایب رییس هیــات مدیره این تشــکل، 
مهندس باقری رییس کمیته توســعه صادرات ضمن اشاره 
به خودکفایی 95 درصدی صنعت برق کشور و ظرفیت های 
باالی صادراتی آن، مفصال به معرفی 23 شــرکت عضو در 
این کمیته به تفکیــک حوزه های فعالیتی آنهــا پرداخت و 
خاطر نشان ســاخت این شــرکت ها برگزیده ای از بهترین 
صادر کنندگان صنعت برق کشــورند که تمامی حوزه های 
ایــن صنعت اعم از تولیــد، انتقال و توزیع نیــروی برق را 

پوشش می دهند.
 باقری با بیان این مطلب ابراز امیدواری کرد همکاری های 
دو کشــور در رابطه با صنعت برق نظر به مشترکات وسیع 
فرهنگی خصوصا بــا رفع موانع مرتبط با تحریم ها شــاهد 
رشــد و توسعه بیشــتری باشــد و به موازات آن با تعریف 
پروژه هــای جدید بخش دیگــری از این موانع نیز از ســر 
راه این همکاری ها برداشــته شــود. وی در همین رابطه به 
تمایل بخش خصوصی صنعت برق کشــور بــرای ورود به 
پروژه 1200 مگاواتی  CASA 1000)خط ارتباطی بین 

کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان  
در تاجیکستان( اشاره داشت. 

در ادامــه مهندس غیــاث الدین دبیر ســندیکا ضمن ارایه 
تصویری کلی از صنعت برق ایران به منظور آشنایی بیشتر 
هیات تاجیک بــا بخش های مختلف ایــن صنعت، اذعان 
داشــت این صنعت در بخش های مختلــف تولید، انتقال و 
توزیع و عالوه بر آن در زمینه سیســتم های بسیار پیچیده 
کنتــرل و مدیریت ایــن بخش ها تا بیــش از 95 درصد به 
خودکفایی دســت یافته اســت. وی همچنین با اشــاره به 
ظرفیت 70 هزار مگا واتی شبکه برق کشور، رتبه چهاردهم 
این حوزه از صنعت برق ایران را در دنیا خاطر نشان ساخت 

که نقش اجرایی بخش خصوصی در آن حایز اهمیت است.
بر همین اساس ظهورزاده معاون سفیر تاجیکستان در ادامه 
این نشست با بیان تبادالت و توافقات وسیع دو کشور در 
حوزه های مختلف اقتصادی شــامل امضای 10 پروژه فی 
مابین در ســفر اخیر هیات دولت ایران به این کشــور، از 4 
میلیــارد کیلووات ظرفیــت همچنان خالی این کشــور در 
نیروی برق گفت و افزود تاجیکستان به رغم دارا بودن 63 
درصد از منابع آبی آسیای مرکزی فناوری الزم برای مهار 
این آب ها را در اختیار ندارد که رفع این نیاز می تواند زمینه 

همکاری های جدیدی را برای طرفین فراهم آورد.
ظهور زاده در ادامه ضمــن معرفی نیروگاه های مختلف این 
کشــور توام با تبیین ظرفیت تولیدی و کاستی های هر یک 
از  آن ها  خواستار آن شد تا صنعت برق ایران با قید تعویق 
پرداخت ها در شــرایط فعلی، اقدام به انجــام این پروژه ها 

کنند. 
 در همین رابطه کنی نماینده وزارت نیرو در این نشســت 

به نقش حامی وزارت نیرو بــرای تولیدکنندگان داخلی در 
ارایه ضمانت ها اشــاره کرد و ضمن تاکید بــر لزوم رایزنی 
در خصــوص معوقــات پرداختی کشــور تاجیکســتان به 
شــرکت فراب، اظهار کرد: ما علی رغم درک شرایط فعلی 
این کشور خواستار آن هســتیم که به طریقی بخشی از این 
معوقات جهت احیای انگیزه این شرکت و دیگر شرکت های 
خصوصی برای ســرمایه گذاری در پروژه هــای برقی این 
کشور پرداخت شــود و متعاقبا با ایجاد ضمانت های الزمه 
از طریق بانک های بین المللی، زمان بیشتری برای پرداخت 
مابقی مطالبات در اختیار دولت آن کشــور قرار گیرد. وی 
در این راســتا با توجه به فروش یک میلیارد کیلووات برق 
ترکمنستان به افغانستان پیشنهاد برقراری ارتباط الکتریکی 
پایداری مابین این سه کشــور را داد تا بسیاری از نیازهای 

سه کشور از این طریق تامین شود.
در این راســتا بازپرداخت مطالبات شــرکت های ایرانی از 
مسیر صندوق های مشترک و یا از طریق برقراری خطوط 
اعتباری بین دو کشــور از ســوی حاضرین مورد پیشنهاد 
قرار گرفت. بر همین اســاس مقرر شــد با توجــه به اعالم 
آمادگی ســندیکای صنعت برق ایران بررسی کارشناسانه 
ایــن راهکارها به منظور تعریف فرمــول اقتصادی و روال 
دقیقی برای بازگشت ســرمایه در طی جلساتی ، با حضور 
کارشناســان ســندیکا و هیــات تاجیک صــورت پذیرد. 
عالوه بر این برقراری ارتباط ســندیکا با صندوق آقاخان 
4 به عنوان تامین کننده عمده منابع مالی پروژه های جاری 

تاجیکستان از دیگر مصوبات در پایان این جلسه بود. 

بازگشت رسمایه از پروژه های تاجیکستان در گرو راهکارهای سندیکا
در جلسه سندیکا با نمایندگان سفارت تاجیکستان مطرح شد
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 مهندس ســید زمان حســینی، مدیــر عامل 
شــرکت برق منطقــه ای تهــران و مهندس 
حمیدرضا امین پــور، مدیر ارزیابی کیفی در 
معامالت خارجی و تسهیالت برق منطقه ای 
تهران، صبح یکشنبه بیست و یکم تیر ماه سال 

جاری مهمان سندیکا بودند. 
در این جلســه که با حضور هیــات مدیره و 
جمعــی از اعضای هیات رییســه کمیته های 
توســعه صادرات و کاهش تلفات ســندیکا 
برگزار شــد، چگونگــی برگــزاری مناقصه 
فاینانس و خرید 312 پســت فــوق توزیع 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشســت مدیر عامل شــرکت 
برق منطقه ای تهران ضمن اذعان به وضعیت 
بحرانــی توزیع برق در پی رشــد ســالیانه 6 
درصدی مصرف برق کشــور، خاموشی های 
ناخواســته متعاقب آن و مشکل شدید منابع 
مالی، ساخت این پست ها را حیاتی توصیف 
کرد و با تاکید بر اســتفاده از فاینانس چین و 
اجــرای داخلی پــروژه یادآور شــد: در حال 
حاضر اقداماتی در این خصوص انجام شده و 

منتظر تصویب شورای عالی اقتصاد هستیم.
وی با اشــاره به زمان دو ساله پیش بینی شده 
برای اجرای 312 پروژه پســت خاطر نشان 

ســاخت: برای جلوگیری از خاموشــی های 
مکرر می بایست چندین پروژه ضروری طی 
امســال و سال آینده اجرایی شــود که کمبود 

نقدینگی مانع از آن شده است.  

امین پور در این جلســه با اذعان به  پر شدن 
خط اعتباری و مشکالت موجود با بانک های 
عامل داخلی در تامین یک میلیارد دالر مورد 
نیاز در پروژه مذکور، از رایزنی های در حال 
انجام با بانک مرکــزی در خصوص افزایش 
خط اعتباری خبر داد و گفت: با توجه به تاکید 
قانون بر اســتفاده حداکثری از ساخت داخل 
باید برای بهره گیری از توان صنایع داخلی در 
اجرای این پروژه ها راهکارهایی تدوین شود. 
مثال به عنــوان یک راه حل مــی توان ضمن 
اســتفاده از مواد اولیه چیــن از ظرفیت تولید 

داخلی بهره برد. 

وی با بیان مزایا و معایب واگذاری پروژه ها 
از طریق مذاکره تصریح کرد: به نظر می رسد 
در شــرایط فعلی بهتر اســت این پروژه ها از 
طریق مناقصــه به پیمانکاران واگذار شــود. 
چرا که مناقصه عــالوه بر اینکه به پیشــبرد 
ســریع تر کار کمک می کند، روشی شفاف تر 

نیز محسوب می شود. 
مدیر ارزیابی کیفــی در معامالت خارجی و 
تسهیالت شرکت برق منطقه ای تهران نیز در 
رابطه با تهیه اسناد ارزیابی کیفی طی برگزاری 
جلساتی با کمیته های فنی بازرگانی و هیات 
مدیره ســندیکا اعالم کرد به زودی اطالعیه 
ایــن موضوع از طریــق جراید و بــا نمابر به 
اطالع شرکت ها خواهد رسید تا به واسطه آن 
لیست کوتاهی از شــرکت ها به منظور انجام 

مذاکرات داخلی حاصل آید. 
بر همین اساس حســینی ضمن اشاره به بین 
المللی بودن مناقصه و مشارکت شرکت های 
اروپایی در آن از حضور شــرکت هایی از سه 
کشــور روســیه، ترکیه و آلمان در کنار 10 
شــرکت چینی در جلسه ای با شــرکت برق 
منطقــه ای در روزهــای اخیر خبــر داد و در 
خصوص اعالم آمادگی این شــرکت ها برای 
همکاری بــا وجود محدودیت هــای موجود 
اطالع رســانی کــرد. وی همچنیــن خاطر 
نشان ساخت حضور شرکت های سندیکایی 
بزرگ در ایــن مذاکرات که به طور پایاپای با 
شــرکت های بزرگ داخلی وارد همکاری می 

شوند حایز اهمیت است.

عضــو شــورای معاونیــن وزارت نیــرو در 
خصوص بحــث منابع مالی بیان داشــت:  از 
بودجه 30000 میلیارد تومانی وزارت نیرو 
12000 میلیــارد تومان ســهم صنعت برق 
اســت که عمال با کســر هزینه های حقوق و 
یارانه ها تنها 9000 میلیارد تومان عاید این 
بخش می شود که کفاف بسیاری از نیازهای 
این صنعت را نمی دهد و منجر به بدهی های 
سنگین از جمله بدهی 400 میلیاردی شرکت 
برق منطقــه ای و بازپرداخــت آن از طریق 

منابع داخلی شده است. 
وی همچنیــن بــا در ارتباط بــا  312 پروژه 
پست که اختیار آن ازســوی وزارت نیرو به 
شرکت برق منطقه ای تهران محول شده است 
افزود: این شرکت به نمایندگی از 16 شرکت 
برق منطقه ای مسئولیت کلیه پست های فوق 
توزیع را دارد و پســت های انتقال به سازمان 
توســعه واگذار شــده اســت. عالوه براین با 
موضوع تامین کابــل و دیگر تجهیزات مورد 
نیاز پســت منطقه 22 از طریــق ابالغ آگهی 

اقداماتی صورت گرفته است. 
 حســینی در پاسخ به ســوالی مبنی بر میزان 
تحقق ایــن پروژه هــا، پیش بینی را بســیار 
دشــوار توصیف کرد و آن را منــوط به رفع 

چانه زنی سندیکا برای واگذاری ۳۱۲ پروژه پست به رشکت های داخلی
در نشست هیات مدیره سندیکا با مدیر عامل رشکت برق منطقه ای تهران صورت گرفت
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مشکالت مرتبط با بانک عنوان داشت.
 بر همین اســاس امین پور به خــط اعتباری 
موجود مابین ایران و چین اشــاره داشــت که 
از طریق پول فروش نفت تضمین می شــود 
و توامان با یوآن و یورو تامین می شــود. وی 
همچنیــن تصریح کرد بانــک مرکزی اصرار 
به تامین کامل این خط بــا ارز یورو دارد که 
این امر به دلیل نرخ کمتــر و بهره ثابت یورو 
در مقایسه با یوآن با بهره باالتر و نامشخص 

حایز اهمیت است. 
در ادامــه ولــی اهلل بیات عضو هیــات مدیره 
ســندیکا با توجه بــه آنکه مطابق قــرار داد، 
اجرایــی شــدن پروژه های مذکور پســت به 
صورت دوســاله پیش بینی شده است اظهار 
داشــت: فشــارهای احتمالی و عدم تطبیق 
ظرفیت و اجرای واقعی ســبب خارج شــدن 
تامیــن کننده هــای داخلــی از دور رقابــت 

خواهدشد. 
در پاســخ به این موضوع امین پور با اشاره به 
تقســیم بندی پروژه ها براساس تعیین بانک 
مرکزی به ســه مــورد کوتاه مــدت 6 ماهه، 
میان مدت 1ســاله و بلند مدت که حداکثر در 
نظام بانکی 2 ســاله تعریف می شــود، ایجاد 
دوره های گارانتی 3 یا 4 ساله را راهکار برون 

رفت از این مساله عنوان داشت.
بیات با بیان این مطلب خواســتار راهکاری 
برای جلوگیــری از ایجاد ظرفیت های کاذب 
و متعاقب آن  طی شدن دوره گارانتی کاالها 
در انبار شــد. این عضو هیات مدیره سندیکا 
با نظر بــه آنکه اغلــب شــرکت های تامین 
کننده در این پروژه ها به صورت EPC عمل 
می کنند تصریح کرد: این امر تامین داخلی یا 
خارجی تجهیزات را علی الســویه می کند که 
از این نکته می توان برای تامین تجهیزات در 
پروژه های اضطــراری از طریق فاینانس در 
موارد داخلی نیز بهره برد تا بدین وسیله عالوه 
بر کاستن از پروژهای زمین مانده مقداری از 
نیاز شــدید صنعت برق در شرایط کم کاری 
برطرف شــود. در همین رابطه پیشــنهاد شد 
ورود تولیدکنندگان نیز به این عرصه در کنار 

پیمانکاران صورت پذیرد.
امین پور در خصوص ورود تولیدکنندگان به 
عرصه پروژه ها خاطر نشــان ساخت: ما برای 
ارزیابی های کیفی معیارهای تامین کنندگان 
را قرار داده ایم تا بتوان از ظرفیت سازندگان 
نیز استفاده کرد و به طور کلی هدف آن است 
که هر منطقه به طور مجزا پیمانکار ساختمانی 
و نصب خــود را تعیین کنــد. وی با بیان این 
مطلب تصریح کرد: به ایــن ترتیب تفکیک 
پروژه به بلوک های کوچــک تر مد نظر برق 
منطقــه ای نیز هســت امــا وزارت نیرو بر 

پیگیری کل پروژه شامل 312 پست توسط 
برق تهران تاکید داد.

 در ادامه این نشســت ضمن ابراز قدردانی از 
شرکت برق منطقه ای در جهت حمایت های 
صورت گرفته برای تخصیــص مکانی برای 
سندیکا، واگذاری زمینی بزرگتر به سندیکا که 
در خور روابط بین المللی صنعت برق کشور 
باشد مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد به 

زودی با انتخاب یکی از موارد پیشــنهادی از 
سوی شرکت برق منطقه ای مراحل واگذاری 

و ساخت صورت پذیرد.
همچنین در این جلســه بر نقش یاری رسان 
سندیکا برای واحدهای دولتی تاکید شد و در 
این رابطه حضور مثمر ثمر سندیکا در مجلس 
به عنوان بازوی شرکت های برق منطقه ای و 
دیگر مراکز دولتی صنعت برق در شرایط منع 
ورود وزریران به مجلس در شرایط تصویب 
بودجه طی سالهای گذشته مورد یاداوری قرار 

گرفت.
از دیگــر موضوعات مطــرح شــده در این 
نشست پیشنهاد پیشبرد موازی و چند جانبه 
پروژه ها در قالب سبدی از خرید تجهیزات و 
نیز پروژه های EPC بود که ضمن آن اشــاره 
شد این بسته ها برای ایجاد کارایی بیشتر بهتر 
است حداقل با ظرفیت 50 میلیون دالر و از 
منابع دیگری جز خط اعتباری چین تامین و 
تدارک شود تا بخش خصوصی نیز با استفاده 
از انعطاف پذیری و ظرفیت مذاکره ای خاص 

خود حداکثر همــکاری را حاصل کند. عالوه 
براین لزوم توجه به تربیت پیمانکار در صنعت 
برق از طریق ساده سازی معیارهای ارزیابی 
برای غیر انحصاری کــردن پروژه ها و ایجاد 
فضای ورود شــرکت های جوان پیمانکار به 

این عرصه مورد تاکید قرار گرفت. 
امین پور در پاسخ اذعان داشت در خصوص 
علــل ترجیح نوع P بــر EPC در پروژه های 
مذکور با استناد به گزارش های صورت گرفته 

در شرکت برق منطقه ای که در آن به مقایسه 
  EPC مزایای هر یک پرداخته می شود، نوع
به جهت نیازمندی به تامین زمین و دارا بودن 
رتبه و موارد دیگری از این دست، در شرایط 
فعلی مناســب نخواهد بود. وی همچنین در 
مورد موضوع رتبــه بندی با اذعــان به آنکه 
شــرکت های جوان علی رغم دارا بودن توان 
فنی در مــواردی توان مالــی الزم را ندارند، 
اســتفاده از این رتبه بندی را اجتناب ناپذیر 
خواند و در عین حال اظهار داشــت: ما سعی 
داریم از توان شــرکت های کوچــک  و نوپا 
نیز در مواردی که نیاز به رتبه بندی نیســت 
خصوصــا در بحث اســتفاده از مشــاورین 
استفاده کنیم و در این خصوص نقطه نظرات 

سندیکا برای ما اهمیت بسیاری دارد.
در ادامه بیات با بیان این نکته که صرف وجود 
تولید کننده داخلــی حتی قیمت واردات کاال 
و تجهیزات را تعدیل می کند خواستار توجه 
ویــژه به نقــش تولیدکننــدگان در حفظ کل 

صنعت برق کشور شد. 

پیرو بیــان این مطلب امین پــور در رابطه با 
چگونگی مســیر و وضعیت تامین کنندگان 
داخلــی در لیســت شــرکت کننــدگان در  
مناقصات پســت اذعان داشت مطابق قانون 
تامین کننــدگان داخلــی دارای درصدی از 
امتیــاز در مقابل رقبای خارجی اســت. وی 
همچنین معیارهــای ارزیابی کیفی را مطابق 
آگهی ارسالی به شرکت ها در 7 بند شامل توان 
مالی، ارزیابی مشتریان قبلی، استانداردهای 

تولید، تــوان بازرگانی، نظام کیفی، دارا بودن 
نظام کیفی، تجربه فعالیتی و ظرفیت تولیدی 
قابل توجه و توان بازرگانی عنوان داشــت و 
انجام  ارزیابی فنی را منوط به وجود لیســت 

تجهیزات دانست.
در پایان این نشســت ضمــن بلوکی عنوان 
شدن ماهیت پروژه ها خاطر نشان شد وزارت 
نیرو می تواند از ابزارهای تبلیغاتی ســندیکا 
بهره ببــرد و همراهی 500 شــرکت عضو در 
مطالبه درخواســت ها تاثیر به سزایی خواهد 
داشت. همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک 
از شــرکت برق منطقه ای تهران و ســندیکا 
جهت حل و فصل موارد و مشــکالت مذکور 
تشکیل و نمایندگان سندیکا در این کارگروه 
طی جلســه آتی هیات مدیره انتخاب شوند. 
ضمنا درخواســت شــد کمیته های ســاخت 
داخــل، پیمانکاران و ســازندگان پســت و 
مشــاورین، همکاری های الزم را با اعضای 

انتخابی به عمل آورند .

  گزارش  
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جمعــی از هیــات رییســه کمیتــه 
توســعه صادرات به همــراه مهندس 
نظــام الملکی مدیرکل دفتر توســعه 
صــادرات و صدور خدمــات فنی و 
مهندسی وزارت نیرو اقدام به تشکیل 
جلســه جهت تدوین توافقنامه ای با 

کشور نیجر کردند.

این نشســت که با حضــور هیاتی به 
نمایندگــی از وزارت انرژی و نفت 
کشــور نیجــر و نماینــده دپارتمان 
خارجــه  امــور  وزارت  آفریقــای 
ایران سه شــنبه ســیزدهم مردادماه 
ســال جاری در ســندیکا بر گزار شد 
در آخریــن ســاعات روز به امضای 
صورتجلسه ای از  موافقت  فی مابین 

انجامید.

در این صورتجلســه ضمن اشاره به 
ارایه نیازمندی های بخش برق نیجر 
از سوی نمایندگان این کشور آقایان 
بابل همانی و آدامومایکانو و متقابال 
توضیح  قابلیت هاي موجود در حوزه 
مشــاوره اي، پیمانكاري و ســاخت 

قطعــات و تجهیــزات صنعت برق 
ایران توسط نمایندگان کمیته توسعه 
صادرات طی تصمیماتی برای انجام 
اقدامات فوری بین طرفین مقرر شد 
در اولین فرصت، لیســت پروژه ها و 
تجهیزات مورد نیاز اضطراري نیجر 
كه در حــال حاضر داراي تامین مالي 
است  از طریق وزارت انرژی و نفت 
این کشور به کمیته توسعه  صادرات 

ارسال شود.
در مقابــل طبــق این متــن مصوب 
شد جمعی از  مشــاوران، سازندگان 
واجــد  پیمانــكاران  و  قطعــات 
صالحیت كه كیفیــت عملكرد آن ها 
توســط وزارت نیرو تایید شده باشد 
توســط کمیته توســعه صادرات به 
طرف نیجري معرفي شوند و عالوه 
بر این وظیفــه نظارت بــر عملكرد 
شركت هاي معرفي شده از نظر انجام 
تعهدات به عهده ایــن کمیته خواهد 

بود.

طــی تفاهم صــورت گرفتــه در این 
جلســه جهت برقراری همكاري بلند 

مــدت در صنعت برق كشــور نیجر 
مقرر شد تیم مشاور تایید شده توسط 
وزارت نیــرو و ســندیكا، مطالعات 
طرح جامع برق كشــور نیجر را با در 
نظر گرفتن نیازمندي هاي آن كشور 
در حوزه هــاي اقتصــادي، خدماتي، 
اجتماعي و زیســت محیطي با هزینه 

و كیفیت قابل قبول به انجام  رساند.

همچنیــن امکان انتقــال تكنولوژي 
از ایــران به یکــی از  شــركت هاي 
مهندســي نیجر که توسط نمایندگان 
این کشور معرفی می شونددر دستور 
کار این جلســه قرار گرفت. در  متن 
این صورتجلســه آمده است: شركت 
مشــاور ایراني در قالب پروژه فوق 
پیشــنهادهای الزم را جهــت جذب 
ســرمایه گذار براي پروژه هاي اصلي 
طرح جامــع ارایه خواهد کــرد و در 
جهت ترغیب سرمایه گذاران تالش 
مي کند. نیز در ادامــه می افزاید: این 
گــزارش می توانــد شــامل مطالعه 
امکان ســنجی نقل و انتقال بانکی نیز 

باشد.

بر این اساس کمیته توسعه صادرات 
ســندیكای صنعت برق ایران متعهد 
می شــود، اعضــاي خــود را جهت 
مشاركت در اجراي پروژه هاي طرح 
جامع برق نیجر و نیز سرمایه گذاري 
در طرح هاي توجیه پذیر این کشــور 
ترغیب کند و نیز آموزش هاي مورد 
نیاز براي كاركنان صنعت برق كشور 
نیجر متناســب با لیســتي کــه ارایه 
می شــود، بــا هزینه و كیفیــت قابل 
قبول توســط وزارت نیروي ایران و 

سندیكاي صنعت تامین خواهد شد.

اســت:  پایــان تصریــح شــده  در 
شــركت هاي عضــو کمیته توســعه  
صادرات ســندیكای صنعــت برق 
ایــران بــا تجربــه صــادرات كاال 
وخدمات بــه پنجاه كشــور،آمادگي 
دارنــد پروژه هاي مــورد نظر طرف 
نیجر را به صورت كامل شامل مرحله 
مطالعــات، طراحي، ســاخت، اجرا، 

راه اندازي به انجام رسانند.

در کمیته توسعه صادرات به انجام رسید
امضای توافق نامه همکاری ســـندیکا با کشور نیجـــر 
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شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران، بیست و دوم تیرماه 
سال جاری و در بیست و ششمین روز از ماه رمضان، ضیافت 
افطاری با حضور اعضای هیات مدیره، اعضای شعبه اصفهان 
و مدیــران تعــدادی از ســازمان ها و ارگان هــا در محل اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار کرد. 
دبیر شعبه اصفهان ســندیکای صنعت برق با اشــاره به اینکه 
برگزاری این ضیافت حاصل یک تــالش تقریبا دو هفته ای 
بوده، عنوان کرد: خوشبختانه اعضا و مسئولین استان از دعوت 
سندیکا به خوبی استقبال کردند. البته انتظار ما بیشتر بود؛ ولی 
به نسبت جلسات قبلی شــعبه اصفهان استقبال بسیار خوب 
بود. ما نزدیک به 107 نفر دعوت کرده بودیم که حدود 90 نفر 

از آنها در جلسه حضور به هم رساندند. 
مهدی مسائلی ادامه داد: در این جلسه که اعضای هیات مدیره 
شــعبه اصفهان در آن حضور داشــتند، آقای مهندس روناسی 
نایب رییس اتــاق بازرگانی اصفهان و مهنــدس صلواتی، از 
اعضای شورای شــهر اصفهان ما را همراهی می کردند. عالوه 
بر ایــن آقای مهندس محســنی؛ معاونت منابع انســانی برق 
منطقه ای اصفهان، کننده شــهرداری اصفهان از ســتاد توسعه 
پایدار، سه تن از مدیران ارشد فوالد مبارکه، سه تن از روسای 
دانشــکده های برق دانشگاه های اصفهان، مدیر ارشد مهندسی 
برق ذوب آهن و همچنین سرپرست های بانک های تجارت، 

ملی، صادرات، ملت حضور داشتند. 
به گفته وی در این جلســه، آقای علی مرادی کارشناس ارشد 
بازاریابی سرپرستی بانک صادرات یک طرح حمایت از تولید 
را ارایــه کرد و اعالم آمادگی کرد که بتواند با ســندیکای برق 
)اصفهان( در رابطه با جزئیات این طرح وارد مذاکره شــود تا 

کمکی به رونق کسب و کار کند. 
در همین راستا آقای منوچهر حســینی معاون مدیر کل بانک 
تجارت هــم آمادگی خود را برای همکاری با ســندیکا اعالم 

کرد.
 مهدی مســائلی گفت: خوشبختانه شــاهد یک رقابت بین دو 

بانک بودیم که در نوع خودش برای ما بسیار ارزشمند است. 
مســائلی ادامه داد: آقای دکتر حسین سعیدی رییس دانشکده  
برق دانشگاه صنعتی اصفهان، آقای دکتر بهرام کریمی دانشکده 
برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر و آقای دکتر کیومرثی عضو 
هیات علمی دانشــکده فنی-گروه برق دانشگاه اصفهان هم در 
جلسه حضور داشتند که پس از بحث و بررسی با آنها، مقرر شد 
یک تفاهمنامه مشــترک بین سندیکای برق اصفهان و این سه 

دانشگاه مبادله و امضا شود. 
دبیر شعبه اصفهان ســندیکای صنعت برق عنوان کرد: در این 
جلســه کتابچه ای که ســندیکا به نام قانون  رفع موانع تولید و 
ارتقای نظام مالی کشــور تهیه کرده اســت، به مدعوین تقدیم 

شد و دررابطه با جزئیات آن توضیحاتی به میهانانان ارایه شد. 
ضمنًا از همه درخواست شد اگر نظراتی در این رابطه دارند به 

سندیکا منعکس کنند.
وی در ادامه گفت: یکی از کلیدی ترین صحبت هایی که نایب 
رییس اتاق بازرگانی، مهندس رناسی در این جلسه مطرح کرد، 
این بود که ما از دولت چیزی ماورای قانون نمی خواهیم؛ ولی 
درخواستمان این است که قانون را درست اجرا کنند. مهندس 
رناسی بزرگترین ضعف اهالی صنعت را در ناآگاهی از قانون 

اعالم کرد.
مهدی مسائلی ادامه داد: من در این جلسه در رابطه با قانون رفع 
موانع تولید ســخنرانی کردم و همچنین آقای حسام اعتمادی 
کارشناس ارشد مالی در جلســه درخصوص ماده 169 مکرر 
قانون مالیات های مستقیم،مالیات بر ارزش افزوده و نامه اتاق 
تهران پیرامون اظهار نظــر درباره ضرایب علی الراس مالیاتی 
صحبت کرد و بر لزوم مشــارکت اعضا در تشــکل ها بمنظور 
فراهم شــدن چانه زنی NGO ها در برابر دولت با در دســت 

داشتن نقطه نظرات کارشناسی اعضا، تاکید کرد.
طی این نشســت آقای مهندس صالحی مدیرعامل شــرکت 

کوشــش برق پیرامون مشــکالت مالیاتی و تامین اجتماعی 
شــرکت های تولیدی مطالبی را ایراد و از سندیکا در خواست 
رســیدگی عاجل در این باره را کرد در همین راســتا مهندس 
مســائلی درخواســت رســیدگی و توجه به  مشــکل مالیاتی 
اصفهان را از مهندس نوراله صلواتی؛ عضو شــورای اسالمی 
شهر اصفهان، مطرح و اعالم کرد که اصفهان در گرفتن بودجه 
از کشــور رتبه 28 ام را در بین 31 استان کســب کرده اما در 
پرداخــت مالیات رتبه دوم را دارد که ایــن دو با هم همخوانی 

ندارند!
دبیر شعبه اصفهان ســندیکای صنعت برق تصریح کرد: ما در 
این فرصت تالش کردیم اهمیت این موضوع را برای فعالین 
اقتصادی و اعضای ســندیکا روشــن کنیم زیرا تــا زمانی که 
قانون را درست متوجه نشویم، نمی توانیم مطالبات صحیحی 
داشته باشیم. الزمه گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی تقویت 
تشــکل های اقتصادی و برقراری ارتباطــی فعال بین اعضا با 
تشکل های اقتصادی اســت. لذا سندیکا زمانی می تواند اقدام 
موثری داشته باشد که اعضا در فعالیت های آن مشارکت کنند.  
مسائلی دررابطه با ســایر برنامه های این جلسه، اظهار داشت: 

  دست اندرکاران استان اصفهان در ضیافت افطاری سندیکا
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در این جلسه مهندس صلواتی، از اعضای شورای شهر اصفهان 
و همچنین کننده شــهرداری اصفهان از ســتاد توســعه پایدار 
حضور داشــتند و اعالم کردنــد که ما می توانیم لیســت های 
اعضای ســندیکا را به واحدهای مختلفمان ابــالغ کنیم تا از 

اعضای سندیکا در شهرداری کمک گرفته شود. 
مهدی مســائلی ضمن تاکید بر نقش شــهرداری ها در تعریف 
پروژه هــای جدید برای صنعت برق، ادامه داد: در این جلســه 
از کنندگان شهرداری و شورای شــهر درخواست کردیم که با 
توجه به اینکه بودجه شــهرداری اصفهان هشــت برابر بودجه 
عمرانی استان اصفهان است، به جای اینکه پروژه های برقی را 
به شرکت های عمرانی و ســاختمانی واگذار کنند و بعد اهالی 
برق بروند از آنها پروژه بگیرند، اجرای این پروژه ها را مستقیما 
به شرکت های برق بســپارند. برهمین اساس توجه به این مهم 
از سوی مهندس عضدی نماینده شهرداری اصفهان و همچنین 
آقای مهندس نوراله صلواتی عضو شــورای شــهر اصفهان و 

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نیز درخواست شد.
وی به یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این جلسه در باب 
بازار شــرکت های توزیع مطرح شد، اشاره کرد و تصریح کرد: 
مهندس کشانی، کننده شرکت توزیع شهرستان اصفهان در این 
جلسه حضور داشــت و ضمن ارایه گزارشی از جلسات قبلی 
شــرکت توزیع با ســندیکای برق اصفهان اعالم کرد از اینکه 
ســندیکا در باب ارزیابی ها و آموزش به شرکت توزیع کمک 

کند، استقبال می کند. 
در ادامــه مهنــدس عمــادی و مهنــدس کثیری گزارشــی از 
فعالیت های کمیته توزیع ارایه کردند و اعالم کردند که حدود 

300 الی 400 شــرکت در اصفهــان در زمینــه توزیع فعال 
هســتند و در این راستا بایستی شــرایطی فراهم شود تا بتوان 
این شرکت ها را عضو ســندیکا کرد در همین ارتباط مسائلی 
خاطرنشــان کرد: با  توجه به اینکه ما در اصفهان کمیته توزیع 
فعال می باشد و بررسی فهارس بها و قراردادهای شرکت های 
توزیع را در دســتور کار خود دارد. ما از همــه اعضا و فعالین 
صنعت برق در استان که در زمینه توزیع فعال هستند دعوت 
می کنیم تا درباره این امور به تبادل نظر بپردازند تا بتوان نتایج 
کارهای کارشناسی مربوطه را  در نهایت به شرکت های توزیع 

و مدیرعامل توانیر منعکس کرد.
برخی از مهمانان نشســت که در زمینــه توزیع فعال بودند دو 
عامل حق عضویــت قابل توجه و داشــتن کارت بازرگانی را 
مانع عضویت خود در ســندیکا اعالم کردند که در این راستا 
دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان ضمن 
اعالم اینکه درخواست بررسی و تجدید نظر در حق عضویت 
شــرکت های جدید بــه دبیرخانه ســندیکای تهران ارســال 
شده اســت از نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان درخواست 
کرد که تسهیالتی برای عضویت شرکت های کوچک در اتاق 

بازرگانی ملحوظ شود.
دبیر شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق در ادامه عنوان کرد: 
در این جلسه مهندس محســنی، معاون منابع انسانی شرکت 
برق منطقه ای اصفهان، توضیحاتی در  رابطه با کارگروه توسعه 
و ارتقاء توانمنــدی مشــاوران و پیمانکاران ارایــه داد. این 
کارگروه زیر نظر معاونت برنامه ریزی و توسعه شبکه در توانیر 
فعالیت می کند و دبیرخانه آن در برق منطقه ای اصفهان است. 

هفت شــرکت برق منطقه ای عضو این کارگروه هستند و بنده 
به عنوان کننده بخش خصوصی در این کارگروه حضور دارم. 
مهندس محسنی از فعالین بخش خصوصی صنعت برق نیز در 
این رابطه از اعضا خواســت تمام مشکالت خود در خصوص 
قراردادهایشان را در این کارگروه مطرح کنند تا از این طریق 

مسائل در سطح توانیر و وزارتخانه دنبال شود.
طی این مراســم مدعوین به معرفی خــود پرداختند و مهندس 
محســن افتخاری مدیر عامل شــرکت مدیریت تولید شهید 
منتظری و رییس هیات مدیره انجمن اصنا ،مهندس شــیرانی 
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان،مهندس ایزدی 
مدیر عامل شرکت دانشمند،مهندس فاضل مدیر عامل شرکت 

مطبا نیز ضمن معرفی خود مطالبی را بیان کردند.
مهدی مسائلی در پایان ضمن تشکر از اتاق بازرگانی اصفهان 
بابت کمــک در برگزاری مراســم از اتاق درخواســت کرد تا 
نقش سندیکا را در اتاق و کمسیون ها و کمیته های مربوطه پر 
رنگ تر کند و از اعضا در خواست مشارکت کرد و اعالم کرد 
تشکل ها بدون مشارکت اعضا ،برونداد قابل توجهی نخواهند 

داشت.
در برگزاری این مراســم خانم بحری،مهنــدس اصغری،آقای 
مهندس صافی،مهندس کثیری و شــرکت های کوشــش برق، 
بهراد، برنا برق و پردیسان فناوران نیرو همکاری و مشارکت 

داشتند. 
این مراسم که از ساعت 18 آغاز شده بود با برگزاری ضیافت 

افطاری در ساعت 22:15 پایان یافت.

  گزارش  
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 1- مقدمه
رطوبت یكي از قدیمي ترین دشمنان سیم و كابل است. وقتي كه رطوبت به داخل كابل 
نفوذ كند، مي تواند به صورت جدي بر روي كابل اثر گذار باشد.  نفوذ رطوبت به داخل كابل 
مي تواند مشخصات الكتریكي كابل مانند خازن، ضریب قدرت، مقاومت عایقي و تحمل دي 
الكتریك را كاهش دهد و حتي مي تواند  باعث اتصال كوتاه نیز شود. نفوذ رطوبت مي تواند 
باعث كاهش قابلیت انعطاف پذیري سیستم، افزایش هزینه هاي نگهداري و كاهش طول 

عمر كابل شود.  
 .... نفوذ آب در الیه هاي فلزي كابل مانند هادي، اسكرین، آرمور، ارت، غالف فلزي و 

باعث خوردگي مي شود و در عایق كابل نیز باعث ایجاد پدیده درخت  آبي مي شود.  
براي جلوگیري از نفوذ آب به داخل كابل راه هاي زیادي وجود دارد كه از آن جمله مي توان 
استفاده از الیه هاي غالف سربي، آلومینیومي و مسي را نام برد.  به طور مثال مي توان نوار 
مسي لوله اي بدون پوشش پالستیكي را نام برد كه هم به عنوان شیلد و هم به عنوان یك 

محافظ رطوبتي استفاده مي شود.  
تا  شد  باعث  نصب  دشواري هاي  و  محیطي  زیست  توجهات  قیمت،  مانند  مسائلي  اما 
جستجوها براي یافتن جایگزیني مناسب تر ادامه پیدا كند. این جایگزین  فویل هاي نازك 
فلزيـ  پالستیكي بودند كه در كابل در تمامي سطوح ولتاژ به عنوان محافظ رطوبتي كاربرد 
پیدا كردند. این نوارهای فلزي عموما از جنس مس و  آلومینیوم هستند كه از یك سمت و 
یا هر دو سمت توسط یك پلیمر شدیدا چسبنده پوشش داده مي شوند و در نتیجه به غالف 
و یا روكش نهایي مي چسبند. این  نوارها كه هم به صورت طولي و هم به صورت هلیكس 

استفاده مي شوند و درحین عملیات تزریق الیه روكش به آن مي چسبند.  
اما همه راه هاي یاد شده در باال براي كاهش نفوذ شعاعي رطوبت به داخل كابل استفاده 
مي شوند. اما زماني كه رطوبت به داخل كابل نفوذ كرد باید از  حركت آن در راستاي طولي 
كابل و آسیب زدن به طول بیشتر جلوگیري كرد. بدین منظور تحقیقات بیشتري نیز براي 
شیلد(  و  از طریق هادي  كابل   )به خصوص  راستاي طولي  در  نفوذ رطوبت  از  جلوگیري 
صورت گرفت و امروزه كابل هایي ساخته مي شوند كه در مقابل آب غیر قابل نفوذ هستند.  
برخي از مواردي كه مي توانند باعث نفوذ آب به داخل كابل شوند عبارتند از: در زمان 
انبارش به خصوص زماني كه دو انتهاي كابل كپ ) كالهك (  نخورده باشد، آسیب هاي 
نقل و جابجایي، عملیات نصب و خواباندن كابل در گودال و عملیات  در حین حمل و 
گیرد،  قرار  زیاد  آب  حجم  در  معرض  نامناسبي  صورت  به  كابل  كه  زماني  خاك ریزي، 
اتصاالت نامناسب و یا پیدا شدن عیبي در سیستم آب بندي و خیلي موارد دیگر مانند 

بالیاي طبیعي، سرقت و ...   
براي جلوگیري از نفوذ طولي آب از پودر آب بندي، الیاف آب بندي و نوارهاي آب بندي 
نیز مي توان استفاده كرد و یا مي توان تركیبي از آنها را براي آب  بندي الیه هاي مختلف 

مانند هادي هاي استرند شده فشرده و هادي هاي سگمنتال و سایر الیه ها به كار گرفت.  
راه دیگر براي جلوگیري از نفوذ رطوبت به داخل كابل استفاده از روكش مناسب است. 
هریك از روكش هاي مورد استفاده مزایایي را دارند و براي انتخاب  روكش مناسب باید 

سایر فاكتورهاي اصلي انتخاب را نیز در نظر گرفت.  
هدف از این مقاله بررسي راه هاي جلوگیري از نفوذ رطوبت به صورت طولي و شعاعي به 
داخل كابل است. بسته به میزان رطوبت موجود مي توان از یك یا  چند روش براي آب بندي 

كابل استفاده نمود. 

