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رسمقاله

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ هدفگذاری دولت برای تسهیل تولید

آیا موتور تولید روشن می شود؟

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور اواخر اردیبهشــت ماه و در برهه ای از زمان به تصویب مجلس  شورای اسالمی رسید و به دولت ابالغ 
شــد که دولت با محدودیت های منابع مالی مواجه بود.کاهش قیمت جهانی نفت و  به تبع آن کاهش درآمدهای ناشــی از فروش این طالی ســیاه و در نهایت به دلیل 
وابستگی شدید بودجه کشور به منابع  حاصل از فروش نفت، موجب کاهش بودجه دولت شده و درکنار آن موضوع تحریم ها، تنگناهای مالی بانک ها، کاهش  پس انداز 

سرمایه گذاری و شرایط اقتصادی دست دولت و بخش خصوصی را برای شتاب بخشیدن به حرکت موتور تولید و  توسعه کشور بسته است.    
با وجود تمام این چالش ها تصویب این قانون امیدهای تازه ای برای بهبود فضای کســب و کار کشــور در بین فعالین  اقتصــادی و صاحبان صنعت ایجاد کرد. به نظر 
می رســد دولت یازدهم بر اســاس آنچه که از ابتدا در راس برنامه هایش بود،  پیش از هر چیز به دنبال اصالح ساختارهای اقتصادی و توانمندسازی حوزه تولید است. 
آنچه اساسا در این قانون دنبال می  شود رفع تنگناهای مالی در بستر اقتصاد کالن باثبات و محیط کسب و کاری است که شرایط آن تا حدی بهبود یافته است.  در چنین 

فضایی بی شک ایجاد تحرکات اثربخش در فعالیت های اقتصادی و حوزه های صادراتی کار دشواری نخواهد بود. 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که دولت الیحه آن را در نیمه دوم ســال 93 تدوین و به مجلس تقدیم کرده بود،  محورهای زیادی دارد که افزایش سرمایه بانک ها، 

تهاتر و تسویه بدهی های دولت و تعریف برخی مشوق های سرمایه  گذاری مستقیم از جمله آنها است.  
به نظر می رســد ماده 12 این قانون بیش از ســایر بخش های آن برای صنعت برق حیاتی اســت. در ماده دوازده قانون رفع  موانع تولید رقابت پذیر وزارت نیرو جزو 
وزاتخانه هایی اســت که به صورت خاص مورد خطاب قرار گرفته و اجازه دارد ساالنه  از سقف یکصد میلیارد دالری که به  صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریالی 
که به  صورت ریالی برای ســرمایه  گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی و داخلی در نظر گرفته شده برای پیشبرد پروژه های خود استفاده  کند. مهم این است که بر 
اســاس این ماده قانونی اولویت با بخش های خصوصی یا تعاونی است تا در حوزه  هایی مانند تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه های تولید 

وارد شوند.  
آنچه که صاحبان صنعت برق باید بیش از هر نکته دیگری به آن توجه داشته باشند این است که حاال که  دولت تالش کرده با تدوین این الیحه، زمینه را برای خروج از 
رکود در یک دوره زمانی کوتاه مدت فراهم کند  و مســائل و مشکالت فعالین اقتصادی را به طور نسبتا کاملی رصد کرده و برای آنها چاره ای قانونی بیاندیشد،  بخش 

خصوصی هم باید بازخوردی مثبت و فعال نسبت به این تالش اثربخش داشته باشد.  
فراموش نکنیم که میزان بهره گیری از فرصت ها و پتانســیل های قانونی ایجاد شــده تا حد زیادی به صاحبان  صنایع بازمی گــردد. حال که زمان تدوین آیین نامه های 

اجرایی این قانون فرا رسیده، انفعال و سکوت بخش  خصوصی بی شک بیشترین و مخرب ترین زیان ها را به آن می رساند.  
باید بپذیریم که اقتصاد کشور ما با دولتی که بدهی هایش به مرز 250 هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل بودجه یک  ساله کشور رسیده است، برای رونق و توسعه 

نیازمند جذب سرمایه های داخلی و خارجی است و این قانون می تواند زمینه  ساز موثری در این راستا باشد.  
پیش از آنکه دیر شــود باید بخش خصوصی را نسبت به پتانسیل های موجود در این قانون آگاه کرد. با همین هدف بود که  سندیکای صنعت برق ایران، بیست و پنجم 
خرداد ماه ســمیناری با موضوع معرفی فرصت های قانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر و ارتقای نظام مالی برگــزار کرد و از آنجا که ماده 12 این قانون برای صاحبان 
صنعت برق از اهمیت وافری برخوردار  اســت، به زودی سمینار دیگری نیز برای آشنایی و راه های بهره گیری حداکثری از ظرفیت های این ماده قانونی برگزار  خواهد 

کرد.  
به هر حال امید آن می رود که با مشــارکت فعالین بخش خصوصی و تشــکل های این حوزه، آیین نامه های اجرایی قانون  مزبور به بهترین و کارآمدترین شکل ممکن 

تدوین شده و زمینه ساز رونق و توسعه صنعت برق کشور باشد.    
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پرویز غیاث الدین؛ دبیر سندیکا
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پرونده اول

روشهایتامینمالی
درصنعتبرق
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گزارش بانک مرکزی ایران از آخرین وضعیت اقتصاد کشور حاکی از آن است که در نه ماهه 
اول سال 1393، تولید  ناخالص داخلی با قیمت ثابت ســال 1383، به 1518861 میلیارد 
ریال رســیده است که نشــان می دهد بخش واقعی اقتصاد  ایران 3.6 رشــد داشته است. در 
همین گزارش بخش برق،  گاز و آب، 8.6 درصد رشــد داشــته است. بخش صنعت نیز رشد 
  5.1 درصدی داشته است. در همین گزارش شاخص تولید ماشین آالت مولد و انتقال نیروی 
برق و دستگاه های برقی در نه  ماهه اول سال 1393 به میزان 8.2 درصد رشد داشته است. این 
اطالعات از وضعیت صنعت برق و اقتصاد کشور نشان می  دهد که اقتصاد از رکود خارج شده 
و رو به رشد است. بویژه در صنعت برق و تجهیزات برق رشد باالیی نسبت به سال های  رکود 

گزارش شده است.  
با وجود این شــواهد امیدوارکننده از گزارش های رســمی و داده های واقعی اقتصاد کشور و 
بخش برق که نشــان دهنده گذار  از رکود صنعت برق و ورود به رونق است، در میان صاحبان 
کســب و کار این صنعت همچنان نگرانی از رکود دیده می شــود  و حتی در مصاحبه هایی که 
برخی از  مدیران صنعت و اعضای ســندیکا داشته اند، پیش بینی کرده اند که صنعت برق در 
 سال 1394 با رکود بیشتری مواجه خواهد شد. بنابراین با وجود این تعارض بین دیدگاه های 
مدیران بخش خصوصی و  واقعیت های اقتصادی صنعت این ســوال مطرح می شــود که چرا 
علیرغم وجود شــواهد مثبت از اقتصاد کالن صنعت برق که حاکی از رشد این صنعت است، 
دیدگاه تــداوم رکود  در صنعت طرفدارانی دارد و بر اســاس چــه واقعیت هایی این موضوع 

مطرح می شود؟
برای پاســخ به این ســوال باید به تصویر کالن تری از تغییرات صنعت برق توجه کرد که در 
گزاره های مطرح شــده این  صنعت وجود نداشته اســت. این تصویر کالن در مطالعه »آینده 
نگری صنعت برق« که در ســال گذشته توسط دفتر آموزش و  پژوهش سندیکای برق منتشر 
شــده اســت دیده می شــود. در این مطالعه که بر اســاس داده های کمی و کیفی از روندهای 
 صنعت برق ایران و نیروهای پیشــران آن به دست آمده است، نشان می دهد یکی از دگرگون 
ســازهای صنعت بــرق ایران   »تغییر جریــان مالی« این صنعت اســت. نتایــج این مطالعه 
حاکی از آن اســت که اقتصاد مالی صنعت برق در حال یک  دگردیســی است به این معنا که 
نقــش وزارت نیرو از یک تامین کننده برق ارزان به ســمت تنظیم گــری و راهبری صنعت 
در  حال تغییر اســت و دولت دیگر نمی تواند مانند گذشــته هم تامین کننده مالی پروژه های 
احداث و توسعه شبکه برق باشــد و  هم کارفرما و خدمات دهنده. بنابراین نظام توسعه شبکه 

و بــرق که مبتنی بــر دو رکن »دولت به عنــوان کارفرما 
تامین کننده  منابع مالی« پروژه های توسعه صنعت 

برق و »بخش خصوصی بــه عنوان پیمانکاران و 
تامین کنندگان تجهیزات برق« بوده  است و در 

دهه های گذشته توسعه این صنعت را پیش 
می برده اســت نمی تواند ادامه پیدا کند. 
وزارت نیرو به عنوان  بزرگترین دستگاه 
بدهــکار دولت بــه پیمانــکاران، تولید 

کنندگان و تامیــن کنندگان، توان 
تامیــن مالی صنعــت برق را 
ندارد و این  آن چیزی اســت 
کــه در گفته مدیــران بخش 
به عنوان نگرانی  خصوصی 