 2- محافظ رطوبتي طولي و شعاعي  

همانطور كه گفته شد كابل را مي توان به صورت طولي و یا به صورت شعاعي نسبت به نفوذ 
آب محافظت کرد و براي این كار از الیه ها و یا موادي كه  در ادامه آمده است استفاده مي شود 
كه هر یك از آنها وظیفه مربوط به خود را برعهده دارند، برخي از الیه ها نیز مي توانند براي 

هر دو منظور استفاده شوند.  

  2-1- محافظ رطوبتي شعاعي  
براي محافظت شعاعي كابل در مقابل نفوذ آب بوسیله مسدود كننده فلزي، دو روش وجود 
دارد. یكي از آنها استفاده از نوارهاي نسبتا نازك فویل فلزي است  كه یا به صورت ساده 
)بدون پوشش( و یا پوشش داده شده به وسیله پالستیك استفاده مي شوند و بر روي هسته 
كابل قرار مي گیرند. این نوارهاي طولي در ناحیه  اورلپ بوسیله یك چسب پالستیكي 
آب بندي مي شوند. این نوع آب بندي براي تمام سطوح ولتاژ در كابل یك مانع رطوبتي 

محسوب مي شود.  
نوع دیگر حفاظ رطوبتي فلزي، یك تیوب نسبتا ضخیم از جنس سرب، آلومینیوم، مس 
و یا برنز است كه یك حفاظت شعاعي را در برابر آب ایجاد مي کند.  سرب و آلومینیوم 
مي توانند به وسیله فرایند اكستروژن بر روي كابل قرار گیرند. همین طور مي توان نوار 
آلومینیومي، مسي و یا برنزي را به صورت طولي بر روي  هسته كابل قرار داد و لبه هاي آن 
را در كنار هم قرار داده و سپس این شكاف جوش داده مي شود تا به شكل لوله به هسته كابل 
متصل شود. همچنین مي توان بر  روي این الیه روكشي قرار داد تا حفاظتي اضافي در مقابل 

رطوبت و شرایط مكانیكي ایجاد کند.  

 2-2- محافظ رطوبتي طولي  
در صورتي كه كابل از لحاظ طولي آب بندي نشود نسبت به نفوذ طولي آب آسیب پذیر 
است، حتي در صورتي كه از لحاظ شعاعي آب بندي مناسبي داشته  باشد. در این وضعیت 
اگر به هر دلیلي آب به داخل كابل نفوذ كند، مي تواند در راستاي طولي حركت كرده و طول 

كابل های مقاوم در برابر نفوذ آب
مهدي   قربانی؛ رئیس  R&D و آموزش شركت سیمكو

me 2 gh@yahoo.com
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بلندي از كابل را معیوب نماید. حال آنكه آب  بندي مناسب باعث مي شود تا در صورت 
بروز هر گونه مشكل و نفوذ آب به داخل كابل، در راستاي طولي بیش از یك متر نفوذ 

نداشته باشد.  
كابل هاي قدرت اولیه مقاوم در برابر نفوذ طولي آب با استفاده از جاذب هاي غیر پلیمري و 
مواد پر كننده تولید مي شدند اما امروزه از جاذب هاي پلیمري به  فرم نوار، الیاف، پر كننده 
و پودر استفاده مي شود. این روش در اطراف هادي هم مركز، در زیر شیلد و یا اسكرین، 
در فضاي بین هادي ها در كابل چند رشته و  همچنین بین مفتول هاي آرمور و سایر فضاهاي 

داخل كابل به كار برده مي شود. 

آب بندي طولي كابل نیز شامل موارد زیر است:  
• آب بندي طولي هادي

• آب بندي طولي اسكرین یا شیلد  
• آب بندي فضاهاي داخلي بین هادي ها در كابل چند رشته  

• آب بندي نوار ها و یا مفتول هاي فوالدي آرمور  
• آب بندي سطح بین نوارهاي فلزي متصل با روكش و هسته كابل  

نتیجه  در  و  عایق  در  آبي  درخت  پدیده  به  منجر  در هادي  آب  حضور  بندي هادي:  آب 
معیوب شدن آن مي شود. براي این منظور از هادي هایي استفاده مي  كنند كه اصطالحا به 
) Blocked conductor ( مي گویند. براي مسدود كردن  آنها هادي هاي مسدود شده 
مسیر طولي حركت آب در این نوع هادي ها از نوار،  الیاف یا پودر آب بندي و یا تركیبي از 
آنها در طول هادي استفاده مي شود. عالوه بر این مي توان از مواد پر كننده نیمه هادي نیز 

استفاده كرد و یا مي توان بین الیه  هاي هادي، مواد نیمه هادي تزریق كرد.  
بین  تا نسبت  نیاز است  بندي استفاده مي شود  یا پودر آب  الیاف و  نوارها،  از  وقتي كه 
فضاي خالي بین هادي ها و مقدار ژله مسدود كننده مسیر آب به  صورت مناسبي ارزیابي 
شود. عالوه بر این كهنگي این مواد در طول هر ده سال در دماي كار كابل كه عموما 90 
درجه است نیز باید كامال بررسي شود. توزیع  یكنواخت این پودر در داخل هادي نیز فاكتور 

دیگري است كه باید مورد توجه قرار گیرد.  
در صورت استفاده از تركیبات پر كننده )نیمه هادي( باید توجه نمود تا تمامي فضاها در 
حین تولید پر شود، زیرا نواحي پر نشده مي تواند منجر به مسیري  براي جریان پیدا كردن 

آب شود.  

آب بندي شیلد و اسكرین: این مساله بیشتر براي كابل هاي قدرت زمیني فشار متوسط و 
فشار قوي صادق است. براي این كار مي توان از دو نوار آب بندي  در زیر و روي نوار و یا 

رشته هاي اسكرین و یا شیلد استفاده کرد.  

آب بندي فضاهاي بین هادي ها براي كابل هاي چند رشته و فضاهاي بین مفتول ها و یا نوارها 
در آرمور: در كابل هاي فشار ضعیف و فشار متوسط فضاي  بین هادي ها فضاي زیادي است 
كه آب به راحتي مي تواند در آن جریان پیدا كند. در صورت نیاز مي توان این فضاها را 
توسط نوار یا الیاف آب بندي و یا با تركیبي از  این دو پر كرد. از این روش مي توان براي 

آرمور نیز استفاده كرد.  

آب بندي نوارهاي متصل شده یا متصل نشده به روكش: براي این مورد نیز مي توان براي 
تمام سطوح ولتاژ از نوار آب بندي بین الیه ها استفاده كرد.  

در حالت كلي این مسئله نیز باید در نظر گرفته شود كه در كابل هاي فشار متوسط و فشار 
قوي به نیمه هادي نیاز است تا پیوستگي الكتریكي بین شیلد یا  اسكرین و حفاظ رطوبتي 

نوع  از  باید  بندي  آب  نوارهاي  نتیجه  در  بماند.  برقرار  عایق  نیمه هادي  حفاظ  و  فلزي 
نیمه هادي باشند.  

  3- غالف هاي فلزي  
یكي از راه هاي محافظت رطوبتي كابل استفاده از غالف فلزي از جنس آلومینیوم، مس، 
سرب و یا حتي برنز است. این نوارها را مي توان به صورت اكسترود  شده استفاده نمود و یا 
به صورت نواري بر روي كابل قرار داده و لبه هاي آن را به یكدیگر جوش داد. حتي مي توان 

براي افزایش انعطاف پذیري این غالف ها را  كروگیت نمود.  

 3-1- غالف آلومینیومي  
لوله آلومینیومي اكسترود شده و یا درز جوش شده را مي توان براي كابل هاي فشار قوي 
و فوق فشار قوي استفاده كرد. در برخي كشورها مانند فرانسه از  غالف آلومینیومي براي 
عموما  آلومینیومي  غالف  این  شود.  مي  استفاده  گسترده  صورت  به   90 kV  كابل هاي
ضخامتي حدود 0/56 میلیمتر دارد. آلومینیوم مي تواند  براي تمامي سطوح ولتاژ به عنوان 
غالف  مشكالت  مهمترین  شود.  استفاده  )آرمور(  مكانیكي  محافظ  همچنین  و  اسكرین 
آلومینیومي حفاظت در مقابل خوردگي،  خمش، مالحظات مربوط به اتصاالت و تلفات آن 

در كابل هاي فشار قوي است.  

 3-2- غالف سربي  
سرب عموما در كابل به صورت غالف براي حفاظت در مقابل خوردگي شیمیایي مورد 
استفاده قرار مي گیرد و كابل هاي با غالف سربي عموما در مناطقي  نصب مي شوند كه آلوده 
به مواد شیمیایي هستند مانند كارخانه هاي شیمیایي، پاالیشگاه ها، مخازن ذخیره سازي و 

مناطقي كه داراي درصد آب باالیي هستند و ....  
سرب اغلب با مقادیر كمي قلع و آنتیموان آلیاژ مي شود تا مقاومت آن را در برابر خستگي 

مكانیكي )مانند خستگي ناشي از حمل و نقل در مسیرهاي  طوالني( افزایش یابد.  
الیه غالف سربي تاریخچه اي طوالني دارد و در ابتدا به همراه عایق هاي پر شده با روغن 

شكل 2 : نمونه كابل تولیدي با نوار نیمه هادي آب بندي 

شكل 3 : نمونه كابل با غالف آلومینیومي كروگیت 
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استفاده مي شد اما امروزه به همراه عایق هاي جامد نیز استفاده  مي شود. 

 در سال 1993 وزارت كار آمریكا بیانیه اي را منتشر كرد كه نگراني هاي خود را در استفاده 
از غالف سربي اعالم كرد. این نگراني به دلیل تاثیر نمك سرب  بر روي محیط زیست به 

خصوص آب هاي زیر زمیني است و تنفس آن نیز خطرات شدیدي بر روي خون دارد.  
در مقابل مي توان به جاي آن از غالف هاي متصل شده به روكش استفاده کرد كه حاوي 
سرب و سایر فلزات سنگین نباشند. یكي از مزایاي مهم استفاده از  این نوارهاي متصل شده 
این است كه قابل بازیابي مجدد هستند. به دلیل وزن پایین تر و طول بیشتر بر روي قرقره، 
هزینه حمل و نقل كمتري دارند. همچنین وزن  پایین تر باعث سهولت بیشتر نصب مي شود.  

كابل هاي با غالف سربي و عایق كاغذي پر شده با روغن را مي توان بوسیله عایق هاي 
 XLPE  به همراه نوارهاي متصل شده به روكش جایگزین كرد.  

 3-3- غالف مسي
غالف مسي لخت نسبتا ضخیم بدون پوشش پالستیكي را مي توان هم به عنوان محافظ 
رطوبتي و هم به عنوان اسكرین استفاده كرد. اما استفاده از آن در  كابل هاي فشار قوي به 
دلیل محدود بودن جریان اتصال كوتاه قابل تحمل به سایز هاي كوچكتر محدود مي شود. 
بدین منظور نواري با یك شكاف در زیر روكش  قرار مي گیرد. سپس دو لبه نوار جوش 
داده مي شود و یك روكش اكسترود شده بر روي آن قرار مي گیرد. مي توان بر روي شكاف 
از نوار آب بندي استفاده کرد. این  نوار در صورت فعال شدن، متورم شده و مي تواند یك 

حفاظت اضافي در مقابل نفوذ آب ایجاد کند.  
براي افزایش انعطاف پذیري كابل مي توان این غالف مسي را كروگیت نمود، عملیات 
كروگیت كردن پس از عملیات جوش انجام مي شود. سپس یك الیه  روكش بر روي این 

لوله جوش داده شده قرار مي گیرد.  

 4- نوارهاي فلزي پوشش داده شده با پالستیك  
در سال 1960 براي اولین بار یك الیه نازك پالستیكي براي محافظت كابل در برابر نفوذ 
شعاعي در كابل مخابراتي مورد استفاده قرار گرفت و نتایج موفقت  آمیزي به همراه داشت. 
انواع مختلف كابل ها مانند كابل هاي كنترل،  به امروز در  تا  این نوارها براي این منظور 
....  به عنوان محافظ رطوبتي و شیلد  ابزار دقیق، فیبر نوري، كابل دریایي و  كواكسیال، 
استفاده مي شوند. این نوارها حتي براي كابل هاي قدرت فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار 

قوي نیز مي توانند استفاده شوند.  
هدف از این نوارها محافظت شعاعي در مقابل نفوذ آب است و شامل نوارهاي فلزي و 

نوارهاي فلزي پوشش داده شده با مواد پالستیكي در یك سمت و یا  هر دو سمت هستند.  
هرگاه بخواهیم نوار به روكش بچسبد مي توان از نوارهاي با پوشش پالستیكي استفاده كرد 
و در صورتي كه هدف افزایش انعطاف پذیري باشد مي توان آن را  كروگیت كرد. در حالتي 
كه نوار با پوشش پالستیكي باشد در فرایند اكستروژن مي تواند بوسیله حرارت در ناحیه 

اورلپ آب بندي شود.  
این نوار باید به اندازه كافي ضخیم باشد تا هیچ سوراخي بر روي آن ایجاد نشود و همچنین 
تحمل شرایط مكانیكي را در زمان تولید، نصب و استفاده داشته  باشد. چنین آسیبي بدین 

معناست كه محافظ رطوبتي از بین رفته است.  
در صورتیكه نوار پوشش پالستیكي داشته باشد یك محافظ رطوبتي مناسبي است اما در 
صورتي كه نوار بدون پوشش باشد در ناحیه اورلپ راه نفوذ وجود دارد  و باید از یك نوار 
آب بندي استفاده نمود و در این حالت تمایل به خوردگي فلز به دلیل وجود آب در سطح 

نوار و روكش بیشتر است.  
باید  فلزي  الیه  و  الیه  این  بین  باشد.  عایق  یا  و  تواند هادي  مي  پالستیكي  الیه  جنس 

چسبندگي مناسبي وجود داشته باشد.  
برابر  در  مقاومت  باشد  داشته  وجود  پالستیكي  پوشش  سمت  دو  هر  در  كه  صورتي  در 
سمت  دو  كه  هر  نوارهایي  از  پایین  ولتاژ  كابل هاي  براي  معموال  دارد.  بهتري  خوردگي 
پوشش پالستیكي دارند استفاده مي شود و در كابل هاي فشار متوسط و فشار قوي نیز از 
نوارهایي كه در یك سمت پوشش پالستیكي دارند استفاده مي  شود. دلیل این استفاده در 
فشار ضعیف به خاطر كاهش خوردگي است زیرا در گاهي اوقات از این نوار به عنوان شیلد 
الكتریكي نیز استفاده مي شود كه در این حالت  نیاز به پیوستگي الكتریكي دارد. اما از آنجا 
كه عموما در كابل هاي فشار متوسط محافظ رطوبتي در مقابل نفوذ طولي آب وجود دارد، 
در نتیجه احتمال خوردگي بسیار  پایین است. بنابراین نوارهاي یك رو پالستیك استفاده 
مي شود. با این حال دلیل اصلي استفاده از نوارهاي یك رو پالستیك در كابل هاي فشار 
متوسط و فشار قوي  این است كه سمت بدون پوشش آن مي تواند در تمام طول كابل با 

شیلد كابل پیوستگي الكتریكي داشته باشد.  
یكي از مهمترین اختالفات بین نوارهاي یك رو پوشش داده شده و هر دو رو پوشش داده 
شده در این است كه نوار هاي دو رو پوشش داده شده به راحتي  آب بندي مي شوند و فقط 
نیاز است تا این دو وجه در ناحیه اورلپ به یكدیگر جوش داده شوند. اما براي نوارهاي یك 
رو پوشش داده شده، در ناحیه اورلپ یك وجه  پالستیكي و یك وجه فلزي بر روي یكدیگر 
قرار مي گیرند و جوش دادن آن مستلزم انرژي زیادي است. براي این كار نیز از روش هاي 
پیش گرم متنوعي استفاده  مي شود. اگر این حرارت كافي باشد مي تواند آب بندي مشابه 
نوارهاي هر دو رو پوشش داده شده ایجاد نماید. اما این كار از نقطه نظر عملي بسیار دشوار 
است و  ممكن است فقط براي كابل هاي فشار ضعیف با قطر پایین امكان پذیر باشد. براي 
از نوارهاي فلزي یك  رو  آب بندي اورلپ در كابل هاي فشار متوسط و فشار قوي كه 

پالستیك استفاده مي شود از چسب جوش گرم نیز مي توان استفاده كرد.  

 4-1- نوار آلومینیومي پوشش داده شده با پالستیك  
نوارهاي آلومینیومي پوشش داده شده با پالستیك متداول ترین نوع نوارها براي حفاظت 

شكل 4 : نمونه كابل با غالف سربي 

شكل 5 : نوار آلومینیوم كوپلیمر با روكش پالستیكي در دو سمت 
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در مقابل نفوذ رطوبت است كه براي تمامي سطوح ولتاژ استفاده مي  شود و مهمترین مزیت 
آن از نظر اقتصادي است.  

 این نوارها در كابل هاي فشار ضعیف آلومینیومي مي توانند به عنوان شیلد استفاده شود. 
اما در صورتي كه در نواحي با رعد و برق فراوان استفاده شوند فقط  مي تواند نقش محافظ 
رطوبتي داشته باشند. نوار هاي آلومینیوم پوشش داده شده در كابل هاي فشار متوسط، فشار 
قوي و فوق فشار قوي نمي توانند هم به عنوان  شیلد و هم به عنوان محافظ رطوبتي استفاده 

شوند، در نتیجه فقط به عنوان محافظ رطوبتي استفاده مي شوند.  

 4-2- نوار مسي پوشش داده شده با پالستیك
نوار مسي پوشش داده شده را نیز مي توان در تمامي سطوح ولتاژ به عنوان محافظ رطوبتي 
استفاده كرد. در كابل هاي فشار ضعیف غالبا نوار مسي هم به  عنوان شیلد و هم به عنوان 
محافظ رطوبتي استفاده مي شود. در كابل فشار متوسط و فشار قوي نیز عموما بر روي 

رشته هاي اسكرین استفاده مي شود.  
این مساله را نیز همواره باید در نظر گرفت كه براي جلوگیري از خوردگي گالوانیك باید 
جنس نوار را از جنس اسكرین انتخاب نمود، زیرا به طور مثال اگر  جنس رشته ها مس و 

جنس نوار آلومینیوم باشد مي تواند ایجاد پیل گالوانیك کند.  
یكي دیگر از مزایاي مس این است كه راحت تر مي تواند در انتهاي مدار به ترمینال وصل 
شود. در اتصاالت و ترمینال ها مس مي تواند ساده تر از سایر مواد  جوش داده شده و كلمپ 

شود.  
نوار مسي پوشش داده شده مي تواند در كابل هاي فشار ضعیف و برخي از كابل هاي فشار 
متوسط هم به عنوان شیلد و هم به عنوان محافظ رطوبتي  استفاده شود. نوار مسي زماني 
انتخاب مي شود كه رسانایي باالیي مورد نیاز باشد. در كابل هاي فشار متوسط و فشار قوي 
نوار مسي پوشش داده شده كه به عنوان  محافظ رطوبتي استفاده مي شود مي تواند به عنوان 

مكمل رشته هاي اسكرین، نقش اسكرین را داشته باشد.  

 4-3- نوار سربي پوشش داده شده با پالستیك
نوار فویل سربي با پوشش پالستیكي به عنوان محافظ رطوبتي و به صورت چسبیده به 
روكش استفاده مي شود . براي كاهش امكان ایجاد سوراخ  هاي  سوزني و همچنین فراهم 
كردن مقاومت در برابر خستگي باید سرب ضخامت مناسبي داشته باشد. از نظر زیست 
محیطي نیز استفاده از نوار سربي نسبت به غالف  سربي، بدلیل حجم كمتر سرب استفاده 
شده خیلي بیشتر قابل قبول است. این فویل هاي نازك بدلیل وجود الیه پالستیكي از محیط 
ایزوله هستند. عالوه بر این،  اتصال چسبنده بین الیه پالستیكي و سرب، تماس بین سرب 

با رطوبت محیط راحداقل مي کند.  
ثابت شده است كه این ساختار در حین بارگذاري حرارتي مشابه یك نوار پالستیكي رفتار 

مي كند. در نتیجه مي تواند با الیه پلیمري كه به آن متصل شده  است منبسط شود و در اتصال 
با آن باقي بماند. همچنین این مساله نیز ثابت شده است كه نوار مسي و آلومینیومي پوشش 

داده شده با پالستیك چنین رفتاري را  نشان نمي دهند.  

 5- تركیبات پر كننده  
تركیبات پر كننده موادي هستند با ویسكوزیه باال كه معموال با فشار و دماي باال به كابل 

تزریق مي شود.  
این مواد عموما در كابل هاي مخابراتي و فیبر كاربرد دارند و براي پر كردن فضاهاي خالي 
هسته كابل و اطراف الیه هاي فلزي استفاده مي شوند. در یك  كابل مخابراتي حدودا نیمي 
از فضاي داخل هسته، فضاي خالي است. این مواد باید تمامي فضاي خالي داخل كابل را پر 

كنند تا راهي براي نفوذ آب به داخل كابل  باقي نماند.  
در سال 1968 ، آزمایشگاه هاي تلفن بل اولین طراحي این كابل را اعالم كرد كه در آن 
فضاهاي خالي هوا توسط پلي اتیلن و ژله پر شده بود. در این حالت  با آسیب دیدن روكش، 

این مواد پركننده مانع از نفوذ آب به داخل هسته مي شدند.  
در مجموع استفاده از این مواد چند مزیت عمده دارد:  

• جلوگیري از نفوذ شعاعي آب به داخل كابل در صورت آسیب دیدن روكش  
• پایداري مشخصات الكتریكي )به صورت تجربي این مسئله مشخص شده كابلي را كه 
براي چندین هفته در آب غوطه ور ساخته اند مقدار خازن كمتر از یك  درصد تغییرات 

داشته است(  
• استفاده از روكش هاي اقتصادي تر  

• جلوگیري از نفوذ آب در راستاي طولي كابل در صورت آسیب دیدن  

انواعي از تركیبات پر كننده نیز هستند كه در كنار روغن هاي معدني و سایر فراورده هاي 
نفتي، با مقدار مشخصي گرانول جاذب آب تركیب مي شوند. در  نتیجه زماني كه در معرض 

آب قرار مي گیرند به كلویید تبدیل مي شوند و مي توانند مسیر عبور آب رامسدود كنند.  
تركیبات پر كننده اي كه به صورت سنتي استفاده مي شوند در صورتي مي توانند مسیر آب 
را مسدود كنند كه كامال فضاهاي خالي را پر كنند اما تركیبات  پركننده مسدود كننده آب كه 
حاوي پودر آب بندي هستند، مي توانند بهتر آب بندي نمایند و حجم كمتري نیز مصرف 

مي شوند.  

 6- نوارهاي آب بندي
این نوارها متشكل از یك یا چند الیاف غیر بافته شده به همراه سایر موادي كه براي حفظ 
العاده  فوق  نوارها  پودرهاي  این  داخل  در  است، هستند.  نیاز  مورد  مكانیكي  یكپارچگي 
جاذب )پودر هاي آب بندي( قرار مي گیرد و به نوار قابلیت جاذب آب و یا مسدود كننده 

آب را مي دهد.  
 
  
  

شكل 6 : نمونه كابل تولید شده با آلومینیوم كوپلیمر و روكش پلي اتیلن به همراه نوار نیمه هادي آب بندي 
بین آلومینیوم كوپلیمر و اسكرین

شكل 7 : نوار آب بندي )سمت راست( و نوار آب بندي نیمه هادي )سمت چپ( 
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این نوارها همچنین مي توانند از الیاف مصنوعي بافته شده تشكیل شوند كه یك سمت آنها 
بوسیله پودرهاي جاذب پوشش داده شده است.  

نوار هاي آب بندي مي توانند به دور كابل تابیده شده و اجزاء زیرین را كنار یكدیگر نگه 
دارند. این نوارها مي توانند از جنس غیر هادي و یا نیمه هادي  باشند. نوارهاي جاذب رطوبت 
وقتي در مجاورت آب قرار مي گیرند آن را جذب كرده و منبسط مي شوند و راه نفوذ آن 

را مي بندند.  
داده  پوشش  رو  یك  رطوبتي  محافظ  و  اسكرین  رشته هاي  بین  نوارها  این  از  كه  زماني 
شده استفاده مي شود براي اتصال الكتریكي بین این دو به منظور  تقویت اسكرین، باید از 

نوارهاي آب بندي نوع نیمه هادي استفاده کرد.  

 7- الیاف آب بندي
الیاف آب بندي، تارهایي به هم تنیده از تركیب تارهاي پلیمري، تارهاي فوق العاده جاذب 

و تارهاي محافظ هلیكس و طولي هستند.  

 

این تارها مي توانند به صورت طولي و یا هلیكس در اطراف اجزاء كابل استفاده شوند. الیاف 
آب بندي عموما براي آب بندي هادي استفاده مي شوند مانند  اطراف استرند مركزي هادي، 
اطراف الیه هاي هادي فشرده شده یا در اطراف قطعه هاي فشرده شده در هادي سگمنتال. 
اما از این الیاف مي توان در سایر منافذ نیز  استفاده کرد. محل استفاده و مقدار مورد نیاز 
این الیاف در كابل به میزان قدرت آب بندي مورد نیاز و فضاهاي خالي موجود در كابل 

بستگي دارد.  

  8- پودر آب بندي  
مانند صنایع  دارند و در صنایع مختلف  متنوع وجود  به صورتي  العاده جاذب  مواد فوق 
بهداشتي، بسته بندي مواد غذایي و ... استفاده مي شوند. مهمترین  فاكتورهاي در انتخاب این 

مواد عبارتند از سرعت جذب، ظرفیت جذب و پایداري حرارتي.  
 یكي از مهمترین جاذب هاي مورد استفاده در صنعت كابل سازي پلي اكریلیك ها هستند.  
آنها پلیمرهایي آب دوست هستند كه مي توانند آب را جذب كنند  و به دلیل ساختار پلیمري 

در آن حل نمي شوند.  
تبدیل  مانند  ژله  ماده  به یك  و  متورم شده  با آب  تماس  به محض  بندي  پودر هاي آب 
مي شوند و در منطقه اي محدود از نفوذ طولي آب جلوگیري مي كنند.  پودر آب بندي 
عموما در حفاظ نیمه هادي كابل استفاده مي شود اما به صورت مستقیم نیز مي توان در بین 

الیه هاي هادي استفاده كرد.  
همچنین باید این نكته را نیز یادآور شد كه توانایي پودر هاي آب بندي و همچنین نوارها 
و الیاف در آب دریا ممكن است به صورت چشمگیري كاهش یابد،  در نتیجه براي این 

مصارف باید از انواع مخصوص آن استفاده کرد.  

 9- انتخاب مواد روكش  
وقتي براي اولین بار در سال 1960 كابل ولتاژ متوسط با عایق  XLPE  نصب شد، تولید 
كنندگان كابل و تجهیزات الكتریكي، انتظار داشتند كه براي 20 یا  حتي 30 سال به طور 
مطمئن مورد بهره برداري قرار گیرد. اما عمر برخي از این كابل هاي اولیه خیلي كمتر از آن 
چیزي بود كه انتظار مي رفت. در آن زمان  مهندسین كابل و مواد شناسان به مسائلي مانند 
تاثیر رطوبت و تنش ناشي از ولتاژ و سایر عیوبي كه در تركیب كابل باعث سرعت بخشیدن 
به خوردگي رشته ها و  نوارها و ایجاد پدیده درخت آبي مي شد، آگاهي نداشتند. این عیوب 
به شدت بر روي عملكرد كابل ها موثر بودند و باعث شدند تا بسیاري از كابل ها بعد از فقط 

10  الي 15 سال از رده خارج شوند.  
با معیوب شدن این كابل ها عالقه زیادي نیز به سمت مطالعه براي یافتن راه هاي جلوگیري 
از نفوذ طولي و شعاعي آب به داخل كابل هدایت شد. امروزه  روش هایي مانند استفاده از 
 XLPE  مقاوم در برابر درخت آبي و یا استفاده از الستیك هاي اتیلن پروپیلن ) EPR ( به 
جاي  XLPE  براي كابل هاي فشار متوسط و  استفاده از روكش نهایي به جاي استفاده از 

 1600  mm 2 شكل 8 : الیاف آب بندي در اطراف قطاع هاي هادي میلیكن سایز

شكل 10 : دستگاه پودرزن شركت سیمكو در حال كار
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كابل هاي بدون روكش بكار گرفته مي شود.  
براي روكش كابل ها مي توان پلي اتیلن سبك خطي ) LLDPE ( را انتخاب کرد، اما در 
صورتي كه به مقاومت در برابر سایش بیشتري نیاز باشد مي توان از  پلي اتیلن با دانسیته 
متوسط ) MDPE ( و یا پلي اتیلن سنگین ) HDPE ( و یا حتي پلي پروپیلن ) PP ( را 
انتخاب نمود. طیف وسیعي نیز از تركیبات  PVC  وجود  دارند كه مي توان براي این منظور 
بسته به سایر الزامات استفاده نمود. معموال مواقعي كه خصوصیت ممانعت از انتشار شعله 
نیاز باشد از مواد  PVC  و یا  CPE   استفاده مي شود. در مواقعي كه براي روكش نیاز به 
سطح پاییني از انتشار آالینده هاي احتراق و خورندگي مورد نیاز باشد مي توان از تركیباتي 

از پلي اتیلن كه حاوي  هالوژن نیستند و در برابر انتشار شعله مقاوم هستند استفاده نمود.  
در اتحادیه اروپا الزاماتي وجود دارد كه به عنوان رهنمودهاي  RoHS  شناخته مي شوند. این 
رهنمودها در خصوص مقاومت در برابر انتشار شعله و سایر  افزودني هاي مواد پالستیكي 
مورد استفاده در صنایع برق و الكترونیك مانند كابل استفاده مي شود. به صورت كلي این 
رهنمود سطح سرب، كادمیوم، جیوه، كروم  هگزاولنت، پلي برومینات بي فنیل ) PBB ( و 
پلي برومینات دي فنیل اتر ) PBDE ( را محدود مي كند. در نهایت، انتخاب نهایي مواد به 

الزامات مكانیكي و شیمیایي  تحت شرایط آتش بستگي دارد.  
یكي از مهمترین فاكتورها براي انتخاب روكش این است كه با قسمت چسبنده نوار محافظ 

رطوبتي مورد استفاده سازگاري مناسبي داشته باشد و به آن  بچسبد.  

 XLPE  -1-9  مقاوم در برابر پدیده درخت آبي  
همانطور كه قبال گفته شد درخت آبي مي تواند عمر كابل هاي با عایق  XLPE  را كاهش 

دهد. نمونه اي از درخت آبي در شكل زیر نشان داده شده است.  
درخت آبي )یا درخت الكتریكي( به معناي شكاف برداشتن الكتریكي است كه در مواد 
پلیمري رخ مي دهد. این نامگذاري به دلیل شكل آن است كه شبیه به  درخت است. این 
درخت دلیل اصلي از بین رفتن تجهیزات الكتریكي با عایق پلیمري مانند كابل است. پس 

از اینكه این درخت ایجاد مي شود، شكاف رشد كرده و  باعث تخریب عایق مي شود و به 
همین دلیل وجود آن در عایق تجهیزات ولتاژ باال مجاز نیست.  

     
درختان آبي براي ماه ها و یا حتي سال ها نسبتا به كندي رشد مي كنند. با رشد این درخت 
آبي، در نوك آنها استرس هاي الكتریكي مي تواند افزایش یابد و  درخت الكتریكي ایجاد 
نماید. سپس این درخت الكتریكي به سرعت رشد مي كند تا به جایي كه عایق به اندازه 
كافي ضعیف شده و دیگر نمي تواند در مقابل ولتاژ  اعمال شده و عیوب الكتریكي اتفاق 

افتاده مقاومت كند.  
اقدامات زیادي را مي توان انجام داد تا رشد درخت الكتریكي را كاهش یابد. اما رویكردي 
را كه عموما به تایید رسیده و انجام مي شود استفاده از مواد عایقي  مهندسي شده مخصوصي 
  XLPE  است كه به منظور محدود كردن رشد درخت آبي طراحي شده است. این مواد

مقاوم در برابر درخت آبي خوانده مي شوند. این مواد  عایقي به همراه استفاده از مواد 
نیمه هادي تمیز و فرایند تولید دقیق مي تواند نگراني ها را در این خصوص برطرف كند. 
در این حالت خواص الكتریكي بسیار خوب  XLPE  )تحمل دي الكتریك باال و تلفات 
دي الكتریك بسیار پایین( ثابت باقي مي ماند. عایق  XLPE  مقاوم در برابر درخت آبي 
در اوایل سال 1980 تجاري شد و  بیش از 30 سال است كه به صورت مطمئن استفاده 

مي شود.  

 10- نتیجه گیري  
دو راه براي نفوذ آب به داخل كابل وجود دارد، یكي به صورت شعاعي از طریق عبور از 

الیه هاي مختلف و دیگري به صورت طولي یا نفوذ در راستاي طولي  كابل است.  
براي جلوگیري از نفوذ شعاعي مي توان از غالف هاي فلزي مانند غالف سربي، مسي و یا 
آلومینیومي استفاده كرد. یا اینكه از نوارهاي فلزي با پوشش  پالستیكي در یك رو و یا هر 
دو رو استفاده نمود. استفاده از نوارها نسبت به غالف ها از لحاظ اقتصادي بسیار مقرون 
به صرفه تر هستند و از لحاظ عملكردي  خصوصیات مناسبي دارند. بر روي این الیه باید 

از روكش هاي چسبنده استفاده نمود تا نوار به روكش چسبیده و كامال آب بندي شود.   
در صورتي كه به هر دلیل آب به داخل كابل نفوذ كند، در راستاي طولي آب حركت کرده 
و به طول زیادي از كابل آسیب مي زند. براي حل این مشكل مي  توان كابل را در راستاي 
طولي نیز آب بندي کرد. بهترین راه محافظت طولي استفاده از نوارهاي آب بندي، الیاف 
و یا پودر آب بندي است. همه آنها جاذب رطوبت  هستند با نفوذ رطوبت آن را جذب 

كرده و متورم مي شوند و جلوي نفوذ آن را مي گیرند.  
با انتخاب الیه هاي پلیمري مناسب نیز مي توان نفوذ رطوبت به داخل كابل را كاهش داد. 
همچنین مي توان براي كابل هاي فشار قوي و فوق فشار قوي  عایق  XLPE  را از نوع 
مقاوم در برابر پدیده درخت آبي انتخاب کرد تا در صورت نفوذ رطوبت اثرات سوء آن 

كمتر باشد.  
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چکیده
 كافي نبودن ضریب جذب نور یكي از مهمترین مشكالتي است كه تاثیر بسزایي در فراگیر 
نشدن بهره برداري از نور خورشید در  تولید انرژي الكتریكي داشته است. در این بین قالب 
جاذب هاي نوري با گذشت زمان عمر مفید و كارایي خود را به دالیل مختلف از  دست داده 
و غیر قابل استفاده مي شوند. همین موضوع باعث مي شود كه بهره برداري از انرژي هاي 
دیگري نظیر آب، باد، امواج، ضربه و   ... نمود بیشتري پیدا كنند. لیكن با پیشرفتي كه در 
سالیان اخیر در زمینه   تولید و افزایش كارایي   نانو مواد و استفاده از این تکنولوژی در  تولید 
فتوسل ها  ایجاد شده است، در این مقاله به بررسي تاثیر كادمیوم تلورایید و تاثیر نقاط 

كوانتمي آن در تجاري سازي تولید سلول  هاي خورشیدي مي پردازیم  
واژه های کلیدی - كادمیوم تلورایید-سلول هاي خورشیدي – انرژي.  

 1.  مقدمه
صرفه اقتصادي و پایداري منابع انرژي، دو مسأله مهم  براي بقاء زندگي مدرن و امروزي 
بشر هستند. در دو دهه گذشته نزدیك به 85  درصد انرژي تولید شده توسط بشر از طریق 
سوخت هایي مانند نفت، گاز طبیعي و ذغال سنگ  تأمین شده است. در همین دو دهه بشر 
 خواسته و ناخواسته خود را درگیر بكارگیري و تبدیل انرژي هاي تجدید پذیر کرده تا بتواند 
نیاز سیري ناپذیر خود به انرژي را سیراب و  افق هاي جدیدي را در خلق و تولید انرژي هاي 
نو ایجاد کند. سلول هاي خورشیدي با بازده 15درصدي از فن آوري تولیدي  برخوردارند 
كه این میزان در سالیان اخیر منجر به تولید انواع مختلف  سلول هاي خورشیدی توسعه 

یافته شده که بعضی از آنها بازدهی  نزدیک 40درصدي را تجربه مي کنند.    
در حال حاضر كارایي سلول های نوري كه به صورت تجاری در حال تولید هستند، بین 
8 تا 11 درصد در حال نوسان است و در نمونه  های تحقیقاتی در بهترین شرایط، بازدهی 
تا 51 درصدی از خود نشان مي دهند، در حالی که 52 روز   تابش خورشید، انرژی معادل 
بازده  نهفته نفت و گاز و ذغال سنگ کره   زمین تولید می کند. سیر تکامل  تمام  ذخایر 
آزمایشگاه های مطرح و پیشرو در   زمینه بازدهي سلول ها،  بین 2 تا  12 درصد برآورد شده 
است. به عنوان مثال سیستم کریستالی فتوولتائیک بر پایه سیلیکون 11-10 درصد بازده 
خواهد داشت، اگرچه  سلول های خورشیدی از این دست که در آزمایشگاه   ساخته می شوند، 

بازدهی 52 درصدي دارند. 
در نانو مواد ممکن است ما اشیایی را   کشف کنیم که یک بعد یا دو بعد یا حتی چهار بعد 
توصیف شوند. اختالف اصلی در   بررسی مواد نانو  تکنولوژیکی نسبت سطح به توده است 
که عبارتست از تعداد   اتم های مرزی سطح تقسیم بر تعداد کل اتم ها  که این دسته از مواد 
با این  خاصیت بی نظیر   مي توانند در ساخت پیل ها و صفحات مورد استفاده قرار گیرند. 
اگر این   مواد تنها در یک بعد به مقیاس نانو کاهش و در   دو بعد دیگر   همچنان بزرگ باقی 
بمانند به ساختاری می رسیم كه در صورت محبوس سازی در   یک بعد انجام شده ذره در 
دو بعد دارای  طیف پیوسته انرژی است و در یک   بعد بر روی ترازهای گسسته حرکت کند 

كه به این ساختار چاه کوانتومی گفته می   شود.  
اگر دو بعد به مقیاس نانو کاهش یابد و بعد دیگر همچنان بزرگ باقی بماند، ساختار حاصل 
سیم کوانتومی است. اگر به کوچک کردن  اندازه ادامه دهیم   که هر سه بعد به اندازه زیر 
نانومتر برسد با نقطه ی کوانتومی یا نانو   ساختارهای صفر بعدی مي رسیم. نقاط کوانتومی، 
 نانو کریستال های نیمه هادی با   قطري تا 12  نانومتر هستند که بعد از تحریک شدن، از 
خود تولید نور كرده و   به طور معمول از 522 تا   12222 اتم تشکیل شده اند. ساختار 
کلی یک نقطه ی   کوانتومی، شامل هسته، پوسته و پوشش  دهنده است. این ساختارهای 
صفر بعدی را   می توان بر مبنای مواد فلزی نیکل پالتین کبالت و مواد نیمه رسانا   همچون  

کادمیوم  )Cdse( ، تلورید کادمیوم  )Cdte(   وسولفید  کادمیوم  )cds(   تقسیم   بندی کرد. 
نقاط کوانتومی به ازای هر فوتون می توانند به  هنگام قرار گرفتن در معرض نور ماوراء 
که سلول های   است  در   حالی  این  و  کنند  تولید  را  الکترون  از یک  انرژی  بیش  بنفش، 
خورشیدی سیلیکونی رایج، توانایی تولید یک الکترون را   دارند. از  آنجایی که این ذرات 
مختلف،  پذیر  انعطاف  را   روی سطوح  آنها  توان  می  بسیار کوچک هستند،  کوانتومی، 
اسپری کرد. در نتیجه از یک سو،   تولید پیل های خورشیدی با قیمت پایین تری نسبت به 
پیل های خورشیدی رایج انجام   می شود و از سویی دیگر، نقاط کوانتومی به شدت  به هم 
فشرد شده و فاصله میان   نقاط  کوانتومی کاهش می یابد که این موضوع موجب افزایش 
بهره تبدیل انرژی و   تولید جریان الکتریسیته  می شود و کاربرد وسیع نانو مواد که در بین 
129 عنصر   شناخته شده هر کدام می تواند راه جدیدی را به دنیای انرژی خورشیدی و یا  

 انرژی های تجدید پذیر بگشاید . 

 2.  نسل سوم سلول های خورشیدی
خورشید یکی از منابع تأمین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست   محیطی 
است که از دیرباز به روش های گوناگون  مورد  استفاده بشر قرار گرفته   است. در سال های 
اخیر، استفاده از این منبع انرژی باعث به وجود آمدن کوره   ها و سلول های  خورشیدی 
مبدل  انرژی شده است. سلول خورشیدی، وسیله ای است که   انرژی خورشید را به وسیله  
اثر فوتوولتائیک تبدیل به الکتریسیته و بدون اتصال  به منبع ولتاژ خارجی به برق تبدیل 
می کند. امروزه، بیشتر از 88 درصد سلول های خورشیدی تجاری ساخته شده از سیلیکون 
هستند، در  حالی که استفاده از سیلیکون در دستگاه فوتوولتائیک ممکن است به دلیل قیمت 

باالي تولید محدود است.  
با  مقایسه  در  رنگ  با  شده  حساس  سلول های   خورشیدی  ویژگی های  از  کلی،  طور  به 
سلول های خورشیدی معدنی می توان به   هزینه  پایین تولید، تنوع رنگ و شکل، انعطاف 
پذیری و سبک وزنی اشاره کرد و این در حالی است که سلول های خورشیدی حساس شده 
با  رنگ نسبت به سلول های خورشیدی معدنی بازده پایین تری نشان می دهند که الزام 

است به طور قابل   توجهی بهبود داده شوند.  
سلول خورشیدی حساس شده با رنگ از دسته سلول های   نازک به شمار می آیند و تنها نمونه 
ای از فناوری نسل سوم سلول های   خورشیدی هستند که تاکنون به مرحله تجاری سازی 
رسیده اند. پدیده فوتوولتائیک فقط با برخی از طول موج ها ایجاد می شود. این به  آن دلیل 
است   که بسته های نور یا فوتون هاباید از یک حداقل انرژی برای برانگیختن الکترون های 
ماده برخوردار باشند. بخشی از فوتون  ها که انرژی کافی برای برانگیختن   الکترون در 
مولکول یا نیمه رسانا را نداشته باشند، توسط ماده فوتوولتاییک   جذب نمی شوند. از سوی 
 دیگر، اگر انرژی فوتون بیشتر از میزان انرژی الزم   برای برانگیختن الکترون را داشته 
باشد، انرژی اضافی به هدر می رود. این دو پدیده  باعث   می شود که 20 درصد از انرژی 
نانو ساختار ها و  با  خورشید بدون مصرف باقی بماند. نسل سوم سلول های خورشیدی 
قابلیت  وسیع کاربرد هستند كه شاید تنها بازدهي و راندمان در آنها به عنوان هدف اصلي 
به شمار مي آیند، به عبارتي دیگر سایر مشخصات )عمر  مفید، وزن، رنگ، استحكام و ...(  

در كنار راندمان خودنمایي مي كنند .  

 3.  مزایای مواد نانوساختار
ارتباط بین فتوولتائیک و مواد نانوساختار ارتباطي غیر قابل گسستن است. ایده اصلی 
این است که در فصل مشترک دو نوع نیمه هادی با  استفاده از جذب   انرژی خورشیدی، 
الکترونـ  حفره ایجاد شود و با  جدا کردن آنها جریان ایجاد   مي كند. انتخاب نیمه هادی های 
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مناسب  به طوری که بیشترین الکترون ـ حفره را تولید   کنند و بارها را بدون ترکیب مجدد 
به الکترود هدایت کنند چالش پیش روی سلول   های  خورشیدی است.  

ادوات  در  که  دارند  ممتازی  خواص  نانوسیم ها  و  نانوذرات  همچون  ساختار  نانو  مواد 
فتوولتائیک می توان از آنها بهره گرفت. سیستم های  نانو نسبت سطح به حجم بسیار زیادی 
را دارا هستند که   آنها را قادر می کند، فصل مشترک بسیار بزرگی در حجم بسیار کم   ایجاد 
کنند. این  مزیت یعنی افزایش چگالی فصل مشترک، باعث افزایش سطح جاذب   نور می 
شود و  به نوبه خود کارایی را افزایش می دهد. دومین مزیت  مواد نانوساختار محدودیت 
کوانتومی است که خواص اپتیکی و   الکترونیکی ممتازی در آنها پدید می آورد. استفاده 
از نانوساختارها به ما  این امکان را می دهد تا خواص اپتیکی آنها را   کنترل کرد. زمانی که 
الکترون ـ حفره در  یک نانوذره محدود می   شود آنها مقادیر انرژی  دقیقی را می توانند 
اشغال کنند و فواصل بین انرژی   ها تابعی از اندازه ذره خواهد بود. محدودیت کوانتومی 
در وهله اول کنترل جذب   اپتیکی را از طریق اندازه ذره مقدور می سازد و تابش خورشید 
متشکل از فوتون هایی با انرژی متفاوت   است و امکان جذب بخش های  مختلف طیف 
خورشید را با ذراتی با اندازه متفاوت   مقدور می سازد .   وقتی فوتونی با انرژی چند برابر 
گاف در یک نقطه کوانتومی جذب  شود، انرژی   اضافی به جای تولید حرارت چندین جفت 

الکترون- حفره تولید می کند.  

 4.  پتانسیل صرفه اقتصادی
مزیت دیگر نانو مواد این است كه پتانسیل تولید ادوات فتوولتائیک ارزان   قیمت را دارند 
یعنی در مقایسه با کریستال سیلیکون، روش های  امکان تولید نانوساختارها به روش های 
است.  پذیر  امکان  چاپ  و  نشان  با  بزرگ  صفحات  دادن  پوشش  همچنین  و  تر  جدید 
سلول های  خورشیدی نازک برپایه سیلیکون،  CdTe  به شیوه های گران قیمت در حال 
تولید هستند یک شیوه عملی که می تواند در آینده به   ارزان  سازي تولید منجر شود این 
است که زیر الیه ها را با نانوذرات نیمه هادی بپوشانیم تا اینکه الیه نازکی با خواص مشابه 
الیه  نازک حاصل  از   فناوری خالء حاصل شود. به این روش می توان تکنیک های ارزان 
قیمت چاپ   سلول خورشیدی را از محلول کلوئیدی نانوذرات  روی،  زیر الیه چاپ کرد. 
تقریبًا   تمامی نانوذرات به شیوه شیمیایی ساخته می شوند که پتانسیل کاربرد در   سلول های 

خورشیدی ارزان  قیمت را دارا هستند.  

 5.  بررسی خواص  نقاط کوانتومی
در نقاط کوانتومی الکترون ها درست مثل وضعیت یک اتم، موقعیت های گسسته ای   از 
انرژی را اشغال  می کنند و نقاط کوانتومی شباهت  زیادی به اتم های واقعی   دارند، به همین 
علت در مکانیک کوانتومی به آن ها لفظ »اتم های مصنوعی« می   دهند. نقاط کوانتومی 
طیف  نشری نوری گسسته ای راکه مربوط به ترازهای الکترونی گسسته)مانند اتم های 
واقعی( می شود را دارا هستند. نقاط کوانتومی نیمه رسانا  زمانی که با اتم واقعی مقایسه می 

شوند، ویژگی   مشخصی دارند، تعداد الکترون های آزاد را می توان به کمک ابزارخارجی  
یا   تعداد  با 3،2،1،  اتم های مصنوعی  به  برای دستیابی  تر  این  یک راه آسان   تغییر داد. 

بیشتری الکترون است. 
بنابراین اضافه و یا کم کردن الکترون ها به   ذرات کوانتومی طیف وسیعی از مواد مصنوعی 
را در اختیار بشر قرار خواهد داد. با این وجود  نباید فراموش کرد که مواد مصنوعی تولید 
شده توسط این روش، خصوصیات مواد   اصلی را به تمامی دارا نخواهند بود. به نظر می رسد 
که  سرانجام مواد ساخته   شده، درواقع متشکل از نانو ربات هایی خواهند بود که از لحاظ 
ظاهری   وعملکرد،تحت فرمان انسان قرارخواهند  گرفت. یکی از خاصیت های مهم نقاط 
کوانتومی نیمه رسانا منبع کلومبی است. این   بدین معناست که اگر سدهای تونل زنی یک 
نقطه به  اندازه کافی باال باشد ،به   انرژی خارجی برای تزریق یک الکترون اضافه به داخل 

نقاط کوانتومی نیمه رسانا   نیاز است.  
همه نیمه رساناها شامل تعدادی نوار انرژی هستند. هر نوار   انرژی نیز دارای   تعدادی تراز 
انرژی است درواقع بازة مشخصی از انرژی را   داراست. وقتی    یک الکترون انرژی متفاوتی 
از الکترون دیگر دارد، گفته   می شود که در یک   تراز انرژی متفاوت قرار دارد. خاصیت 
ذاتی  الکترون ها باعث   می شود که بیش   از دو الکترون نتوانند در هر تراز انرژی قرار بگیرند. 
در یک   توده بزرگ از   ماده نیمه رسانا، ترازهای انرژی  بسیار نزدیک هم   هستند؛ آن قدر  
 نزدیک که به صورت یک بازه پیوسته توصیف می  شوند، یعنی تفاوت   انرژی دو   تراز 
مجاور در حد صفر  است. بین نوارهای انرژی، فاصله ای )گپ (وجود   دارد که هیچ الکترونی 
نمی تواند درون آن قرار گیرد و الکترون ها   مجاز به   داشتن انرژی  در این فاصله نیستند، این 
فاصله را گاف انرژی   می گوییم. الکترون هایی که ترازهای پایین گپ را اشغال می کنند 
»الکترون های   ظرفیت در   باند ظرفیت« و الکترون های ترازهای باالی گپ »الکترون های 

رسانش   در باند   رسانش« نامیده می شوند. 
در   مواد نیمه رسانا به حالت توده ای درصد بسیار کمی از   الکترون ها در نوار رسانش قرار 
می گیرند و بیشتر الکترون ها در نوار ظرفیت   قرار  می گیرند، به طوری که آنها را تقریبًا 
پرمی کنند. همین پدیده باعث   می شود که مواد نیمه رسانا در حالت عادی )غیر برانگیخته( 
نارسانای  جریان   الکتریکی باشند. اگر الکترون های بیشتری بخواهند در باند رسانش قرار 
گیرند، باید انرژی کافی برای باالرفتن از گپ انرژی دریافت  کنند. تحریک با نور،   میدان 
الکتریکی یا گرما می تواند تعدادی از الکترون ها را از نوار ظرفیت به   نوار رسانش بفرستد. 
در این حالت، تراز  ظرفیتی که خالی می شود، »حفره« نام   دارد، زیرا در طی این رویداد، یک 

حفره موقت در نوار ظرفیت به وجود   می آید . 
تحریکی   که باعث جهش الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش و ایجاد حفره می شود،  
 باید انرژی ای بیش از پهنای گپ داشته باشد.  انرژی پهنای گپ در   نیمه رساناهای توده ای، 
مقدار ثابتی است که تنها به ترکیب آن مواد بستگی   دارد. الکترون هایی که به نوار رسانش 
 برانگیخته شده اند، بعد از مدتی   دوباره با از دست دادن انرژِی ، به نوار ظرفیت برمی گردند. 
بدین ترتیب،   انرژی را به صورت پرتوهای نور  مرئی )یا همان فوتون( ساطع می کنند. 
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هر چه   گاف انرژی بزرگ تر باشد، انرژی پرتوهای نور مرئی که از جسم ساطع می شود، 
بیشتر است  و پرتوهای نور مرئی به سمت رنگ آبی تمایل می یابند. در مقابل،   هر چه گاف 
انرژی کوچک تر باشد، انرژی پرتوهای نور مرئی که از  جسم ساطع   می شود، کم تر است و 
پرتوهای نور مرئی به سمت رنگ قرمز تمایل می یابند. از   آنجا که گاف انرژی نیمه رسانا 

کاماًل معین  است، نور تنها در طول موج   معینی   تابش می شود . 

 6.  کاربرد نقاط کوانتومی
جدیدترین کاربرد نقاط کوانتومی در زمینه علوم زیست شناسی،   سلول های خورشیدی 
و ابزار اپتوالکترونیک است. استفاده از نقاط  کوانتومی   در سلول های خورشیدی کارایی 
تبدیل نور خورشید به انرژی را افزایش می دهد. گزارش شده است که استفاده از کادمیم 
نانوسیم های تیتانیوم دی اکسید کارایی را به  با   سولفید و کادمیم تلورید   سولفید همراه 

ترتیب به   میزان 300 تا 350 درصد افزایش می دهد . 

 7.  روشهای سنتز نقاط کوانتومی   
  1.    سنتز کلوئیدی

  2.فراوری 
3.خود آرایی ویروسی    

  4.خود آرایی الکترو شیمیایی 
5. نقاط کوانتومی بدون کادمیوم    

 8.  سنتزکلوییدی چیست؟
در سنتز کلوئیدی نمک های فلزی به صورت محلول تحت   شرایط کنترل شده، به حالت  
از   متشکل  جزئی  سه  کلوئیدی  در   سیستمی  کوانتومی  نقاط  سنتز  آیند.  می  در   بلوری 
 پیش سازها، سورفکتانت آلی و حالل هستند. سورفکتانت ها موادی   آلی هستند که یک 
سرقطبی)    آب  گریز( و یک سر غیر قطبی )آب دوست( دارند. سر   قطبی محلول در آب 
است، اما   سر غیر قطبی در آب حل نمی شود و به همین علت  این   مواد همیشه به سطح آب 
می   آیند و چون سطح آب محدود آست، این ملکول ها یک   الیه ی نازک به هم فشرده و 
منظم را تشکیل می  دهند. به این خاصیت "خود   ساماندهی" می گویند. انواع مواد شوینده 
از   این نوع هستند و در مواد شوینده سر   غیر قطبی به چربی ها  وروغن ها می چسبد و در  

 نتیجه می توانیم آنها را با آب   بشوییم.  
مهمترین مرحله در این روش جلوگیری از   بزرگ شدن بیش از حد و مطلوب این   بلورهای 
نانومتری است که با تغییر دما یا   افزودن مواد  خاتمه دهنده واکنش   یا تثبیت کننده ها صورت 
می گیرد. در این   حالت، برای جلوگیری از   به هم پیوستن ذرات کوانتومی، آنها را با یک الیه 
از   سورَفکتنت ها   می پوشانند. هر چه مراحل سنتز دقیق تر کنترل شوند ذرات   یکنواخت تری 

به   وجود می آیند. 

 9.  نتیجه گیري  
كادمیم تلوراید ضریب جذب نور بسیار باالیی دارد. فقط مقدار کمی از کادمیم   تلوراید 
)ضخامت 2-8 میکرون( برای الیه جذب کننده   )100مرتبه نازک تر از   سلول خورشیدی 
معمولی کریستالی سیلیکونی( مورد نیاز است. عالوه بر این، گاف   باند کادمیم تلوراید به 
خوبی با  طیف خورشیدی مطابقت دارد و به گاف باندی که   باالترین ضریب تبدیل نظری 
را تولید می کند بسیار نزدیک است. همچنین کادمیم  تلوراید می تواند بر روی بستر های 
ارزان، مانند شیشه و   پالستیک رسوب گذاری شود. به طور کلی، سلول های کادمیم تلوراید 
می توانند   ابتدایی ترین فناوری برای سیستم های فتوولتائیک کم هزینه باشند. رکورد   بازده 
کادمیم تلوراید در عمل کمتر از مقدار ماکزیمم نظری )29  درصد( ، و زیر 14    درصد است .   
در   یک سلول خورشیدی کادمیم تلوراید از الیه نازک، یک نیمه هادی، جهت   تبدیل نور به 
 الکتریسته  استفاده می شود. سلول خورشیدی بر پایه   CdTe  تنها سلول هایي هستند که در 
ارزانی رکورد سیلیکون  کریستالی را می شکند به ویژه در  سیستم های   چند کیلوواتی.  دلیل 
ارزانی این است که در یک متر مربع  از این سلول   خورشیدی مقدار کادمیم به کار رفته 
کمتر از یک باتری  نیکل کادمیوم است.  کادمیوم موجود در این سلول ها در صورت رها 

شدن سمی خواهد بود، اگرچه در عملکرد معمولی آن چنین  امکانی  وجود ندارد. 
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تعریف بودجه عملیاتي
بودجه عملیاتي سیستمي است كه در آن منابع مصرف مي شوند تا نتیجه اي منطقي، معقول 
و در راستاي اهداف سازمان ها  به دست بیاید. در این نظام، بودجه بندي بر مبناي اهداف 
صورت مي گیرد. در بودجه بندي عملیاتي سازمان ها با یك طرح  كلي ) plan (، یك سري 
برنامه و تعداد بسیار زیادي پروژه روبرو هستند. در این شیوه در یك قالب كلي، طرح ها، 
برنامه  ها و پروژه ها مورد بررسي و ارزیابي قرار مي گیرند و با نگرش سیستمي، بودجه 
بندي مي شود. در این نظام بودجه بندي،  امكان مقایسه پروژه ها و برنامه ها با هم و انتخاب 
اثربخش ترین آنها در نیل به اهداف كلي وجود خواهد داشت و از این  طریق مدیران الیق 

از مدیران ناالیق تمیز داده مي شوند.  
عوامل مهم و موثر در تهیه یك بودجه جامع عملیاتي شامل كمیت و حجم عملیات و 
فعالیت ها، كیفیت عملیات و فعالیت  ها و قیمت تمام شده عملیات است. در واقع تعیین 
با برنامه و اهداف  سازمان دارد و  و مشخص کردن عملیات سازمان، ارتباط مستقیمي 
همچنین كیفیت عملیات و بهاي تمام شده فعالیت ها مي بایست دقیقٌا برآورد شوند و به 
همان مبلغ بهاي  تمام شده خدمات یا كاال، به سازمان ها بودجه تخصیص یابد و مدیریت 
موظف مي شود كه فعالیت هاي خود را با كیفیت و  بهاي تمام شده استاندارد و از پیش 

تعیین شده به انجام برساند.  
این نكته دقیقٌا انتقادي است كه كارشناسان به اجراي یكباره این نظام بودجه بندي وارد 
مي دانند. در ایران و در جریان  برنامه سوم توسعه درصد بسیار كمي از سازمان ها با كمك 
شركت هاي مشاوره یا با همكاري مراكز علمي و پژوهشي از  قبیل دانشگاه ها، اقدام به 
اجراي  براي  کردند.  خود  خدمات  شده  تمام  بهاي  تعیین  به  مربوط  پروژه هاي  اجراي 
بودجه بندي  عملیاتي الزم است تمامي بخش ها، سازمان ها، ادارات كل و وزارتخانه ها 
فعالیت هاي خود را مستند و بهاي تمام شده  آن را محاسبه كنند، و سپس دولت به اجراي 

بودجه نویسي به شیوه عملیاتي بپردازد. 

روش هاي تنظیم بودجه
بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزینه. هر یك از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت 
هر چه بیشتر سنجیده شوند؛ زیرا  برآورد ارقامي كه پایه و اساس منطقي نداشته باشد نه تنها 

مفید نیست، بلكه مي تواند زیانبار نیز باشد. 
چون بودجه نوعي برنامه است و بودجه نویسي نیز نوعي برنامه ریزي، تا حد امكان باید 
این برنامه را استواري بخشید؛ از  این رو براي پیش بیني در درآمدها و برآورد هزینه ها 
روش هاي مختلفي ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمي و فني  به اهمیت آنها افزوده 

مي شود. 
با توجه به طبقه بندي هاي به عمل آمده از بودجه الزم است به روش تهیه و تنظیم بودجه 

نیز كه مبتني بر همان طبقه  بندي هاست اشاره داشته باشیم. در همین راستا روش هاي تهیه 
و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح مي  كنیم: 

   
روش هاي برآورد و تنظیم درآمدها: 

تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله اي اساسي در بودجه بندي است. حجم بودجه و برنامه هاي 
دولت بیش از آنكه متاثر از  نیازهاي عمومي جامعه باشد، انعكاس از درآمدها و منابع در 

دسترس است. 
روش تهیه و تنظیم درآمد ) پیش بیني درآمد (، یعني پیش بیني چگونگي و محل كسب 
درآمد دولت. پیش بیني درآمدهاي  دولت با توجه به اینكه مخارج دولتي در درجه اول، 
تابع درآمدها و وضع مالي دولت است امري بسیار فني و دقیق است؛  هر چند كه باید در 
هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادي براي هر یك از منابع درآمد از چند روش به طور 
همزمان  استفاده شود. پیش بیني ها و برآوردهاي دولت صرف نظر از طبقه بندي هاي آنها 
به چهار روش ارائه مي شود كه عبارتند از:  روش سالم ما قبل آخر، روش حد متوسطه ها، 

روش پیش بیني مستقیم و روش سنجیده منظم. 

روش سال ما قبل آخر
در این روش از بودجه سال مالي گذشته یعني سالي كه بالفاصله قبل از سال مالي جاري 
قرار دارد استفاده مي شود؛ زیرا  اجراي بودجه سال مالي جاري هنوز خاتمه نیافته است و 
برآورد درآمدها از آخرین بودجه اي كه اجراي آن خاتمه پذیرفته  است، گرفته مي شود. 
مثاًل براي پیش بیني درآمدهاي سال 1380 درآمدهاي تحقق یافته و قطعي سال 1378 
مورد  استفاده قرار مي گیرد. در این روش كه در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار 
گرفت، براي پیش بیني درآمدهاي سال  آتي درآمدهاي قطعي سال گذشته مالك عمل 

قرار مي گیرد. 
این روش داراي مزایا و معایبي است. از محاسن این روش آن است كه چون درآمدهاي 
سال قبل قطعًا وصول شده است،  بودجه، تعادل و استحكام خواهد یافت. عیب این روش 
نیز آن است كه در این بین یك سال مالي فاصله دارد؛ یعني در  مثال فوق سال 1379 
نادیده گرفته مي شود. عالوه برآن اوضاع و احوال اقتصادي هر روز تحت تاثیر پدیده هاي 

جدیدي  است كه با گذشته تفاوت دارد. 

روش حد متوسطه ها
در این روش حد متوسطه افزایش یا كاهش هر یك از انواع درآمدها را در یك دوره قبلي 
)سه تا پنج سال( به دست آورده  است . بر اساس آن درآمد سال آینده را پیش بیني مي كنند. 
روش سال ما قبل آخر با افزایش متوسط كه به روش حد متوسطه ها معروف است، در 

بایدها و نبایدهای بودجه عملیاتی موفق
بخش اول

بهزاد قاسم نژاد؛ کارشناس ارشد حسابداری
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سال 1883 در فرانسه مامور شد.  مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالي 
به سال دیگر در اختالل چند سال گذشته محاسبه مي شود و پس از  به دست آمدن آهنگ 

آن، درآمد سال ما قبل آخر اضافه مي شود. 
مثاًل براي محاسبه درآمد دولت از مالیات هاي مستقیم در سال 1379 درصد تغییر درآمد 
قطعي دولت از منبع مذكور را طي  سالهاي 1378   –   1369 محاسبه و سپس متوسط 
تحقیق را به دست مي آورند و با فرض اینكه رشد به دست آمده در سال   78-79 نیز تكرار 
خواهد شد، درآمد سال 1379 را محاسبه مي كنند. بدین ترتیب اگر مثاًل درآمد مالیات 
مستقیم به طور  متوسط 10 درصد افزایش یابد، رقم 10 درصد را به درآمد سال ما قبل 
آخر و سپس به درآمد سال جاري مي افزایند.   علیرغم متداول بودن این روش در بسیاري 
از كشورها، چون این روش با توجه به وقایع اقتصادي سال هاي قبل محاسبه  مي شود، 

تحقق آنها مورد تردید است و استفاده از آن بدون اشكال نیست. 

روش پیش بیني مستقیم: 
در این روش كارشناسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل گرایش هاي اقتصادي، مبالغ وصول 
شده درآمد در سال هاي قبل و  سایر آمارها و اطالعات، اثر عوامل گوناگون را بر هر یك از 
انواع درآمدها در مدت محدودي از زمان مي سنجند و سپس با  تكیه بر تخصص و تجارب 

خویش مبادرت به پیش بیني درآمد براي دوره آتي مي کنند. 
در این روش كه عماًل پس از جنگ جهاني دوم اشاعه یافت اوضاع و احوال اقتصادي 
اقتصادي دولت  به سیاست هاي  با توجه  از روش هاي آماري دقیقًا  بررسي و  با استفاده 

درآمدها پیش بیني مي شود. 

روش سنجیده منظم: 
این روش داراي فنون و فرمول هاي خاص است و پیش بیني درآمد بر اساس تجزیه و 
تحلیل همبستگي و جمع آوري  پرسشنامه هاي نمونه و غیره انجام مي شود. در تجزیه و 
تحلیل همبستگي، ارتباط میان وصول مالیات ها و منایع مختلف  درآمد در طي دوره یا 
دوره هاي معین اقتصادي مورد مطالعه قرار مي گیرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پیش 
بیني  وضع اقتصادي در دوره آتي میزان درآمدهاي پیش بیني مي شود. شایان ذكر است كه 
این روش در سال 1952 در فرانسه  جهت از بین بردن خطاهاي فاحش روش هاي پیشین 

معمول شد. ضریب اشتباه این روش تنها یك درصد بود.  
از آنجا كه در این روش از فنون آماري پیشرفته اي چون ضریب همبستگي، سري هاي 
زماني و محاسبه كشش پذیري  استفاده مي شود در كشورهایي كه در بسیاري از زمینه ها 
با فقر یا نقص آماري مواجه هستند استفاده از روش برآورد  مستقیم دشوار خواهد بود. در 
كشور ما در موارد عدیده این روش مورد عمل قرار مي گیرد و بایستي كارشناسان پیش 

بیني  كننده درآمد در هر مورد با فنون فوق آشنایي كامل داشته باشند. 

روش هاي برآورد هزینه ها )طرف دیگر بودجه( 
روش تنظیم بودجه متداول: 

بودجه متداول یا سنتي یعني بودجه اي كه در آن اعتبارات هر سازمان دولتي به تفكیك 
فصول و موارد هزینه مشخص مي  شود. در این روش بودجه ریزي، نوع و ماهیت هزینه ها 
نشان داده مي شود. ولي مشخص نمي شود كه هر هزینه براي نیل  به كدام هدف و یا براي 

اجراي كدام برنامه و یا فعالیت خاص انجام شده است.  
به  از  قبل  سال ها  متداول،  ریزي  بودجه  روش  از  گسترده  استفاده  اصلي  علل  از  یكي 
با حسابداري دولتي  كارگیري سایر روش هاي بودجه ریزي،  ارتباط نزدیك این روش 
و امكان اعمال كنترل بودجه مناسب در آن است؛ زیرا در طبقه بندي اعتبارات  بر حسب 

فصول و مواد، براي هر یك از انواع مخارج جاري و سرمایه اعتباري معین تصویب مي 
شود تا هزینه هاي مربوط  به كاال و خدمات خریداري شده در سال اجراي بودجه در محدوده 
اعتبارات مصوب انجام شوند. بدیهي است هر اندازه  اعتبارات مصوب به فصول و مواد 
هزینه بیشتري تقسیم شوند، به همان میزان انعطاف پذیري در اجراي بودجه و اختیارات 
 موسسات دولتي در مصرف اعتبارات كاهش خواهد یافت و بر عكس، تقسیم اعتبارات 
به فصول و مواد هزینه كمتر، موجب  انعطاف پذیري بیشتر در اجراي بودجه و وسیع تر 
شدن اختیارات مسئوالن اجرایي خواهد شد. در ایران تحوالت بودجه اي  در سنوات اخیر 
صورت گرفته است و بودجه متداول تا سال 1343 كه بودجه در وزارت دارایي تهیه مي 

شد تنها روش  بودجه ریزي بود. 
همانطوركه اشاره شد در بودجه متداول بر خالف بودجه برنامه اي و عملیاتي هدفها و 
وظایف چندان روشن نیست؛ هر چند  كه به طور غیر مستقیم نوع هزینه مشخص است 
)مثل حقوق و دستمزد(. این طرز تهیه بودجه خطوط اساسي و روابط برنامه  ها و هدف ها 
را نشان نمیدهد . مثال اینكه اعتبار ماده مزبور براي چه عملیاتي است، مشخص نیست. 
آنچه در بودجه متداول  اهمیت دارد، عبارت است از سازمان و مواد هزینه. به عبارت دیگر 
كافي است كه مشخص كنیم بودجه كدام سازمان دولتي  یا وزارتخانه اي تهیه مي شود و 
مواد هزینه آن چیست. بنابراین، در این بودجه فقط با دو نوع طبقه بندي سر و كار داریم. 

تهیه كنندگان این نوع بودجه نیازها و اطالعات و ارقامي را كه مثال از وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت بهداشت و درمان و  امثال آن جمع مي شود به صورت پول تقویم و در 

مقابل، عناوین مواد هزینه را منظور مي كنند.       
در بودجه متداول برآورد هزینه معمواًل بر مبناي هزینه هاي قطعي سال ما قبل آخر و نیمه 
اول سال جاري به عمل مي آید  و تغییرات حجم كار در پیش بیني هزینه دقیقًا مورد بررسي 
قرار نمي گیرد. معذالك تصویب اعتبار در قالب موارد هزینه  محدودیتي در خرج به وجود 
مي آورد و از این رو همان طور كه اشاره شد هر قدر اعتبارات به موارد ریز بیشتري تقسیم 
شود  قابلیت انعطاف بودجه كمتر مي شود؛ زیرا نقل و انتقاالت اعتبارات از یك ماده به 
ماده دیگر داخل یك فصل یا بین فصول  مختلف بودجه معمواًل فقط تا میزان معین و تحت 

شرایط خاصي امكان پذیر است. 

مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول: مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول را مي توان به شرح 
زیر بیان کرد: 

 1.شناسایي كامل وضع موجود دستگاه اجرایي: 
اموال و  به وزارتخانه. شامل شناسایي كلیه  اموال و دارایي هاي متعلق  ـ شناسایي كلیه 
دارایي هاي متعلق به وزارتخانه در  حال حاضر و استفاده كامل از تمام آنها و در غیر این 

صورت علت عدم استفاده از آنهاست. 
ـ هزینه هاي دستگاه به تفكیك. هزینه هاي پرسنلي، اداري، سرمایه اي، درصد هر یك از 
آنها به كل هزینه در سه سال  متوالي، پرداخت هاي انتقالي و درصد آن به كل هزینه را شامل 

مي شود. 
ـ اطالعات مربوط به استخدام كاركنان. چون در غالب دستگاه ها هزینه هاي پرسنلي رقم 
عمده اي است الزم است  اطالعات كافي را موارد زیر تهیه شود: تعداد كاركنان موجود، 
تقاضاي دستگاه در سال قبل، علل نیاز به كاركنان اضافي،  نوع استخدام از نظر تخصیص 

اعتبار مورد نیاز، بازنشستگان. 
ـ اطالعات مربوط به درآمدهاي دستگاه. در تهیه بودجه دستگاه ها نخست تنوع درآمدهاي 
آنها را مورد رسیدگي قرار مي  گیرد. در رسیدگي به این درآمدها باید این نكات مورد توجه 
و تجزیه و تحلیل قرار گیرد: چه مقدار از درآمد عمومي دولت به  وسیله دستگاه وصول مي 
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شود و چه راه هایي براي افزایش اینگونه درآمدها وجود دارد؟ به مقدار افزایش در حجم 
عملیات  دستگاه براي افزایش درآمد آن بایستي صورت گیرد و هزینه آن چقدر است؟ در 
صورت امكان هزینه هاي اضافي مزبور با  افزایش درآمد مقایسه شود. همچنین الزم است 
بررسي شود که درآمدهاي اختصاصي دستگاه و علل افزایش یا كاهش آنها  در سال بودجه 
نسبت به سال جاري چیست و چه درآمدهاي جدید را مي توان پیش بیني کرد كه قسمتي 

از هزینه هاي  دستگاه را جبران كند ؟  

اطالعات در موارد ارز مورد نیاز، در مورد هزینه هاي ارزي جمع آوري اطالعات زیر 
ضروري است : 

ـ مصرف ارز سال قبل به تفكیك كاال و خدمات  
ـ تعهدات منتقل شده از سه سال به جاري تفكیك كاال و خدمات  

ـ داشتن اطالعات از امكانات ارزي كشور  

 2. پیش بیني نیازها براي سال بودجه 
پس از شناسایي وضع كلي باید نیازها را براي سال بودجه پیش بیني كرد. نقص عمده 
بودجه متداول این است كه چون بر  خالف بودجه برنامه اي و عملیاتي هدف مشخص 
و روشني در آن وجود ندارد و بحث و تصمیم گیري ها بر اساس وضع  موجود صورت 
مي گیرد در بررسي علت تغییرات به پاسخ هاي ناقص و مبهم اكتفا مي شود. مثاًل هدف 

توسعه و افزایش  پزشك در تهیه بودجه متداول مشخص نیست. 

 3-تبدیل نیازهاي پیش بیني شده به ارزش پولي:  
در این مرحله باید ارزش پولي آنچه از نیازهاي مختلف پرسنلي و اداري و سایر موارد 
برآورد شده است با توجه به قوانین و  مقررات )مثل قوانین استخدامي و وضع حقوق و 
دستمزد(، تغییر قیمت و دستمزد، امكانات جابه جا كردن و انتقال و نظایر  آن برآورد شود 
و در هر مورد به هر ماده یا جزء ماده و ریز ماده از هزینه هایي كه الزم باشد، منظور شود. 
مجموع این هزینه  ها كه به صورت مواد هزینه و فصل تجلي مي كند، بودجه وزارتخانه را 

به صورت متداول نشان مي دهد. 

بودجه ریزي افزایشي
این روش با شیوه تغییرات جزئي در تصمیم گیري انطباق دارد. طبق این روش ، براي 
تصمیم گیري جدید به تصمیم هایي  كه قباًل در زمینه مورد نظر گرفته شده مراجعه و باتوجه 
براي  افزایشي  بودجه  ریزي  مي شود.  داده  آنها  در  تغییراتي جزئي  موجود،  نیازهاي  به 
ابداع شده  از كار عظیم و پر درد سر بودجه نویسي ساالنه  ناشي  از مشكالت  اجتناب 
است. بدین ترتیب  هر سال مجددًا از اول اقدام به كار پیچیده بودجه نویسي نمي شود؛ بلكه 
بودجه ریزان با قبول بودجه سال گذشته توجه را  روي تغییرات افزایشي متمركز مي كنند. 
در این شیوه ، بودجه سال گذشته به عنوان پایه اي براي مصارف جاري فرض  شده، افزایش 
ساالنه اي براي آن در نظر گرفته مي شود كه بستگي به روند تغییرات قیمت ها، تغییر حجم 

عملیات موجود،  تقبل وظایف جدید از طرف دولت و عواملي از این قبیل دارد. 