اصلی دیده می شود.  
اما آنچه که در چشــم انداز ترســیم شده این 

مدیران دیده نمی شــود، تغییر پارادایمی است که نظام توسعه صنعت برق ایران با  آن مواجه 
است و وزارت نیرو در میانه آن قرار دارد. در مطالعه ای که انجام شد، شواهد بیانگر آن است 
که دوگانه »وزارت  نیرو به عنوان تامین کننده مالی و کارفرما«، »پیمانکاران و تامین کنندگان 
تجهیزات« به ســه گانه »وزارت نیرو به عنوان  کارفرما«، »سازندگان و پیمانکاران« و »تامین 
کنندگان مالی« تبدیل خواهدشد. در واقع توسعه صنعت برق منوط به ظهور  بخش سومی در 
نظام توسعه صنعت برق به عنوان »تامین کننده مالی« است که خارج از روابط دوگانه وزارت 
نیرو و  پیمانکاران صنعت است. این بخش سوم موسسات مالی و صندوق های سرمایه گذاری 
هستند که با هدف کسب بازدهی در  مدل های خاص انجام پروژه های زیرساختی که اصطالحا 
به    PPP مشــهور هستند وارد می شــوند و در قبال بازدهی  مشخصی پروژه های زیرساختی 
را تامین مالی می کنند. این نوع از نظام های پروژه های زیر ســاختی دارای ســه رکن است: 
 دولت به عنوان کارفرما و متولی پروژه های زیرســاختی مانند احداث نیروگاه ها و شبکه های 
خطوط، پیمانکاران و ســازندگان  تجیهزات احداث به عنوان مجریان پروژه های زیرساختی 
و موسســات مالی و شرکتهای ســرمایه گذاری به عنوان تامین  کنندگان مالی پروژه های زیر 

ساختی  .  
تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد توسعه پایدار صنعت برق نیازمند اصالح جریان مالی 
صنعت برای استقرار نظام سه  رکنی فوق اســت، و این آن چیزی است که آینده صنعت برق 
ایران را شکل می دهد. اکنون »پیمانکاران و سازندگان صنعت  برق« و »وزارت نیرو به عنوان 
کارفرمای پروژه ها« نیازمند ورود بازیگران جدیدی به صنعت برق به عنوان تامین کنندگان 
 مالی هســتند که تنها با ریسک های تجاری قابل قبول حاضر به ســرمایه گذاری در پروژه ها 
زیرساختی هستند. این  موسسات از تقبل ریسک های غیر تجاری گریزان هستند و نسبت به 
عالئم بازار واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر  پیامی که این موسساتی نیاز دارند تا وارد 
این صنعت شوند نه تداوم رکود که وجود رونق و افق روشن سوددهی است. آنها  در صورتی 
که ســیگنال هایی را از فعاالن صنعــت دریافت کنند مبنی بر اینکه ایــن صنعت دچار رکود 
عظیمی است که آینده  خوبی ندارد، وارد نظام تامین مالی پروژه های زیر ساختی نخواهند شد.  
بنابراین نگاه اســتراتژیک و آینده نگر به صنعت برق  متضمن آن اســت که دو بازیگر فعلی 
صنعت یعنی »وزارت نیرو به  عنوان کارفرما« و »پیمانکاران و ســازندگان به عنوان مجریان 
طرح ها« که آینده آنهــا به یکدیگر گره خورده اســت، با درک  دگرگونــی نظام مالی صنعت 
برق متناسب با تغییرات اقتصادی کشــور، زمینه ورود بازیگر سوم نظام توسعه  پروژه های 
 زیرســاختی کشــور یعنی »موسســات مالــی« را فراهم کنند و بــا دادن کدهای درســت و 
سیگنال های امیداور کننده، مشــارکت  نهادهای مالی را برای 
سمت تامین مالی صنعت برق جلب کنند و اجازه 
دهند چرخــه معیوب مالــی این صنعت 
بــه یک چرخه  مطلــوب تبدیل شــود. در 
چهارچوب این تحلیل از دگردیسی صنعت برق، 
موضع گیری هایی که بدون توجه به داده های  واقعی 
اقتصاد کشور تصویر نامناسبی از این 
صنعت به بازیگران نوظهور می دهند 
و  ورود نهادهــای مالــی را به تامین 
مالــی  پروژه هــای زیرســاختی صنعت 
دچار اختالل مــی کند، به تــداوم چرخه معیوب 
مالی صنعت منجر خواهند شد و این به نفع هیچ  یک 
از بازیگران این صنعــت نخواهد بود و فاقد عمق تفکر 

استراتژیک نسبت به آینده این صنعت است. 

 »دگردیســــــی نظام مالی صنعت برق« یا »رکــود« 
دکترعلیرضااسدی؛مدیرآموزشوپژوهشسندیکایصنعتبرقایران
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و  تولید  موانع  رفع  قانون  که  بود  امسال  اردیبهشت  اوایل 
تا  قانونی که  ارتقای نظام مالی توسط مجلس تصویب شد 
پیش از این به  صورت الیحه رفع موانع تولید و قبل تر از ان 
به صورت الیحه خروج از رکود توسط دولت یازدهم تقدیم 

مجلس شده بود. 
حسن روحانی وقتی دولت را تحویل گرفت شرایط اقتصادی 
تورم  و  سو  یک  از  اقتصادی  رکود  که  بود  نامناسب  چنان 
44 درصدی از  سوی دیگر کشور را درگیر خود کرده بود. 
شرایطی که ماحصل اتفاقاتی چون وابستگی شدید به درآمد 
وابستگی  نفت،  نرخ  ارزش  افزوده  کاهش  تحریم ها،  نفتی، 
تولید به واردات و نفت، تنگناهای مالی بانک ها، بی تدبیری 

در هدفمندی یارانه ها و مدیریت اقتصادی  کشور ... بود. 
چنین بود که رکود همراه با تورم، دولت را بر آن داشت تا 
تولید  باز کردن گره  دنبال  به  با شناسایی مشکالت موجود 
برهمین اساس هم  باشد.  ایجاد رونق  منابع مالی  تولید و  و 
دولتیان با پیاده سازی تفکر اقتصادی خود برای این موضوع 
چاره اندیشی کردند و ماحصل  تالش های چندماهه آنها منجر 

به تهیه الیحه خروج از رکود و رفع موانع تولید شد . 

ارائه الیحه رفع موانع تولید
به این ترتیب راهکارهای اقتصادی و شیوه های اجرایی مد 
نظر دولت قرار گرفت و دستگا ه های مختلف مامور شدند تا 
پیشنهادات  خود را برای رفع موانع تولید ارائه کنند و این گونه 
بود که 14 مرداد سال گذشته بخشی از پیشنهادات در قالب 
الیحه رفع موانع  تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیأت 
وزیران با قید یک فوریت به  تصویب رسیده با امضای رئیس 
جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد و بخشی دیگر بدون نیاز 
به قانون به دستگاه های اجرایی ابالغ  شد .   ضمن این که لوایح 

و پیشنهاداتی دیگری نیز دراین حوزه تهیه شد که در نهایت و 
در مجموع این الیحه را مجلس در دست  بررسی قرار داد. 

دراین الیحه شیوه های متنوع  از تامین منابع مالی بنگاه های 
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهی ها 
با بخش های غیردولتی پرداخته شده بود  و مطالبات  دولت 
، همچنین معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی 
و  صنعتی  شهرک های  محروم،  در  مناطق  سرمایه گذاری  و 
مناطق ویژه اقتصادی دیده شده و افتتاح حساب ویژه برای 
تامین نقدینگی واحدهای تولیدی  به عنوان یکی از تسهیالت 
منظورشده برای این واحدها از دیگر مزیت های این الیحه 

بود . 

پاسخ به انتقاداتی که مطرح می شد
بی شماری  دارای مزیات  بسته  این  که  گفته می شد  اگرچه 
است اما  بسیاری از منتقدان دولت رویکردهای آن را شبیه به 
 سیاست های اقتصادی دهه 70 می خواندند و این گونه بود که 
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور وارد ماجرا شدو 
با دفاع از  الیحه پیشنهادی و  با بیان این که در دهه 1390به 
هستیم،  روبه رو  زمان  این  خاص  مسائل  با  و  می بریم  سر 
بین سیاست های  "هیچ شباهتی  منتقدان  گفت:  به  پاسخ  در 
خروج از رکود دولت یازدهم با سیاست های اقتصادی دهه 
همان  سیاست ها  این  گفته  می شود  که  این  نمی بینم.   70

سیاست های دهه 70 را تداعی می کند، قبول ندارم .  " 
در همین حین اما، نمایندگانی هم بودند که با الیحه مذکور 
موافق یا مخالف بودند. مثال حمیدرضا فوالدگر از آن دسته 
 نمایندگانی بود که الیحه رفع موانع تولید را مفید می دانست 
و می گفت: "تعیین تکلیف بدهی های دولت برای نخستین بار 
نیز  آن  تسویه  روش های  و  شده  دسته بندی  الیحه  در  این 
مشخص شده است .  بر این اساس دولت می تواند بدهی های 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در یک نگاه 

آیا گره کور تولید باز می شود؟
نفیسه زارع کهن
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انتشار اسناد  خود را از طریق  فروش اوراق مشارکت، 
بانکی  مازاد  اموال  فروش  و  صکوک  اسالمی  خزانه 

تسویه کند . 
برای  مالیاتی  معافیت های  الیحه  این  در  او  گفته  به 
سرمایه گذاری های جدید و همچنین قوانین به صورت 
و  کارگر  هم  کارفرما  نفع  به  هم  که  به  طوری  سه جانبه 
هم دولت باشد وضع شده است. همچنین بهبود فضای 
کسب و کار و تسهیل مقررات  کسب و کار در دستور 