بودجه برنامه اي  
بودجه برنامه بودجه اي است كه در آن اعتبارات سازمان هاي دولتي بر حسب وظایف ، 
برنامه ها و فعالیت هایي كه آنها  باید در سال مالي اجراي بودجه براي نیل به اهداف خود 
انجام دهند، پیش بیني مي شود. به عبارت دیگر ، در بودجه برنامه  اي مشخص مي شود كه 

دولت و دستگاه هاي دولتي در سال جاري بودجه اواًل چه اهداف، وظایف و مقاصد مصوبي 
دارند  و ثانیًا براي نیل به اهداف و مقاصد مذكور باید چه برنامه ها، عملیات و فعالیت هایي 
را با چه میزان اعتبارات انجام دهند.  پروفسور بركهد در مورد بودجه برنامه اي مي گوید: 
»اگر بخواهیم در دنیاي فعلي بودجه را ابزار و وسیله كار مدیران بدانیم  باید در تقسیم بندي 

مخارج، هدف و غایت خرج را رعایت كنیم.« 
در بودجه برنامه اي نیز مانند بودجه متداول از طبقه بندي اعتبارات بر حسب فصول و 
مواد هزینه استفاده مي شود. با این  تفاوت كه در بودجه متداول، كل اعتبارات هر سازمان 
دولتي در فصول و مواد هزینه مختلف پیش بیني مي شود، در صورتي  كه در بودجه برنامه 
اي، اعتبارات هر یك از برنامه ها و فعالیت ها و طرح هاي سازمان دولتي در قالب فصول 

و مواد هزینه  پیش بیني مي شود. 
الزم به توضیح است كه در بودجه برنامه اي برخي از كشورها، فقط برنامه ها به فصول و 
مواد هزینه تقسیم مي شوند، در  حالي كه در برخي دیگر از كشورها فعالیت ها و طرح ها 
نیز به صورت فصول و مواد هزینه پیش بیني مي شوند. آنچه مسلم  است آن است كه در 
نظام حسابداري دولتي كشورهایي كه از روش بودجه ریزي برنامه اي استفاده مي کنند، 
طبقه بندي  هاي بودجه اي مذكور عینًا باید در حساب هاي دولتي منعكس شوند. بنابراین 
هزینه هاي هر وزارتخانه یا موسسه دولتي نیز  باید اواًل به تفكیك برنامه ها و فعالیت ها و 
طرح هاي مورد اجرا در آن سازمان و ثانیًا در داخل طبقه بندي هاي مذكور، به  تفكیك 

فصول و مواد هزینه نشان داده شوند. 
بودجه برنامه اي، همان طور كه از نام آن پیداست، عملیات سازمان را به شكل برنامه كار 
تنظیم و در دسترس مي گذارد.  این نوع بودجه را اولین بار در سال 1949 كمیسیون هوور 
عنوان كرد كه از طرف ترومن رئیس جمهور امریكا مامور بررسي  هاي الزم جهت اصالح 

مدیریت در سازمان هاي دولتي شده بود. 
مساله اساسي در تنظیم بودجه برنامه اي توجه به عملیاتي است كه باید اجرا شود، البته در 
بودجه برنامه اي وجود مواد  هزینه انكار نمي شود؛ زیرا به هر ترتیب باید دولت بداند چقدر 
براي هزینه هاي پرسنلي خرج مي كند، چه مقدار لوازم و  ماشین آالت مي خرد و امثال آن. 
در روش بودجه برنامه اي مواد هزینه در داخل برنامه و یا فعالیت تهیه و تنظیم مي شود )نه 
براي وزارتخانه به نحوي كه در  بودجه متداول معمول است(. به عنوان مثال فرض كنید 
بودجه وزارت آموزش و پرورش در قالب مواد هزینه آورده شود،  مثاًل بیان شود حقوق 
و دستمزد 100 میلیون ریال، اجاره 40 میلیون ریال و هزینه هاي اداري 20 میلیون ریال 
)جمع 400  میلیون ریال(؛ آنچه مسلم است این رقم كل و حتي رقم تفكیكي مواد هزینه 

نشان دهنده وظیفه و كار و برنامه هاي وزارت  آموزش و پرورش نیست. 
در بودجه برنامه اي به عنوان مثال، اول آموزش و پرورش در نظر گرفته مي شود و سپس 
این وظایف به نحوي طبقه بندي  مي شود كه به صورت برنامه هاي مشخصي درآید؛ مثاًل 
این  با  غیره.  و  متوسطه حرفه  اي  آموزش  برنامه  ابتدایي،  آموزش  برنامه  گفته مي شود 

طبقه بندي اولین قدم جهت بودجه برنامه اي برداشته مي شود.  
در مرحله بعد اعتبار مورد نیاز هر برنامه جداگانه بر اساس مواد هزینه تهیه و تنظیم مي شود 
و بدین ترتیب ضمن اینكه هدف  از اجراي هر برنامه مشخص و روشن مي شود مخارج 
اینكه  به  با  توجه  البته  مي شود.  منظور  بودجه  در  و  برآورد  آنها  اجراي  نیز جهت  الزم 
وظایف دولت ها در كشورهاي مختلف با هم اختالف دارند، انتخاب برنامه یا فعالیت جنبه 
قراردادي دارد. به  همین دلیل ممكن است مثاًل آموزش در كشوري یك برنامه تلقي شود و 
در كشور دیگر فعالیتي معین كه جزئي از یك  برنامه است. آنچه اهمیت دارد این است كه 
برآورد هزینه از كوچكترین واحد تقسیم بندي شروع مي شود و مانند طبقه بندي  عملیاتي به 
شكل هرم است؛ یعني مجموع هزینه هاي چند فعالیت هزینه یك برنامه، مجموع هزینه هاي 
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چند برنامه هزینه  یك فصل و باالخره مجموع هزینه هاي چند فصل هزینه امور را تشكیل 
مي دهد. 

نظام بودجه برنامه اي عالوه بر اینكه وسیله شناخت ماهیت وظایف و عملیات را فراهم 
مي آورد، امر تصمیم گیري چه در  مورد انتخاب برنامه ها و چه در باب اجرا و كنترل آنها را 
آسان مي سازد؛ زیرا در بودجه متداول هنگام رسیدگي به بودجه،  ضوابطي جهت قضاوت 
واقعي درباره آن وجود ندارد، مثاًل اگر وزارت بهداري براي سال آینده درخواست صد 
واحد پول كند  توجیه آن به صورت مواد هزینه حقیقي را نشان نمي دهد و برا ي كاهش یا 
افزایش آن دلیلي وجود ندارد؛ در حالي كه در  بودجه برنامه اي به آساني مي توان ارتباط 
هزینه ها با عملیات را سنجید و چنانچه سیاست عمومي دولت ایجاب كند اعتبار  نیز براي 
آن در نظر گرفت و در غیر اینصورت قسمتي از عملیات وزارت بهداري را حذف و از 

منظور نمودن اعتبار نیز صرفنظر  كرد.  
فایده دیگر نظام بودجه برنامه اي سهولت كنترل عملیات و بهبود مدیریت در این نظام 
احیانًا  و  عملیات  نوع  مورد  در  گیري  از  تصمیم  است  عبارت  آن  دیگر  مزیت  است. 
جلوگیري از دوباره كاري هایي كه از انجام وظایف مشابه در چند سازمان دولتي  ناشي 
عناوین  با  اجرایي  دستگاههاي  سازمان  و  تشكیالت  باید  آل  ایده  شرایط  در  مي شود. 
برنامه ها برابر باشد و در این  صورت در داخل هر وزارتخانه مدیر برنامه تعیین و مسئولیت 

اجرایي بودجه برنامه اي مربوط به او واگذار خواهد شد. 
الزامًا بر حسب برنامه نبود، به  البته در تمام وارد تشكیالت داخلي سازمان هاي دولتي 
عواملي از قبیل ارباب رجوع و مناطق  جغرافیایي بستگي دارد. مثاًل اداره كل كشاورزي 
در یك استان تمام برنامه هاي كشاورزي را انجام مي دهد. حال این  سوال پیش مي آید كه 

آیا مدیر كل كشاورزي مجري تمام برنامه در منطقه است یا اینكه عملیات هر برنامه توسط 
مدیر  همان برنامه در مركز باید هدایت شود؟

به هر مساله اي كه از نظر بودجه اي وجود دارد این است كه اگر مثاًل از تراكتورهاي اداره 
كشاورزي در چندین برنامه  استفاده شود جزو هزینه كدام برنامه به حساب مي آید. در 
اینگونه موارد كارشناسان بودجه با ضوابطي كه در اختیار دارند مي  توانند تفكیك قابل 

مالحظه اي از منابع را به ترتیب غالب بودن در یك برنامه ارائه کنند. 

بودجه عملیاتي  
بودجه عملیاتي یا بودجه بر حسب عملیات بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایي كه 
سازمان هاي دولتي تصدي اجراي  آنها را به عهده دارند، تنظیم مي شود. در تنظیم این نوع 
بودجه به جاي توجه به كاالها و خدماتي كه دولت خریداري مي  كند و یا به عبارتي به جاي 
توجه به وسایل اجراي فعالیت ها، خود فعالیت و مخارج كارهایي كه باید انجام شود، مورد 

توجه  قرار مي گیرد. 
در بودجه عملیاتي عالوه بر تفكیك اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها 
حجم عملیات و هزینه هاي اجراي  عملیات دولت و دستگاه هاي دولتي طبق روش هاي 
عملي اي مانند حسابداري قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیري  مي شوند. ارقام پیش بیني 
شده در بودجه عملیاتي باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلي برنامه ها و عملیات و نیز 
قیمت  تمام شده آنها باشد. براي مثال در بودجه عملیاتي مشخص شود كه قیمت تمام شده 
یك تخت بیمارستان چقدر باید باشد و  یك بیمارستان صد تختخوابي چقدر هزینه و زمان 

ادامه دارد... نیاز دارد.      

  مقاله مدیریتی  
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تسهیالت و تخفیف های ویژه خرید خودرو برای اعضای سندیکا
ســندیکای صنعت برق ایران چندی پیش به منظــور ارایه خدمات رفاهی به اعضای خود، بــا بزرگترین هولدینگ خودروهای 
وارداتی )شــرکت آسان موتور به عنوان نماینده انحصاری هیوندایی در ایران، شرکت اطلس خودرو به عنوان نماینده انحصاری 

کیاموتورز در ایران و شرکت جیلیران به عنوان نماینده انحصاری جیلی در ایران( وارد مذاکره شد. 
به این ترتیب پس از نظرســنجی از اعضا و برآورد اولیه تقاضای آنها، بیست و یکم تیرماه سال جاری نشستی مابین نمایندگان 
ســندیکا و مدیران ارشد مجموعه مذکور برگزار و در نهایت مقرر شد عالوه بر خودروهای پیشنهادی اولیه، خودورهای متنوع و 
تســهیالت و تخفیفات ویژه دیگری )عالوه بر شــرایط عمومی نمایندگی ها( برای مدیران و کارکنان محترم شرکت های عضو 

سندیکا در نظر گرفته شده است. 
گفتنی اســت به زودی لیســت قیمت بیش از 15 نوع خودرو وارداتی شرکتی با ســطح کیفی و قیمت متنوع، با شرایط خرید و 

همچنین تخفیفات و تسهیالت توافق شده ویژه اعضای سندیکا، اعالم خواهد شد. 

برگزاری دوباره انتخابات شورای هماهنگی با مشارکت حداکثری اعضا

سندیکای برق به هیات اجرایی شورا راه یافت
انتخابات شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور بیست و سوم تیر ماه سال جاری برگزار شد و اعضای 
هیات اجرایی این شــورا با مشــارکت حداکثری اعضا در انتخابات برگزیده شدند و محمد پارســا، نماینده و عضو هیات مدیره 

سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نایب رییس سوم هیات اجرایی شورای هماهنگی انتخاب شد. 
در این انتخابات که پس از حاشیه های بسیار با تصمیم اکثریت اعضای شورا برای بار دوم برگزار شد، 18 تشکل فعال مهندسی، 

صنفی و حرفه ای مشارکت داشتند که بیشترین میزان مشارکت در انتخابات شورا تا امروز بوده است. 
به این ترتیب پس از رای گیری، محمدرضا انصاری، به عنوان رییس هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی 

و حرفه ای کشور برگزیده شد. در کنار وی منوچهر ملکیانی فرد، احمد خرم و محمد پارسا به عنوان نواب رییس انتخاب شدند. 
مسئولیت دبیر اول و دوم هیات اجرایی شورا به اسماعیل مســگرپور و حسن سعادتمند سپرده شد و فروزان عبدالهی خزانه دار 
شورا شد. محمد فریدنی، علی اکبر هوشمند و سعید سادات نیا به عنوان اعضای اصلی این دوره از هیات اجرایی شورای هماهنگی 

برگزیده شدند.
گفتنی اســت اعضای هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، در این دوره از 5 به 10 نفر 

افزایش یافت. به این ترتیب در حال حاضر دو طیف شکل گرفته در شورا هر کدام 5 نماینده در هیات اجرایی دارند.

حکم مدیرعامل توانیر برای مهدی مسائلی به عنوان نماینده سندیکای برق ایران 

آرش کردی مدیرعامل توانیر در حکمی مهدی مسائلی را بعنوان عضو و نماینده سندیکای صنعت برق ایران در کارگروه توسعه و 
ارتقای توانمندی مشاوران و پیمانکاران منصوب کرد.

به نقل از ســرویس صنعت برق نیوز، آرش کردی مدیرعامل توانیر در حکمی مهدی مسائلی را بعنوان عضو ونماینده سندیکای 
صنعت برق در کارگروه توسعه و ارتقای توانمندی مشاوران و پیمانکاران منصوب کرد.

به گزارش برق نیوز در این حکم آمده اســت: نظر به تجارب ارزنده جنابعالی در زمینه بهینه ســازی پروژه ها، به موجب این حکم 
برای مدت دو ســال بعنوان عضو ونماینده سندیکای صنعت برق در کارگروه توسعه و ارتقای توانمندی مشاوران و پیمانکاران 

منصوب می شوید.
مسائلی دانش آموخته رشته برق دانشگاه صنعتی اصفهان،  رییس کمیته کاهش تلفات سندیکای صنعت برق ایران و دبیر شعبه 

اصفهان سندیکای صنعت برق است.
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در جلسه هیات مدیره سندیکا مطرح شد

قبول مسئولیت برگزاری نمایشگاه کنفرانس برق توسط سندیکا

هجدهمین جلســه دوره ششم هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران صبح یکشــنبه چهارم مرداد ماه در حالی برگزار شد که 
براساس پیشنهاد مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا و موافقت هیات مدیره پیگیری ادامه جلسات با مهندس دائمی معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو  و مهندس حائری رییس مرکز پشتببانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات این وزارت خانه 
در دستور کار سندیکا قرار گرفت و بنا به پیشنهاد ارایه شده از جانب مهندس حائری مقرر شد سمینار نقشه راه صادرات با حضور 

اعضای سندیکای صنعت برق و سندیکای آب و با دعوت از مهندس چیت چیان وزیر نیرو برگزار شود.  
عالوه بر این براســاس مصوبه این جلسه مقرر شد شهریور ماه  امســال در راستای طرح مشکالت و گلوگاههای صنعت برق، از 
وزیر نیرو جهت حضور در ســندیکا دعوت به عمل آید. همچنین پیشنهاد دبیرسندیکا در خصوص پذیرش مسئولیت برگزاری 

نمایشگاههای جانبی کنفرانس برق در پژوهشگاه نیرو مورد موافقت قرار گرفت.
در خالل این جلســه جهت بررسی اساسنامه پیشنهادی تشکیل فدراســیون برق ایران مقرر شد ضمن ارسال پیشنهادهای کتبی 
اعضا حداکثر ظرف مدت یک هفته، موضوع در جلسه فوق العاده یکشنبه آینده هیات مدیره مطرح شود و تصمیم گیری نهایی به 

عمل آید.
در این بین بر اساس ارایه گزارشی درخصوص صدور کارت های اعتباری برای پرسنل اعضا سندیکا که با مسئولیت بیمه ایران و 
بانک ملت انجام می شود، مقرر شد در این رابطه مذاکرات فی مابین انجام و نتیجه نهایی در هیات مدیره مطرح شود. همچنین در 

این جلسه آقایان ثقفی، پارسا، مهذب ترابی، بیات به عنوان عضو کارگروه سندیکا و برق تهران معرفی شدند.
در پایان این نشســت موضوعاتی چون کاهش تلفات، پیگیری مطالبات، حمایت از ساخت داخل و نیز ملزومات تبدیل ایران 
به هاب انرژی منطقه به عنوان اهم موارد مورد بررسی در جلسات کارگروه سندیکا با توانیر تعیین شد و در دستور کار این جلسات 

قرار گرفت.

گام استوار هیات مدیره برای تبدیل سندیکا به فدراسیون 

دوره ششم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران یازدهم مرداد ماه سال جاری با محوریت تبدیل سندیکا به فدراسیون تشکیل 
جلسه داد.

در بیست و یکمین جلسه این دوره پس از بحث و تبادل نظر در مورد پیش نویس اساسنامه فدراسیون برق ایران کلیه پیشنهاد ها 
و اصالحات ارسالی از طرف اعضای هیات مدیره مطرح و مقرر شد کلیه اصالحات پیشنهادی توسط کارگروه تدوین اساسنامه  

مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمع بندی نهایی جهت تصویب در جلسه هیات مدیره سندیکا مطرح شود.

در سیزدهمین جلسه هیأت رییسه کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات مطرح شد؛

لزوم ایجاد همکاری بیشــتر میان کمیته توســعه صادرات و کمیته اتوماسیون و 
مخابرات

 اعضای کمیته اتوماســیون و مخابرات ســندیکا در سیزدهمین جلسه هیات رییسه این کمیته که ســیزدهم مردادماه سال جاری 
برگزارشد، بر لزوم ایجاد همکاری بیشتر با کمیته توسعه صادرات تاکید کردند.

بررسی تفصیلی عملکرد و فعالیت کمیته توسعه صادرات و همچنین اهمیت همکاری های متقابل دو کمیته در مورد توسعه بازار 
خارجی کسب و کار اعضای سندیکا در مناســبات اقتصادی و تجاری و عدم موازی کاری از موضوعات مطروحه در این جلسه 

بودند. 
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در آغاز این نشست رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا، تشویق و تهییج شرکت های عضو سندیکا به امور برون مرزی و ارایه 
توانمندی های صادراتی شرکت های عضو را از اهداف کمیته توسعه صادرات برشمرده و برگزاری جلسات با حضور هیات های 
خارجی، برآورد هزینه های جاری، چاپ کاتالوگ و ترتیب دادن اقامت میهمانان خارجی در هتل را از اقدامات اعضای این کمیته 

دانست. 
باقری همچنین به فعالیت های فراکمیته ای نظیر همکاری با سازمان توسعه تجارت، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی در 
زمینه امور گمرکی و وام های بانکی اشــاره کرده و با توجه به اهمیت فعالیت کمیته اتوماســیون و مخابرات سندیکا در حوزه های 
پیمانکاران پســت و مهندسی مشــاور، حضور نماینده این کمیته در جلسات و نشست های کمیته توســعه صادرات را بالمانع 

دانست.  
در ادامه جلســه مهندس رجائی، رییس کمیته اتوماســیون و مخابرات نیز به بیان اهم همکاری های این کمیته با شرکت توانیر و 
برق های منطقه ای که کمک بزرگی به رسالت کمیته توسعه صادرات سندیکا می کند، پرداخت و پیشنهاد داد کمیته اتوماسیون و 

مخابرات و سایر کمیته های عالقمند و فعال در حوزه صادرات در کمیته توسعه صادرات عضو شوند.
تصمیم گیری درخصوص چاپ نام مشــترک کمیته توسعه صادرات و کمیته اتوماســیون و مخابرات بر روی کاتالوگ تخصصی 
کمیته اتوماســیون و مخابرات،  ایجاد روابط نزدیک و همکاری دبیرخانه دو کمیته و حضــور قطعی نمایندگان هر دو کمیته در 
جلســات مهم و هیأت های خارجی مشــترک و ایجاد بستر ثانوی صادرات برای شــرکت های عضو کمیته که فعالیت صادراتی 

جداگانه و مستقل در شرکت های خود دارند، از دستاوردهای مهم این جلسه بود.

در جلسه مشترک کمیته های دکل سازان و پیمانکاران خطوط انتقال نیرو

تعیین مبنای قیمت گذاری فهرست بهای خطوط انتقال و فوق توزیع
 جلســه مشترک کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو و پیمانکاران خطوط انتقال نیرو  یکم تیر ماه با محوریت بررسی اقدامات 

شرکت ها در قیمت گذاری فهرست بهای خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق در سندیکای صنعت برق ایران تشکیل شد.
در این نشســت مبنای قیمت گذاری فهرست بها در بخش های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نهایتا با تصویب کمیته 
مقرر شــد دربخش طراحی، نمونه سازی و آزمایش نوعی برج ها، قیمت شرکت گام اراک با کسردرصدمورد نظرو در بخش تهیه 

مواد و ساخت برج فوالدی، میانگین قیمت شرکت های گام اراک و فراگستر بیستون مبنای قیمت گذاری فهرست بها قرار گیرد.
در این راستا برای قیمت گذاری تیرهای بتونی مقرر شد از شرکت پارس ساختار و سیم های هادی و هوایی از شرکت سیم نور پویا 
پیشنهاد قیمت درخواست شود.  عالوه بر این در بخش پیمانکاری پس از قیمت گذاری فصول اول لغایت چهارم، مقرر شد پیش 
نویس حاضر جهت بررسی و اعالم نظر نهایی به نمایندگان شرکت های نصر نیروی یزد و آرمان انرژی ارسال شود. همچنین  بر 
اساس مصوبه این جلسه قیمت گذاری فصل پنجم در رابطه با شمع کوبی و سپرکوبی و بخش مقره درفصل هشتم به شرکت آرمان 

انرژی محول شد. 

در جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق مقرر شد: 

اخذ نظرات اعضا جهت قیمت دار کردن فهارس بها

شصت و پنجمین جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق  هفدهم خرداد ماه با حضور اعضا در سندیکای صنعت برق ایران برگزار 
شد.

در ابتدای این نشســت که با حضور مهندس بخشــی نایب رییس هیات مدیره ســندیکا تشکیل شــد ضمن بیان نقطه نظرات و 
پیشنهاد هایی در زمینه اساسنامه و ساختار سندیکا، کمیته ها و گردش اطالعات در سندیکا توسط حاضرین، به طرح اشکاالت و 

مسایل مرتبط با سندیکا توسط اشخاص یا گروه ها در فضای مجازی اشاره شد.
در بخش دوم نشست هیات رییسه کمیته تابلوسازان، شجاعی ریاست کمیته به ارایه خالصه ای از گزارش مربوط به موضوعات 
مطروحه در جلسه هیات مدیره سندیکا پرداخت که حضور دکتر گوهری مشاور مدیر عامل شرکت توانیر و رییس گروه مطالعات 
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برون مرزی و ایراد نظراتی در خصوص توســعه صادرات از اهم موضوعات عنوان شــده در این نشست بود. همچنین پیشنهاد 
مطرح شده در زمینه وصول مطالبات بهای برق صادراتی از طریق تاسیس و ثبت شرکت با مشارکت اعضای سندیکا در خارج از 

کشور از دیگر موارد حایز اهمیت در این گزارش بود.
شجاعی با بیان این مطلب از انتخاب مجدد مهندس سهیلی در جلسه هیات مدیره به عنوان نماینده سندیکا در شورای جامعه مدنی 
خبر داد و در خصوص سمینار تبیین فرصت ها و چالش های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اطالع 

رسانی کرد.
همچنین طی این گزارش نسبت به  پیشنهاد مطرح شده در خصوص تدوین قرارداد تیپ سازندگان و پیمانکاران عضو سندیکا در 

جهت تامین منافع اعضا اشاراتی صورت گرفت.
در پایان این نشست قیمت گذاری فهارس بهای تابلو و تجهیزات تابلویی به سبب اهمیت و اولویت جزو برنامه جلسه آتی  کمیته 
قرار گرفت. عالوه بر این مقرر شد طی نامه ای با اخذ نقطه نظرات سازندگان پست، پیمانکاران و دکل سازان، مواردی که کمیته 
ســازندگان تابلوهای برق ذینفع آن هستند استخراج شود و پس از اقدام جهت قیمت دار کردن فهارس بها در مهلت تعیین شده، 
نتیجه در نشستی مشترک با کمیته های سازندگان پست، پیمانکاران و دکل سازان به منظور هماهنگی و سپس ارسال به سازمان 

مدیریت مورد طرح و بررسی قرار گیرد.

در کمیته سازندگان تابلو برق تعیین شد

 برنامه قیمت گذاری فهرست بها در فصول تابلو و تجهیزات تابلویی 
جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق با حضور اعضای هیات رییسه و مهمانان مدعو، سی و یکم خرداد ماه در سندیکای صنعت 

برق ایران برگزار شد.
در این نشست، قیمت دارکردن فهرست بهای پایه در خصوص فصول تابلو و تجهیزات تابلویی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
که در راســتای آن مصوب شد در بدو امر کلیات موضوع بررسی و برنامه ریزی شود و سپس نسبت به اقالم موجود و اقالمی که 
باید به لیســت اضافه شود به تدریج در هر یک از فصول قیمت گذاری به عمل آید. رویه  هیات رییسه کمیته در خصوص قیمت 
دار کردن فهرست بها توجه به قیمت های سال قبل اقالم تابلو و تجهیزات تابلویی و نظر به قیمت های اخذ شده با اقالم اروپایی به 

دلیل عدم مغایرت و تفاوت قیمت نه چندان زیاد تعیین شد.
عالوه بر این برنامه مربوط به قیمت گذاری فصول فهرســت بها بر مبنای پیشرفت کار در هر جلسه بدین شرح  به تصویب رسید 
که در جلســه اول  فصول 4 لغایت 10، در جلسه دوم  فصل های 13  تا 15 و در جلسه سوم  فصل 16 و 19مطرح شود. همچنین 

بررسی فصول 20 تا 23  و فصل های 24 و 25 به ترتیب در برنامه کاری جلسات چهارم  و  پنجم قرار گرفت.
ضمنا قیمت گذاری تابلوهای بخش پســت کمپکت افزودن آن به فهرست بها از دیگر پیشنهادها و تصمیمات اتخاذ شده توسط 

هیات رییسه کمیته تابلوسازان در این جلسه بود.
در ادامه این نشست شجاعی طی ارایه خالصه گزارشــی به  قرائت نامه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران و نامه 
دفتر توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو در خصوص اجرایی شدن قانون جدید تعرفه گمرکی در کشور عراق 

پرداخت و نیز گزارشی از بررسی طرح بلند مدت انرژی در کشور چک با تمرکز بر انرژی هسته ای و منابع تجدید ارایه داد.
در پایــان گزارش فوق، نامه ســازمان توســعه تجــارت ایران به تاریخ بیســت و پنجم خــرداد ماه و صورتجلســه ضمیمه آن 
درموردکارگروه توســعه صادرات غیر نفتی پیرامون موانع و مشــکالت صادرات تابلوهای برق مطرح شد و با تصویب هیات 
رییسه کمیته مصوب شد که پیش از پاسخگویی به این نامه، طی مکاتباتی ذکر توانمندی ها و ظرفیت تولیدی فعال از شرکت های 

عضو کمیته تابلوسازان مورد درخواست شودقرار گیرد و سپس  بر مبنای آن به نامه مذکور پاسخ داده شود.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی برق قزاقستان 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی برق قزاقستان از تاریخ 5 الی 7  آبان ماه سال جاری در مرکز نمایشگاه-های دایمی 

آلماتی برگزار خواهد شد.
 از اعضای محترم کمیته توسعه صادرات دعوت می گردد در صورت تمایل به حضور در نمایشگاه فوق الذکر فرم ذیل را تکمیل و 
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تا اول شهریورماه سال جاری به دبیرخانه کمیته ارسال فرمایند. لطفا برای اطالعات بیشتر و تکمیل فرآیند ثبت نام لطفا با شماره 
تلفن  مجری نمایشگاه )شرکت نوژن رادـ  آقای  کرمیـ  88748713( تماس حاصل فرمائید.

دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی برق و انرژی ازبکستان 
دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی برق و انرژی ازبکستان از تاریخ 25 الی 27  شهریور ماه سال جاری  در تاشکند پایتخت 
ازبکستان برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه دولت ازبکستان در سال 2015 مبلغ 5/2 میلیارد دالر را به سرمایه گذاری در بخش 

انرژی اختصاص داده، این موضوع پتانسیل مناسبی جهت حضور شرکت های توانمند ایرانی در بازار ازبکستان خواهد بود.
از اعضای محترم کمیته صادرات دعوت می گردد در صورت تمایل به حضور در نمایشگاه فوق الذکر فرم ذیل را تکمیل و تا اول 
شهریورماه سال جاری به دبیرخانه کمیته ارسال فرمایند. لطفا جهت کســب اطالعات بیشتر و تکمیل فرآیند ثبت نام با شماره 

تلفن  مجری نمایشگاه )آقای کاویانیـ  09107632742( تماس حاصل فرمایید.

فراخوان پنجمین نمایشگاه تخصصی انرژی اربیلـ  عراق 
پنجمین نمایشگاه انرژی اربیلـ  عراق در تاریخ 27 الی 30 مهر ماه سالجاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر اربیل برگزار 
خواهد شــد. از اعضای محترم کمیته دعوت می گردد در صورت تمایل به حضور در نمایشگاه مذکور فرم ذیل را تکمیل و تا اول 

شهریورماه سال جاری به دبیرخانه کمیته ارسال فرمایند.
 لطفا برای  کســب اطالعات بیشــتر و تکمیل فرآیند ثبت نام با شماره تلفن مجری نمایشگاه )شــرکت نوژن رادـ  آقای کرمی 

ـ88748713( تماس حاصل فرمایید.

در دیدار سفیر قزاقستان با کمیته توسعه صادرات تصریح شد

گسترش مشارکت با صنعت برق ایران در کل آسیای میانه 
هیات رییسه کمیته توسعه صادرات روز دوشنبه پنجم مرداد ماه سال جاری در حضور سفیر قزاقستان تشکیل جلسه داد.

در  ابتدای این نشست مهندس باقری ریاست کمیته ضمن ارایه گزارشی از سندیکا و کمیته توسعه صادرات گفت: در زمینه تولید 
و توزیع انتقال به صورت پروژه های کلید در دســت، امکان حضور داریم همچنیــن در پروژها به صورت EPCF نیز می توانیم 

حضور داشته باشیم.
بر این اساس کولتائویچ سفیر قزاقستان در ایران با اشاره به انجام مالقات هایی با شرکت های متعدد ایرانی و پرسش درخصوص 
امکان تاســیس کارخانه و مشــارکت صنعت برق ایران در قزاقســتان تصریح کرد: ابعاد این پروژه به قزاقستان محدود نبوده و 
کل کشــورهای آســیای میانه مانند ارمنســتان، بالروس و... را تحت پوشــش قرار خواهد داد. وی عالوه بر این تاکید کرد در 
صورت موافقت و دارا بودن تکنولوژی الزم آمادگی الزم از ســوی ســفارت قزاقســتان برای معرفی شرکای مطلوب به طرف 
ایرانی با قابلیت بر عهده گرفتن بیشتر ســرمایه گذاری وجود دارد. کولتائویچ در این راستا از نیاز قزاقستان در زمینه هایی چون 

ترانسفورماتور و سیم و کابل خبر داد و افزود: در حال حاضر این اقالم از روسیه تهیه می شود.
سفیر قزاقستان در ایران همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاهی با موضوعیت انرژی های سبز اطالع رسانی کرد که بناست 
سال 2017 در این کشــور برگزار شود و جهت کمک به حضور شرکت های ایرانی در این نمایشــگاه اعالم آمادگی کرد. سفیر 
قزاقستان در این خصوص خواستار ارایه پیشنهادهایی از سوی طرف ایرانی شد تا با توجه به دو مساله شناسایی نیازهای کشور 
قزاقستان و تشخیص موضوعات مرتبط با انرژی های سبز، به فعالیت در این زمینه بپردازند و در مقابل معرفی شرکت هایی جهت 

همکاری در بخش سرمایه گذاری پروژه ها را وعده داد. 
 بر این اســاس باقری رییس کمیته توســعه صادرات ســندیکا ضمن اعالم آمادگی برای همکاری در این زمینه اظهار داشت: ما 
در ســندیکا به عنوان یک تشــکل در واقع از جانب بخش قابل توجهی از صنعت برق ایران صحبــت می کنیم. در ادامه مهندس 
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بخشی نایب  رییس هیات مدیره ســندیکا بر توانایی شرکت های عضو ســندیکا برای  تولید برق و صادرات آن از قزاقستان به 
سایر کشورهای منطقه تاکید کرد. در این رابطه از سوی سفیر قزاقستان جهت انجام مذاکرات و بررسی نحوه حضور و مشارکت 
شــرکت های ایرانی در بازار قزاقســتان از نمایندگان کمیته توسعه صادرات ســندیکا جهت معارفه شروع همکاری ها  با نفرات 

مرتبط در قزاقستان دعوت به عمل آمد.

در هیات رییسه کمیته توسعه صادرات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

جلوگیری از موازی کاری با بازنگری در وظایف کارگروه های توسعه صادارات 
نخســتین جلسه هیات رییسه کمیته توسعه صادرات در دور جدید این جلســات هفتم تیر ماه در محل سندیکا با محوریت بازار 

صنعت برق در کشورهای آفریقایی و بازتعریف وظایف کارگروه های این کمیته برگزار شد.
بر همین اساس ضمن ارایه توضیحاتی توسط رییس کمیته درخصوص سفر وزیر نیرو به الجزایر با اشاره به تجربه فروش ترانس 
به این کشــور موضوعاتی چون بحث های بانکی و مالی، زبان رسمی این کشور که فرانسه است و وجود گروه های تروریستی در 

مناطق جنوبی الجزایر به عنوان اهم مشکالت جدی مبادالت تجاری صنعت برق با این کشور عنوان شد.
کمالی زاده نماینده شرکت قدس نیرودر ادامه باارایه گزارشی از  بازار الجزایر شرط کسب آمار دقیق تر در این رابطه را دستیابی به 
اطالعات اختصاصی تر عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: با توجه به آمار موجود الجزایر به دلیل سخت گیری در حوزه بانکی فاقد 
جذابیت الزم در زمینه برق دارای برای سرمایه گذاری است. وی در این رابطه افزود: برخی بانک ها در کشورهای مختلف دارای 

دفاتر اصلی هستند که می توان از آن شعب برای ضمانت نامه ها استفاده کرد.
در ادامه این نشست پیشنهاد شد در خصوص برنامه های سندیکا برای حضور در بازار های هدف با مهندس نظام الملکی مدیرکل  
توسعه صادرات وزارت نیرو مذاکراتی صورت گیرد و پیگیری های الزم از طریق مهندس حائری رییس مرکز پشتیبانی صنایع 
آب و برق و توســعه صادرات این وزارت خانه انجام شود. بر همین اساس ارسال نامه ای به مهندس نظام الملکی در این رابطه در 

دستور کار کمیته قرار گرفت.
ارایــه توضیحات مربوطه در خصوص تشــکیل و فعالیت های کارگروه هــا و مرور اهداف و ماموریتهای کمیتــه از دیگر موارد 
مطروحه در این جلســه بود که در این رابطه باقری ریاست کمیته خاطر نشــان کرد: در حال حاضر  کارگروه "ب" عهده دار بحث 
انعقاد پرتکل و اجرایی کردن مفاد آن اســت و به موازات آن در کارگروه "ج" نیز به پیگیری تفاهم نامه ها اشاره شد که بهتر است 
ضمن اعمال نظارت از سوی هیات رییسه، این موضوع نیز اختصاصا به یک کارگروه محول شود. وی پیشنهاد داد  نقش کارگروه 

"ب" زمینه سازی و ایجاد پرتکل باشد و پیگیری این امر بر عهده کارگروه "ج"قرار گیرد.
در ادامه با روشن توصیف شدن مســیر کارگروه" الف" در مورد بحث ذیربطان داخلی، تاکید شد علی رغم مشخص بودن لیست 
بازارهای انتخاب شــده درکارگروه "ب" اما همچنان همه بازارهای موجود در این لیست نیست و کارگروه می بایست در جهت 
توسعه بازار ها به سایر کشورها اقدام کند. در همین رابطه چگونگی پیگیری بازارهایی که انتخاب شده و وظیفه کارگروه "ب" در 

این خصوص مورد پرسش قرار گرفت و پیشنهاد شد پیگیری و به نتیجه رساندن این امر به عهده کارگروه "ج" قرار گیرد.
در پایان این بحث مقرر شــد در خصوص بازنگری وظایف کارگروه ها باتوجه به خروجی جلسه توسط نایب رییس کمیته شرح 

وظایف جدیدی برای کارگروها تدوین شود و روسای کارگروه برنامه خود را با توجه به این بازنگری ارایه دهند.
عالوه بر این با توجه به ارایه گزارش نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب شد در خصوص این نشست و صورتجلسه 

مربوطه، دیداری با مهندس قانع رییس انجمن تابلو مقرر شود.

بررسی بستر های راه اندازی کنسرسیوم در کمیته توسعه صادرات 
بیست و پنجمین جلسه  هیات رییسه کمیته توسعه صادرات، بیست و چهارم خرداد ماه در سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه ضمن ارایه گزارشی از کارگروه ها توسط دبیر کمیته، در خصوص کارگروه ب با درست توصیف شدن مسیر 
فعلی عملکرد آن توســط ثقفی عضو هیات مدیره سندیکا و نماینده شرکت متبا در هیات رییسه کمیته توسعه صادارت، تصریح 
شــد نظر به آنکه نام مناسب برای این کارگروه "تحقیق و بازار یابی" است،  بحث عدم حصول نتیجه در بازارهای منتخب قبلی و 
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گسترش نفوذ و به نتیجه رساندن تفاهم نامه ها در حال حاضر در اختیار این کارگروه نیست که برای این منظورباید کارگروه "ب" 
را تقویت کرد تا زمینه کار برای کارگروه "الف" پیدا شود. نهایتا براساس مصوبه این جلسه مقرر شد نشستی در خصوص هماهنگی 

و تعیین وظایف کارگروه ها برگزار شود.
پیرو این امر با ارایه توضیحاتی در خصوص کنفرانس برق پیشــنهاد شد نفرات و کشورهای غایب در نمایشگاه بین المللی برق 
درکنفرانس دعوت شــوند. عالوه بر این ضمن پیشنهاد به شــرکت در کنفرانس برق و  با کمک از وزارت نیرو در تامین بودجه 
عنوان شــد انتخاب نفرات تصمیم گیرنده و متناسب در خصوص انتقال و توزیع برای دعوت به کنفرانس صورت پذیرد. در این 

خصوص برگزاری جلسه ای با حضور دبیر کمیته و دبیر سندیکا مقرر شد.
باقری ریاســت کمیته با بیان این مطلب در خصوص لزوم راه اندازی و ایجاد کنسرســیوم ضمن ارایه توضیحات مرتبط اظهار 
داشت: در جلسه هیات مدیره سندیکا با طرح این نکته که کمیته به نوعی در حال شکل دادن به این موضوع است تاکید شد عرضه 
راهکاری برای بهبود بستر سازیایجاد کنسرسیوم الزامی است.  وی همچنین کمیته صادرات، کمیته همکاری مشترک و یا هیات 
مدیره سندیکا را گزینه های مناسب برای پیگیری این موضوع برشمرد، برهمین اساس پیشنهاد شد با ایجاد چهارچوبی برای طرح 
کنسرســیوم، جهت دریافت تاییدیه از سندیکا پذیرفتن این چارچوب توسط شــرکت ها الزامی شود تا از این طریق شرکت ها با 

مشاهده این قابلیت در سندیکا، پذیرای تعهد مناسب باشند. 
عالوه بر این ارســال نامه ای به توانیر جهت کارگروه مشترک با کمیته توســعه صادرات و پیگیری موضوع کمیسیون مشترک 
کویت از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود. همچنین معرفی دبیر کمیته به عنوان نماینده کارگروه آب و برق اندونزی 
و حضورمهندس محققین و مهندس ثقفی در جلسه ای با شرکت هندی Larsen &Toubro Limited به نمایندگی از کمیته 

در دستور کار این جلسه قرار گرفت.

پیرو تعیین تکلیف کارگروه های سه گانه کمیته توسعه صادرات 

تشکیل کارگروه "ب" اتاق فکر کمیته صادرات 
دومین نشســت در دور جدید جلسات هیات رییســه کمیته توسعه صادرات بیست و یکم تیرماه ســال جاری در محل سندیکا 

برگزارشد.
در ابتدای این نشست ضمن تصویب برگزاری جلسه ای با مهندس نظام الملکی مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو مقرر 

شد در جلسه مذکورموضوعات مورد بحث به صورت شفاف پیگیری شود.
در ادامه پس از ارایه توضیحاتی در خصوص برنامه و وظایف کارگروه هابه موضوع تعیین کارگروهی به عنوان  مغز متفکر اشاره و 
تصریح شد که عمده وظایف چنین کارگروهی در کارگروه "ب" دیده شده است. همچنین بحث پیگیری تفاهم نامه ها در کارگروه 

"ج" توسط رییس کمیته مورد تاکید قرار گرفت. 
عالوه بر این پیرو بحث و بررســی های صورت گرفته در جلسه گذشته هیات رییســه، کارگروه "الف" به عنوان بازوی داخلی و 
کارگروه "ج" در نقش بازوی خارجی تعیین شد. در این رابطه موضوع تفکیک یا ادغام حوزه  بازاریابی و بازارداری نظر به نقش 

امضای تفاهم نامه در آن مورد تبادل نظر قرا گرفت.
بر همین اســاس مقرر شــد ضمن آنکه ارزیابی و تایید صالحیت از کارگروه " ج" به  کارگروه " ب" واگذار می شــود، باتوجه به 
برنامه های حال حاضر کارگروه "ب"، با خروج بحث ارزیابی از اولویت کاری این کار گروه، این موضوع در حوزه اهداف آن واقع 
شود. در ادامه مباحث مربوط به کارگروه ها، واگذاری بند " امضای پروتکل بین کمیته و ذینفعان خارجی و اجرایی کردن مفاد آن"، 

که پیش از این از وظایف کارگروه "ب"بوده است، به کارگروه "ج" در دستور کار جلسه قرار گرفت.
تجدید چاپ کاتالوگ کمیته با 23شــرکت و تشکیل جلسات مشــترک با کارگروه های "ب" و "ج" از دیگر مصوبات این جلسه 

هیات رییسه کمیته توسعه صادرات بود که پیرو آن مقرر شد جلسات مشترک کارگروه ها هر دو ماه یکبار برگزار شود. 
در خالل این نشست ضمن ارایه توضیحاتی در ارتباط با سفر مهندس حائری رییس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه 
صادرات وزارت نیرو  به ارمنستان از شرکت ها درخواست شد موارد و مشکالت خود را در خصوص بازار ارمنستان به دبیرخانه 
ارسال کنند. همچنین مقرر شــد ضمن ارسال فراخوانی در مورد نمایشگاه های اربیل و قزاقستان موضوع نحوه حضور کمیته در 

نمایشگاه پس از جمع بندی در کارگروه  توسط هیات رییسه تصمیم گیری شود.

اخبار سندیکا



78

در جلسه کمیته حقوقی و قراردادها تاکید شد

لزوم حضور نمایندگان سندیکا در تدوین آیین نامه های قانون رفع موانع تولید 
 یکشنبه چهاردهم تیر ماه نشست کمیته حقوقی و قراردادها با حضور اعضا در محل سندیکا برگزار شد.

در این نشست  با توجه به فاصله گرفتن تدوین مقررات و بخشــنامه ها از روح قانون و نظر قانونگذار یا اجرای نادرست قوانین 
که منجر به مــوارد تناقض در پرونده های هیات حل اختالف تامین اجتماعی و مانع از ایجاد انگیزه در تولید، ســرمایه گذاری و 
اشتغال می شود، طبق مصوبه جلسه مقرر شد طی نامه ای به اتاق ایران در بخش اداره بررسي شرایط كسب و كار و مجلس شورای 
اسالمی موضوع منعکس شــود تا از روش مشابه سرفصل  مشكالت در پرونده ها اســتخراج و مطابقت با قوانین بخشنامه ها و 

دستورالعمل ها، مورد بررسی قرار گیرد.
عالوه بر این با توجه به ارســال نامه شرکت پارس سوییچ به ســندیکا در خصوص قوانین و مقررات و بخشنامه های حوزه تولید 
و ســرمایه گذاری، اعالم نقطه نظرات، پیشنهادات و موارد اصالحی اعضا طی 7 روز جهت انعکاس به سازمان مربوطه در زمره 

تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود. 
همچنین نظر به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از سوی مجلس شورای اسالمی و لزوم تدوین آیین نامه های اجرایی  
این قانون مقرر شد ضمن مکاتبه با اتاق بازرگانی ایران، وزارت نیرو و اداره تطبیق مقررات در خصوص تدوین این آیین نامه ها، 
لزوم حضور نمایندگان کمیته حقوقی سندیکای صنعت برق در این جلسات جهت اعمال نظر این کمیته در تدوین آیین نامه های 

مزبور تشریح شود.
گفتنی اســت ضمن آنکه ارسال مجدد فایل آیین نامه مشاغل برای تمامی اعضا جهت بررسی و ایجاد آمادگی برای اظهار نظر در 
این خصوص در دستور کار جلسه قرار گرفت، مقرر شد نامه خانه صنعت و معدن استان تهران در رابطه با اعتراض به عدم پذیرش 

هزینه گارانتی توسط حوزه های مالیاتی به منظور ارایه نظرات و جمع بندی، ارسال شود تا در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

در کمیته کاهش تلفات مورد تاکید قرار گرفت 

لزوم مهندسی مجدد مبانی فنی و اجرایی کاهش تلفات برق 

جلسه کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری، روز یکشنبه سوم خرداد ماه  در محل سندیکا با حضور اعضا برگزار شد.
طی این نشست ضمن ارایه گزارشی پیرامون بازتاب مطبوعاتی جلسه کمیته کاهش تلفات با کمیسیون انرژی مجلس با رویکرد 
انجام کار کارشناسی سندیکا برای مجلس، ارتباط مستمر بخش خصوصی با مجلس و اهمیت حضور بخش خصوصی در تبیین 
مقررات مرتبط با کاهش تلفات برق در دســتور کار کمیته قرار گرفت. همچنین پیرو مصوبه کمسیون انرژی مجلس در جلسه با 

کمیته کاهش تلفات سندیکا،پیگیری برگزاری جلسه با مرکز پژوهش های مجلس در دستور کار کمیته قرار گرفت.
طبق مصوبات این جلسه باتوجه به تشکیل کارگروه اقتصادی توانیر- سندیکا با حضور مهندس دائمی معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی و دکتر اســماعیل نیا از دفتر تنظیم مقررات بازار برق، مقرر شــد در این باره و به منظور برگزاری نشستی در قالب این 

کارگروه،نامه ای از سمت کمیته به دبیر خانه سندیکا ارسال شود.
در نشست مذکور فرمول مالی و سیاستهای فنی حاکم بر کاهش تلفات مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

طی این جلســه تنوع قیمت برق کشور در نهادهای مختلف شــامل نرخ صادراتی، بورس انرژی، قیمت تمام شده، شورای عالی 
اقتصاد، نرخ جهانی، نرخ وارداتی و نرخ های اعالمی توســط مسئولین مورد اشــاره قرار گرفت  و در نتیجه بر لزوم شفافیت در 
فرمول محاســبه نرخ برق و همچنین تطابق آمار و نرخ ها با فرمول ها و مراجع تاکید شــد. همچنین تدوین روش دقیق محاسبه 
تلفات کاهش یافته با همکاری ســندیکا و توانیر  و با حضور مجلس و مرکز پژوهش های مجلس از دیگر موارد مصوب در این 

جلسه بود.
همچنین تالش و پیگیری حضور نمایندگان کمیته کاهش تلفات در کمیته ملی کاهش تلفات کشور مورد تاکید مجدد قرارگرفت.
در راستای گزارش مهندس مسائلی از "پنجمین همایش ملی نیروگاه های بخار"  که در 29 و 30 اردیبهشت در محل نیروگاه شهید 
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محمد منتظری اصفهان برگزار شــده بود، در خصوص تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی  اعالم شد که بخش خصوصی سرمایه 
گذاری نمی کند که صرفا در همکاری با دولت پروژه های آن)دولت(بانجام برســد بلکه هدف از تعامل بخش خصوصی با دولت 
عالوه بر به انجام رسیدن پروژه های دولت بعنوان اهداف ملی توانمند ماندن بخش خصوصی نیز می باشد به طور خالصه در یک 

بازی برد-برد بایستی اصل و سود سرمایه بخش خصوصی تضمین شود.
در این جلســه در خصوص قرارداد تیپ کاهش تلفات عالوه بر لزوم تغییر در نگاه این قرار داد از حالت پیمانکاری به ســرمایه 
گذاری، تعیین طرح مشخص توســط توانیر و حذف شرط اندازه گیری با جایگزینی روش محاســبه براساس طرح در قرارداد، 
مورد تبیین قرار گرفت. همچنین در مورد قرار داد تیپ کاهش تلفات اشاره شد با قیمت برق مصوب شورای عالی اقتصاد مدت 
زمان برگشت سرمایه حدود 12 سال خواهد بود که این امر سرمایه گذاری را از توجیه خارج می کند و بر همین اساس الزم است 

تضمین بازگشت سرمایه در قرارداد تقویت و در قالب یک مدل اقتصادی،شفاف و مشخص شود.
در این راســتا مقرر شد پیرامون اولویت بندی سیاســت های کاهش تلفات صرفنظر از روشــهای اجرایی، در قالب دسته بندی 
شبکه ها و اولویت بندی طرح ها، طی نشست های کارگروه اقتصادی توانیر-سندیکا و مرکز پژوهشهای مجلس مطالبی ارایه شود.
 طی این جلسه باارایه گزارشــی از اقدامات شرکتهای توزیع سراسر کشر اعالم شد که غالب رویکرد کاهش تلفاتی شرکت های 
توزیع برق در چهار محور شناســایی و جمع آوری یا کنتور دار نمودن انشعابات غیر مجاز، استفاده یا جایگزینی کابل های خود 

نگهدار بجای شبکه های سیمی، استفاده از ترانس های کم تلفات و جایگزنی کنتورهای هوشمند خالصه شده است.
این کمیته ضمن نقد این رویکرد اعالم نمود که گام نخست و زیربنایی کاهش تلفات برق،مهندسی مجدد مبانی فنی و اجرایی با 

رویکرد تعاریف و اصالح معماری شبکه های توزیع است.
 در این خصوص همچنین نقش باز مهندسی شبکه و افزایش کیفیت تجهیزات مورد استفاده در کاهش هزینه های آتی مورد توجه 

قرار گرفت. 

در پایان مهندس میر محمدی از شرکت ایران ترانسفو نسبت به معرفی و مزایای ترانس های کم تلفات اقدام کرد. طی این معرفی 
الزامات ترانس های کم تلفات شــامل سطح صدا-روغن-تلفات در حالت های بی باری، بارداری و اتصال کوتاه عنوان شدکه به 

پیوست این خبر خواهد آمد.

در جلسه هیات رییسه کمیته تخصصی مهندسین مشاورپیشنهاد شد

برگزاری نشستی با عنوان هم اندیشی مشاوران صنعت برق
جلسه هیات رییسه کمیته تخصصی مهندسین مشاور هجدهم خرداد ماه در سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلســه دکترعربانی ریاست این کمیته ضمن تاکید بر تشکیل منظم جلسات کمیته، به ارایه گزارش جلسات کمیته 
مشــاورین با آقای مهندس حائری و کمیته توســعه صادرات پرداخت و هدف از جلســات مذکور را تصمیــم کمیته در رابطه با 
برنامه ریزی جهت توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای هدف از جمله ارمنستان، آذربایجان، ارمنستان و غیره عنوان داشت. 

عربانی با بیان این مطلب و ضمن اشاره به  نقش مهم سندیکا در این رابطه افزود: الزم است در دیدار هیات های تجاری با وزارت 
نیرو حتما نمایندگانی از سندیکا حضور داشته باشند.  وی خاطر نشان ساخت مركز پشتیباني صنایع آب و برق و توسعه صادرات 

در آینده نزدیک نقطه اصلی بازاریابی خارجی وزارت نیرو خواهد بود.
رییس کمیته مهندسین مشاور در ادامهضمن اشاره به فرصت استفاده از اتاق بازرگانی اظهار داشت: کمیته می تواند از طریق اتاق 
بازرگانی با هیات های تجاری کشورها ارتباط برقرار کند و از مجاری وزارت نیرو، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت راه، 
مسکن، شهرسازی و دیگر وزارتخانه های مرتبط که وزرای آنها روسای هیات ها هستند بازارهای صادراتی خود را توسعه دهد. 
وی همچنین تاکید کرد که شــرایط می بایست به گونه ای باشد تا در نهایت سندیکا چگونگی ســازوکار استفاده از این بازارها و 

پروژه های به وجود آمده را تعریف و تبیین کند.
در ادامه این نشســت ضمن تایید پیشــنهادهای مطرح شده، بر لزوم پیش بینی و چاره اندیشــی جهت جلوگیری از ایجاد رقابت 
مخرب و  نیز اهمیت لحاظ منافع مشترک در کنارمنافع بنگاهی تاکید شد. بر همین اساس با اشاره به شرکت های چینی به عنوان 
نمونه موفق عمل هماهنگ و متحد در مناقصات اذعان شد این موضوع در فرهنگ تجاری ما مغفول مانده است. بر همین اساس 

بر سندیکا محور بودن فعالیت ها و ذی نفع قرار دادن تمام اعضا تاکید شد.
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عالوه بر این نامه ارســالی سندیکا به شــرکت توانیر بابت پیگیری مطالبات شرکت های مشــاور  و ارجاع نهایی آن به معاونت 
برنامه ریزی و توسعه شبکه شرکت توانیر از دیگر موارد مطروحه در این جلسه بود. همچنین به ارسال نامه ای به شرکت های برق 
منطقه ای با مضمون اعالم میزان مطالبات مشــاوران اشاره و در این راستا پیشنهاد شــد به منظور برخورد جدی تر با این مساله  

نامه ای به این دفتر ارسال شود.
در ادامه برگزاری سمیناری توسط کمیته با عنوان نشست هم اندیشی مشاوران صنعت برق و با حضور مسئولین توانیر، سازمان 
برنامه و بودجه و شــرکت های معتبر مشاور عضو و غیرعضو از ســوی مهندس مهذب ترابی  پیشنهاد شد. وی هدف از برگزاری 
سمینار را بیان مشکالت مشــاوران،  آشنایی شرکت های مشاور غیر عضو با ســندیکا و ترغیب آنان به عضویت در سندیکا و 

مقدمات تشکیل سندیکای مشاورین عنوان داشت.
عضو هیات رییســه کمیته مهندسین مشاورو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان این مطلب از انجام رایزنی هایی با  
چند شرکت  برای عضویت در سندیکا خبر داد. همچنین مقرر شد در این سمینار ضمن پرداختن به بیان اهمیت بازارهای صادراتی 
از جمله ترکمنستان، آذربایجان، عمان و ارمنستان و چگونگی ورود به این بازارها، در صورت امکان از نظرات مسئولین استفاده 

و تجاربی در زمینه بازاریابی و انجام پروژه های برون مرزی ارایه شود.

در دستور کار کمیته مهندسین مشاور قرار گرفت

تدوین آیین نامه واگذاری پروژه های برون مرزی به اعضا
جلسه هیات رییسه کمیته تخصصی مهندسین مشاور بیست و دوم تیرماه در محل سندیکا در حالی برگزار شد که اهم  موضوعات 

مربوط به کمیته در سه محور اساسی مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
در رابطه با بند اول از دستور جلسه این کمیته با موضوع مذاکره در خصوص سمینار هم اندیشی مشاوران صنعت برق و محورهای 
آن مقررشدپیش نویس تهیه شده توسط دکتر عربانی، رییس این کمیته به تمام شرکت های مهندسی مشاور اعم از عضو و غیرعضو 

و جهت ارایه نظرات تکمیلی به هیات رییسه کمیته ارسال شود.
 در این پیش نویس از شرکت های مشاور خواسته شده بود تا مشکالت، پیشنهادها، راهکارها و موضوعات مرتبط را دررابطه با 
توســعه فعالیت ها به خصوص دربخش برون مرزی جهت طرح در همایش مذکوربه سندیکا ارایه کنند. از دیگر اهداف نشست 

پیش رو جمع بندی موضوعات مورد طرح به وزارت نیرو و پیگیری جهت حل مشکالت مورد طرح عنوان شد.
در ادامه ضمن تاکید ریاست کمیته بر ضرورت ورود سندیکا در جلسات و تصمیم گیری های هیات های تجاری خارجی با وزارت 
نیرو و سایر ســازمان های دولتی، در رابطه با بند دوم دستور جلسه پیشنهاد شد در صورت تحقق این امر آیین نامه ای در سندیکا 
تدوین شود که چگونگی واگذاری پروژه های برون مرزی به اعضای کمیته را تبیین کند. بر همین اساس مقرر شد پیش نویس تهیه 
شــده جهت تکمیل و دریافت نظرات در اختیار هیات رییســه قرار گیرد. در این پیش نویس به ذکر مقدمه ای در رابطه با اهمیت 
واگذاری صحیح این پروژه ها به شــرکت های صاحب صالحیت، دســته بندی انواع پروژه ها و اقدامات سندیکا پس از اطالع از 

پروژه هاپرداخته شده است. 
بر همین اســاس به پیشنهاد مهندس وهابیان نماینده شرکت مشــانیر با توجه به اهمیت این موضوع و جلوگیری از ایجاد رقابت 
مخرب بین اعضا، مقرر شــد سازوکار های مورد استفاده در کشورهای دیگر در نشست مشاوران مورد بحث و بررسی قرار گیرد 
و اعضا در صورت وصول پروژه های برون مرزی از طرف هیات های دولتی توزیع خدمات مهندســی مربوطه به ارایه نظرات در 

این خصوص نیز بپردازند.
عالوه بر این در خصوص بند ســوم دستور جلسه نیز با محوریت اخبار کمیته، گزارشــی در رابطه با پیگیری مطالبات مشاوران 
توسط رییس کمیته ارایه شد. عربانی با بیان این مطلب همچنین از اقدامات سندیکا در این باره از طریق  ارسال نامه ای دیگر به 

مهندس محسنی کبیر معاون برنامه ریزی و توسعه شبکه توانیر عالوه بر پیگیری های حضوری خبر داد.
همچنین قرائت گزارشــی از عملکرد کمیته در دوره گذشته جهت ارایه به مجمع عمومی سندیکا، جزییات نامه ارسالی سندیکا به 
اعضا برای اعالم لیســت مطالبات از کارفرمایان و نیز تسهیالت سبد ماه رمضان و خرید خودرو از دیگر موارد مطروحه در این 

بند از صورتجلسه کمیته مهندسین مشاور بود.
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در کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو صورت گرفت

اقداماتی در تعیین فهرست بهای یراق آالت انتقال نیرو
جلسه کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو با حضور اعضا یکم تیر ماه در سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.

در ابتدای این جلســه چکیده ای از موارد مطروحه در جلســه مشترک کمیته ســاخت داخل و کمیته حقوقی و قراردادی سندیکا 
وهمچنین سمینار تبیین قانون رفع موانع تولیدتوسط یزدآبادی،ریاست کمیته ارایه شد.

در ادامه این نشست به منظور بررسی فهرست بها  بخش یراق آالت خطوط انتقال نیرو قیمت پیشنهادی مورد ارایه سه شرکت در 
جلسه به صورت انتخاب تصادفی ردیف ها مورد مقایسه قرار گرفت. 

بر این اساس مطابق مصوبه کمیته مقرر شــد شرکت های نامدار افروز، مصپا، آلوکاست، یراق سازان آرمان و یراق آوران پویا تا 
چهارم تیر ماه نســبت به اعالم قیمت پیشنهادی خود به دبیرخانه ســندیکا اقدام کنند تا نهایتا نسبت به قیمت گذاری فهرست از 
طریق محاسبه میانگین با حذف قیمت های بسیار باال و پایین اقدام شود.  همچنین ضمیمه کردن جدول تعدیل آحاد بهای یراق 

آالت خطوط و کلمپ های پست فشارقوی به فهرست بهای قیمت دار شده از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.

روی  میز کمیته سازندگان یراق آالت توزیع قرار گرفت

 پیگیری مناقصات شرکت های توزیع نیروی برق تهران بزرگ و آذربایجان غربی  
جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع بیست و پنجم خرداد ماه با محوریت مناقصات یراق آالت شرکت های توزیع نیروی 

برق تهران بزرگ و آذربایجان غربی در سندیکای صنعت برق ایران تشکیل شد.
در این جلسه در خصوص نتایج حاصله در جلسه مناقصه یراق آالت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن ابراز تشکر و 
قدردانی از دبیر سندیکا برای برگزاری جلسه ای با مدیریت عامل این شرکت، گزارشی از این جلسه ارایه و مقرر شد این گزارش 

در جهت اطالع اعضای کمیته به صورت مکتوب ارایه شود.
عالوه بر این پیگیری نامه سندیکا در خصوص مناقصه شماره 94/9 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی که با تصویب در 
جلسه یازدهم خرداد ماه کمیته یراق سازان به شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ارسال شده بود در دستور کار این جلسه 
قرار گرفت و با تصویب کمیته از هر یک از اعضا نیز درخواســت شد به لحاظ حفظ منافع سازندگان عضو، نامه های ارسال شده 

کمیته از طریق سندیکا به منظور اخذ پاسخ پیگیری و نتیجه به رییس یا دبیر کمیته اعالم شود.
همچنین تصمیماتی در خصوص مناقصه شــماره 8-94/2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان اتخاذ شد که بر اساس آن با 

این شرکت  مکاتبه موردنظر به عمل آمد.
 درخواســت تکمیل و ارایه فرم اطالعات محصوالت از دیگر شــرکت های عضو و نیز درخواست نظرات و پیشنهادهای اعضا 
جهت بازدید از شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی )اپیل( از دیگر مصوبات این جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع بود. 
جز این با توجه به مذاکره رییس کمیته با شــرکت مهندسین مشاور غرب نیرو از اعضای کمیته درخواست شد موارد و مشکالت 
خود را در زمینه ارزیابی ها جهت طرح در جلسه آتی کمیته ارایه کنند. همچنین کمیته خواستار انعکاس متن مصوبات هیات مدیره 

و کارگروه مطالبات سندیکا از دبیر سندیکا شدند.

طی فراخوان مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی اعالم شد

اولویت ها و شرایط پذیرش شرکت های فناور 
مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی وابسته به پژوهشگاه نیرو طی فراخوانی عمومی به منظور تکمیل بخشی از ظرفیت سال 

94 خود، تعداد محدودی از شرکت های دارای طرح های فناورانه در حوزه صنعت برق و انرژی را پذیرش می کند.
خدمات قابالرایه در این دوره شــامل اســتقرار در مرکــز، خدمات تخصصی آزمایشــگاهی، خدمات مشــاوره ای، معرفی به 
صندوق های حمایتی- مالی و خدمات بازاریابی ذکر شده اســت و اولویت حوزه های کاربردی طرح ها به ترتیب در بخش هایی 
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چون بهینه  سازی مصرف انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، نگهداری وتعمیرات، کاهش تلفات و هوشمند سازی عنوان شده است.
در این فراخوان ضمن ذکر این نکته که در این دوره صرفا طرح هایی که در مرحله توسعه محصول یا در مرحله توسعه بازار باشند 
مورد پذیرش قرار می گیرند، قید شده است که طرح های مبتنی بر مهندسی معکوس، بومی سازی و استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات در اولویت قرار خواهند داشت و عالوه بر آن سایر موضوعات و حوزه های کاربردی در صورت بهره مندی از جنبه های 

نوآورانه قابل پذیرش خواهند بود.

حضور دبیر سندیکای اصفهان در جلسه انتقال تکنولوژی  

   جلســه انتقال تکنولوژی   شرکت اشــتین باز هجدهم مرداد ماه ســال جاری در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با حضور دبیر 
 سندیکای برق اصفهان برگزار شد. 

در این جلسه که به همت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد، دبیر شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از 
شرکت های عضو در استان اصفهان  حضور یافت.

گفتنی اســت موسسه اشتین بیس یک موسسه تخصصی در حوزه انتقال تکنولوژی است و قرار است تجربیات خود را در اختیار 
شرکت های فعال ایرانی قرار دهد.

برگزاری دیدار ماهیانه سندیکای اصفهان با دانشگاهیان
  

  نشست سندیکای برق اصفهان با دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و مالک اشتر با حضور نماینده انجمن اصنا  پانزدهم مرداد 
ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد . 

طی این نشســت  ماهیانه که با حضور آقایان دکتر سعیدی، کریمی، کیومرثی، تابش به همراه سرکار خانم پروفسور ایران  غازی 
برگزار شد، مبادله تفاهمنامه چند جانبه با محوریت سندیکای برق اصفهان و با حمایت اتاق بازرگانی مورد توافق قرار  گرفت . 

در این بین مهندس علی صفرنوراله رییس ســندیکای برق اصفهان و مشاور سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان حمایت  اتاق 
بازرگانی را از برگزاری چنین نشست هایی اعالم داشت. 

نشست بعدی سندیکای برق اصفهان با دانشگاهیان به میزبانی شرکت پرشیان فوالد در محل نیروگاه شهید منتظری در  شهریور 
ماه برگزار می شود. 

تعیین تکلیف زیرگروه های کارگروه ارتقا در شعبه اصفهان
کارگروه ارتقا مشاوران و پیمانکاران سندیکای صنعت برق اصفهان ششم و هفتم مرداد ماه سال جاری  تشکیل جلسه داد. 

در ابتدای این جلسه ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های کارگروه ارتقا مشاوران و پیمانکاران توسط مهندس محسنی رییس  این 
کارگروه، روند کار با توجه مذاکرات صورت گرفته در جلســه توانیر و نیز نشست معاونت های طرح و توسعه در برق  منطقه ای 

فارس استقبال صورت گرفته از نتایج حاصله، مشخص شد. 
در ادامه ضمن مرور گزارش نهایی کارگروه ، مشروحی از فاز کنترل از چرخه DMAIC      توسط مشاور کارگاه از شرکت  مهندسین 

دانشمند مطرح شد و با توجه به بسته راهکار مشخص شده، اقدامات آتی جهت تهیه طرح عملیاتی مورد بحث قار  گرفت. 
در این رابطه پس از تبادل نظر با با اعضای کارگروه ضمن تعیین 4 زیرگروه مقرر شد با اعمال دستوراتی در خصوص  چگونگی 
برگزاری جلسات زیرگروه ها گزارش نهایی کارگروه به همراه طرح عملیاتی تهیه شده تا پایان بهمن ماه سال  جاری تدوین جهت 

شرکت توانیر ارسال شود.  
الزم به ذکر است در این کارگروه حکمی به امضای مدیرعامل توانیر برای مهندس مهدی مسایلی ... به  مدت 2 سال  صادر شد که 
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در آن ضمنا از کوشــش های مجدانه وی در راستای تحقق اهداف توسعه و ارتقا توانمندی های مشاوران و  پیمانکاران قدردانی 
به عمل آمد.  

در کمیته توزیع اصفهان مورد تاکید قرار گرفت

لزوم نظارت بیشتر توانیر بر شرکت   های توزیع برق

هفتمین جلسه کمیته توزیع شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران در روز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه برگزار شد. 
طی این جلســه ضمن  انتخاب مهندس اصغری از شــرکت برنا برق اصفهان به عنوان دبیر کمیته توزیع سندیکای برق  اصفهان، 
قراردادهای تیپ شرکت های توزیع در حوزه های مشاوره، پیمانکاری، بهره برداری، خرید و تامین نیروی انسانی  مورد بررسی 
قرار گرفت و با  ارایه گزارشی پیرامون نواقص و مشکالت ا آنها، با یک طرفه  اعالم کردن قراردادهای شرکت  های توزیع برق بر 
لزوم اصالح و تغییر ماهوی آنها تاکید کردند و در این راستا بررسی انواع قراردادهای موجود در شرکت  های توزیع را در دستور 
کار خود قرارداد و مقرر شدد که نتیجه بررسی ها و تبیین مشکالت کسب و کار توزیع برق طی  جلسه با مدیر عامل توانیر مطرح 

و تغییر رویه درخواست شود. 
از دیگر موارد مطروحه در این جلسه عدم سنخیت روح برون سپاری ها در شرکت های توزیع با ماهیت خصوصی سازی بود  و در 
این راستا عملکرد شرکت های توزیع بر اساس برزخ خصوصی _ دولتی مورد انتقاد قرار گرفت و اعالم شد که شرکت  های توزیع 

به دلیل درا بودن سهام دولتی استفاده از بودجه دولت نمی بایست بخشنامه ها و قوانین موجود را نادیده انگارند. 
بر همین اســاس مصداق این موضوع در تنوع فهارس بهای شــرکت   های توزیع، تنوع متن قراردادها، نحوه پرداخت ها و  نحوه 
ارزیابیهاعنوان و خاطرنشان شد که حضور نمایندگان ســندیکا در بخش توزیع و دفاع از اعضا الزامی است. عالوه بر  این لزوم 
نظارت بیشتر توانیر و وزارت نیرو بر عملکرد شرکت های توزیع در برون سپاری ها و تادیه مطالبات فعاالن بخش  خصوصی در 

بازار توزیع مورد تاکید قرار گرفت. 
الزم به ذکر است این جلسه با تقسیم بندی مشکالت بازار توزیع به سه بخش کالن، محلی و عدم اتحاد فعاالن بخش  خصوصی 

در بازار توزیع ادامه یافت. 
در پایان مقرر گردید که فهارس بهای شرکت های توزیع در این کمیته مورد بازبینی قرارگیرند و به منظور ایجاد وحدت رویه  در 

آن پیشنهاداتی به توانیر ارایه شود و حسب نیاز در این باره جلسه ای با دفتر نظام فنی سازمان برنامه برگزار شود. 
همچنین بر اهمیت نقش سندیکا در اعتالی اعضای فعال در بازار توزیع و جذب اعضای جدید در این رسته تاکید و فعال  شدن 

کمیته پیمانکاران توزیع سندیکا خاطر نشان شد. 

برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران- مشهد

از مورخه بیست و ششم الی بیست و نهم شهریور ماه سال   جاری،   دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در محل  دایمی 
نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود. در این نمایشــگاه، مدیران ارشد صنعت برق و انرژی و مدیران شرکت  های توزیع 
کشور به دعوت شرکت توزیع مشهد و همچنین هیات تجاری کشور هندوستان حضور داشتند. در این رویداد که  شعبه خراسان 
هماهنگی اولیه برای مشارکت شرکت های عضو در یک فضای مســتقل به عمل می آورد، اعضای سندیکا در  صورت تمایل و 

ارایه تقاضای کتبی به سندیکا می توانند با تخفیف )ویژه اعضای سندیکا( در نمایشگاه شرکت کنند . 

برگزاری مجمع عمومی شعبه خراسان   

مجمع عمومی ســالیانه با حضور حداکثری اعضا شــعبه خراســان و نماینده اتاق بازرگانی،   صنایع،   معادن وکشاورزی مشهد و 
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 همچنین نماینده سندیکای صنعت برق ایران تشکیل وضمن ارایه گزارش عملکرد سالیانه نسبت به فرآیند انتخاب بازرس  اقدام 
شد. در این راستا احمد رضا صفار به عنوان بازرس اصلی و مهدی موسوی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

در حاشیه این مجمع رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق شعبه خراسان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود کشور و  کاهش 
بهای نفت، صنعتگران خراسانی فعال در صنعت برق آمادگی دارند تا با حمایت دولت در زمینه صادرات خدمات فنی  و مهندسی 

بیش از گذشته مشارکت کنند. 
محسن شادمان در جلسه مجمع عمومی این سندیکا افزود : افزایش صادرات تجهیزات وکاالهای تولیدی در صنعت برق  ایران 
می تواند اقتصاد کشــور را متحول کند و ظرفیت های صادراتی خوبی به ویژه در کشــورهای همســایه وجود دارد و در  صورت 

حمایت دولت می توانیم در بازارهای بین المللی حضوری فعال تر داشته باشیم. 
وی همچنین از انعقاد قرارداد همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و گفت: براساس این قرارداد سندیکا در راستای  ارتقای 
تعامل دانشگاه و صنعت از پایان نامه های کاربردی در صنعت برق حمایت می کند. شادمان با اشاره به انتخاب یکی  از اعضای این 

سندیکا به عنوان کارآفرین نمونه گفت: این مسئله نشان دهنده ظرفیت صنعت برق برای اشتغال زایی در  استان است. 
رییس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق شعبه خراسان  با اشاره به تشــکیل کارگروه مشترک بین سندیکای برق استان و  برق 
منطقه ای برای کاهش تلفات برق و استفاده از انرژی های نو خاطذ نشان ساخت: هم اکنون یکی از دغدغه های  مسئوالن با توجه 
به افزایش مصرف برق ، جلوگیری از خاموشی های احتمالی است. براین اساس یکی از راهکارهایی که  می تواند باعث جلوگیری 
از خاموشی احتمالی شود، کاهش تلفات برق اســت. وی با بیان این مطلب افزود: در این راستا قرار  است تا سندیکا با همکاری 
شــرکت برق منطقه ای خراسان بسترهای الزم برای کاهش تلفات برق در استان را فراهم کند.   در خاتمه سندیکای صنعت برق 

شعبه خراسان میزبان مدیران ارشد حوزه صنعت برق و مسئوالن ارشد استانی در ضیافت  مراسم افطار بود. 

تجدید فرایند باز گشایی پاکت   های مناقصه در شعبه خراسان   

   محسن شادمان رییس سندیکای صنعت برق شعبه خراسان در حاشیه جلسه کمیته پیمانکاران شعبه خراسان گفت: با توجه  به این 
که رسالت سندیکا حفظ و دفاع از حقوق مشروع اعضای خود اســت از شرکت اطلس افروز شرق به دلیل پیگیری  های مستمر 
در خصوص نحوه برگزاری مناقصه برق مسکن مهر سبزوار که به موجب آن رای به تجدید فرایند مناقصه داده  شد تشکر می کنم. 

همچنین وی ابراز امیدواری کرد که رعایت قانون در همه زمینه ها سرلوحه کار تمامی ارگان های  دولتی باشد . 

حضور حداکثری اعضا در مجمع عمومی سالیانه شعبه خراسان

محسن شادمان رییس سندیکای صنعت برق خراسان ضمن تشــکر از حضور حداکثری اعضا در مجمع عمومی ابراز  امیدواری 
کرد با همکاری کلیه اعضای محترم و سندیکای صنعت برق ایران، این سندیکا بتواند در سال جاری نسبت به  انجام ماموریت ها و 
رسالتی که به عهده دارد بیش از بیش به وظایف خود بپردازد همچنین وی افزود:  فعالیت های مستمر  دبیرخانه در جهت برگزاری 

خوب و موثر مجمع نقش بسزایی داشت و بویژه از زحمات آقایان رضا نمازی و محمد پات راد  تشکر و قدردانی می شود. 

جلسه مشترک سندیکای صنعت برق خراسان با دانشگاه فردوسی مشهد

سندیکای صنعت برق خراسان اقدام به برگزاری جلسه ای مشترک با اساتید و مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد کرد. 
در ابتدای این نشست مهندس شادمان رییس هیات مدیره شعبه خراسان ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، مطالبی در  خصوص 
اهــداف، ماموریت ها وفعالیت های ســندیکا بیان کرد و در ادامه با اشــاره در خصوص ایجاد ارتباط سیســتماتیک بین  بخش 
خصوصی و دانشــگاه مواردی را مطرح ساخت. بر این اساس در جهت اجرایی شــدن این ارتباطات مقرر شد تفاهم نامه  ای بین 

سندیکای صنعت برق ایران- شعبه خراسان با دانشگاه فردوسی  مشهد منعقد شود . 
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ســپس دکتر رجبی ریاست محترم دانشکده مهندســی دانشگاه فردوسی  بیانات مبســوطی در رابطه با بحث آموزش، پژوهش، 
 کارآفرینی، بازدید های علمی، برگزاری دوره های آموزشــی مشــترک بین دانشگاه و ســندیکا، طرح موضوع های پایان نامه 
 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با بحث های روز حوزه صنعت برق و همچنین کمک هایی که دانشگاه می  تواند در 
بحــث انرژی های نو به صنعت برق کند مطرح  و در ادامه اعالم کرد این دانشــکده آماده هرگونه همکاری در  خصوص برگزاری 
نمایشگاه تخصصی و همایش ها ی مرتبط با حوزه صنعت برق در محل دانشکده است. همچنین تصریح  شد در رابطه با دوره های 

کارآموزی، دانشجویان می توانند با هماهنگی سندیکا این دوره ها را در کارخانه ها و شرکت های  مرتبط سپری کنند. 
رجبی با بیان این مطلب در ادامه افزود: خوشبختانه دانشگاه فردوسی مشهد از نظر سرعت و پیشرفت های علمی در بخش  های 
مختلف جزو سه دانشگاه برتر کشور شناخته شده است و با وجود تعداد 5000 دانشجو در حال تحصیل در دانشکده  مهندسی  که 
چیزی در حدود یک چهارم کل دانشــجویان  این دانشگاه  است. وی ابراز امیداواری کرد این همکاری می  تواند نقطه عطفی  در 

جهت پیوند دانشگاه با صنعت باشد. 
پس از ایراد این ســخنان دکتر رضایی مدیریت بخش ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی دانشــگاه فردوسی  اعالم کرد: از  هم 
اکنون بســترهای الزم جهت عملیاتی شــدن مطالب مورد بحث فراهم می باشد وســندیکا می تواند ازامکانات و ظرفیت  های 
این دانشــکده استفاده کند واین همکاری متقابل می تواند اثرات بســیار خوبی برای سندیکای صنعت برق، دانشگاه  فردوسی و 

دانشجویان این حوزه داشته باشد. 
همچنین وی اعالم آمادگی کرد: در جهت برقرای ارتباط  نزدیک   تر و مســتمر دانشجویان با سندیکا درزمینه های موارد  مطرح 

شده سندیکای صنعت برق خراسان می تواند از یک اتاق مستقل  در محل دانشکده برخوردار شود . 