کار بوده است . 
اما دراین میان علیرضا محجوب نماینده ای بود که داعیه 
مخالفت با این الیحه را داشت وبر همین اساس هم بود 
پیشنهادها  این  که  که"کسانی  گفت  دراین  باره  وی  که 
برای  بزرگی  که تصویب آن هزینه  بدانند  اند  را آورده 
مجلس و آن ها به همراه خواهد  داشت و راضی نشوند 
که بیش از این با امنیت شغلی نیروهای کار بازی کنند .  
الیحه ای که بنا بوده کارش حل مشکل رکود باشد،  در دو 
بند یکی مربوط به قانون کار و دیگری راجع به تامین 
اجتماعی الحاقاتی دارد؛ الحاقیه ماده 16 به چند موضوع 
می پردازد  که یکی ازآنها موضوع قراردادهای کمتر از 
است،  روز  از 30  باالتر  کتبی  قرارداد های  و  روز   30
موضوع فسخ قرارداد هم به عنوان  جزئی از قرارداد در 
منتفی  را   27 ماده  موضوع  تواند  می  کار  قراردادهای 
کند، چون کارفرما می تواند در قرارداد هر آنچه را که می 

 خواهد قید کند .  " 

الیحه ای که تصویب شد
یکم  مذکور  الیحه  سرانجام  اگرها  و  اما  این  همه  با 
اردیبهشت ماه 94 در مجلس تصویب و در جلسه نهم 
تأیید  مورد  اساسی،  قانون  شورای  نگهبان  اردیبهشت 
قرار گرفت و تکالیف و مسئولیت  های متعددی در قانون 

مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده  شد. براین اساس 
بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابالغیه 
شماره 21925 مورخ 1394.02.27 ریاست جمهور را 
به  انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از 
آن، به منظور اجرایی کردن به شبکه بانکی کشور ابالغ 

کرد. 

قانون رفع موانع تولید چه می گوید؟
آن  مهم ترین قسمت های  و  می گوید  قانون چه  این  اما 
چیست؟ یکی از بندهایی که در قانون رفع موانع تولید 
و ارتقای نظام مالی مورد توجه قرار گرفته است، تهاتر 
آمار و  بدهی دولت و بخش های  غیردولتی است.طبق 
ارقام کل بدهی های دولت به بخش غیر دولتی 250 هزار 
میلیارد تومان )150 هزار میلیارد شناسایی شده  قطعی  ( 
است که چیزی تقریبًا معادل بودجه یکسال دولت را در 

بر می گیرد. 
این مبلغ بیش از80 درصد کل تسهیالت سال گذشته 
)کل تسهیالت 340 هزار میلیارد تومان که 60 تا 70 
درصد آن استمهال  بوده( است ضمن این که90  هزار 

میلیارد تومان بدهی به نظام بانکي هم وجود دارد. 
موانع  رفع  قانون  تا سه  مواد یک  اساس طبق  برهمین 
بدهی های  با  مرتبط  واحد  تا  است  مقررشده  تولید 
تهاتر  تکلیف   . شود  اقتصاد  تشکیل  وزارت  در  دولت 
با   تعاونی  و  خصوصی  بخش های  و  دولت  بدهی های 
اوراق تسویه خزانه مشخص شود. و ضمن این که  اجازه 
عمومی  موسسات  و  بانک ها  و  دولت  بدهی های  تهاتر 
به  دولت  بدهی های  تسویه  شود  می  داده  غیردولتی 
بخش خصوصی و  تعاونی از طریق اوراق صکوک اجاره 

پرداخت شود. 

حضور مشوق ها
خرید  براي  مشوق هایي  بیني  پیش  دیگر  سوی  از 
طرح هاي عمراني دولت در مواد 7 و 24 این قانون مد 
تسهیالت   : هم چون  است   ومواردی  گرفته  قرار  نظر 
و  کاالها  سال  پنجاه  خریداری  ملي،  توسعه  صندوق 
توسط  پروژه ها  و  طرح ها  اجرای  از  ناشی  خدمات 
 دستگاه های دولتی و پرداخت یارانه یا کمک زیان براي 

طرح هاي فاقد سودآوري مد نظر قرار گرفته است. 
هم چنین در ماده19 امكان آزادسازي وثیقه های مازاد یا 
تبدیل وثیقه متناسب با بازپرداخت اقساط  و ممنوعیت 
و  تسهیالت گیرندگان  از  وکالت  بالعزل  دریافت 
وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات 

اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. 
در ماده  21 هم پیش بیني حساب ویژه تأمین  سرمایه 
در گردش شده است و در ماده 22 نیز  الزام به بررسي 
همزمان درخواست  تسهیالت ریالي و ارزي طرح داراي 

توجیه فني توسط سیستم بانكي قرار داده شده است. 
در  واحد  هر  ویژه  حساب  اعتباری  حد  قانون  این  در 
سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد 
)60%( میانگین فروش  سه  ساله آخر فعالیت آن واحد 
تا  مالیاتی کشور( و حداکثر  امور  تأیید سازمان  )مورد 
و  معوقات  بانكي  پرداخت  ریال  میلیارد  پانصد  سقف 
تعیین   20 ماده  در  که  این  ضمن  تسهیالت.  استمهال 
محل  از  ارزی  بدهکاران  تسویه  فرآیند  و  نرخ  تکلیف 
حساب ذخیره  ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت 
ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح)حسب 
مورد(، نوع کاال)نهائی، واسطه ای یا  سرمایه ای( و... تا 
شش ماه پس از تصویب قانون مد نظر قرار بگیرد مورد 

توجه بوده است. 
درهمین حال در ماده 23 مقرر شده است استمهال اخذ 
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کشور  شرایط  به دلیل  که  تولیدی  بنگاههای  تسهیالت 
دارای  و  مشکل  دچار   1392 1389  تا  سالهای  طی 
بدهی سررسید گذشته گردیده اند. شش ماه تنفس با  دوره 

بازپرداخت 3 ساله باشد. 

مالیات ها چگونه باید باشد؟
به  تولید  موانع  رفع  قانون   37 تا   30 ماده های  طبق 
نظر  در  مالیاتی  معافیت های  و  مالیات  برای  مواردی 
برای  بازتری  دست  تا  تولیدگران  است  شده  گرفته 
گسترش تولید خود داشته باشند.بر همین اساس در ماده 
30 گفته شده است که عواید حاصل از  آورده نقدي براي 

تأمین سرمایه بنگاه ها شامل معافیت خواهد بود. 
هم چنین در ماده 31 معافیت های 5 یا 15 ساله مالیاتي 
سطح  به  بسته  تولیدي  فعالیت هاي  گیري  شكل  براي 
توسعه منطقه و...  و همچنین برخي معافیت هاي مالیاتي 
خاص پیش بینی شده است؛ ضمن این که در ماده 34 
استرداد  به  امور  مالیاتي  که سازمان  است  مصوب شده 
حداكثر یك ماهه مالیات بر ارزش افزوده صادرات ملزم 

باشد. 
در بخش مالیات در ماده 37 هم براي تبدیل فرآوري 
باال  افزوده  ارزش  با  و صادرات محصوالت  خام  مواد 

مشوق های مالیاتی پیش  بینی شده است. 

فرصت ها در حوزه انرژی چیست؟
باز  انرژی  به حوزه  که  قانون  این  ماده  ترین  مهم  شاید 
می گردد ماده 12 آن باشد. به این ترتیب در این ماده زمینه 
سازي براي  اجراي طرح هاي بهینه سازي انرژي ،انعقاد 
قرارداد تا سقف یکصد میلیارد )100.000.000.000( 
پانصدهزار  میلیارد  و  ارزی  به صورت  دالر 
ریالی  به صورت  )500.000.000.000.000(ریال 
به  گازی  میعانات  و  نفت وگاز  درجای  تبدیل  برای 

محصول یا برق ،  ،بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای 
مختلف، طرح های احداث نیروگاه با بازدهی )راندمان( 
باال، افزایش تولید و بازدهی حرارتی  نیروگاه ها که منجر 
به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش 
از  اعم  ترکیبی  )سیکل(  چرخه  نیروگاههای  در  بخار 
 ترکیب برق و گرما  )CHP(  و ترکیب برق، سرما و گرما  
کوچک )DG( ،توسعه  مقیاس  مولدهای    )CCHP(و 
استفاده از انرژی های  تجدیدپذیر،  کاهش تلفات انرژی 
در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در 
مصرف برق و انرژی   ،برقی کردن چاه های  کشاورزی با 
انرژی  از جمله  نو  انرژی های  از منابع  اولویت استفاده 
یا  گاز  جای  به  برق  مصرف  جایگزینی  خورشیدی ، 
فرآورده های  نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد 
تولید  برق،  )ترانزیت(  ،افزایش سهم صادرات و عبور 
طرح های  سوخت  کارخانجات،  و  گاز  تلفات  از  برق 
احداث سد، بندر، آب و فاضالب، طرح های جلوگیری 
از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور 
کمیت  یا  کیفیت  ارتقای  به  که  طرح هایی  سایر  و   و ...   
کاالها وخدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از 
و  زیست  محیط  مالی،  سرمایه های  انسانی،  رفتن  هدر 

زمان منجر می شوند مد نظر قرار گرفته است. 