اعالم راي هیات رســیدگی به شــکایات قانون برگزاری مناقصات در اســتان 
خراسان رضوی   

شـركت توزیع نیـروي برق اسـتان خراسان رضوی ملزم بـه تجدیـد فراینـد بازگشـایي پاكت های مناقصه با دعوت از  مناقصه 
گران قبلي شد. براســـاس بند هـ ماده 4 اساسـنامه قانـون برگـزاري مناقصات كه اشـعار مـــي دارد تكـرار تمـام یا  آن قسـمت 
هایي از فراینـــد مناقصـه كـه به تشـخیص هیـأت مغایر بـا قوانین و مقررات مربوطه بوده است. همچنین ایـن  راي قطعي و غیر 
قابـل تجدید نظـر بـوده و مراتـب اطالع رسـاني در پایـگاه ملـي مناقصـات مي بایسـت توسط دستگاه  مناقصه گزار طبق قانون 

اساسنامه هیات انجام گیرد. 

معرفی واحدهای نمونه در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت ومعدن در استان 
خراسان

در این مراســم که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شــد، 54 واحد نمونه با اهدای لوح مورد تقدیر قرار گرفتند. از  این 
بین موفقیت اعضای سندیکا که منتخب سازمان صنعت معدن وتجارت  استان بودند به ترتیب شرکت صانع شرق به  مدیر عاملی 
مهندس محســن شادمان و شــرکت بهینه ســازان طوس به مدیر عاملی مهندس علیرضا جاللی طلب به عنوان  واحد های نمونه 
صنعتی استان و همچنین شرکت اطلس افروز شرق به مدیر عاملی مهندس احمد رضا صفار به عنوان واحد  نمونه فنی ومهندسی 
استان در بین واحد های نمونه را شاهد بودیم. سندیکای صنعت برق خراسان این دستاورد را به   مدیران محترم عامل و همچنین 

کارکنان محترم شرکت های  مذکور تبریک عرض می کند. 
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اولین نیروگاه اسالمی جهان ساخته می شود؛

آغاز رقابت ایران-آمریکا در عراق/ جزئیات مشارکت 
برقی ایران- اردن

مهر/ مدیرعامل گروه مپنا با اشــاره به مشارکت با یک شــرکت اردنی و امضای یکی از 
بزرگترین قراردادهای نیروگاه ســازی در عراق از آغاز رقابت با زیمنس آلمان و جنرال 

الکتریکی آمریکا در صنعت برق عراق خبر داد. 
عباس علی آبادی امروز در نشستی خبری با اشــاره به توافق بزرگ برقی ایران و عراق، 
گفت: بر اساس قرارداد جدیدی که با دولت عراق امضا شده، قرار است ایران، 12 توربین 
گازی، 6 واحــد توربین بخار و بویلرهای بازیافت حرارتی و سیســتم کنترل را طراحی، 

ساخت و به طرف عراقی تحویل دهد.
مدیرعامل مپنا با اعالم اینکه در شــرایط فعلی بازار برق و انرژی عراق یک بازار بزرگ 
برای اکثر کشــورها و شرکت های بزرگ صنعتی جهان به شمار می رود، تصریح کرد: در 
شرایط فعلی شرکت هایی همچون جنرال الکتریک آمریکا، زیمنس آلمان و اخیرا گروه 

مپنا وارد این بازار بزرگ برقی شده است.
این مقام مســئول با تاکید بر اینکه مپنا در مناقصه بزرگی برای نصب و نظارت تجهیزات 
یک نیروگاه بزرگ در جنوب عراق در بصره برنده شــده است، اظهار داشت: در این طرح 
ساخت توربین ها و تجهیزات و نصب آن در نیروگاه رومیله که نیروگاهی 3 هزار مگاواتی 

بوده، به این گروه واگذار شده است.
معاون اســبق وزیر نیرو با بیان اینکه قرار اســت این پروژه مشترک برقی با مشارکت و 
همکاری یک شــرکت اردنی در عراق اجرا شــود، بیان کرد: از این رو، ســاخت نیروگاه 
توسط شرکت اردنی و ساخت تجهیزات و توربین ها توسط ایران به ارزش تقریبی 150 

میلیون دالر انجام می شود.
وی با یــادآوری اینکه ایــران در اجرای این پروژه بــزرگ برقی قصــد دارد از آخرین 
تکنولوژی و فنآوری های نوین جهان استفاده کند، تاکید کرد: ایران پیش از این در عراق 
نیروگاه الصدر و حیدریه پروژه های مشابهی را اجرا کرده و حتی موفق به ثبت یک رکورد 

جدید برقی در این کشور همسایه شده است.
علی آبــادی با بیان اینکــه در نیروگاه الصــدر دو واحد توربین گازی بــه ظریفت 160 
مگاوات نصب شده و در نیروگاه حیدریه یک توربین گاز به ظرفیت 162 مگاوات وارد 
مدار شده که هم اکنون در حال بهره برداری اســت، تاکید کرد: تبدیل واحدهای گازی به 

سیکل ترکیبی این نیروگاه گازی در دستور کار مپنا قرار گرفته است.
مدیرعامل گروه مپنا با بیان اینکه براساس مفاد این قرارداد دولت عراق برای نخستین بار 
در تاریخ این کشــور این قرارداد را تضمین کرده اســت، گفت: قطعا این قرارداد یکی از 

بزرگترین قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به شمار می رود.
وی با اعالم اینکه عراق قصــد دارد به منظور جبران کمبود برق در این کشــور ظرفیت 
8500 مگاواتــی فعلی تولید برق خــود را به بیش از 20 هزار مگاوات تا ســال 2016 
میــالدی افزایش دهــد، تصریح کرد: بــر این اســاس، قراردادهایی به منظور ســاخت 

نیروگاه های جدید برق با شرکت های بزرگ بین المللی امضا کرده است.
در این نشســت »علی الشــماره« رئیس هیات مدیره شــرکت اردنی عراقی »شامارا« با 

بیــان اینکه گروه مپنا ایران توان رقابت با شــرکت هایی همچون زیمنس آلمان و جنرال 
الکتریک آمریکا دارد و می تواند همراه با شــرکت الشماره این تجربه موفق را تکرار کند، 
تاکید کرد: براساس برنامه زمان بندی، اولین واحد نیروگاه رومیله تا سال 2017 میالدی 

وارد مدار خواهد شد.
این مقام اردنی با یادآوری اینکه براســاس این قرارداد برق تولیدی 15 سال تا 17 سال 
از ســوی دولت عراق به صورت تضمینی خریداری خواهد شد و شرکت شامارا به عنوان 
ســرمایه گذار و گروه مپنا به عنوان پیمانکار فعالیت خواهند کرد، اظهارداشت: مپنا 100 
درصد مســئولیت پروژه در تامین تجهیزات نیروگاهی، توربین گاز و بخار و بویلرها را 
برعهده خواهد داشــت و کل کار مهندســی و عملیات  نظارت بر عهده این گروه صنعتی 

است.
وی با اشاره به تامین امنیت محل و سایت ســاخت نیروگاه در جنوب عراق، خاطرنشان 
کرد: از ابتدای مذاکرات بحث ناامنی در عراق بســیار مــورد توجه قرار گرفت، بنابراین 
نیروگاه رومیله در جنوب عراق و در اســتان بصره احداث می شود و 60 کیلومتر با اهواز 

فاصله دارد.

دلیل عرضه های ممتد حقوقی در نماد "بترانس" مشخص 
شد

فارس/ با وجود خروج شــرکت ایران ترانسفو از فهرست تحریم ها اما عرضه های ممتد 
سهام از سوی حقوقی این شرکت امان سهامداران را بریده است.

نماد معامالتی شرکت ایران ترانسفو »بترانس« پس از بازگشت از مجمع عادی سالیانه 
و تقسیم ســود نقدی 35 تومانی به ازای هر ســهم در حالی با عرضه های ممتد سهامدار 
عمده خود مواجه شده که اغلب سهامداران معتقدند سهامدار حقوقی این شرکت مانع رشد 

منطقی  قیمت این سهم پس از توافق وین شده است. 
براســاس این گزارش شرکت سرمایه گذاری گروه توســعه ملی کمتر از 29 میلیون سهم 

ایران ترانسفو را طی روزهای اخیر در بازار سهام عرضه کرده است.
در همین ارتباط یک کارشــناس در گروه توســعه ملی با بیان اینکه سهامدار عمده ایران 
ترانســفو همواره به ارزندگی و ضریب نقد شــوندگی ســهام در بازار توجــه می کند، به 
خبرنگار فارس گفت : پس از بازگشــایی نماد معامالتی "بترانس" قیمت هر ســهم این 
شــرکت حدود 20 درصد افزایش یافته و این در حالی است که نسبت قیمت بر درآمدی 

هر سهم در این نماد معامالتی به کمتر از 13 واحد رسیده است.
وی با بیان اینکه گروه توســعه ملی همسو با افزایش نقد شوندگی و همچنین پاسخگویی 
به تقاضای خریداران در نماد ایران ترانســفو عرضه کننده سهام است، عنوان کرد: نسبت 
P بر E این سهم در حال حاضر نمایانگر قیمت مدیریتی سهم در بازار است و می بایست 
برای معامالت خرد سهام تعدیل شود. این در حالی است که سازمان خصوصی سازی نیز 
برای عرضه بلوک 28 درصدی ایران ترانســفو قیمت هر سهم را 820 تومان اعالم کرده 
اســت. بنابراین قیمت خرده فروشی سهام ایران ترانســفو در بازار حول و حوش همین 

قیمت است.
به باور این کارشناس سهامداران باید بررسی کنند که آثار انتظاری از بابت توافق وین تا 
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چه حد می تواند سود برآوردی هر سهم "بترانس" را جابه جا کند.
گروه توســعه ملی هم اینک به دنبال انجام فعالیت های اقتصادی است و افزایش قیمت 

سهام به نفع "وبانک" و "وتوسم" نیز هست.
وی با بیان اینکه گروه توســعه ملی به دنبال تخریب قیمت سهام "بترانس" نیست، افزود: 
مجموعه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی همواره از نشستن در صف های خرید و فروش 
ســهام پرهیز کرده و دنباله رو دارایی های مالی برخوردار از معامالت هیجانی و ســفته 

بازانه نیست.
به گزارش فارس اظهارات این کارشــناس در حالی است که همزمان با اعالم جمع بندی 
توافق وین در تیرماه جاری نام بسیاری از شرکت ها از فهرست تحریم های غرب خارج 

شده است.
شورای اتحادیه اروپا در آذر ماه 1392 تحریم شرکت ایران ترانسفو را لغو کرده بود.

به گزارش فارس خالص ارزش دارایی های هر ســهم "وبانک" تا به امروز در حدود 630 
تومان برآورد می شــود. همچنین خالص ارزش دارایی های هر سهم " وتوسم" به عنوان 

اصلی ترین شرکت سرمایه گذاری "وبانک " مبلغ 210 تومان محاسبه شده است.

ســیم و کابل ابهر واحد نمونه صنعتی و کارفرمای نمونه 
استان زنجان شناخته شد

شرکت سیم و کابل ابهر توسط ستاد بزرگداشــت روز ملی صنعت و معدن استان زنجان 
به عنوان واحد نمونه صنعتی این  استان در سال 94 انتخاب شد و مدیرعامل این شرکت 
از سوی ســازمان تامین اجتماعی به عنوان کارفرمای نمونه این  استان مورد تجلیل قرار 

گرفت. 
بر همین اســاس طی پنجمین همایش تکریم کارفرمای نمونه ســال 94 علیرضا کالهی 
مدیرعامل شــرکت ســیم و کابل ابهر  به پاس خدمــات و تدابیر ارزشــمند در هدایت و 

پشتیبانی از مجموعه تحت مدیریت خود شایسته تقدیر شناخته شد.  
گفتنی است این شركت نام آور که در حال 
حاضر بزرگترین و عمده ترین تامین كننده 
كابلهاي ویــژه جهت صنایع هیدرو  كاربن 
هاي ایران ) صنایع گاز و نفت ( به شــمار 
می رود،   تنها شركت منحصر به فرد ایراني 
اســت كه در پروژه توســعه منطقه  نفت و 
گاز پارس جنوبي قــادر به تامین مطلوب 
احتیاجــات عمــده فازهــاي 1و 2 و 3 و 
همچنین فازهاي 4 و 5 و 6 و 7 و 8 از  این 

پروژه عظیم ملی و بین المللی بوده است. 
عالوه بر این تولید بیش از 150 کیلومتر 
کابل 230 کیلوولت برای شــرکت های 
برق منطقه ای شهرهای بزرگ کشور و از 
 جمله تامین کابل 230 کیلوولت در پروژه 

بزرگراه طبقاتی صدر از دیگر افتخارات شرکت سیم و کابل ابهر بوده است. 
همچنین عناوینی چون واحد نمونه صنعتی اســتانی، واحد نمونه کشــوری، صادرکننده 
نمونه کشــوری و واحد نمونه تحقیق و  توسعه در طی ســالیان متوالی، اجرای بزرگترین 
قراردادهای صادراتی صنعت کابل کشوربا وزارت برق کشورهای عراق و  سوریه و دارا 
بودن مجهزترین آزمایشگاه خاورمیانه در زمینه های مرتبط   از دیگر افتخارات ثبت شده 

در کارنامه این شرکت  تا به امروز است. 

افتخار آفرینی شــرکت باسط پژوه تهران در روبوکاپ 
2015 چین  

تیم رباتیک شرکت باسط پژوه در لیگ فوتبال ربات های انسان نمای سایز بزرگسال در  
مسابقات جهانی ربوکاپ 2015  چین حائز مقام دوم جهان شد.  

  تیم  رباتیک این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران در پی کسب مقام اول و سوم 
جهانی لیگ فوتبال ربات های  انسان نمای سایز کودک و نوجوان در سال 2014 برزیل، 
امسال نیز با به نمایش گذاشتن توانایی خود در لیگ سایز  بزرگسال، در جایگاه دوم  این 
مسابقات جهانی درخشید. گفتنی است این اولین بار است که یک تیم ایرانی در مسابقات 

 ربات های انسان نما سایز بزرگسال توانایی کسب رتبه ای جهانی را یافته است. 
این تیم همچنیــن در بخــش  Technical Challenges   )چالــش تکنیکی( موفق 
به کســب باالترین امتیاز شــد. ربات  باســط تنها رباتی بود که موفق بــه پرش به مدت 

ms   138.009  شد و در مجموع 17 امتیاز در این بخش از مسابقه کسب  کرد  . 
 CIT  از کشور آمریکا، تیم  THORwin  به استناد سایت شرکت باسط پژوه تهران، تیم
Brains Adult  از کشــور  ژاپن، تیم  HuroEvolution AD  از کشور تایوان، تیم 

  Tsinghuna Hephaestus  از کشور ســنگاپور و  Robot-Erectus Senior 
از کشور چین دیگر شرکت کنندگان این دوره لیگ ربات قوتبالیست در سایز  بزرگسال 

بودند. 
در این مسابقات تیم رباتیک باسط پژوه در بازیهای گروهی بیشترین امتیاز را کسب کرد. 
درمرحله نیمه نهایی، بــا پیروزی   2-0 در مقابل  تیم  CIT Brains Adult  از کشــور 
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ژاپن به مرحله نهایی صعود کرد که در این مرحله تیم باسط پژوه  در مقابل توروین آمریکا 
با نتیجه 4-5 به نفع توروین به مقام دوم جهانی دست یافت. شرکت باسط پژوه درمجموع 
در طی  این دوره از مسابقات جهانی روبوکاپ برزیل تعداد 7 بازی انجام داد که به 5 بازی 

برد، یک بازی مساوی و یک بازی باخت  انجامید.  
شایان ذکر است شرکت باسط پژوه تهران هم اکنون با بیش از 17 سال تجربه در طراحی و 
ساخت سیستم های اندازه  گیری و مدیریت انرژی، سیستمهای مانیتورینگ و اتوماسیون 

پستهای انتقال و توزیع از اعضای برجسته سندیکای صنعت  برق کشور است.  

انتخاب اطلس افروز شــرق به عنوان واحد نمونه فنی و 
مهندسی استان خراسان  

شــرکت اطلس افروز شــرق توسط 
ستاد بزرگداشــت روز ملی صنعت 
و معدن اســتان خراســان رضوی به 
عنوان واحد نمونه فنی  و مهندســی 

این استان در سال 94 انتخاب شد. 
بر همین اســاس مهندس احمد رضا 
صفار طبســی، مدیر عامل شــرکت 
اطلس افروز شــرق بــه پاس تالش 
مجدانه در جهت  پیشــرفت توســعه 
پایدار از سوی ستاد بزرگداشت روز 
ملی صنعت و معدن خراســان مورد 

تقدیر قرار گرفت. 
گفتنی است این شرکت عضو سندیکای صنعت برق خراسان در بازه ده ساله فعالیت خود 
که با شــبکه های فشار متوســط  آغاز شد و هم اکنون در ســطح خطوط فوق توزیع برق 
گســترش یافته است، بارها شایسته تقدیر از سوی شــرکت برق منطقه  ای خراسان قرار 

گرفته است. 
شرکت اطلس افروز شــرق تاکنون افتخار اجرای خطوط 132 کیلو ولت چهار مداره دو 
باندل و کابل کشی 132 کیلو ولت با  کابل مقطع 1200 در در سطح خراسان داشته است. 
همچنین گواهینامه ثبت اختراع دستگاه کشنده کابل، عضویت در  انجمن مدیریت پروژه 
ایران و عضویت در انجمن مهندسی ارزش ایران نیز از دیگر موارد مطرح در کارنامه این 

شرکت  است. 

صانع شرق واحد نمونه صنعتی استان خراسان شد

شــرکت فناوران صانع شرق توسط ســتاد بزرگداشــت روز ملی صنعت و معدن استان 
خراسان رضوی به عنوان واحد نمونه  صنعتی این استان در سال 94 انتخاب شد. 

بر همین اســاس مهندس محســن شــادمان، مدیر عامل شــرکت صانع شــرق و رییس 

ســندیکای صنعت برق خراســان با 
توجه به  عملکرد این شرکت در سال 
93 به پاس حســن تدبیــر و تالش 
مجدانه صورت گرفته در جهت حفظ 
اشــتغال، ارتقای تولید و  دستیابی به 
اهداف ارزشــمند صنعت برق برای 
نیل به اقتصــاد مقاومتی مورد تقدیر 

قرار گرفت.    
  گفتنی اســت شرکت  فناوران صانع 
شــرق از مجموعه شرکت های مهام 
شــرق اســت که از قریب به 8 سال 
پیش تاکنون در  حــوزه تولید انواع 

تابلوهاي    LV،  MVو ســاخت پســت هاي برق مدوالر، موبیل، متعارف و كمپكت بر 
اساس معتبرترین  اســتاندارهاي جهاني فعالیت داشته است. همچنین تجربه انجام طرح 
هاي خاص از جمله ســاخت اولین پست سیار 230  کیلوولت  GIS  در سطح خاور میانه 
و اولین پســت مدوالر- سیار 230 کیلوولت     ،AISتولید و صادرات پست   هاي سیار  به 

كشورهاي همسایه در کارنامه افتخارات این شرکت قرار دارد. 

اصالحیه

در شماره 95 نشریه ستبران خبری با عنوان »توسعه همکاری ها با سندیکا، گامی به سوی 
قدرتمندتر شدن بخش  خصوصی« به چاپ رســید که مربوط به بازدید دبیر و تعدادی از 

پرسنل سندیکای صنعت برق ایران از شرکت فاران بود.  
متاســفانه در این خبر یکی از عکس های چاپ شده دچار مشکل بود که بدینوسیله ضمن 
عرض پوزش از مشــکل پیش آمده،  عکس صحیح مربوط به این بازدید دوباره به چاپ 

می رسد. 
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 1.  شرکت لنان ماد صنعت و تجارت
به مدیریت: جناب آقای مراد ستاری

زمینه فعالیت: تولید انواع محصوالت برق صنعتی ولتاژ پایین و منابع روشنائی  
تلفن: 9ـ88655765/ نمابر: 88653352   

 2.  شرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستم
به مدیریت: جناب آقای مجید همتی بروجنی

زمینه فعالیت: تحقیق و مشاوره در زمینه های مهندسی کامپیوتر، الکترونیک و 
سیستم های پردازش سیگنال های  صوتی و طراحی و اجرای پروژه های برق، 

اتوماسیون، ابزار دقیق، مانیتورینگ و سخت افزار
تلفن: 33377700ـ031 / نمابر: 33377600ـ031 

 3.  شرکت مهندسی نامدار صنعت آذر آسا
به مدیریت: جناب آقای محمدرضا شریعتی

زمینه فعالیت: خرید، فروش، تهیه و توزیع انواع تجهیزات الکتریکی و انجام 
خدمات مهندسی و مشاوره در صنعت  برق

تلفن: 77394773 / نمابر: 77394750 
 4.  شرکت دانش انرژی سریر

به مدیریت: جناب آقای احسان زمانی نژاد
زمینه فعالیت: تأمین تجهیزات

تلفن:      41ـ  88008035 / نمابر: 88003428 

 5.  شرکت تابش هدایت مولد گستر
به مدیریت: جناب آقای علیرضا روستائی مهدیخانی

زمینه فعالیت: نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک  
تلفن: 33509127ـ 026/ نمابر: 33509127ـ026 

سندیکای صنعت برق ایران، 
مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در ماه گذشته 5  شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 

بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:

شرکت محترم سیم و کابل ابهر
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شرکت سیم و کابل ابهر را به عنوان واحد نمونه 

صنعتی سال 94 استان زنجان توسط  ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن این استان و کسب 
عنوان کارفرمای نمونه استان زنجان در سال 94 از سوی سازمان  تامین اجتماعی خدمت جناب 
آقای مهندس علیرضا کالهی، مدیر عامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن شرکت محترم 

 تبریک عرض می نماید.  
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم باسط پژوه 
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله افتخار آفرینی شرکت باسط پژوه تهران در مسابقات جهانی 

روبوکاپ 2015 چین  و کسب  مقام دوم  تیم رباتیک این شرکت را در لیگ فوتبال ربات های 
انسان نمای سایز بزرگسال خدمت مدیریت و اعضای تیم و دیگر  کارکنان آن شرکت محترم تبریک 

عرض می نماید.  
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم اطلس افروز شرق  
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شرکت اطلس افروز شرق را به عنوان واحد نمونه 

فنی و مهندسی استان خراسان  رضوی در سال 94 از سوی ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن 
آن استان خدمت جناب آقای مهندس احمد رضا صفار طبسی،  مدیر عامل محترم آن واحد صنعتی و 

کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید.  
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم صانع شرق  
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شرکت فناوران صانع شرق را به عنوان واحد نمونه 

صنعتی استان خراسان رضوی در  سال 94 توسط ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن آن 
استان خدمت جناب آقای مهندس محسن شادمان، مدیر عامل محترم  آن واحد تولیدی و کارکنان 

آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید.  
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس علی اوسطی آشتیانی
مدیر عامل محترم شرکت آشتیان تابلو

بدینوسیله با کمال تاسف و تاثر ضایعه درگذشت برادر بزرگوارتان را خدمت حضرتعالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده  و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

مسئلت می نماییم. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

  جناب آقای دکتر سعید احمدی 
مدیر عامل محترم شرکت ژیتال و رییس محترم کمیته سازندگان تجهیزات برقی  

  باکمال تاثر و تاسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم علو درجات و  برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تربیک

تسلیت
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برگزاری  موعــد  آبان مــاه؛   

ســی امنی کنفرانس بنی املللی 
برق

روابط عمومی ســندیکای صنعت برق/ ســی امین 
کنفرانس بین المللی بــرق از پنجم لغایت هفتم آبان ماه 

سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می شود. 
برای این کنفرانس که برگزارکننده اصلی آن، شــرکت 
مادر تخصصی توانیر و مجری آن پژوهشگاه نیرو است، 
20 محــور اصلی در نظر گرفته شــده و برای هر محور، 
کمیته علمیـ  تخصصی متشکل از استادان دانشگاه ها و 

متخصصین ارشد صنعت برق تشکیل شده است. 
انتقــال انــرژی الکتریکــی، انرژی هــای تجدیدپذیر، 
بازار برق، برنامه ریزی و مطالعات سیســتم و شــبکه، 
بهره وری و مدیریت انرژی، پســت های فشــار قوی، 
ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، فناوری اطالعات، 
توزیــع انــرژی الکتریکی، تولیــد انــرژی الکتریکی، 
دیســپاچینگ و مخابرات، شــبکه های هوشــمند برق، 
شــیمی و مواد، کنترل و حفاظت، کنتــرل و ابزار دقیق 
و اتوماســیون، کیفیت بــرق، ماشــین های الکتریکی، 
محیط زیســت؛ ایمنی و بهداشت، مدیریت و مطالعات 

اقتصادی و اجتماعی محورهای این کنفرانس هستند.
امسال هم طبق روال سال های گذشته و با هدف نزدیک 
کردن دو بخش صنعت و دانشگاه، همزمان با برگزاری 
کنفرانس بین المللی برق، نمایشــگاه جانبی از آخرین 
دستاوردهای علمی و فناوری شرکت های فعال صنعت 
برق برگزار خواهد شــد که عالقمندان می توانند جهت 
ثبت نام و شرکت در این نمایشگاه از طریق دبیرخانه این 

کنفرانس اقدام کنند. 
گفتنی اســت مهلت ارســال مقاالت برای شــرکت در 
این کنفرانس تــا پایان مرداد ماه اســت و کارت ورود 
به کنفرانس در روزهای ســوم و چهارم آبان ماه توزیع 

خواهدشد.

پرداختــن به زیرســاخت ها؛ 
رشایط  در  کار  منطقی تریــن 

رکود
برقاب/ رئیس هیات مدیره ســندیکای برق مهندس 

کالهی صمدی:  درحال حاضر مشکالت اقتصادی در 
حوزه برق جدی اســت و در همه جای دنیا دولت ها ،راه 
حل برون رفت از وضعیت رکود را با شروع  پروژه های 

جدید عمرانی- زیربنایی تعریف می کنند.
وی می افزاید: دولت تدبیر و امید با مورد توجه قرار دادن 
کاهش تلفات برق در کشــور، سیاست درستی را اتخاذ 
کرده و منطقی ترین کاری که باید در شرایط رکود انجام 
دهد را آغاز کرده ،که همان ساخت زیرساخت هاست و 
این اولین قدم راه را برای رشــد اقتصادی بعدی فراهم 
می کند و در شــرایط رکود نیز کار مولد برای شرکت ها 

به وجود آورده.
کالهي ادامه داد: دولت هم اکنون 4 هزار میلیارد تومان 
بودجه برای پروژه کاهش تلفات بــرق در نظر گرفته و 
پروژه هایی را تعریف کرده است که فضای اشتغال برای 
شــرکت های فعال در صنعــت برق را به وجــود آورده 

است.
در ادامه رئیس ســندیکا گفت : بدهی های گســترده که 
دولت قبل  به دولت جدید رســید کــه  خود یک چالش 
بزرگ بوده و هست، از سوی دیگر هم که تحریم ها ادامه 
دارد. مســاله بعدی  بحث کاهش شدید و ناگهانی قیمت 
نفت است. همه این مســائل به رکود شدید دامن زده و 
کل پروژه های عمرانی کشــور دچار رکود شــده اند. در 
این شــرایط پروژه های صنعت برق هم با مشکل رو به 

رو شده است.
کالهی خاطر نشــان می کند  که: پروژه های صنعتی در 
کشــور با یک ســوم ظرفیت خود کار می کنند و این را 
می توان از مصرف برق صنعتی در کشــور متوجه شــد. 
یکی از دالیلی که ما باوجود مشــکالت موجود وزارت 
نیرو به خاموشــی نخورده ایم، کاهش تقاضا و مصرف 
برق صنعتی اســت که حدود یک سوم شده یعنی مراکز 
صنعتی کشور به صورت میانگین با کمتر از 40 درصد 
ظرفیت خــود کار می کنند و همین موضوع باعث شــد 
برق اضافه در شبکه توزیع وجود داشته باشد و با مشکل 

خاموشی رو به رو نشویم.
علیرضا کالهی میگوید: رکود حاکم بر صنعت بر جامعه 
برق نیز حاکم اســت. اصلی  ترین بازار کار شرکت های 
صنعت برق وزارت نیــرو و پروژه هــای زیرمجموعه 
وزارت نیــرو، حوزه بعــدی کار مــا در صنعت نفت و 
گاز و پتروشیمی اســت که حدودا 10 تا 15 درصد کار 
آن هــا کاال و خدمات برق اســت مانند ترانــس، تابلو، 
کابل، خدمات سیستم های کنترل ابزاردقیق و... عالوه 
بر ایــن در پروژه های عمرانی هــم تقریبا همین درصد 
به صورت مســتقیم با برق ارتباط دارد بــرای مثال در 

پروژه های سیمان، پروژه های معدنی ،مترو در  راه آهن 
، کارخانه های بزرگ، و... حضور جامعه برق را شــاهد 
هستیم .به دالیل گفته شــده قبلی  فعالیت در حوزه برق 
نیز با کاهش یافته اســت و در نتیجه  رکود صنعت برق 
به دلیل کاهش ظرفیت تولید در صنایع رخ داده اســت.

خوشبختانه صنایع کشــور طي ماه هاي گذشته به سمت 
خــروج از رکود حرکــت کرده اند ولــي همچنان برخي 
صنایع کلیدي مانند صنعت برق با بحران هایي مواجه اند.

پایــان خاموشــی ها در گرو 
واقعی شدن قیمت برق

ایلنا/ عضو هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران 
با تاکید بر لــزوم واقعی شــدن قیمت بــرق و ترغیب 
به ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در ایــن صنعت، 
گفت: دولت در حالت برزخ بســر می بــرد زیرا برق از 
تولیدکنندگان داخلی می خرد اما نمی تواند پولشــان را 

پرداخت کند. 
محمد پارســا، عضو هیــات مدیره ســندیکای برق در 
خصوص اقدامــات الزم جهت جلوگیــری از احتمال 
قطعی و خاموشی هرســاله برق در فصل تابستان گفت: 
برای اینکــه در اقتصاد صنعت بــرق و انرژی وضعیت 
مطلوبی داشــته باشــیم بایــد در اقتصاد کالن کشــور 
وضعیت خوب باشد و اشــتباه نکنیم برنامه ریزی های 

علمی برای اقتصاد کالن کشور داشته باشیم.
وی تصریح کرد: اقتصاد کالن به این معناست که  تورم 
و رشد نقدینگی کاهش یابد، تولید داخلی بتواند با تولید 
خارجــی رقابت کند، نــرخ بهره پایین باشــد و رونق و 

شکوفایی اقتصادی داشته باشیم.
پارســا اظهار داشــت: وقتی وارد اقتصاد برق می شویم 
برنامــه دولت برای واقعــی کردن قیمت بــرق ، آب و 
حاملهای انــرژی ثابت نمانــد زیرا برنامه ایــن بود که 
اقتصاد انرژی و قیمت ها به ســمت واقعی شــدن برود 
لذا اگر اقتصاد برق رعایت شــود و قیمت ها واقعی شود 
ســرمایه گذاری های زیادی در تولید، خطــوط انتقال، 
شــبکه توزیع صورت می گیرد زیرا پــول برق از مردم 
گرفته می شــود و قرار نیست 10 درصد یا 15 درصد را 
به مردم بدهند و 85 درصد را دولت بعنوان یارانه بدهد.

 وی در ادامه با اشــاره به اینکه دولت طی ده سال گذشته 
همواره به بخش خصوصی بدهکار بوده است، گفت: در 
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حال حاضر دولت در حالت برزخ بســر می برد زیرا برق 
از تولیدکنندگان داخلی می خرد اما نمی تواند پولشان را 
پرداخت کند و یا اجرای پروژه می کند در نیمه راه متوقف 

می شود چون نمی تواند پولشان را پرداخت کند.
 عضو هیــات مدیره ســندیکای بــرق ادامــه داد: دولت 
از یــک طرف اقتصــاد را خصوصی ســازی مــی کند تا 
سرمایه گذاری ها به سمت بخش خصوصی برود و از طرف 
دیگر زیرساخت های واقعی کردن قیمت آب برق بنزین 
آماده نکرده اســت لذا تا زمانی که قیمت واقعی نشــود ما 

دچار مشکالت خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت درآمد چندانی 
بــرای پرداخــت یارانه ها نــدارد لذا و مجبور اســت ارز 
بفروشد و یا اسکناس چاپ کند که نهایتا تورم وحشتناک 

در جامعه ایجاد می شود.
پارســا تاکید کرد: وقتی دولت درآمد واقعی و از مســیر 
درســت مالیات عملکــرد و ارزش افــزوده نــدارد و یا 
بنگاه های دولتی مثل شــرکت گاز یا توانیر در آمد واقعی 
از محل فروش آب برق گاز و گازوئیل ندارند مشکالت 

کماکان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دولت به اندازه بودجه کل 
مملکت یارانه می دهــد در صورتی که اگر قیمت ها واقعی 
بود 30 درصد از بابت قیمــت واقعی حامل ها و  70 هزار 
میلیارد تومان دیگر نیز از طریق مالیات عملکرد و ارزش 
افزوده می وتوانســت درآمدهای خــود را افزایش دهد به 
این ترتیب با باال رفتن درآمد مالیاتی مشکالتی که برای 
مردم بر اثر واقعی شدن قیمت ها پیش می آید شامل بیمه 
بیکاری، ســالمت و کمک به 9 میلیون نفری که زیر خط 

فقر هستند؛ پوشش داده می شد.
وی در خصــوص تاثیر رفــع تلفات و صرفــه جویی در 
مصرف در کاهش خاموشــی ها نیز اظهار داشــت:  ما 10 
هزار مــگاوات از محل تلفات بــرق و 10 هزار مگاوات 
از محــل کاهش مصــرف می توانیــم برق ذخیره داشــته 
باشــیم که اگر 5هزار مگاوات صرف داخل می شود و 15 

هزارمگاوات نیز می تواند صادر شود.
 عضو هیات مدیره ســندیکای برق یادآور شــد: حتی اگر 
ســرمایه گذاری های جدید نکنیم با کاهش تلفات و صرفه 
جویی شــانس صادرات 5 هزار مگاواتــی را داریم و در 
صورتی که نیاز به سرمایه گذاری و احداث نیروگاه جدید 
نیز باشد باید طی برنامه های 5 تا 10 ساله بخش خصوصی 

را وارد میدان کنیم.
وی تاکید کرد: ســرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران 
مشــکالتی دارد که در صورتی که رفع نشــود مشکالت 
قطعی برق پابرجاست که از جمله این مشکالت اینکه بیمه 

ای وجود ندارد که عدم پرداخت ها را جبران کند یعنی اگر 
دولت پول نداد بیمه پرداخت کند و یا خسارت دیرکرد را 
مجلس مصوب نکرده لذا این مجموع شرایط قطعی برق را 

منجر می شود.

کلید چینی بالی جان صنعت 
برق

فرصت امروز/ چین و کاالهای بی کیفیت آن بار دیگر 
برای صنعت برق ایران مشــکل ایجاد کرده است. این بار 

کلیدهای بی کیفیت چینی که با ظاهری مناسب و با ...
چین و کاالهای بی کیفیت آن بار دیگر برای صنعت برق 
ایران مشکل ایجاد کرده است. این بار کلیدهای بی کیفیت 
چینی که با ظاهری مناســب و با برندهــای معتبر به بازار 
ایــــران راه یافته اند، روی تابلوهای برق نصب می شود و 
در شــرکت های توزیع برق و کارخانه های صنعتی حادثه 
می آفرینــد. به گفته رییــس هیات مدیــره انجمن صنفی 
تولیدکنندگان تابلوی برق، شرکت توانیر با کمک بخش 
خصوصــی در تالش اســت که ایــن کلیدهــا را از بازار 

جمع آوری کند. 
ســیدعلی کهفی قانع، رییس هیات مدیــره انجمن صنفی 
تولیدکنندگان تابلوی برق در گفت وگو با روزنامه فرصت 
امــروز از ورود انبوه کلیدهــای بی کیفیت برق به صورت 
قاچاق به کشور خبرداده و می گوید: از آنجا که این کلیدها 
کیفیت نداشته و رفتار آنها پس از نصب روی تابلوی برق 
مشخص نیست، ضررهای هنگفتی به سرمایه های داخلی 
وارد می کنند. وی اضافه می کند: بیشتر آتش سوزی ها در 
شبکه برق کشور به دلیل اتصاالت و تجهیزات الکتریکی 
غیر اســتاندارد اســت. این حوادث ناشی از اســتفاده از 
کلیدهایی اســت که بدون تست های الزم در بازار عرضه 

می شوند. 
کهفی قانع دلیــل ورود این کلیدهای بی کیفیت به بازار را 
عدم وجود شفافیت در ارتباطات ایران با جهان و تشدید 
تحریم ها در ســال های اخیر اعالم می کند. وی می گوید: 
در شــرایطی که بــه دلیــل تحریم ها، برندهــای مطرحی 
نظیر زیمنس، اشــنایدر و غیره با ایــران معامله نمی کنند 
و نمی توانیــم از آنها کلیدهای مرغــوب خریداری کنیم، 

طبیعتا افراد بدون شناسنامه وارد عرصه می شوند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفــی تولیدکنندگان تابلوی 
برق با تاکیــد بر اینکه در شــرایط آب گل آلود هر اتفاقی 

ممکن است رخ دهد، بیان می کند: وقتی به دلیل تحریم ها 
امکان تست و بازرســی وجود نداشته باشد، طرف مقابل، 
تجارت فعال و قانونی انجام نمی دهد. در نتیجه هر جنس 
بنجلی را می تواند به خریدار تحویل دهد. وی در پاســخ 
به این پرســش که کلیدهای بی کیفیت از کدام کشور وارد 
ایران شده، می گوید: براساس بررسی های انجام شده، این 

کلیدها از چین وارد ایران شده است.

کلیدهای بی کیفیت را معدوم کنید
کهفی قانــع اضافه می کند: متاســفانه از ایــن کلیدها در 
جاهای حساسی مثل شبکه برق تهران و شهرهای مختلف 
کشور اســتفاده شده و شــرکت توانیر برق تهران با کمک 
انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوی برق با جدیت دنبال 
حل مشکل هســتند. وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
امکان تست کیفیت کلیدهای وارد شده وجود دارد، عنوان 
می کند: امکان انجام برخی تست ها در داخل کشور وجود 
ندارد. با توجه به اینکه برخــی از کلیدها در مداربوده و در 
حال ســرویس دهی هســتند، به راحتی نمی توانیم آنها را 

وارد سیستم تست کنیم.
رییس هیات مدیره انجمن صنفــی تولیدکنندگان تابلوی 
برق ادامه می دهد: البته با توجه به مستندات و شناختی که 
کارشناسان ما دارند، بررسی های الزم انجام شده  و به این 
نتیجه رسیدیم که به دلیل نامرغوب بودن کیفیت کلیدها، 
صدماتی به شبکه برق کشور وارد شــده  است. وی اظهار 
امیدواری می کند: به زودی بــا جمع آوری کلیدها از بازار 
یا ممانعت از ثبت سفارش آن، از شر این کلیدها خالص 

شویم.
البتــه کهفــی قانع تاکیــد می کنــد: باید کلیدهــا پس از 
جمع آوری از بازار، امحا شوند. زیرا این کلیدها نمی توانند 
در سیســتم فعال باشــند. مشــخص نبودن رفتار کلیدها 
در شــبکه ممکن اســت خطرات جانی برای پرسنل برق 
منطقه ای ایجاد کند. وی اضافه می کند: در شرایط کنونی 
کنترل شــرایط برای ما بسیار راحت است. زیرا وضعیت 
قراردادها مشــخص اســت و شرکت های اســتفاده کننده 
از کلیدها نیز شناســایی شــده اند. بنابرایــن می توانیم به 
شــرکت واردکننده بگوییم که کاالهــای بی کیفیت را با 
انواع باکیفیت جایگزین کند. اما اگر کلیدها معدوم نشود، 
ممکن است در بازار به شکل دیگری توزیع شود که بسیار 

خطرساز خواهد بود.
 

تابلوسازان، جبران کننده خسارات کلیدهای چینی
سیدمحمد علی رضوی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان 
تابلوهای برق هم در گفت وگو با »فرصت امروز« کلیدهای 
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بی کیفیت را متعلق به چین می داند اما بر این باور است 
که این کشور محصوالت باکیفیت هم تولید می کند، اما 
برخی تجار ایرانی به دنبال خرید جنس ارزان هســتند. 
وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان استاندارد به وضعیت 
ورود کاالهــای بی کیفیــت به کشــور نظــارت ندارد، 
می گوید: قطعا این سازمان نظارت های الزم را دارد. اما 
معلوم نیست از کجا و چگونه این کلیدها به بازار ایران 

راه یافته است.
به گفته رضوی بسیاری از کلیدهای بی کیفیت وارداتی، 
دارای برندهــای معتبر بوده و به اســم جنــس اصل به 
متقاضیان فروخته شده است. حتی خریداران، پول جنس 
اصل را به فروشنده پرداخت کرده اند اما در نهایت کاالی 
تقلبی تحویل گرفته اند. وی با اشــاره بــه اینکه کاالی 
مشابه کلیدهای وارداتی، در داخل کشور تولید نمی شوند 
یا به صورت محدود تولید می شــوند، بیان می کند: هنوز 
هم تامین  کننده هایــی وجود دارند که کلیدهای باکیفیت 
را به بــازار ایــران وارد می کنند. اما کلیدهــای تقلبی 
به وســیله برخی از تجار به کشــور وارد شده است. دبیر 
انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق در پاســخ به 
این پرسش که آیا برآوردی از خسارات وارده به شبکه 
توزیع به دلیل استفاده از کلیدهای بی کیفیت وجود دارد، 
عنوان می کند: بــرآورد دقیقی نداریم زیــرا این بحث 
تازه باز شده  اســت. اما تابلوسازهایی که ندانسته جنس 
غیر اصل می خرند، پس از بروز حادثه ناگزیر به پرداخت 

خسارات هستند. 
وی می گویــد: واردکنندگان ایــن کلیدهای بی کیفیت، 
یک ســوم بهایی که برای ایــن کلیدها در بــازار داخل 
تعیین شــده، پول پرداخت کرده و کاالی تقلبی را وارد 
بازار کشــور می کنند. این کلیدها در ساختار تابلوهای 
برق به کار گرفته می شــود و از آنجا کــه تابلوهای برق 
گارانتی دارند، تمام هزینه های ناشی از حوادث به عهده 

تولیدکنندگان تابلوهای برق خواهد بود.

صنعت برق بــا ورود بخش 
دقیق  نظــارت  با  خصوصی 

تری کار خواهد کرد
ایرنا/ مدیرعامل ســازمان انرژی های نو ایران، با بیان 
اینکه در گذشــته تنها وزارت نیرو و شــرکت توانیر در 
تامین انرژی کشــور دخیل بودند، گفت: امروزه با ورود 

بخش خصوصی در صنعت برق، ابزار کنترلی نیز دقیق 
تر شــده و این صنعت با نظارت دقیق تری به کار خود 

ادامه خواهد داد.
سیدمحمد صادق زاده روز چهارشنبه در سی و ششمین 
گردهمایی فصلی کمیته ملی انرژی جمهوری اســالمی 
با رویکرد بررسی نقش و جایگاه استانداردهای انرژی 
در سالن شهید مطهری ســازمان بهره وری انرژی ایران 
)سابا(، افزود: استانداردها ابزار اعمال حاکمیت و حفظ 
منافع ملی به شــمار مــی روند و نقــش دولت ها ایجاد 

حداکثر منافع برای هر دو طرف است.
وی اظهار داشت: نباید تصور شود ابزار استاندارد موقتی 
و برای کوتاه مدت است بلکه باید به سمتی پیش برویم 
که اســتفاده از لوازم اســتاندارد در زندگی برایمان یک 

ضرورت محسوب شود.
مدیرعامل ســازمان انرژی های نو ایران، اظهار داشت: 
حتی اگر قیمت ها نیز واقعی، یارانه ها حذف و مالیات ها 
اصالح شود، باز هم استاندارد نقش خود را حفظ خواهد 

کرد.
وی با بیان اینکه در گذشته وزارت نیرو و شرکت توانیر 
در تامین انرژی کشــور دخیل بودند، گفــت: امروزه با 
ورود بخش خصوصی در صنعت برق و گســترش آن، 
ابزار کنتــرل ما نیز دقیق تر شــده و باعث خواهد شــد 
صنعت برق کشور با نظارت دقیق تری به کار خود ادامه 

دهد.
صادق زاده با اشــاره به اینکه، دامنــه ورود انرژی های 
از  نیــرو بســیار متفــاوت  تجدیدپذیــر در وزارت 
نیروگاه های فســیلی اســت، گفت: وزارت نیرو مصمم 
است تا از انرژی های تجدیدپذیر بخصوص انرژی های 

خورشیدی و بادی بیشتر استفاده ببرد.
وی با تاکید براینکه، نیروگاه های تجدیدپذیر بایســتی 
به مــرور وظیفه تامیــن برق منازل، مــزارع، مدارس و 
ســایر نقاط را برعهده بگیرند، افزود: اســتفاده از لوازم 
و کابل های اســتاندارد که سالمت انســان ها را به خطر 

نیندازد از وظایف اصلی ما خواهد بود.
وی بــا عنوان کردن ایــن مطلب که رویکرد به ســمت 
انرژی های تجدیدپذیر بجز تامین برق مورد نیاز صرفه 
اقتصادی و زیست محیطی را نیز به دنبال دارد، افزود: با 
توجه به اینکه بیشتر از 3 تا 4 تونل باد اساسی در کشور 
وجود نــدارد و منطقه خواف نیــز دارای ضریب تولید 
باالیی اســت، عالقمندانی از بخــش خصوصی زمین 
مورد نیاز را دریافــت کرده اند و آمــاده نصب توربین 

هستند.
صادق زاده افزود: در گذشته در آلمان 40 هزار مگاوات 

انرژی بــرق از طریق پنل های خورشــیدی که بر روی 
پشت بام منازل نصب و تامین می شد.

وی با اشاره به اهمیت وجود اســتاندارد در حوزه تولید 
برق انرژی های تجدیدپذیر، گفت: سازمان انرژی های 
نو ایــران )ســانا( آمادگــی دارد از همان ابتــدای کار 

استانداردها را تعیین و اجرا کند. 
صادق زاده با بیان اینکه ما در تدوین اســتاندارد مشکل 
نداریم، خاطرنشــان کرد: در حوزه مصرف و تجهیزات 
یک مورد را نمی تــوان یافت که جزو اســتانداردهای 

جهانی باشد و ما آن استاندارد را نداشته باشیم.
مدیرعامل سانا تصریح کرد: اســتاندارد کولرهای آبی 
برای نخســتین بار در ایران تدوین شد ولی استرالیا آن 

را عملی کرد.
صادق زاده با بیان اینکه با اســتخدام کارشناسان زبده و 
استفاده از شرکت های مطالعاتی، لوازم خانگی از مزایای 
استاندارد منتفع شده اند، افزود: اگر سازمان استاندارد به 
تنهایی نتواند اســتاندارد را رعایت کند، وزارت نیرو و 
سایرین باید همکاری خود را بیشتر معطوف این عمل 

نمایند.

نریوگاه هــای  ســازندگان 
حرارتــی مکلف به ســاخت 

نریوگاه جتدیدپذیر می شوند

فرصت امروز/ بــاز هم برخی بندهای برنامه ششــم 
توســعه شــاهد تأکید بــر افزایــش ســهم انرژی های 
تجدیدپذیر در ســبد انرژی کشور است. البته این هدف 
در برنامه پنجم توســعه هم وجود داشت. قرار بود سهم 
انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور طی برنامه 
پنجم به حدود 8 درصد برسد، اما هیچ گاه این هدف محقق 
نشــد. اما حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیســیون 
انرژی اتاق به تحقق اهداف برنامه ششم خوشبین بوده و 
می گوید: یکی از برنامه های خوب پیش بینی شده در این 
برنامه، الزام ســازندگان نیروگاه های حرارتی به ساخت 

نیروگاه های تجدیدپذیر است.
سیاســت های کالن برنامه ششــم توســعه، نهم تیرماه 
ســال جاری توســط مقام معظم رهبری به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شــد. یکــی از بندهای برنامــه ابالغی به 
افزایش ســهم انرژی های تجدیدپذیر در ســبد انرژی 
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کشــور داللت دارد. امــا از آنجا که اهــداف برنامه پنجم 
توســعه در این رابطــه نیز محقق نشــده و امروز ســهم 
انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی ایران کمتر از یک 
درصد اســت، بنابراین به نظر می رســد در تحقق اهداف 
برنامه ششم نیز دچار مشکل شویم. به همین دلیل، سوال 
اصلی گزارش پیش رو بر این محور اســتوار است که آیا 

اهداف برنامه ششم قابل محقق شدن هست یا خیر؟
حمیدرضــا صالحــی، می گوید: مســئله افزایش ســهم 
انرژی هــای تجدیدپذیر در ســبد انرژی کشــورهای در 
حال توسعه، بحث مهمی است. بنابراین با همین رویکرد 
در برنامه ششم توســعه به این مسئله توجه شده است. وی 
که رییس کمیته انرژی تجدیدپذیر سندیکای برق است، 
اضافه می کند: در حال حاضر باید برای دستیابی به اهداف 
برنامه ششــم، هدف گذاری الزم انجام شود زیرا بسیاری 
از کشورهای پیشرو، پیشــرفت های قابل مالحظه ای در 
زمینه اســتفاده از انرژی های نو به دســت آورده اند. مثاًل 
در آلمان 20درصد از ســبد انرژی این کشــور، توســط 

انرژی های تجدیدپذیر تأمین می شود.
صالحی با اشــاره به اینکه براســاس برنامه پنجم توســعه 
باید 8 درصد از انرژی کشــور از منابع تجدیدپذیر تأمین 
می شــد اما امروز سهم این شــکل از انرژی در سبد تأمین 
نیازهای کشــور حدود یک درصد است، بیان می کند: این 
عدد شایســته کشــور ما که دارای برنامه های توســعه ای 
و ظرفیت هــای خــدادادی مختلفی در این بخش اســت 
نبوده و بایــد از ظرفیت های موجود حداکثر اســتفاده را 
داشته باشــیم. وی ادامه می دهد: ایران بین 50 تا 55 هزار 
مگاوات ظرفیت بالقوه برای بهره  بــرداری از انرژی های 
تجدیدپذیــر دارد. بنابرایــن بخش خصوصــی باید وارد 
عرصه ســرمایه گذاری در این بخش شــود زیرا در برخی 
از کشورهای پیشــرو، انرژی تجدیدپذیر 50 درصد سبد 

انرژی آنها را شامل می شود.
به اعتقاد نایب رییس کمیســیون انرژی اتاق براســاس 
برنامه های دولت، باید ســرمایه گذاران داوطلب ساخت 
نیروگاه، بــه ازای هر هزار مــگاوات نیــروگاه حرارتی، 
30مــگاوات )معــادل 3 درصــد ظرفیت جدیــد ایجاد 
شــده( نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد کنند. این برنامه یکی از 
سیاست های خوب دولت در برنامه ششم توسعه است. وی 
تأکید می کند: اگــر دولت قصد دارد که انرژی تجدیدپذیر 
در کشور تـوســـعه یافته و سرمایه گذار وارد عرصه شود، 
باید خوش حساب باشد. زیرا در حال حاضر، دولت بیش 
از 8هزار میلیارد تومان بــه نیروگاه های حرارتی بدهکار 
اســت. اگر دولت برای دیرکرد پرداخت ها جریمه در نظر 
بگیرد، بخش خصوصی بیشــتر تمایل به حضور در عرصه 

سرمایه گذاری را خواهد داشت.

مشکالت آسیب شناسی شود
مهران جوانبخت، عضو هیأت علمی دانشــگاه امیرکبیر با 
وجود آنکه از اهداف برنامه پنجم توسعه عقب هستیم، بر 
این باور است که باید برنامه ها در زمینه انرژی تجدیدپذیر 
 بلندپروازانه تر نوشــته شــود. وی می گوید: ســهم انرژی 
تجدیدپذیر در ســبد انرژی ایران تا افــق 1404 حدود 
10 هزار مگاوات تعیین شده است درحالی که سهم انرژی 
تجدیدپذیر در بسیاری از کشورها بین 20 تا 50 درصد از 

سبد انرژی آنها است.
جوانبخت مشــکالت مالی را مهم ترین مانع بر ســر راه 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر دانســته و بــر این باور 
است که با تغییر قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و 
سرمایه گذاری سازمان هایی نظیر حفاظت محیط زیست 
و غیره در بخــش انرژی های پاک، چالــش مالی در این 
حوزه نیز حل خواهد شــد. وی با نامناســب خواندن سهم 
انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور بیان می کند: 
در سال 2015 ظرفیت نصب شده انرژی در ایران حدود 
71 هزار مگاوات اســت و سهم انرژی تجدیدپذیر از این 
ظرفیت نصب شــده 200 تا 250 مگاوات اســت. استاد 
دانشــگاه امیرکبیر تأکید می کند: این ظرفیت نصب شده 
قابل دفاع نبوده و باید مشکالت پیش روی توسعه انرژی 

تجدیدپذیر در کشور آسیب شناسی شود.
اشــکال مختلفی از انرژی های نو در ایــران وجود دارد. 
انرژی جزر و مدی، خورشــیدی، بادی، زیســت توده و 
زمین گرمایی انواعی از انرژی های تجدیدپذیر هستند که 
بخش های تحقیقاتی، مطالعات مختلفی را روی آنها برای 
تأمین نیازهای انرژی کشــور انجام می دهند. جوانبخت 
در پاسخ به این پرســش که در دور جدید فعالیت ها، بهتر 
اســت اعتبارات بر توسعه کدام یک از اشکال انرژی های 
نو متمرکز شود، تأکید می کند: بیشترین پتانسیل ایران در 
بخش انرژی بادی و خورشیدی اســت، اما این به مفهوم 
آن نیست که ســایر اشــکال انرژی تجدیدپذیر به دست 

فراموشی سپرده شود.
وی اضافه می کند: اگر سایر بخش های انرژی تجدیدپذیر 
را به دســت فراموشی بســپاریم کشــور از تکنولوژی و 
تخصص ســایر حوزه ها محروم می ماند. ضمــن اینکه با 
توجه به تنوع آب و هوایی کشــور، ممکن است در بخش 
زیست توده در برخی مناطق پتانسیل های مناسبی داشته 
باشــیم. در پیل ســوختی نیز مطالعات امکان ســنجی با 
ظرفیت های پایین در نیروگاه های کشور آغاز شده و باید 

این پتانسیل ها حفظ شود.

آیین نامه های اجرایی برنامه ششــم ســه ماه دیگر 
تدوین می شود

محمد صادق زاده، رییس ســازمان انرژی هــای نو نیز در 
گفت وگو با »فرصت امروز« دربــاره امکان تحقق اهداف 
برنامه ششــم می گوید: نمی تــوان به ایــن زودی درباره 
تحقق برنامه ها سخن گفت. زیرا باید در دولت چارچوب 
برنامه ها مشــخص شــود. وی ادامه می دهد: طی دو تا سه 
ماه آینده تدویــن برنامه های اجرایی در بخش انرژی های 
نو آغاز خواهد شــد. صــادق زاده عنوان می کنــد: ایران 
کشوری با پتانسیل های باال در بخش انرژی های نو است. 
340هزار مگاوات ظرفیت انرژی بادی داریم. کل انرژی 
مورد نیاز کشــور را می توانیم از انرژی خورشیدی تأمین 
کنیم. در بخش زیست توده نیز پتانسیل ها بسیار زیاد بوده 
و 10 درصد برق کشــور را می توانیم از این بخش تولید 

کنیم.

دولت برق تولیــدی از انرژی 
خورشیدی را به قیمت مناسب 

خریداری کند
ایرنا/ عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
گفت: پرداخت تســهیالت برای احداث نیروگاه و خرید 
برق تولید شــده از انرژی خورشــیدی به قیمت مناسب، 
بخش خصوصی را تشویق به فعالیت بیشتر در این زمینه 

می کند.
حسین نجابت افزود: ایجاد زیرساخت ها و امکانات الزم 
برای بهره برداری از انرژی خورشیدی از جمله وظایف و 

تکالیف دولت است که باید انجام شود.
وی با بیان آنکه دولت به تنهایی نمی تواند وارد این عرصه 
شــود، تاکید کرد: دولت باید با اختصاص تســهیالت و 
برنامــه ریزی، بخش خصوصی را ترغیــب به فعالیت در 

زمینه تولید برق از انرژی خورشیدی کند.
وی با بیــان اینکه برنامه پنجم توســعه تاکید دارد ســهم 
استفاده از انرژی های نو در کشور باید از کمتر از دو درصد 
حال حاضر به بیش از 4 درصد برســد، گفت: دولت باید 
راهکارهای مناسب را فراهم کرده و مصرانه دنبال اجرای 

آن باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برگزاری 2 جلسه 
در کمیسیون انرژی مجلس پیرامون استفاده از انرژی های 
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نو، افزود: در این دو جلســه بر ضرورت استفاده هرچه 
بیشــتر از انرژی های نو بخصوص انرژی خورشــیدی 

تاکید شده است.
وی با اشــاره به وجود 2 ایســتگاه کوچک تولید برق از 
انرژی خورشیدی در کشــور، گفت: هنوز به طور جدی 
وارد تولید برق از انرژی خورشــیدی نشده ایم و در این 

زمینه از واردات بهره می گیریم.
نجابت تصریح کرد: باید امکانات الزم در کشور فراهم 
شود تا بخش خصوصی به راحتی وارد این عرصه شده و 

برق مورد نیاز را تامین کند.
عضو کمیســیون انــرژی مجلس چالش اصلی کشــور 
پیرامون استفاده از انرژی خورشیدی را مقرون به صرفه 
نبودن آن دانست و تاکید کرد: دولت با مدیریت صحیح 
و برنامه ریزی تولید برق از انرژی خورشــیدی را برای 

بخش خصوصی جذاب کند.
وی بــا تاکید بــر اینکه وجــود ذخایر نفــت و گاز مانع 
اندیشیدن دولت ها در استفاده از دیگر منابع انرژی شده 
اســت، افزود: از آنجا که اســتفاده از انرژی خورشیدی 
در سایر کشــورها رواج دارد، در ایران نیز باید به دنبال 

بهره گیری از این منابع باشیم.
نجابــت تصریح کرد: مجلس آمادگــی دارد هر قانون و 
مجوزی که دولت در این زمینه نیاز داشــته باشد تامین 

کند تا شرایط برای استفاده از انرژی های نو مهیا شود.
نماینده مردم تهران در مجلس اختصاص تســهیالت به 
تولیدکنندگان برق از سوی دولت را گامی مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: دولت باید تمام دســتگاه های اجرایی را به 

سمت استفاده بیشتر از انرژی های نو هدایت کند.
یادآورمی شود، براساس تحقیقات صورت گرفته کشور 
ایران حدود 300 روز آفتابی در ســال دارد که پتانسیل 

خوبی برای بهره برداری از انرژی خورشیدی است.

بخش خصوصی به صادرات 
برق ورود کند

ایسنا/ مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات 
فنــی و مهندســی وزارت نیــرو گفت: بــا ورود بخش 
خصوصی به صادرات برق، بازار صادرات برق و انرژی 

رونق بیشتری می گیرد. 
بهرام نظام الملکی با بیان اینکه در حال حاضر 95 پروژه 

آب و برق به ارزش حدود 6 میلیارد و 618 میلیون دالر 
توسط شــرکت های ایرانی در خارج از کشور در دست 
اجرا اســت، اظهار داشــت: از این تعداد، 40 پروژه در 
بخــش آب و آبفا و 55 پروژه در بخش برق در دســت 

اجرا است. 
وی با اشــاره به سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
در خصوص اقتصاد مقاومتــی و نقش صادرات برق در 
متغیرهای اقتصادی نظیر اشتغال، رشد اقتصادی، جذب 
ســرمایه گذاری و تاثیراتی که بر سایر بخش های کشور 
خواهد گذاشت، گفت: شیوه قیمت گذاری گاز مورد نیاز 
نیروگاه ها برای صــادرات برق، یک مقوله ملی اســت 
و الزم اســت از نگاه اقتصاد کالن به مســائل صنعت 
برق توجه شــود، زیرا دســتیابی به این هدف مســتلزم 
واگذاری وظیفه قیمت گذاری، به کمیته ای متشــکل از 
وزارتخانه های حوزه اقتصادی و صنعت و معدن است. 

وی در خصوص ســهم صــادرات برق توســط بخش 
خصوصی اظهار داشــت: شــرکت توانیر متولی خرید 
تضمینی برق از نیروگاه ها است و شرکت های خصوصی 

موظفند برق تولیدی خود را به توانیر بفروشند. 
وی ادامه داد: صادرات برق کشور به عهده شرکت توانیر 
بوده و به دلیل وجود مشــکالتی همچون مسائل مالی و 
کمبود امکانات و بســترهای فنی صدور برق، صادرات 
توسط بخش خصوصی انجام نمی شود، لذا سرمایه گذار 
بخش خصوصی در زمینه صادرات برق هزینه ای انجام 

نمی دهد. 
نظام الملکی میزان صادرات برق به کشورهای همسایه 
را 2 درصد ذکر نموده و با توجه به سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی افزود: بایســتی به مقوله صــادرات برق توجه 
بیشــتری شــود و هر ســاله نیز به میزان صادرات برق 

افزوده شود. 
وی نقــش بخش خصوصــی را در صنعت برق بســیار 
حساس دانســت و اضافه کرد: چنانچه بخش خصوصی 
وارد کار صادرات برق شــود، چون این بخش به دنبال 
منافع بیشتر است، لذا با احداث نیروگاه های با راندمان 
باال و ایجاد شــبکه های جدید مشتریان خوبی را یافته و 

به رونق بازار صادرات برق کمک شایانی خواهد کرد. 
وی ادامه داد: درحال حاضر همه چیز در انحصار دولت 
بوده و به همین خاطــر کارها به کندی انجام می شــود، 
بنابرایــن وزارت نیرو باید بســتری را فراهــم نماید تا 

بخش خصوصی وارد کار صادرات برق شود. 
مدیــرکل دفتر توســعه و صــادرات و خدمــات فنی و 
مهندســی وزارت نیرو با اشــاره به اینکــه وجود بخش 
خصوصی در کارها یکی از عوامل موثر موفقیت است، 

اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، هدف از 
ابالغ سیاست های کلی اصل 44 استفاده از ظرفیت ها و 
امکانات مردمی در اقتصاد کشــور بود که متاسفانه حق 

این سیاست ها به خوبی ادا نشد. 
نظام الملکی با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی به 
حوزه صادرات برق افزود: در پایان سال 93 وزیرنیرو 
طی ابالغیه ای اعالم کردند که از توان بخش خصوصی 
برای احــداث نیروگاه به منظور صادرات برق اســتفاده 
شــود و زمانی که بخش خصوصی مبــادرت به احداث 
نیروگاه نمود مجوز داشته باشد تا 50 درصد برق تولیدی 

خود را صادر نماید. 
وی در ادامه به پایگاه خبری وزارت نیرو بیان داشت: از 
زمان صدور ابالغیه مذکور یعنی از اســفند 93 تاکنون 
17 هــزار و 500 مــگاوات تقاضای احــداث ظرفیت 
نیروگاهی توســط بخش خصوصی ثبت شده و چنانچه 
بخش خصوصی وارد این کار شود، میزان صادرات برق 

به طور چشمگیری افزایش می یابد. 
مدیــرکل دفتر توســعه و صــادرات و خدمــات فنی و 
مهندســی وزارت نیــرو تاکید کــرد: در زمــان حاضر 
کشــورهای عراق، ترکیــه، پاکســتان، افغانســتان و 

کشورهای حاشیه خلیج فارس به برق ما نیاز دارند. 
وی اضافــه کرد: آنچه که در تمام کشــورها وجود دارد، 
این اســت که در عرصه برق کشــور برای جلوگیری از 
خاموشی ها و داشتن برق پایدار باید ظرفیت نیروگاهی 
حدود 30 درصد بیش از مصرف برق کشور وجود داشته 
باشــد و چنانچه مبادالت برقی با کشــورهای همسایه 
داشته باشــیم و این مبادالت در زمان پیک مصرف نیز 
ادامه داشــته باشــد، ذخیره تولید به کمتر از 10 درصد 
تقلیل می یابد و حدود 20درصد ســرمایه گذاری کمتر 

برای این کار انجام خواهد گرفت. 
نظام الملکــی درخصــوص قراردادهــای جدید صدور 
خدمات فنــی و مهندســی در حوزه آب و بــرق گفت: 
هم اکنون 39 پــروژه در بخــش آب و فاضالب و 14 
پروژه در بخش برق در حال مذاکره است تا در صورت 

توافق به شرکت های ایرانی واگذار شود. 
وی اظهار داشت: 95 پروژه توسط شرکت های توانمند 
ایرانی در خارج از کشــور در دســت اجرا است که 40 
پروژه در بخــش آب و آب و فاضالب و 55 پروژه در 

بخش برق اجرایی خواهد شد. 
وی اعتبار پروژه های در حال اجرای شرکت های ایرانی 
در خارج از کشــور را 6 میلیــارد و 618 میلیون دالر 
ذکر کرد و خاطرنشــان کرد: در کشورهای آذربایجان، 
الجزایر، ازبکســتان، بولیوی، پاکســتان، تاجیکستان، 
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ترکمنســتان، ســودان، ســوریه،  عراق، عمان، غنا، کنیا، 
لبنان، نیجریه، نیجر، ونزوئال، اتیوپی، ارمنستان، آفریقای 
جنوبی، افغانســتان، امارات متحده عربی و سریالنکا نیز 

پروژه هایی در حال اجرا و یا مذاکره است. 

 100 رسمایه گــذاری  جمــوز 
درصدی به آملان

دنیای اقتصاد/ نهمین هیات تجــاری آلمان طی 10 ماه 
اخیر در حالی وارد ایران شــد که این بــار حضور معاون 
صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان رسمیت بیشتری 

به مذاکرات اقتصادی این هیات داد. 
هیــات60  نفره آلمانی در دیدارهــای مختلف و جداگانه 
با وزرای اقتصادی ایــران وارد دور جدیدی از مذاکرات 
شــدند. در این راســتا وزیر نیرو با تشــریح بسته جدید 
ســرمایه گذاری خواستار مشارکت شــرکت های آلمانی 
در ســاخت نیروگاه های بــرق در داخل و خارج کشــور 
شــد. همچنین امکان مشــارکت شــرکت های آلمانی با 
شرکت های بخش خصوصی ایران یا سرمایه گذاری 100 
درصدی شرکت های آلمانی در صنایع آب، برق و انرژی 
کشور از دیگر مسائلی بود که حمید چیت چیان در دیدار با 

هیات آلمانی مطرح کرد.
پیش از اعــالم توافــق، گمانه زنی ها بیانگــر آماده باش 
کشــورهای اروپایی بــرای حضــور در ایــران در دوره 
پساتحریم بود. حال با گذشــت یک هفته از اعالم توافق 
وین، حضور اولین هیات عالی رتبه سیاسی در تهران مهر 
تاییدی بر تمام گمانه زنی های گذشــته زد. ١٠ شرکت از 
بزرگ ترین شــرکت های آلمانی به همــراه تعداد زیادی 
از شــرکت های کوچک به تهران ســفر کرده اند تا عالوه 
بــر مذاکره بــا مقامــات وزارت نفت و نیرو، بــا فعاالن 
و ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی ایران هــم دیدار و 

گفت وگو داشته باشند. 

آمادگی بازگشت به روزهای طالیی 
وزیر نیرو روز گذشته در جمع هیات 60 نفره شرکت های 
آلمانی در تهران با تاکید بر اینکه با رفع موانع پیش رو باید 
ســطح روابط اقتصادی و سیاسی ایران و آلمان به شرایط 
طالیی گذشــته بازگردد، گفت: در مذاکــرات تهران باید 
مســیرهای جدیدی به منظور بهبود روابــط اقتصادی و 

سیاسی ایران و آلمان بازگشایی شود. 
حمید چیت چیان با اشاره به ضرورت توسعه همکاری های 
اقتصادی و بازرگانی بین این دو کشــور، گفت: در طول 
چند سال گذشته ســطح همکاری های اقتصادی و انرژی 

تهران و برلین دچار رکود شده است. 
وی به تجربه باالی شــرکت های ایرانی به منظور توسعه 
همکاری ها در صنایع برق و انرژی با شرکت های آلمانی 
اشــاره کرد و گفت: ایــران و آلمــان از گذشــته تاکنون 
تجربیات بســیار موفق همکاری های مشترک در صنایع 

آب، برق و انرژی داشته اند. 
وی در تشــریح مهم تریــن فرصت های ســرمایه گذاری 
و مشــارکت در صنایــع آب، برق و انرژی بیــن ایران و 
آلمــان، گفت: شــرکت های ایرانی و زیمنــس آلمان در 
طول چند ســال گذشــته تاکنون همکاری های مشترک 
و موفقــی در صنایع برق و انرژی داشــته اند به طوری که 
برای نخستین بار ســاخت توربین های کالس E و انتقال 
دانش تکنولوژی این تجهیزات برقی در ایران با مشارکت 

زیمنس انجام شد. 
وی با اشــاره به ظرفیت و پتانســیل مشــارکت ایران با 
شــرکت های آلمانی به ویژه زیمنس بــه منظور طراحی 
و ســاخت انــواع ترانس بــرق، تاسیســات صنایع آب، 
شــبکه خطوط لوله و انتقــال آب و تصفیه خانه های آب 
و فاضالب، اظهار کرد: بر این اســاس اخیرا با مشارکت 
یک شــرکت انگلیسی امکان ســاخت توربین های 5/ 2 

مگاواتی برق در کشور فراهم شده است. 
وی با یادآوری اینکه هم اکنون ظرفیت نصب شده نیروگاه 
و تولید برق ایران به بیــش از 74 هزار مگاوات افزایش 
یافته اســت، بیان کــرد: هم اکنون ایــران 5/ 14 درصد 

ظرفیت تولید برق در جهان را در اختیار دارد. 
وی از برنامه جدیــد ایران به منظور طراحی، ســاخت و 
راه اندازی 37 هــزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی یا 
تبدیل نیروگاه های گازی به نیروگاه های ســیکل ترکیبی 
یاد کرد و گفــت: در حال حاضر ایران یکی از بزرگ ترین 
بازارهای بــرق در ســطح منطقه و حتی جهان به شــمار 

می رود. 
چیت چیان با بیان اینکه طراحی و ســاخت حدود 5 هزار 
مگاوات نیــروگاه انرژی های نــو و تجدیدپذیر همچون 
نیروگاه های برق بادی، خورشیدی و نیروگاه های مقیاس 
کوچک برق آبی در دســتور کار قرار گرفته است، گفت: 
عالوه بر ایــن، تکمیــل نیروگاه های حرارتــی، احداث 
واحدهای بخار در نیروگاه های گازی و تبدیل نیروگاه های 
گازی به سیکل ترکیبی و ساخت 4 هزار مگابایت نیروگاه 

اتمــی از دیگر برنامه های برقی در دســت اجــرای ایران 
است. 

وزیر نیرو از ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید 
پراکنده برق، تکمیل خطوط انتقال برق و هوشمندسازی 
شــبکه برق به عنوان دیگر فرصت های همکاری مشترک 
با شــرکت های آلمانی نام بــرد و افزود: عــالوه بر این، 
فرصت های متعدد ســرمایه گذاری و مشارکت در صنایع 

آب و فاضالب شرکت های ایرانی و آلمانی وجود دارد. 
وی با اعــالم اینکه هم اکنون حــدود 41 درصد جمعیت 
شــهری ایران تحت پوشش شبکه فاضالب و آب ها قرار 
دارند، تصریح کرد: در کنار بــازار بزرگ برق، یک بازار 
بــزرگ آب و تصفیه آب و فاضالب هــم در ایران پیش 

روی شرکت های آلمانی وجود دارد. 
وزیر نیرو با بیان اینکه ایــران قصد دارد یک میلیارد متر 
مکعب پروژه جدید شیرین ســازی آب دریــا را اجرایی 
کند، تاکید کرد: عالوه بر این، احداث خطوط انتقال آب، 
تکنولوژی حفاری تونل ها، ارتقای بهره وری آب و توسعه 
شبکه آبیاری در صنایع کشــاورزی از دیگر فرصت های 

سرمایه گذاری در صنایع آب و فاضالب ایران است. 
چیت چیان در تشــریح نحوه ســرمایه گذاری و مشارکت 
شرکت های آلمانی در صنایع آب و انرژی ایران توضیح 
داد: امکان مشــارکت شــرکت های آلمانی با شرکت های 
بخش خصوصی ایران یا ســرمایه گذاری 100 درصدی 
شــرکت های آلمانی در صنایع آب، برق و انرژی کشــور 

وجود دارد. 
وی با یــادآوری اینکه دولــت براســاس قوانین موجود 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ها را در صنایع آب و انرژی 
کشور تضمین می کند، گفت: در کنار سرمایه گذاری انتقال 
دانش تکنولوژی هــم می تواند به توســعه همکاری های 
ایران و آلمان کمک کند، به طوری که تجربه نشــان داده 
است هر شرکت آلمانی که یک دانش و تکنولوژی جدید 
را وارد ایــران کرده، از بازار تضمین شــده بلندمدت تری 

برخوردار شده است. 
وزیر نیرو، سومین زمینه همکاری های مشترک اقتصادی 
بین ایران و آلمان را مشــارکت شــرکت های دو کشــور 
برای ساخت نیروگاه یا تاسیســات صنعت برق در سایر 
کشــورهای مختلــف خاورمیانه عنــوان کــرد و افزود: 
هم  اکنون شرکت های ایرانی در کشورهایی همچون عراق، 
سوریه، عمان، تاجیکستان و کنیا نیروگاه هایی ساخته اند 
که امکان همکاری های مشــترک با شــرکت های آلمانی 

وجود دارد. 
این مقام مسوول از فاینانس پروژه های ارتقای تکنولوژی 
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و همکاری هــای فنــی در قالــب طرح های پژوهشــی 
و فنــاوری و دانشــگاهی به عنوان دیگــر فرصت های 

همکاری های مشترک بین ایران و آلمان یاد کرد. 