براساس این ماده هم چنین دولت مکلف شده است تا : 
و  صرفه جویی شده  یا  شده  تولید  خدمت  یا   1-کاال 
محل  از  و  مورد  حسب  را  حاصله  ارزش  یا  منافع 
درآمدصرفه جویی، منافع یا ارزش  حاصله خریداری کند . 

    2-اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض 
قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع 

این ماده را به آنان  پرداخت نماید . 
توسط  طرح ها  فني  توجیه  است  شده  مقرر  چنین  هم 

تایید  مربوطه(  وزارتخانه  پیشنهاد  )به  اقتصاد  شوراي 
شود. ضمن اینکه امكان  استفاده از منابع ارزي و ریالي 
سود  و  اصل  بازپرداخت  تعهد  و  ملي  توسعه  صندوق 
سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و  سایر 
هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات 
كاهش  یا  عمومي  درآمد  افزایش  به  كه  طرح هایي  در 
هزینه هاي  عمومي منجر شود مورد توجه بوده است.البته 
و  نفتی  فرآورده های  و  گاز  برق،  آب،  خریداري  اجازه 
سایر کاالها و خدمات یارانه ای  تولید یا صرفه جویی شده 
یا  خصوصی  غیردولتی،  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  از 
تعاونی داده شده والبته امكان فروش کاال یا خدمت  تولید 
یا صرفه جویی شده در داخل یا خارج به سرمایه گذار داده 

شده است. 

آیین نامه هایی برای اجرا  
گفتنی است بر اساس این قانون  آیین نامه اجرائی این 
برنامه ریزی کشور  به پیشنهاد سازمان مدیریت و  ماده 
و وزارتخانه های امور  اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو 
حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این 
قانون باید به تصویب هیأت وزیران برسد  برهمین اساس 
هم بود که در آخرین روزهای خرداد هیئت وزیران آیین 
مالی  نظام  ارتقای  و  تولید  موانع  رفع  قانون  نامه های 

کشور  را تصویب کرد . 
وحاال اگرچه دوسالی هست که دولت یازدهم همه تالش 
خود را برای حل معضل رکود وتورم به کار گرفته اما 
رفع  قانون  کردن  اجرایی  برای  همه  چیز  دیگر  اکنون 
موانع تولید فراهم است و آیین نامه ها هم تهیه شده است. 
حال باید دید آیا با حضور این  قانون و وجود راه های 
اجرایی شدن آن آیا گره کور تولید سرانجام باز می شود 

و یا باز هم در برهمان پاشنه قدیم خواهد چرخید؟ 
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امسال بنا به تصمیمی که در وزارت نیرو اتخاذ شد قرار است پروژه عمرانی جدیدی در صنعت برق تعریف نشود و تمام توان  مالی این وزارتخانه بر اتمام 
پروژه های نیمه تمامی متمرکز شود که به دالیل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، متوقف شده  بودند.  

این تصمیم اگرچه از جهاتی برای صاحبان صنعت برق امیدبخش است و می تواند به ایجاد ثبات، منطق و برنامه ریزی در  ساختار صنعت برق منجر شود اما از 
سوی دیگر از سالی کم کار و پررکود در صنعت برق خبر می دهد.  

مهندس هوشنگ فالحتیان اما بر این باور است که ظرفیت هایی که در قانون بودجه سال 94 و قانون رفع موانع تولید  رقابت پذیر و ارتقای مالی پیش بینی شده، 
می تواند زمینه ساز رونق در حوزه کسب و کار صاحبان صنعت برق باشد.  

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی را یکی از پرظرفیت ترین  مواد قانونی برای صاحبان صنعت 
برق می داند و بر این باور است که بخش قابل توجهی از مشکالت صنعت در سایه  اجرای این قانون قابل حل خواهد بود.  

حاصل گفتگوی کوتاه ما را با معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ذیال می خوانید: 

 چشم انداز توسعه صنعت برق را با توجه به تغییرات و تحوالت ایجاد شده در 
عرصه بین المللی و نیز  سیاستگذاری های داخلی دولت چطور ارزیابی می کنید؟    

ما برنامه های خود را در حوزه صنعت برق صرفنظر  از استمرار یا توقف تحریم ها پی ریزی 
کرده ایم. در حقیقت تمام  برنامه های ما معطوف به بهبود فضای کسب و کار در صنعت برق 
کشور است و ما تالش می کنیم هر اقدام و سیاستگذاری  در این صنعت درنهایت به بهبود 

کسب و کار در این صنعت منجر شود.   

 در شرایطی که قرار است پروژه جدیدی در صنعت برق تعریف نشود، چطور 
ممکن است که فضای  کسب و کار این صنعت بهبود یابد؟ 

عملکرد سال 93 وزارت نیرو در حوزه مسائل اقتصادی نشان می دهد که این وزارتخانه 
نسبت به سال 92 شرایط بهتری  داشته است. لذا اقداماتی که در حال حاضر درحال پی گیری 
و انجام است، به منظور بهبود شرایط اقتصادی صنعت برق  نسبت به سال های گذشته به 
ویژه سال 93 برنامه ریزی شده اند. بنابراین به صورت کلی تالش مجموعه مدیران صنعت 
 برق مبتنی بر بهبود  وضعیت اقتصادی صنعت برق است به طوری که شرکت های برق 
منطقه ای، شرکت های توزیع،  نیروگاه ها و شرکت های خصوصی تامین کننده تجهیزات و 

پیمانکاران بتوانند تعامالت مالی بهتری نسبت به چند ساله  اخیر داشته باشند.  

 وزارت نیرو برای تحقق این هدف در سال جاری چه برنامه هایی را تدوین 
کرده است؟      

در حال حاضر فرصت های قانونی بسیار خوبی در قالب بودجه سال 1394 و همچنین در 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  پیش بینی شده که در قالب این مفاد قانونی فرصت های 
بسیار مناسبی برای این است که پروژه های بهینه سازی و  کاهش تلفات، افزایش راندمان 
نیروگاه ها، بهینه سازی روشنایی معابر و امثالهم انجام شود و منابع مورد نیاز آن باید از 
 سوی بانک ها تامین شود و بازپرداخت این منابع هم از محل صرفه جویی سوخت حاصل 
از بهینه سازی های انجام شده  در بخش های مختلف تولید، انتقال و توزیع، از طرف دولت 

به شکل تضمین شده، پرداخت خواهد شد.  
به طور کلی با مجموعه فعالیت هایی که در حال انجام است و فرصت های قانونی که پیش 

روی ما قرار داده شده، ما  پیش بینی می کنیم که در سال 94 بتوانیم به تدریج وضعیت 
فضای کسب و کار را در صنعت برق کشور تا اندازه ای بهبود  ببخشیم. 

 هنوز هم ابهاماتی در مورد نحوه تامین منابع مالی پروژه های بهینه سازی و کاهش 
تلفات وجود دارد.  آیا این ابهامات برطرف شده است؟ 

اساس  بر  عالوه  به  اند.  شده  برطرف  کامل  طور  به  موانع  این  که  رسد  می  نظر  به  بله؛ 
مالی  نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  رفع  موانع  قانون  ماده 12  در  که  ظرفیت هایی 
کشور پیش بینی شده است، 100 میلیارد دالر منابع ارزی و 500 هزار میلیارد  ریال، 
منابع ریالی پیش بینی شده که بخشی از آن به افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات 
و پروژه هایی که عمدتا منجر به ایجاد صرفه جویی  انرژی می شود، اختصاص داده شده و 
قرار است در یک قالب مشخص و برمبنای آیین نامه هایی که در حال تدوین  هستند، به 
این پروژه ها تخصیص داده شود. به این ترتیب سرمایه گذاران می توانند با اطمینان اجرای 
این پروژه ها را  عهده دار شوند، چرا که در نهایت اصل و سود سرمایه آنها از محل سوخت 

صرفه جویی شده در این پرِوژه ها بازپرداخت  می شود.    

 در مورد فاینانس چینی که قرار بود بخشی از آن به صنعت برق اختصاص 
داده شود، چه اتفاق جدیدی  افتاده، آیا تکلیف این فاینانس مشخص شده است؟     

موضوع فاینانس چین فعال به نتیجه روشنی نرسیده است. ضمن اینکه حتی اگر استفاده از 
فاینانس چین به نتیجه برسد و  قرار بر استفاده از آن در صنعت برق باشد، مقررات داخل 
کشورمان مبنی بر استفاده از حداکثر استفاده از توان تولید داخل  را حتما مد نظر قرار 
می دهیم. اصلی ترین هدف ما این است که منابع مالی مورد نیاز از طریق فاینانس تامین 
شود و در  کنار آن طی یک برنامه ریزی مشخص از پتانسیل های داخلی هم برای پروژه ها 

استفاده شود.     

 بدهی های وزارت نیرو در چه وضعیتی است؟  
خوشبختانه بدهی های وزارت نیرو نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه ظرف یکی دو سال 
گذشته روندی نزولی داشته است. لذا  ما پیش بینی می کنیم که تا پایان سال 94 با کمک 

دولت و مجلس شورای اسالمی، اکثر این بدهی ها تعیین تکلیف  شوند.  

  پرونده:   روش های تامین مالی در صنعت برق



10

  آیا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام ملی کشور را می توان مکمل قانون رفع موانع 
تولید که  در سال 1387 به تصویب رسید دانست؟ 
آیا این قانون در راستای سیاست های کالن اقتصاد 

مقاومتی  است؟    
نمایندگان مجلس از ســال های 86 و87 بــه این طرف با 
توجه به تشدید مشکالت اقتصادی تالش کرده اند قوانیی 
 برای حل مشکالت و تسهیل مسائل اقتصادی به صورت 
طرح ارائه دهند که قانون »تســهیل فضای کســب و کار« 
و   »رفــع موانع تولید« دو مورد از آن قوانین اســت.  بعد از 
آن با توجه به بحث تحریم ها و سیاســت های کلی اقتصاد 
 مقاومتی که توســط رهبری ابالغ شد به این نتیجه رسیدند 
که نیاز هســت با اســتفاده از مواد یا اهداف مطرح شده در 
 این سیاســت ها و با توجه به محدودیت هایی به وجود آمده 
در اثر تحریم ها مجددا طرحی بــا عنوان »رفع موانع تولید 
 رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور« ارائه شود.  تاکید 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی بر تولید اســت در صورت 
اجرای  سیاســت های کالن اقتصاد مقاومتی قطعا اقتصاد 
مقاوم خواهد شد و همانطور که در این شیوه از اقتصاد آمده 
کشــور را  تقویت و در برار تهدید ها مقاوم خواهد کرد. بر 
این اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم به نوعی 
مکمل  قوانین ذکر شده و هم در راستای سیاست های کالن 

اقتصاد مقاومتی است.  

 تمایز قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشــور با قانون رفع موانع تولید چیست؟ 
 تمایز این قانون با قانون رفع موانع تولید در این اســت که 
این قانون عمدتا به تولید پرداخته اســت. موانعی که در راه 
 تولید، تامین منابــع مالی، مالیات ها، عــوارض و صندوق 

توسعه ملی وجود دارد در این قانون مورد توجه قرار گرفته 
 اســت به عالوه اینکه به چگونگی اجرای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی هم در آن پرداخته شــده اســت. پیرو آنچه 
 گفته شــد، دولت اخیرا کارگروهی تشــکیل داده که اجرای 
این قانون در آن محوریت دارد و این کارگروه نحوه اجرا و 

 عملیاتی شدن این قانون را بررسی می کند. 

 توجه این قانون به بخش تولید چگونه است؟  
ایــن قانون تقریبا 60 ماده دارد کــه در بخش های مختلف 
عمدتا از تولید داخل شــامل تولید مســتقیم،  تولید کاال و 
 خدمات انرژی یا بهینه ســازی مصــرف، کاهش هزینه ها 
تامین منابــع مالی، روان کردن تســهیالت تولیــد، بازار 
ســرمایه،  صادرات و واردات و بیمــه مالیات حمایت می 

کند.  
این قانون نگاهی بر حل مشکالت بخش خصوصی و تولید 
دهندگان و ارائــه دهندگان خدمات دارد. به عنوان مثال در 
 ماده 1 و 2 دولت موظف شده است بدهی اش را به اشخاص 
حقیقی، حقوقــی و تعاونی پرداخت کند بــه خصوص در 
 صنعت برق که یکــی از بدهکارترین هــا در بخش دولتی 
است. بر مبنای این قانون دولت از تولید و بخش خصوصی  
حمایت می  کند به خصوص اینکه از توان مالی و فنی بخش 
خصوصی  تعاونی در تولید کاال و خدمات اســتفاده خواهد 

شد. 

  راه های تامین منابع مالی بخش خصوصی در این 
قانون به چه صورت تشریح شده است؟

در ماده 12 این قانون راه های تامین منابع مالی دستگاه های 
مختلف برای اجرای پروژه ها تبیین شده است. به  خصوص 
وزارت خانه های نفــت و انرژی موظف به اجرای وظایفی 

شــده اند که در ادامه به آن خواهم پرداخــت. این  وظایف 
همان مواد بند قاف است که چند سال در بودجه سنواتی به 

با این قانون تولید بیمه می شود

قانون 60ماده ای رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اردیبهشت ماه امسال در مجلس به  تصویب رسید. این قانون تاز مصوب 
شده که مبتنی بر سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی است درست 7  سال پس از تصویب قانون رفع موانع تولید به صالحدید نمایندگان تصویب و 
برای اجرا به دولت ابالغ شده  است. روش های تامین سرمایه بخش های خصوصی در این قانون یکی از موارد مورد بحث در حوزه  عملیاتی شدن 
آن است. برای اطالع از نحوه تامین سرمایه واحد های تولیدی و بخش های خصوصی با  حسین امری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس 
گفت و گو کردیم.  

قانون رفع موانع تولید در گفت و گو با دکرت حسین امیری خامکانی؛ رییس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
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آن اشاره شده بود. برخی از این وظایف در طرح  حمایت از 
صنعت برق گنجانده و در قانون تنظیم مقرارت مالی دولت 
دائمی شده است. در ماده 12 به خصوص برای  بخش انرژی 
راه هــای تامین منابع مالی برای طرح های مالی مشــخص 
شده است؛ ابتدا تاکید شــده دولت می تواند تا  سقف 100 
میلیارد دالر به صورت ارزی و 500 هزارمیلیارد ریال به 
صورت ریالی با ســرمایه گذاران بخش حقیقی یا حقوقی 
 خارجی یا داخلی، برای تولید، صــادرات، ارتقای کیفیت، 
صرفه جویی، کاهش هزینه های تولید، کاهش تلفات تولید 
 وکاهش تلفات جانی و مالــی در صنعت گاز و برق و نفت 
قرار داد منعقد کند تا بتوانیم به سمت اقتصاد با ثبات پیش 

 برویم.  

 در همین ماده 12  برای تامیــن منابع مالی به صرفه 
جویی در بخش تولید هم اشاره شده است، این صرفه 

 جویی چگونه صورت خواهد گرفت؟  
دولت می توانــد از محل صرفه جویی ایجاد شــده، کاال یا 
خدماتی که تولید می شــود، را خریداری کند لذا این نوعی 
 تامین منابع مالی است یعنی بخش خصوصی در بخش های 

مختلف ســرمایه گذاری می کند و قطعا صرفه جویی  ایجاد 
می شــود در نتیجه دولــت از محل این صرفــه جویی می 
تواند کاال و خدمات را تامین کند. این شــیوه صرفه جویی 
 به خصوص در طرح های نفت و گاز، طرح های بهینه سازی 

مصرف انرژی مورد توجه قرار گرفته است.  

 صندوق توسعه ملی بر مبنای این قانونی چه اقداماتی 
در راستای حمایت از تولید انجام خواهد داد؟   

صندوق توســعه ملی موظف شــده که این گونه طرح ها را 
اولویت قرار دهد و تســهیالت ارزی و ریالی را به بخش 
 خصوصی واگذار کند. در این قانون عمدتا تاکید بر استفاده 

از منابع غیر دولتی داخلی و خارجی است.  

  این قانون در صورت عملیاتی شدن تا چه میزان از 
تولید حمایت خواهد کرد؟ 

این قانون، قانون حمایت از تولید است و باور دارم اگر اجرا 
شود، تولید تسهیل خواهد شد هرچند که اجرای صرف این 
 قانون در بخش تولید بازدهی کامل ندارد و قوانین دیگری 
هم وجــود دارد که بایــد در کنار این قانون قــرار بگیرد و 
 اجرایی شــود؛ از جمله اصالح الگوی مصرف انرژی. اگر 
چند قانون دیگر که به آن اشاره شد نیز اجرا شود و آیین نامه 
 های اجرایی این قوانین نوشــته شود فکر می کنم تولید در 
داخل بیمه و سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد  و 
اقتصاد کشور یک بار برای همیشه را در برابر تهدیدهای که 

وجود دارد بیمه می شود.  

دولتمیتواندتاسقف100میلیارددالر

بهصورتارزیو500هزارمیلیاردریالبه

صورتریالیباسرمایهگذارانبخشحقیقی

یاحقوقیخارجییاداخلی،برایتولید،

صادرات،ارتقایکیفیت،صرفهجویی،

کاهشهزینههایتولید،کاهشتلفاتتولید

وکاهشتلفاتجانیومالیدرصنعتگازو

برقونفتقراردادمنعقدکند
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این ماده پیشنهاد 
وزارت نیرو بود

12

باید رونقی هم در اقتصاد کشور به وجود می آمد و چرخ 
های به گل نشسته تولید از گل به در می آمدند." این جمله 

ای است  که محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت 
پارلمانی رئیس جمهور درباره اهمیت تصویب قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر  و ارتقا نظام مالی در گفت و گو 
با ستبران بر زبان می آورد.خباز که سابق براین تجریه 

نمایندگی مجلس را هم در پرونده کاری  خود داشته 
است ضمن تاکید بر اهمیت تدوین این قانون می گوید: 
البته قانون تنها دوای درد  اقتصاد بیمار ما نیست و تنها 

 قسمتی از گرفتاری های تولید را حل می کند و باید بخش 
خصوصی هم همه تالش خود را بکند. 

به گفته خباز بیش از نصف مواد این قانون مرتبط با بخش 
خصوصی و تعاونی است.بنابراین می توانند گام های 

موثری بردارند و  با هم افزایی این دو بخش از این شرایط 
نابسامان اقتصادی عبور کرد. 

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور درباره 
تغییر شیوه تامین سرمایه دراین قانون با تاکید به ماده 12 
آن می  گوید: این ماده به پیشنهاد خود وزارت نیرو در این 
قانون گنجانده شده است و خود وزارت نیرو معتقد است 

که این ابزار می  تواند او را در رسیدن به اهدافش کمک 
کند.  