افزایش ثبات در خاور میانه 
»زیگمار گابریل« معاون صدراعظم آلمان هم در مراسم 
آغاز به کار مذاکرات مشــترک با وزارت نیروی ایران 
گفت: ایــران و آلمان به منظور بهبــود روابط اقتصادی 

مشترک عالقه مندی خود را نشان داده اند. 
وزیر اقتصاد و انرژی آلمان با اشــاره بــه پایان خوش 
مذاکرات هســته ای ایران، تصریح کرد: قطعا عالوه بر 
همکاری های مشترک اقتصادی، این مذاکرات هسته ای 
می تواند منجر بــه افزایش ثبــات در منطقه خاورمیانه 

شود. 
معــاون صدراعظم آلمــان با تاکیــد بر اینکه توســعه 
همکاری های اقتصادی ایران با کشــورهای مختلف از 
جمله آلمان می تواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند، 
تاکیــد کرد: دولت برلیــن از هیچ کمک و کوششــی به 
منظور توسعه روابط اقتصادی بین ایران و آلمان دریغ 

نمی کند و امیدواریم مذاکرات به عمل بینجامد. 
گابریل با بیان اینکه هدف از ســفر هیــات اقتصادی به 
تهران آن اســت که نشــان دهیم و ثابت کنیم که توافق 
هســته ای در حال انجام اســت، تاکید کــرد: زمینه های 
متعدد و مشــترک همکاری ها بین شرکت های آلمانی و 
ایرانی و وزارت نیروی ایران در حوزه صنایع آب، برق، 
انرژی های نو، صرفه جویی در مصــرف آب و انرژی و 
ســاخت واحدهای تولید برق و انرژی های تجدیدپذیر 

وجود دارد. 
معاون صدراعظم آلمان در ادامه این ســفر ســه روزه، 
از آغاز تالش های گســترده دولت برلین به منظور لغو 
تحریم های بانکی و مالی ایران خبر داد و گفت: نگرانی 
فعلی شــرکت های آلمانــی از زمانبر بــودن دوره لغو 

تحریم های ایران است. 
هوشــنگ فالحتیان، معــاون وزیر نیــرو در امور برق 
و انــرژی نیز در حاشــیه این دیــدار گفــت: در زمینه  
به کارگیری فناوری ها در حوزه آب و برق، صرفه جویی 
در این دو حــوزه و افزایش راندمــان نیروگاه ها و ارائه  
خدمات علمی و آموزشی مذاکرات خوبی بین دو کشور 
صورت گرفت که قرار اســت در کمیســیون اقتصادی 
ایران و آلمان که در آینده نزدیک تشــکیل می شود این 
موضوعات و همچنین موضوعات دیگر بیشــتر مورد 

بررسی قرار گرفته و مطرح شوند. 
فالحتیــان ادامه داد: در زمینــه  مدیریت مصرف آب و 

برق، اســتفاده از فاینانس و تولید آب شیرین از طریق 
نیروگاه ها با تیم آلمانی مذاکراتی صورت گرفت. 

فالحتیان از امتیازات ویژه برای برخی ســرمایه گذاران 
در بخش انرژی های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: برای 
کســانی که از محصوالت ساخت داخل در نیروگاه های 
بادی و خورشیدی اســتفاده می کنند نرخ تضمینی برق 
توسط وزارت نیرو 15 درصد بیشتر از کسانی است که 

از محصوالت خارجی استفاده می کنند. 

نرخ های جدید خرید تضمینی 
برق مشخص شد 

تسنیم/ درست با گذشت یک ماه از اعالم معاون وزیر 
نیرو، نرخ های جدید خرید تضمینی برق ابالغ شد 

هوشــنگ فالحتیان معاون وزیر نیــرو در امور برق و 
انرژی یک ماه پیش )31 خرداد( در گفت وگو با تسنیم 
از اعالم نرخ های جدید خریــد تضمینی برق تا یک ماه 
آینده خبر داده بود. امروز پس از گذشــت یک ماه از این 

تاریخ، نرخ های جدید خرید تضمینی برق اعالم شد.
در متن این ابالغیه آمده است:

در راستای توســعه هرچه گسترده تراستفاده ازانرژیهای 
تجدیدپذیر، تعرفه خریدتضمینی بــرق ازنیروگاههای 

تجدیدپذیــر و پاک 30 تیرمــاه 1394 
توســط مقام عالی وزارت نیــرو ابالغ 

گردید.
این مصوبه براساس مســتندات قانونی 
 100/370732 شــماره  مصوبــه   :
شــورای   91/5/8 مــورخ 
قانــون  اقتصاد،مــواد61،44و62 
اصالح الگوی مصــرف انرژی،ماده62 
قانــون تنظیم بخشــی ازمقــررات مالی 
دولت،بندهــای )الــف(، )د(، )ه( و )ز( 
مــاده 1 قانــون تأســیس وزارت نیرو و 
مــواد 7 و12 قانون ســازمان برق ایران 
ودرراســتای اجــرای وظایــف قانونی 
وزارت نیرو در حــوزه تجدیدپذیرها به 

شرح زیرابالغ گردیده است:

همچنیــن در ادامه این مصوبــه بندها و 
تبصره هایی نیز ذکر شده که شامل موارد 

زیر است:
1. قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق از 

نیروگاه هــای موضوع ایــن ابالغیه بجــز نیروگاههای 
موضوع ردیف های 6،5و7 برای یک دوره بیست ساله با 
تعرفه های یادشده منعقد می گردد که مبلغ تعرفه تا پایان 
دوره قرارداد مطابق تبصره »3« ماده »3« مصوبه شورای 

اقتصاد تعدیل می شود.
تبصره 1: مبلغ تعرفه برای کلیه نیروگاه های موضوع این 
بند بجز نیروگاه های بادی موضــوع ردیف 2، از ابتدای 
ده ســاله دوم تا پایان دوره قرارداد بعد از تعدیل قیمت 

ساالنه در عدد 0/7 ضرب می شود.
تبصره 2: مبلغ تعرفه برای نیروگاه های بادی که در دوره 
ده ساله اول دارای ضریب تولید 40 درصد و بیشتر باشند 
از ابتدای دوره ده ساله دوم تا پایان قرارداد در عدد 0/4 
و برای نیروگاه های با ضریب تولید کمتر از 20 درصد در 
عدد 1 و برای نیروگاه های با ضریب تولید از 20 درصد 

تا 40 درصد در عددی متناسب ضرب می شود.
2. دوره قــرارداد خریــد تضمینی بــرق از نیروگاه های 
موضوع ردیف های 6،5و7 معادل ده سال با تعرفه های 
یاد شــده تعیین می گردد که مبلغ تعرفه تــا پایان دوره 
قــرارداد مطابق تبصــره»3« ماده »3« مصوبه شــورای 

اقتصاد تعدیل می شود.
3. بــرای نیروگاه های متصل به شــبکه توزیع، موضوع 
ماده»4« مصوبه شورای اقتصاد، 148 ریال بر کیلووات 
ســاعت به عنوان نرخ خدمات انتقال به مبالغ فوق الذکر 
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افزوده می گردد.

4. پس ازپایان دوره خرید تضمینی، ســرمایه گذار مجاز 
به فروش برق در داخل کشــور در قالب قرارداد دوجانبه، 
بورس انــرژی، بازار برق و یا هر قالب مورد تایید وزارت 
نیرو خواهد بود. صادرات بــرق نیروگاه های موضوع این 

مصوبه منوط به در یافت مجوز جداگانه خواهد بود.
5. بــه منظــور حمایت از بومی ســازی و ســاخت داخل 
نیروگاه های تجدیدپذیر و پــاک، نرخ خرید از واحدهایی 
که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی، طراحی و ســاخت 
داخــل احداث می شــوند. حداکثر تا 15 درصد متناســبًا 
افزایش مــی یابد. ســازمان انرژی های نوایران )ســانا( 
موظف اســت جداول وزنی مربوطه رابــه تفکیک اجزا و 

فناوری تعیین و اعالم نماید.
6. در صــورت انتفــاع ســرمایه گــذاران از کمک هــای 
بالعوض دولتی در احداث نیروگاه موضوع قرارداد خرید 
تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی برق آنها برای اجتناب 

از احتساب مضاعف متناسبًا اصالح خواهد شد.
7. نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال 
می شــود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر 18 ماه 
از زمان عقد قرارداد به بهره برداری تجاری برســد. برای 
نیروگاه های زمین گرمایی و زیســت توده این مدت تا 9 
ماه قابل افزایش اســت. در صورت تأخیر در بهره برداری 
تجاری، آخرین نرخ مصوب وزارت نیرو در زمان شروع 
بهره برداری تجــاری از نیروگاه مالک عمــل برای دوره 

باقیمانده قرارداد خواهد بود.
8. وزارت نیــرو سیاســت کاهش تعرفه هــای تضمینی 
خرید برق از منابع تجدیدپذیر و پاک بصورت متناســب 
با افزایش ظرفیت های منصوبه در کشور را دنبال می کند. 
سازمان انرژی های نو ایران )سانا( موظف به رعایت این 

سیاست در تهیه پیش نویس تعرفه در سالهای آتی است.

ادامه واگــذاری نریوگاه ها به 
بخش خصوصی

پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو/ پس از برگزاري جلسات 
مکرر بــا معاونین وزیر نیــرو به یک جمع بندي رســیدیم 
که تا زماني کــه قیمت برق یارانه اي اســت امکان واگذاري 
شــرکت هاي توزیع نیروي برق به بخــش خصوصي وجود 

ندارد. 
رئیــس ســازمان خصوصی  ســازی کشــور گفــت: تمام 

شــرکت هاي بزرگ بخش برق از جملــه نیروگاه ها بجز 20 
درصد سهم دولت، مابقي یا واگذار شده اند و یا خواهندشد.

دکتر "میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی " امروز )سه شنبه( 
در نشســت هماهنگــي نحــوه قیمت گــذاري دارایي هاي 
شرکت هاي توزیع نیروي برق در جمع مدیران شرکت هاي 
توزیع نیروي برق کشور در ساختمان ستادي وزارت نیرو،  
با بیــان این مطلب که مــا گزینه اي جز تعییــن قیمت براي 
شــرکت هاي توزیع و واگــذاري آنها به بخــش خصوصي 
نداریم، اظهار داشــت: تمام شــرکت هاي بــزرگ از جمله 
نیروگاه ها بجز 20 درصد ســهم دولت، مابقي یا وگذار شده 

و یا خواهند شد.
وي با بیان اینکه در اصل 44 قانون اساســي آمده اســت که 
بخشي از امور که شــامل نیروگاه ها و شبکه هاي انتقال نیرو 
است در حاکمیت دولت باقي خواهد ماند، افزود: در انتهاي 
اصل 44 قید شده که سه بخش خصوصي و تعاوني و دولتي 
بایســتي به صورتي با هم ارتباط داشــته باشند که مزاحمتي 
بــراي یکدیگر ایجاد نکنند و مانع رشــد اقتصادي کشــور 

نشوند.
پوري حســیني بــا بیان اینکــه قبل از تاســیس ســازمان 
خصوصي سازي وزارت خانه ها راسا به خصوصي سازي اقدام 
مي کردند، گفت: تا قبل از سال 84 سازمان خصوصي سازي 
اجازه نداشــت شــرکت هایي که در صدر قانون اصل 44 از 
آنها اســم برده شــده را واگذار کند که نیروگاه ها و شبکه هاي 
انتقال نیز جزو این دســته بودند، اما در ســال 84 مجموعه 
سیاست هایي توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین 
شــد که پس از تایید مقام معظم رهبري بندهاي )الف، ب، 
د، ه( در خرداد 84 در زمان دولت هشــتم و سیاســت بند ج 
در تیرماه ســال 85 که حدود یک ســال از شروع دولت نهم 

مي گذشت، ابالغ شد.
وي ادامه داد: بــه موجب بند "ج" دولت اجــازه پیدا کرد که 
شــرکت هایي را که در صدر اصل 44 از آنها نام برده شــده 
اســت را نیز واگذار نماید و بند "ج" نقطــه عطفي در قانون 
خصوصي سازي شــد و از آن پس سازمان خصوصي سازي 
مجاز شــد صنایــع مــادر و صنایــع بــزرگ و نیروگاه ها، 
پاالیشگاه ها و پتروشیمي ها و حتي شرکت مخابرات را نیز 

به بخش خصوصي واگذار نماید.
رئیس سازمان خصوصی  سازی کشور تصریح کرد: بجز 20 
درصد ســهم دولت در شرکت هاي بزرگ از جمله نیروگاه ها 

واگذار شده و یا خواهد شد.
وي با بیان اینکه شــرکت هاي توزیع نیروي برق نیز از این 
امر مســتثني نبوده اند، اضافه کرد: در دولت یازدهم مباحث 
کارشناســي واگذاري را بــا مدیران وزارت نیرو بررســي 
کردیم و پس از جلســات مستمر متوجه ساختار تاریخچه و 

مشکالت شرکت هاي توزیع نیروي برق و اشکاالت آنها در 
زمینه واگذاري شدیم.

پوري حسیني با اشــاره به اینکه سازمان خصوصي سازي در 
خصوص شــرکت هاي توزیع نیروي برق اطالعات الزم را 
کسب نموده است و با این شــرکت ها بیگانه نیست، اضافه 
کرد: پس از برگزاري جلسات مکرر با معاونین وزیر نیرو به 
یک جمع بندي رســیدیم که تا زماني که قیمت برق یارانه اي 
اســت امکان واگذاري شــرکت هاي توزیع نیــروي برق به 

بخش خصوصي وجود ندارد.
وي اضافــه کرد: هیات وزیــران مصوبه اي صــادر کرده که 
براســاس آن به سازمان خصوصي ســازي مجوزداده تا سهم 
دولت در شرکت هاي توزیع نیروي برق تا زمان واقعي شدن 

قیمت برق واگذار نشود.
رئیس سازمان خصوصی  سازی کشور با بیان اینکه سازمان 
خصوصي ســازي موظف به تعیین و قیمت گذاري بر روي 
شــرکت هاي توزیع نیروي برق اســت، گفــت: خصوصي 
ســازي دل خواهي نیســت و ما گزینه اي جز تعیین قیمت 
براي شرکت هاي توزیع و واگذاري آنها به بخش خصوصي 
نداریم، در صورت کوتاهي از این امر اتفاقي خواهد افتاد که 

هیچیک از ما و شما خودمان را نخواهیم بخشید.
وي با بیان اینکه دولت مصمم اســت اصل 44 در خصوص 
شــرکت هاي توزیع نیرو عملیاتي شود از مدیران این بخش 
خواســت در این زمینه اهتمام بیشتري با سازمان خصوصي 

سازي داشته باشند.
پوري حســیني با ذکر این مطلب که کارشناسان دادگستري 
در اختیار سازمان خصوصي سازي وظیفه کنکاش و بررسي 
دقیق اموال شــرکت ها را به صورت فردي ندارند، ذکر کرد: 
وظیفه این کارشناســان به صورت هاي مالي مرتبط اســت 
که شــما در اختیار آنها قــرار مي دهید و چنانچه بخشــي از 
دارایي هاي خود را در لیســت اموال نیاورید کارشــناس ما 
مواخذه نخواهد شــد، ولي شــما به عنوان کارشناس شرکت 
توزیع نیــرو مواخذه خواهید شــد که چرا لیســت دارایي و 
اموال شرکت خودرا شــفاف در اختیار کارشناس دارایي و 

دادگستري نگذاشتید.
وي اضافه کرد: در برخي مواقع کارشــناس سازمان از باب 
راستي نمایي ممکن است بخشي یا همه اموال و دارایي ها را 
به چشم رویت کند تا اطمینان حاصل نماید، ولي در مجموع 
کارشناس سازمان وظیفه احصای دارایي ها را ندارد و کار آن 

بر دوش شماست.
رئیس سازمان خصوصی  سازی کشــور با تاکید بر تفکیک 
میــزان دارایي هاي قبل از ســال 86 و بعــد از آن گفت: در 
این وظیفه ســنگین که بر دوش ماســت، کمک و یاري شما 

مي تواند بسیار سودمند باشد.
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کارگروه پسا تحریم در اتاق بازرگانی 
تهران تشکیل شد

تســنیم/ نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه 
حضور مقامات بلند پایه آلمانی در ایران برای جامعه بین 
الملل پیام دارد، گفت: اتاق بازرگانی تهران برای شرایط 
پسا تحریم وبعد از توافق هســته ای کارگروهی تشکیل 

داد. 
مهــدی جهانگیری بــا  اعالم ایــن خبر، افــزود: هیات 
نمایندگان اتــاق بازرگانی تهــران بحث های مفصلی در 
ارتباط بــا فرصت های اقتصــادی و تجاری کشــور در 
شــرایط پســا تحریم دنبال می کند که در نهایت منجر به 

تشکیل کارگروهی در اتاق تهران شد.
وی خاطر نشــان کرد: اتــاق بازرگانی تهــران، درحال 
رصد و بررسی شرایط پســا تحریم است و در این زمینه 

مشاوره های الزم را به دولت ارائه می دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانــی  تهران، با بیان اینکه موضوع 
ســرمایه گذاری در اقتصاد ایران پســا تحریــم در اتاق 
بازرگانی درحال پیگیری اســت، ادامــه داد: در این باره 
هراتفاقی بیفتد، باید بدور از هیجانات احتمالی و درچهار 

چوب برنامه های مدیریت شده و شکل گرفته، باشد .
وی با اشــاره به اینکه ایران فضای مســتعد برای سرمایه 
گذاری  هــای داخلــی و خارجــی دارد و اکنون شــرایط 
حضور سرمایه گذاران تســهیل شده است، اظهار داشت:  
بنگاه های اقتصادی که پیشینه اقتصادی و تجاری با ایران 
دارند، برای برقراری ارتباط دوباره با ایران یا نگه داشتن 
روابط اقتصــادی خود تالش می کنند که حضور مقامات 
عالی رتبــه آلمان در ایــران را  نیز در ایــن چهار چوب 

می توان ارزیابی کرد.

حضور مقامات بلند پایه آلمان برای دنیا پیام داشت
جهانگیری تاکید کرد: حضور مقامات باند پایه اقتصادی 
سایر کشــورها در ایران شامل پیام هایی برای جامعه بین 
المللی بوده  و مشخص می کند که سطح روابط دو کشور 

به تعریف های خاص خود رسیده است.
وی در پایان اظهار داشــت:  در ماه های آینده هیئت های 
بازرگانی از کشور های اروپایی و آسیایی شرقی با دعوت 
اتــاق بازرگانی به ایــران می آیند، همچنیــن نمایندگان 
تجاری کشــور های چین، کره وهندوســتان بــا توجه به 
عالقه مندی های که برای حضور در بازار ایران و گسترش 

روابط تجاری دارند به ایران سفر می کنند.

نگرانــی صادرکننــدگان از کاهش 
چهار درصدی صادرات غیرنفتی

 
اتــاق تهران/ رییــس کنفدراســیون صادرکنندگان از 
کاهش چهار درصدی صادرات غیرنفتی در ســال جدید 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد. محمد الهوتی 
با اعالم وجود برخی مشــکالت در راه صادرات کاال از 
جملــه پرداخت عوارض عنــوان کرد که رفــع تحریم ها 
ارتباطات ســنتی اقتصادی با شــرکای قدیمــی را احیا 
خواهد کرد اما مشکالت ساختاری اقتصادی ایران با رفع 

تحریم ها برطرف نخواهد شد.
محمــد الهوتــی درباره وضعیــت صــادرات کاالهای 
غیرنفتی اظهار کرد: »تصمیمات در خصوص ممنوعیت 
واردات، محدودیــت صــادرات و عــوارض صادراتی، 
صادرکنندگان را در ماه های اخیر با مشکالتی مواجه کرده 
اســت و صادرکنندگان به دلیل این قوانیــن و نگرانی از 

پرداخت عوارض از صادرات صرف نظر می کنند.«
این عضو هیــات نمایندگان اتاق تهران درباره شــرایط 
صادرات غیر نفتی بعد از رفع تحریم های اقتصادی گفت: 
»صــادرات غیرنفتــی اولین مرحله از تجــارت خارجی 
محســوب می شود که به سیاســت خارجی مرتبط است. 
رفع تحریم ها در افزایش صادرات و نقل و انتقاالت مالی 
تاثیرگذار خواهد بود. همچنین قیمت تمام شده کاالها با 
برداشته شــدن تحریم ها کاهش خواهد یافت و از سوی 
دیگر نیز زمینه را برای رقابت پذیری در بازارهای هدف 

فراهم می کند.«
الهوتی، با اشــاره به دیگر نتایج رفع تحریم ها در بخش 
صادراتــی ادامــه داد: »رفع تحریم ها باعث خواهد شــد 
ارتباط با کشــور هایی که به طور ســنتی با آن ها روابط 
اقتصادی داشــته ایم و به دلیل تحریم هــا روابط مان قطع 

شده بود بار دیگر این ارتباط را از سر بگیریم.«
ایــن عضو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهران 
تصریح کرد: »شــکی نیست که تحریم ها مشکالتی را در 
بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده اســت اما نباید 
فکر کنیم تمامی مشکالت در ساختار اقتصادی، تجاری 
و تولید مان به تحریم ها ارتباط دارد. مشکالت ساختاری 
در بخش تولید بعد تحریم ها باقی خواهند ماند. اینکه فقط 
توجه مان را معطوف به رفع تحریم ها کنیم آدرس اشتباه 

دادن است.«
به اعتقاد وی بعد از رفع تحریم ها حدود 20 تا 30 درصد 
مشــکالت در صادرات و سایر بخش های اقتصادی حل 

خواهد شــد اما مشکالت ســاختاری پا برجا می ماند که 
بایددر آینده برای آن ها راهکار هایی اندیشده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
دالیل دیگر افت صادرات در ماه ها اخیر گفت: تصمیمات 
در خصوص ممنوعیــت واردات، محدودیت صادرات و 
عوارض صادراتی، صادرکنندگان را با مشکالتی مواجه 
کرده است و صادرکنندگان به دلیل این قوانین و نگرانی 
از پرداخــت عوارض، از صادرات صــرف نظر می کنند. 
مطمئنا صادرات در شــرایطی می تواند موفق باشــد که 
ثبات قوانین وجود داشته باشد. ممکن است تغییرات در 
قوانین در کوتاه مدت به نفع صادرکنندگان باشــد اما در 

بلند مدت نمی تواند شرایط مطلوبی را ایجاد کند. 

برنامه های اتاق بازرگانی تهران بعد 
از تحریم اعالم شد

تســنیم/ برنامه های اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی تهران برای اقتصاد دوران پساتحریم در سه 

محور اعالم شد.
متن برنامه های اتاق تهران که از سوی مسعود خوانساری 

اعالم شد، به شرح زیراست:
امضای توافقنامه هسته ای، دستاوردی بزرگ، خردمندانه 
و آینده نگر برای ایران اسالمی به شمار می آید. امروز به 
طور حتم، تیم مذاکره کننده هســته ای پس از طی ساعات 
و روزهای طوالنی گفت وگو با ســران کشورهای غربی، 
خود را در ردیف نام های ماندگار تاریخ ایران قرار دادند 
و چهره درخشــانی از »ایران صلح دوست« و »امیدوار به 

توسعه« را پیش روی جامعه جهانی به تصویر کشیدند.
خوشــبختانه تیم مذاکره کننده هســته ای که رهبر معظم 
انقالب به درستی آنان را شجاع و دالور خوانده بودند، با 
انجام گفت و گوهای »هنرمندانه« ضمن حفظ اقتدار ایران 
اســالمی، مقدمات دســتیابی به تفاهمی بزرگ با جامعه 
جهانی را فراهم آورده اســت. امــروز در پس این توافق 
تاریخی، طالیه های درخشانی از پیشرفت و تعالی، پیش 

روی اقتصاد ایران قرار گرفته است.
چنین دســتاورد بزرگی به طور حتم وام دار رهنمودهای 
آگاهانه رهبر معظم انقالب اسالمی است که با شناختی 
دقیق از وضعیت اقتصادی کشور مقدمات چنین پیروزی 
را مهیا ساختند. نگاه خردمندانه و برآمده از دانش و تجربه 

اخبـار اقتصـادی
 اخبار  اقتصادی 



99

اخبـار اقتصـادی
ریاســت محترم جمهوری و دولت محتــرم نیز همراه و 
یاور تیم مذاکره کنندگان هســته ای طی تمامی دو سال 
گذشته بوده است. به همین جهت امروز جامعه اقتصادی 

کشور نهایت سپاسگزاری را از این اقدامات دارد.
اما اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران 
ضمن ابراز شــادمانی بخش خصوصــی از چنین اتفاق 
بزرگی، تالش می کند در راســتای ســاماندهی فضای 
اقتصاد پساتحریم و کمک به توســعه کشور، اقدامات 
زیر را به عنوان مسولیتی مهم و سرنوشت ساز به انجام 

برساند.
ما اعتقاد داریم در دوران پساتحریم نیاز به سه سطح از 

روابط وجود دارد:
اوال: دســتگاه های اجرایــی بــا توجه بــه اداره اقتصاد 
کشور در دوران ســخت تحریم ها، ساختاری متفاوت 
از نیازهای امروز اقتصاد کشــور پیدا کرده اند. برهمین 
اساس بازنگری در شیوه مدیریت ها و جلوگیری از بروز 
ســوء مدیریت ها در چنین روزهایی به شدت احساس 
می شــود. اقتصاد در دوران پســاتحریم بــه طور حتم 
فضایی پرنشــاط، پویا و توانمند نیاز دارد که در ســایه 
تغییر روش ها از اقتصاد بســته و فرســوده به اقتصادی 
بانشــاط می تواند چنین مهمی را مهیا ســازد. بنابراین 
ســطح اول نیازهای اقتصاد پســاتحریم، بازنگری در 

شیوه های مدیریتی و نظام اداری کشور است.
دوما: جامعه اقتصادی بین المللی با توجه به تحریم های 
ظالمانه طی تمامی سال های گذشته، شناخت دقیقی از 
پتانســیل ها و توانمندی های اقتصادی ایران ندارد. به 
همین دلیل امروز نیاز اســت تا تالش های مشترک و 
وسیعی برای شناساندن توانمندی ها و امکانات اقتصاد 
ایران به جامعه اقتصادی جهانی صورت گیرد. بنابراین 
در ســطح دوم بازتعریف جایگاه اقتصــاد ایران در دل 

اقتصاد جهانی رسالت بخش خصوصی است.
ســوما: با توجه به اداره اقتصاد کشور در محیطی نسبتًا 
بســته و البته بــا محدویت های تحریم های ســال های 
گذشــته، بخش خصوصی و بدنه تولید کشور از فضای 
اقتصاد بین المللی فاصله گرفته اســت. به همین جهت 
نیاز دیگر اقتصاد پساتحریم بازســازی فضای روابط 
بین بخش خصوصی ایران و اقتصاد جهانی و هم سطح 
ســازی دانش اقتصادی میان اقتصاد ایــران و اقتصاد 
جهانی اســت. برهمین اســاس سطح ســوم نیازهای 
اقتصادی کشور در دوران پســاتحریم، افزایش دانش 

بخش خصوصی متناسب با جامعه جهانی است.

برهمین اساس اتاق تهران تالش می کند طی زمان بندی 
کوتاه مــدت و میان مــدت اقدامات زیــر را در جهت 
بهره برداری مناســب از فضای اقتصادی پســاتحریم 

صورت دهد:
یک: تاریخ اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی نشان داده 
اســت که در چنین مقاطع حساسی، فعالیت های بخش 
خصوصی می تواند زمینه ســاز توسعه روابط اقتصادی 
بین کشــورها باشــد. برهمین اســاس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران با راه اندازی مراکز 
مختلف مشاوره ای از جمله »کمیته جذب سرمایه گذاران 
خارجی« تالش می کند در دوران پساتحریم نقش فعال 
و موثــری را در روند جذب مشــارکت های اقتصادی 
خارجی و ســرمایه گذاران بین المللی به کشور برعهده 
گیرد. همچنین اتاق تهران با توجه به ســطح گســترده 
روابط خــود با ســفارتخانه های کشــورهای مختلف 
جهان تالش می کند با برگزاری نشســت های مشترک 
زمینه های انتقال فرصت های سرمایه گذاری در ایران را 

به سرمایه گذاران بین المللی مهیا سازد.
دو: اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و کشــاورزی 
تهران به ســرعت اقدام به شناســایی گلوگاه ها و موانع 
توسعه کســب وکار در کشــور می کند. برهمین اساس 
گزارش های فنی اتاق تهــران از موانع تولید در اختیار 
نهادهای اجرایی برای ساماندهی این وضعیت در دوران 
اقتصاد پساتحریم قرار می گیرد. همچنین اتاق تهران به 
عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد تا با تشکل 
کمیته های مشترک همراه با حضور دستگاه های اجرایی 
کشــور اقدام به ارائه راهکاریی برای تســهیل شرایط 

سرمایه گذاری در دوران پساتحریم کند.
سه: امروز اقتصاد ایران بیش از هر دوره تاریخی دیگر 
نیاز به اجماع، همراهی، همدلــی و توجه به تحلیل های 
کارشناســی دارد. به همین دلیل اتاق تهران با همفکری 
جامعــه اقتصاددانان و دانشــگاهیان کشــور اقدام به 
برگــزاری نشســت های تخصصی مشــترک در جهت 
تدوین استراتژی های اداره اقتصاد در دوران پساتحریم 
می کند. نتیجه این نشســت ها و بحث های کارشناسی 
به صورت گزارش های مدون در اختیار دســتگاه های 

اجرایی کشور قرار می گیرد.
چهار: به طور حتم تجارت و تولید در دوران پساتحریم 
نیاز به آموخته های تازه ای دارد. برهمین اســاس اتاق 
تهــران تالش می کنــد با جلــب مشــارکت نهادهای 
بین المللی، در جهت افزایش ســطح توانمندی جامعه 

اقتصادی ایران بــرای اســتفاده از فرصت های دوران 
پســاتحریم گام بــردارد. نیاز به آمــوزش، فهم مفاهیم 
توســعه ای در اقتصادهای رو به رشد، اطالع از قوانین 
و مقررات بین المللــی و همچنین روش هــای مذاکره 
مدرن و موثر خواســته ای اجتناب ناپذیر اســت. اتاق 
تهران تمامی توان خود را در جهت برگزاری دوره های 
آموزشــی و انتقال چنین مفاهیمی به جامعه اقتصادی 

کشور به کار می گیرد.
امروز فصــل جدیدی در اقتصاد ایران گشــوده شــده 
اســت. بخش خصوصی کشور ضمن آنکه خوشحالی و 
شور خود از چنین دســت آورد قابل ستایشی را پنهان 
نمی کند، آگاهانه ســعی می کند تا نقــش ماندگاری بر 
تابلوی درخشان اقتصاد ایران برای فردای فرزندان این 
سرزمین ثبت کند. تا رســیدن به چنین روزی نباید از 

پا ایستاد.

آیین نامه اجرایی بنــد الف ماده 9 
قانون رفع موانع تولید ابالغ شد 

پایگاه اطالع رسانی دولت/ هیات وزیران به استناد 
بند)الف( ماده)9( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-، آیین نامه 

اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی بند)الــف( ماده)9( قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحــات زیر در معانی 
مشروح مربوط به کار می روند:

الفـ  دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 
)5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )5( قانون 
محاسبات عمومی کشــور و دارندگان ردیف درقوانین 

بودجه سنواتی. 
بـ  متقاضــی بخــش خصوصی یا تعاونی: اشــخاص 
حقیقی و حقوقی ایرانی خصوصی یا تعاونی مشــتمل 
بــر ســرمایه گذاران، تولیدکننــدگان، صادرکنندگان، 
واردکننــدگان و پیمانــکاران ایرانی خریــدار کاال یا 
خدمــات و یا درخواســت کننده مجــوز یــا پروانه از 

دستگاه های اجرایی 

 اخبار  اقتصادی 
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جـ  پرداخــت مــدت دار: پرداخت بهــای کاال، خدمت 
و اعطای مجوز یــا پروانه به صورت مــدت دار یکجا یا 
اقســاطی به گونه ای که تمام یا بخشــی از آن در تاریخی 
پس از تحویــل کل کاال یا انجــام کل خدمت یا اعطای 

مجوز یا پروانه وصول شود.
ماده 2ـ دســتگاه های اجرایی موظفند شــرایط پرداخت 
مدت دار موضــوع این آیین نامه را ظرف یک ماه پس از 

ابالغ این آیین نامه به اطالع عموم برسانند. 

مــاده 3ـ متقاضــی بخــش خصوصی یــا تعاونــی باید 
درخواست خود را بر اساس شرایط موضوع این آیین نامه 
مبنی بر پرداخت مدت دار یکجا یا اقســاطی ارزش کاال 
یا خدمت و یا بهای مجــوز و پروانه که ارزش آن بیش از 
یک میلیارد )000ر000ر000ر1( ریال باشــد، کتبًا و 
همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، 

اخذ مجوز و پروانه به دستگاه اجرایی ارایه نماید.
مــاده 4ـ دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد در صــورت 
درخواســت متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، ضمن 
اعمال حســاب های دریافتنی در دفاتر خود بر اســاس 
مقررات مربوط حسب مورد، وجوه مورد مطالبه در قبال 
فروش محصول یا ارایه خدمات یا صدور مجوز یا پروانه 
بیش از یک میلیــارد )000ر000ر000ر1( ریال را به 
صورت اقساطی و یا مدت دار یکجا با اخذ تضامین معتبر 

الزم و یا به صورت نقد وصول نمایند. 
تبصره 1ـ مــوارد مربوط به درآمدهای عمومی و ســایر 
موارد که طبــق قوانین مربوط وصول می شــود از جمله 
فروش خوراک پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها، آب، برق و 
گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مایع، مشمول این آیین 

نامه نمی گردد.
تبصره 2- مهلت وصول اقساط یا وصول مدت دار یکجا، 

حداقل سه ماه و حداکثر تا پایان سال مالی می باشد.
تبصره 3ـ اجرای این آیین نامه توسط شرکت های دولتی 
نباید مانــع از تأمیــن و واریز مالیات علی الحســاب و 
سود سهام علی الحســاب بودجه مصوب به صورت یک 

دوازدهم در هر ماه شود.
مــاده5ـ دســتگاه های اجرایــی مجازنــد در صــورت 
درخواســت برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به 
مأخذ نرخ سود تســهیالت بانکی یکساله مطابق جدول 
محاســبه ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
متناسب با مدت اقســاط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی 

مورد مطالبه اضافه نمایند.
مــاده 6ـ برای اطمینان از وصول به موقع اقســاط تعیین 

شــده و وجه موضوع وصول مدت دار یکجا باید تضمین 
کافی با ذکر تاریــخ وصول از متقاضی اخــذ و در دفاتر 
اعمال حساب شود. در صورتی که پس از انقضای مدت 
تعیین شده وجوه مزبور پرداخت و یا قسمتی از آن وصول 
نگردد مبلغ ضمانت-نامه یــا وجه الضمان ضبط خواهد 
شــد. این اقدام مانع از پیگیری وصول مطالبات از سایر 

طرق قانونی نخواهد بود.
ماده 7- انواع ضمانت نامه های معتبر مجاز برای فروش 
اقساطی و مدت دار یکجا در این آیین-نامه به شرح زیر 

می باشد:
الف- ضمانت نامه های بانکی.

ب- ضمانت نامه های صادر شــده از مؤسسات اعتباری 
غیربانکی دارای مجــوز الزم از بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران.
ج- انواع اوراق مشــارکت )موضوع قانون نحوه انتشار 

اوراق مشارکت - مصوب 1376-(.
د- سهام شــرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس 

اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد ارزش روز آن.
و- مطالبات تأیید شــده قراردادها از سوی دستگاه های 

اجرایی و ذی حسابان مربوط. 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه 
را در تاریــخ 1394/4/16 برای اجرا بــه وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی، وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد.

ارز بلوکه شــده صرف واردات مواد 
اولیه شود نه کاالی ساخته شده

فارس/ عضو هیأت رئیســه اتاق بازرگانی تهران گفت: 
اگر شرایط بازارهای رقابتی دنیا را در نظر نگیریم، سیلی 
از کاالهای ساخته شــده خارجی روانه بازار ما می شود و 

تولید زیر پای واردات له خواهد شد.
ســیده فاطمه مقیمی اظهار امیدواری کرد که نقشه راهی 
تدوین شــود تا بتوانیــم در دوران پســاتحریم در حوزه 
اقتصاد به درستی حرکت کنیم، چرا که طی 10 سال اخیر 
در برخی موارد با دنیا فاصله گرفته ایم و اگر برنامه درستی 
در دســت نداشته باشیم، ممکن اســت فضای مطلوب به 

وجود آمده را هم از دست بدهیم.
وی نخستین اتفاقی که با لغو تحریم ها پیش روی تجارت 
خارجی کشور قرار می گیرد، را حذف واسطه هایی دانست 

کــه در دوران تحریم کمک می کردند تحریم را دور بزنیم 
و با این کار قیمت تمام شده صادراتی یا وارداتی ما تا حد 

زیادی کاهش می یابد.
مقیمی به این نکته اشــاره کرد که اگر شــرایط بازارهای 
رقابتی دنیا را در نظر نگیریم، ســیلی از کاالهای ساخته 
شــده خارجی روانه بازار ما می شــود و تولیــد زیر پای 

واردات له خواهد شد.
ارز بلوکه شــده صرف واردات مواد اولیه شــود نه کاالی 

ساخته شده
وی افزود: در عین حال باید ارزهای بلوکه شــده صرف 
واردات مواد اولیه  و واسطه ای تولید شود، چرا که تولیدی 
در دنیای رقابتی عرض انــدام خواهد کرد که هم کیفیت 

خوب و هم قیمت مناسبی داشته باشد.
سرمایه گذاری مشترک دغدغه اشتغال را هم حل می کند

وی با بیان اینکه طی یک ســال اخیر بهبود فضای کسب 
و کار جزء ســرفصل کارهــا چه در بخــش خصوصی و 
چــه در بخش دولتی قرار گرفته اســت، افــزود: توجه به 
سرمایه گذاری مشترک و تولید باکیفیت در دوران پس از 
تحریم نه تنها ارزآوری و درآمد خوبی برای کشور خواهد 

داشت، بلکه دغدغه اشتغال را هم تا حد زیاد حل می کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانــی ایران با تأکید بر 
اینکه نیروی تحصیل کرده و کارآزموده زیادی در کشور 
داریم، افزود: کافی است که تکنولوژی و مواد اولیه وارد 
کشور شــود و از آن طرف با اســتفاده از ظرفیت نیروی 
مناســب کاالهای تولیدی را وارد بازار صادراتی کنیم و 
کمتر به ارز حاصل از فروش نفت که همواره در نوســان 

است تکیه کنیم.
ضرورت بازسازی ناوگان حمل و نقلی کشور

وی بازســازی و نوســازی ناوگان حمل ونقل کشور در 
بخش های مختلف از جمله هوایی، ریلی و زمینی را مهم 
دانست و افزود: اکنون عمر کامیون هایی که در جاده های 
ترانزیتی ما تردد می کنند 19 سال است و اگر قرار است 
با اتحادیه اروپا مبادالتی تجاری مان را افزایش دهیم باید 
ناوگان ما با ســاختار آنها همخوانی داشــته باشد و دیگر 
اســتاندارد یورو 3 پاســخگوی این نیاز نیست، چرا که 

اکنون وسایل حمل ونقل یورو 6 و 7 به کار می رود.
وی اظهار امیدواری کرد، تا به موقعیت اســتراتژی ایران 
که کمتر کشوری آن را دارد توجه ویژه شود چرا که اکنون 
با 15 کشور همســایه بوده و در بخش شمال و جنوبی به 
آبهای آزاد دسترســی وجود دارد که باید در این دوران از 

این ظرفیت نهایت استفاده را برد.

اخبـار اقتصـادی
 اخبار  اقتصادی 