با این حال خباز معتقد است :"اما قانون هدفمند کردن 
یارانه ها باید دقیق و درست اجرا شود و باید آب و برق 

را به قیمت  تمام شده به مردم  رائه بدهیم و از دادن یارانه 
و سوبسید بر حذر باشیم واین شیوه بهترین راه تامین 

سرمایه است." 

گفت و گو با محمد رضا خباز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

 مدت کوتاهی از تصویب قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی می گذرد.به باور شما 

این قانون چقدر می تواند  در خروج صنعت از رکود 
به ویژه در بخش نیرو و مخصوصا صنعت برق موثر 

باشد؟
این قانون در قالب شــصت ماده تنظیم شده است که بیشتر 
از 34 ماده آن مرتبط با رونق اقتصادی در بخش خصوصی 
است و باقی آن  هم البته مرتبط با رو.نق تولید و رفع موانع 

تولید است که به صورت غیر مســتقیم به بخش خصوصی 
مســاعدت می کند. بر همین اساس  هم امیدوار هستیم که با 
استفاده از این قانون گام های موثری را در خروج صنعت از 

رکود برداریم. 

  اصال چه موانعی بر سر راه صنعت وجود داشت که 
موجب شد دولت چنین قانونی را پیشنهاد دهد و به 

تصویب برسد؟ 

دولت جدید وقتی کشور را تحویل گرفت طبق اعالم بانک 
مرکزی تورم در کشــور 44 درصد بود و بــه طور متناوب 
دوسال پشت سر هم  رشد اقتصادی منفی 9 درصد بود یعنی 
یک سال منفی  2 و3 دهم و ســال بعد آن منفی 6 و 7 دهم 
بود. این آمار در شــرایطی بود که باید  رشد اقتصادی ما در 
این دوســال پایانی دولت باید سالی 8 درصد و در مجموع 

16 درصد می بود. 
به این ترتیب بود که از یک ســو اقتصاد کشــور ما تورمی 
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شده بود و از ســوی دیگر رکود تورمی سنگینی بر آن حاکم 
شده بود.لذا دولت  جدید متوجه شد که توان مبارزه همزمان 
با ایــن دو عامل را ندارد زیرا از یک طرف درآمدهای نفتی 
ما به یک سوم کاهش پیدا کرده  و از طرف دیگر پیمانکاران 
ما دویست هزار میلیارد تومان بدهکار بودند.درهمین حال 
اسب ســرکش تورم باالی 40 درصد شــده بود و اگر مهار 
 نمی شد ممکن بود باالتر برود .بنابراین دولت در سال اول 
تمــام تالش خود را به کار برد تابتواند تــورم را مهار کند و 
از بــاالی 40 درصــد  به15/5درصد برســاند واین کاری 

کارستان بود. 
درهمین حال باید رونقــی هم در اقتصاد کشــور به وجود 
می آمد و چرخ های به گل نشسته تولید از گل به در می آمدند 
برهمین اســاس  الیحه ای تحت عنوان الیحــه رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی تنظیم شــد و با قید دو 
فوریت تسلیم مجلس شد. و اگرچه چندین ماه  طول کشید 
تا تصویب شــود اما درنهایت تصویب و به صورت قانون 
درآمد تا این ابزار در اختیار دولت برای بانک ها و روشــن 
کردن چراغ  تولید در شرکت های خاموش شده  و جلوگیری 
از خاموش شدن چراغ شــرکت های در شرف تعطیلی قرار 
بگیرد و مانع چنین اتفاقاتی  شــود. و این مسئله دلیل اصلی 

ارائه و تصویب چنین الیحه ای بود. 

 آیا اصال این قانون می تواند به تنهایی گشاینده گره 
تولید و صنعت باشد یا به موارد دیگری برای بازکردن 

این گره و خروج از  رکود نیاز هست؟
همان طور که عرض کردم اقتصاد کشــور ما در مسیر رکود 
تورمی قرار داشــته اســت.بنابراین چنین اقتصادی مانند 
بیماری است که  شرایط بدی داشته و به یک پزشک حاذق 
معرفی شــده اســت و بعد از مدت ها یک نســخه برای آن 
تجویز شده است. چنین اســت که می  توان گفت قانونی که 
تصویب شده یک نسخه است و هیچ گاه یک مریض تنها با 
نوشتن نسخه خوب نمی شود.بلکه باید این داروها به  موقع و 
به اندازه مصرف شود تا او روبه بهبودی برود. بنابراین قانون 

تصویب شده در مقام اجرا هم تابع النعل بالنعل اجرا شود. 
هرچند اگر همه قانون هم اجرا شود باز هم خیلی کار داریم تا 
به سر منزل مقصود برسیم.اگر همه توان کشور به کار گرفته 
شود  اختالفات کنار گذاشته شود و همه پتانسیل های کشور 
عالمت مثبت از خودبروز دهند و همــه ارکان اقتصادی با 
هم فعالیت کنند 15  سال طول می کشد تا به سال 1383 و 
قبل از دولت نهم و دهم  بازگردیم. بنابراین قانون تنها دوای 
درد این اقتصاد بیمار نیست و تنها  قسمتی از گرفتاری های 

تولید را حل می کند. 

  به این ترتیب چه ضمانت اجرایی وجود دارد که 
این قانون مصوب اجرایی شود تا اقتصاد از شرایط 

نامساعد رکود خارج  شود؟ آیا تعهداتی برای عمل به 
آن وجوددارد؟

بله .هم ضمانت هایی در خود قانون مد نظر قرار گرفته است 
وهم خود دولت این الیحه را ارائه کرده اســت.در واقع این 
ابزاری اســت که  دولت از مجلس برای مهار این شــرایط 
درخواســت کرده و االن به صورت قانــون در اختیار دارد.
بنابراین ضمانت اجرایی آن تعهد خود  دولتمردان ماســت.
در واقع دولت به این رسیده اســت که برای خروج اقتصاد 

از رکود به ابزاری نیاز دارد و این ابزار همین قانون است. 

  ودر این میان نقش بخش خصوصی چیست و 
چگونه باید عمل کند؟ 

اقتصاد موفق بــدون بخش خصوصی محکوم به فناســت.
زمانی ما اقتصادی قوی تر از اقتصاد شوروی نداشتیم ولی 
فروپاشــید چون متکی به  دولت بود.اقتصاد چین هم چنین 
شرایطی داشــت وتا وقتی دولتی بود نمی توانست خود را 
نشــان دهد .بنابراین اقتصاد دولتی محکوم به  نیستی است.
سیل بی کران مردم پتناسیلی اســت که در همه دنیا و ایران 
هم وجود دارد .مــا دارای متخصص های فراوان با امکانات 
خوبی  هســتیم  و درواقع قدرت اقتصادی بخش خصوصی 
چندین برابر قدرت اقتصادی دولت است وباید ازاین ابزار 
اســتفاده کرد آن را به کار  گرفت به آن اعتمــاد کرد و امور 
تصدی گری را به مردم واگذار کرد. دولت باید تنها نظارت 
کند و اداره امور را به مردم بسپارد.برهمین  اساس هم هست 
که بیش از نصف مواد این قانون مرتبط با بخش خصوصی و 
تعاونی است.بنابراین می توانند گام های موثری بردارند و 
با  هم افزایی این دو بخش از این شرایط نابسامان اقتصادی 

عبور کرد. 

 در ماده 21 این قانون به بخش نیرو اشاره شده و نحوه 
تامین مالی این حوزه تغییر کرده و گفته شده که از 

طریق صرفه جویی و  مالیات تهیه شود.این تغییر نحوه 
تامین مالی چه شرایطی را برای بخش نیرو به ویژه 
صنعت برق ایجاد خواهد کرد؟آیا اصال  تاثیر گذار 

است و یا باید راهکار دیگری اندیشیده شود؟ 
یقینــا این تغییــر تاثیر گذار اســت. ضمن این کــه ماده به 
پیشنهاد خود وزارت نیرو در این قانون گنجانده شده است.
یعنی چه در بخش آب و  چه در بخش برق این پیشــنهاد از 
سوی وزارتخانه بود.بنابراین خود وزارت نیرو معتقد است 
که این ابزار می تواند او را در رسیدن به  اهدافش کمک کند. 
اما نکته مد نظر بنده چیز دیگری است.قانون هدفمند کردن 
یارانه ها باید دقیق و درســت اجرا شود و باید آب و برق  را 
به قیمت تمام شــده به مردم  رائه بدهیــم و از دادن یارانه و 

سوبسید بر حذر باشیم. 

  آن وقت مانند داستان بنزین شاهد برخی اعتراضات 

می شویم.  
باید این مســئله را همزمان مدیریــت کرد.وقتی دولت به 
خانواده ای برای هزینه آب و برقش در ماه سوبسید می دهد 
و آن خانــواده قبول  هم ندارد و برایش ملموس هم نیســت 
بهتر است به جای آن نقدینگی را به خود همان خانواده بدهد 
و آب و برق را به قیمت تمام شــده در  اختیار آن ها بگذارد. 
اولین خاصیت این امر آن اســت کــه خانواده ها متوجه می 
شوند که دولت چقدر برای آن ها سوبسید و یارانه پرداخت 
 می کند.دومین فایده این مســئله هم آن اســت که خانواده 
شروع به صرفه جویی می کند. سومین فایده هم صرفه جویی 
خــود وزارت نیرو  خواهــد بود چرا کــه االن هزینه اتالف 
انرژی برق در قیمت آن موثر است و باید وزارت نیرو این 
مسئله را به حداقل میانگین دنیا برســاند.  مهم تر از آن این 
که چرا  کشور ما که کشــوری مذهبی و اسالمی است جزو 
پر مصرف ترین کشــورهای دنیا باید باشــد این امر اصال 
 پسندیده وخوب نیست. بنابراین اگر این سوبسید در اختیار 
خود مردم قرار بگیرد می توانند از این طریق هم هزینه های 

خود را کاهش  بدهند و هم صرفه جویی کنند. 

 پس معتقد هستید که این تغییر نحوه مالی موثر 
هست اما باید به طور کل به گونه ای دیگر عمل کرد؟

بله حتمــا باید قیمت هــا واقعی شــود وایــن یارانه نقدی 
پرداخت شــود و ســپس این یارانه نقدی به سیستم تامین 
اجتماعی مترقی تبدیل شــود  تا هیچ خانــواده ای در ایران 
دغدغه بیماری و مسکن و شغل نداشته باشد.این مسایل اما 

هم مدیریت قوی و هم برنامه ریزی و زمابندی  نیاز دارد.  

  و در نهایت چقدر این قانون را اجرایی می دانید؟
قانون رفع موانع تولید، بر اســاس نسخه نوشته شده است و 
مقرون به صحت است. این نســخه مریض را شفا نمی دهد 
بلکه مجریان باید در صدد اجرای این قانون باشــند و  زمینه 
اجرای ان را فراهم کنند اگر قانون اجرا شود و زمینه اجرای 
آن فراهم شود بیمار ما هم از حالت احتزار خارج خواهد شد.  

دولتبایدتنهانظارتکندوادارهاموررابه

مردمبسپارد.برهمیناساسهمهستکه

بیشازنصفمواداینقانونمرتبطبابخش

خصوصیوتعاونیاست.بنابراینایندو

بخشمیتوانندگامهایموثریبردارندوبا

همافزاییازاینشرایطنابساماناقتصادی

عبورکنند
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  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که اخیرا توسط دولت به دستگاه های اجرایی 
ابالغ شده است تا چه میزان مدافع صنعت و  تولید است و چه مواردی در آن 

گنجانده شده که می تواند به تولید کمک کند؟  
این قانون همان مجموع الیحه رفع موانع تولید و خروج از رکود است که دولت ارائه کرده و 
طرح حمایت از تولید ملی بود که مجلس قبــال روی  آن کار کرده بود.در مجموع این قانون 
60 ماده شــد که بخشــی از آن به تعیین تکلیف بدهی های دولت و طلب بخش خصوصی از 
دولت  است و کال بدهی های دولت چه به بخش خصوصی ،چه به بانک ها و موسسات مالی را 
شامل می شود ؛ بخش دیگر آن مرتبط با مسایل  پولی و بانکی است و بخشی از آن مرتبط با 
بازار سرمایه است. قسمت دیگر آن مرتبط با ارز و  صندوق توسعه ملی است و بخشی دیگر 
 مســایل گمرکی و ...را در بر می گیرد. هم چنین حمایت های مالیاتی از تولید و بحث تامین 

اجتماعی و ... از دیگر موضوعات این قانون  است. 
یکی از مزیت های این قانون تسهیل سرمایه گذاری است و  در آن معافیت های مالیاتی برای 
سرمایه گذاری های جدید وضع شده است.  همچنین قوانین به صورت سه جانبه به طوری که 
هم به نفع کارفرما هم کارگر و هم دولت باشد تهیه شده و  بهبود فضای کسب و کار و  تسهیل 

مقررات کسب و کار در دستور کار بوده است. 
هم چنین در مجموع  مباحث صنعت،معدن،کشــاورزی و انرژی )اعم از نفت و گاز  و آب و 
برق(  و مباحث دانش بنیان را شامل می  شود.و در واقع این قانون 60 ماده ای در حمایت از 
تولید و رفع موانع آن و اصالح برخی قوانین در این راستا  وتاثیرات متغیرهای کالن  مانند 
بازار پول و ســرمایه و ..اســت.از این رو امیدواریم که با اجرای این قانون در میان مدت از 

رکودی که وجود دارد خارج شویم و  حمایت های الزم از تولید صورت بگیرد. 

 آیا بسته خروج از رکود هم درهمین قانون جای گرفت؟
 بله آن بســته الیحه کوچکی بود که دولت ارائه کرد و بخش خاص سیاســتی آن که در دست 
دولت بود جدا شــد و همان طور که گفتم به  همراه طرح حمایت از تولید ملی به شــکل قانون 

در آمد. 

  در این قانون چه حمایت هایی از بخش انرژ ی به ویژه در حوزه برق مد نظر قرار 
گرفته است؟  

در ماده ١٥ این قانون هر نوع سرمایه گذاری که سبب کاهش مصرف انرژی شود، فراهم شده 
اســت ؛ ضمن این که طبق این قانــون در  حوزه برق و انرژی هر طرحــی که منجر به کاهش 

مصرف انرژی و صرفه جویی و ذخیره شــود و یا منجر بــه کاهش هزینه و زمان انجام  پروژه 
شــود  دولت مورد حمایت قرار خواهد داد و از محل همین صرفه جویی های این حمایت ها 
صورت خواهد گرفت در همین حال   اصل و سود این طرح ها توسط دولت تزریق می شود و 

در  تسهیالت بانکی و صندوق توسعه ملی نمود پیدا می کند. 

  همان طور که گفتید برای تامین مالی و حمایت از بخش انرژی تدابیری دراین 
قانون اندیشیده شده است. این تدابیر سرمایه ای  و حمایتی  چیست و تا چه میزان می 

تواند به رشد در این حوزه کمک کند؟
یکی از مشــکالت تولید همین تامین مالی ونداشتن نقدینگی و ضرورت تامین مالی است. 
مابرای حل این مســئله چندین راهکار در این  قانون دیده ایم.مثال یکی از مواردی که مورد 
بررســی قرار گرفته تعیین تکلیف بدهی های دولت و مطالبات بخــش خصوصی از دولت 
 است.که با شیوه های تسویه حساب،تهاتر یا انتشار اوراق خزانه اسالمی یا صکوک دولت می 

تواند بدهی های خود را به پیمانکاران  پرداخت کند. 
بخش دیگر از طریق حمایت های مالیاتی است یعنی اگر سرمایه ای را تولید کننده ای برای 
ســرمایه در گردش جذب کند به این ســرمایه  مالیات تعلق نخواهد گرفت و در دوره ای که 
این سرمایه در اختیار سرمایه گذار هست معادل نرخ ســود شورای پول و اعتبار می توانند 
از  معافبت مالیاتی بهره ببرند. راه دیگر تســهیالت بانکی و افتتاح حســاب تولید ملی است 
که هر تولید کننــده ای می تواند این حســاب را باز  کند و بتواند بدهی هــای مالیاتی و بیمه 

ای،هزینه های انرژی خود مانند برق و آب و گاز  خود را پرداخت کند. 

 این روش ها تا چه میزان به رونق بخــش نیرو کمک می کند و تا چه میزان عملیاتی 
است؟

 قطعا به رونق بخش نیرو کمک خواهد کرد و اگر آیین نامه های اجرایی آن به زودی در دولت 
تهیه شود و اجرایی شود قطعا برای اجرا  مشکلی نخواهد داشت. 

  وضمانت اجرایی هم دراین زمینه وجود دارد؟
همــان طور که گفتم دولت باید زودتــر آیین نامه های مورد نیاز آن را بنویســد چون برخی 
ماده هــای آن به آییــن نامه نیــاز دارد و برخی  نیازی بــه آیین نامه ندارد .بنابراین بخشــی 
از ضمانت اجرایی آن در قانون دیده شــده اســت و بخشی هم دســتگاه های نظارتی مانند 

 مجلس،دیوان محاسبات سازمان بازرسی و ...باید نظارت کنند.  

شیوههایتامینسرمایهدرقانونرفعموانعتولید

حمیدرضا فوالدگر می گوید یکی از مزیت های قانون رفع موانع تولید تسهیل 
سرمایه گذاری است و  در آن معافیت های  مالیاتی برای سرمایه گذاری های 

جدید وضع شده است. همچنین قوانین به صورت سه جانبه به طوری که هم به 
نفع کارفرما هم  کارگر و هم دولت باشد تهیه شده و  بهبود فضای کسب و کار و 

تسهیل مقررات کسب و کار در دستور کار بوده است. 
به گفته رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس، طبق این قانون در حوزه برق و 
انرژی هر طرحی که منجر به  کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی و ذخیره شود 

و یا منجر به کاهش هزینه و زمان انجام پروژه شود مورد حمایت دولت قرار 
 خواهد گرفت. 

گفت و گو با حمیدرضا فوالدگر؛ رئیس کمیسیون حامیت از تولید مجلس شورای اسالمی
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  قانون رفع موانع تولید تا چه میزان در توسعه رشد 
در کشور موثر است و تا چه میزان می تواند به رشد 

صنعت کمک کند؟  
این قانون، مفید اســت و تأثیرات مثبتي در خروج از رکود 
و ایجاد رونق و مرتفع شــدن مشــکالت بخش خصوصي 
خواهد داشــت.در  قانــون رفع موانع تولیــد از بخش های 
مختلف یعنی چه دوستان ما در ســازمان های دولتی و چه 
از دوســتان دیگر در بخش خصوصی و البته  دانشگاهیان 
دعــوت به عمل آوردیــم  تا نظرات خود را بــه طور کامل 
درباره ایــن قانون بیان کنند و اگر نقدی وارد اســت آن را 
هم مطرح  کنند و البته مقام معظم رهبری هم دراین موضوع 
رضایت نســبی خود را اعالم کردنــد. از این رو با توجه به 
این که نظــرات اغلب بخش ها  دراین قانون پرسیده شــده 
و مد نظر قرار گرفته اســت فکر می کنم که بــا یک توان و 
قابلیت مضاعفی می توانیــم آن را اجرایی کنیم. ضمن  این 
که دوستان دولت هم بسیار تالش کردند و جا دارد از دکتر 

محمدیان که معاون وزیر اقتصاد هســتند وبه نمایندگی از 
دولت در جلســات  ما حضور داشتند، تشــکرکنم. ایشان 
دغدغه های دولــت را مطرح کردند و نهایتــا این موضوع 

پذیرفته شد.  

 به طور مثال چه مــواردی از این قانون در حمایت از 
صنعت موثر و تاثیر گذار است ؟

 به طور مثــال در ماده 21 ایــن قانون  آمده اســت »بانک 
مرکزی موظف اســت به  منظور تأمین ســرمایه  درگردش 
پایدار برای واحدهای  صنعتی، معدنی و… حداکثر ظرف 
مدت سه ماه دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین 
ســرمایه درگردش را به شبکه بانکی کشــور  ابالغ نماید« . 
حساب ویژه برای واحد های تولیدی امری است که در این 
بخش به خوبی به آن اشاره شده است . همچنین مجوز دهی 
 سریع و بازپرداخت بدهی های دولت، از دیگر ویژگی های 

مثبت این قانون است. 
افزایــش  و  تشــویق  منظــور  بــه  حــال   درهمیــن 

ســرمایه گذاري هاي اقتصادي در واحدهــاي موضوع ماده 
31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  ارتقاي نظام مالي 
کشور عالوه بر دوره ي حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر 
حسب مورد، ســرمایه گذاري در مناطق کمتر توسعه یافته 
 مالیات سال هاي بعد از دوره محاســبه مالیات با نرخ صفر 
تا زماني که جمع درآمد مشــمول مالیات واحد به دو برابر 
ســرمایه ثبت و  پرداخت شده برســد، با نرخ صفر محاسبه 
مي شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ هاي مقرر در ماده 
105 این قانون و تبصره هاي آن  محاسبه و دریافت مي شود . 

هم چنین محدود کردن بنگاهداری بانک ها با وضع مالیات 
با نــرخ باالتر به عملکرد این شــرکت ها،اختصاص وصول 
وام های حســاب  ذخیره ارزی به افزایش سرمایه بانک ها و 
مجوز جهت انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق بر مبنای 
وصولی آینده حســاب ذخیره ،   امکان  انتشــار اوراق قرضه 
دولتی تحت عنوان “مرابحه” که این ابزار می تواند در کنترل 
نقدینگی بسیار نقش داشته باشد،   پذیرفته شدن هزینه  تامین 

اجرایاینقانونکمکبهتحققاصل44است

محدود کردن بنگاهداری بانک ها با وضع مالیات با نرخ باالتر به عملکرد شرکت ها،اختصاص وصول وام های حساب ذخیره  ارزی به افزایش 
سرمایه بانک ها و مجوز جهت انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق بر مبنای وصولی آینده حساب ذخیره ،  امکان انتشار اوراق قرضه دولتی 

تحت عنوان “مرابحه” که این ابزار می تواند در کنترل نقدینگی بسیار نقش داشته باشد و ...  ویژگی هایی است که بهروز نعمتی نماینده مجلس در 
گفت وگو با "ستبران" درباره قانون رفع موانع تولید می گوید. 

به گفته نماینده اسد آباد این قانون، مفید است و تأثیرات مثبتي در خروج از رکود و ایجاد رونق و مرتفع شدن  مشکالت بخش خصوصي خواهد 
داشت. نعمتی می گوید : "این قانون می تواند گامی در نزدیک تر شدن به تحقق اصل 44  قانون اساسی باشد." 

گفت و گو با بهروز نعمتی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

  پرونده:   روش های تامین مالی در صنعت برق



16

سرمایه توســط صاحبان بنگاه در محاســبات دارایی برای 
مالیات )هزینه قابــل قبول مالیاتی    (، دائمی شــدن تبصره 
ق ماده ۲ برنامــه  پنجم برای بهینه ســازی و افزایش تولید 
در حــوزه انــرژی و معدن،افتتاح یک حســاب ویژه برای 
بنگاه های تولیدی و مکلف شدن بانک ها  برای تامین منابع 
این حساب بر مبنای میانگین کارکرد سه ساله حساب،     قائل 
شــدن تخفیف برای تبلیغ تولیدات داخلی در صدا و سیما 
 و شــهر و محدود شدن اختیارات ســتاد تدابیر و جلوگیری 
از دور زدن قانون در این ســتاد از مهــم ترین بندهای این 
قانون است که نقش  بســیار مهمی در حمایت از تولید ایفا 

خواهندکرد. 

  دراین قانون نحوه تامین منابع مالی به ویژه در حوزه 
انرژی و صنعت برق تغییر کرده است. این تغییر در 

نحوه تامین  منابع مالی تا چه حد موثر است و آیا کمکی 
به پیشرفت دراین حوزه خواهد کرد؟

مشخص شدن حجم واقعي بدهي دولت به بخش خصوصي 
و یافتن مکانیســمي مناســب براي پرداخــت این بدهي 
خود مي تواند به  وضعیت شــاخص هاي اقتصادي کشــور 
کمک کند . در این راســتا ماده 16 قانــون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي  کشــور، بانک ها را مکلف 
کرده است که از بنگاه داري فاصله بگیرند  . این ماده تمامي 
بانک ها و مؤسسات اعتباري را از تاریخ  الزم االجرا شدن 
این قانون تا مدت سه سال موظف کرده ساالنه حداقل 33 
درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و  ســرقفلي را 
که به تملک آن ها و شــرکت هاي تابعه آنها درآمده است و 
به تشخیص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري 

 اسالمي ایران مازاد مي باشد، واگذارکنند . 

هم چنین بــه منظور کمک به تأمین نقدینگي براي حمایت 
از واحدهاي تولیدي کاال و خدمات و تســهیل در وصول 
مطالبات  سررسید گذشــته ي بانک ها و یا مؤسسات مالي 
و یا اعتبــاري داراي مجوز از ایــن واحدها، بانک مرکزي 
جمهوري اســالمي ایــران  مکلف اســت از طریق تمامي 
بانک ها و مؤسســات اعتباري دولتي و خصوصي عامل در 
صورت درخواست متقاضي، متناســب با  بازپرداخت هر 
بخش از تسهیالت پرداختي به واحدهاي تولیدي، نسبت 
به آزادسازي وثیقه هاي مازاد و یا تبدیل وثیقه ي  متناسب با 

میزان باقي مانده تسهیالت اقدام نماید . 
طبق مــاده ۲0 نیز دولت موظف اســت نســبت به تعیین 
تکلیف نــرخ و فرآیند تســویه بدهــکاران ارزي از محل 
حســاب ذخیره ارزي  به دولت به نحوي که زمان دریافت 
ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح )حســب 
مورد(، نوع کاال )نهایي، واســطه اي یا  سرمایه اي( وجود یا 
نبود محدودیت هاي قیمت گذاري توسط دولت و رعایت 
ضوابط قیمت گــذاري و عرضه توســط  دریافت کننده ي 
تســهیالت، وجود یا نبود منابع ارزي در زمان درخواست 
متقاضي لحاظ شــده باشد، ظرف مدت شــش ماه پس  از 

تصویب این قانون اقدام کند . 
هــم چنیــن  طبــق مــاده ۲۲ قانــون بانک هــا موظفند 
درخواســت هاي اســتفاده از تســهیالت ارزي و ریالــي 
مورد نیــاز طرح هاي داراي  توجیه فنــي، اقتصادي و مالي 
را همزمان بررســي و بر اســاس زمان بندي اجراي طرح و 
متناسب با پیشرفت فیزیکي پروژه  پرداخت نماید، ضمن 
این که بانک ها در خصــوص قراردادها و تعهدات تولیدي 
غیرتکلیفي که متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمان بندي 

 واریز کرده و اجــراي طرح یا پروژه موضــوع قرارداد نیز 
شروع شده باشــد، در صورت تعلیق تسهیالت تعهد شده، 
ملزم به تمدید  مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در 
بازه ي زماني تعلیق و عدم ایفاي تعهدات قراردادي خود در 

قبال متقاضي یا طرف  قرارداد خود خواهندبود . 
با همه این ها اما اســتنباط ما این اســت کــه مجموعه های 
بخش خصوصی باید واردعرصه شــده و ســرمایه گذاری 
کنند.هم چنین این دغدغه  همیشــگی مسئوالن و از جمله 
مقــام رهبری بوده اســت که مــا بتوانیم ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی را در عرصه هــای مختلف بخش  تولیدی 
و صنعتی کشــور دعوت کنیم و فعال تر حاضر شو ند و از 
حالت شعاری خارج شود.بنابراین با توجه به این موضوع 
اگر سرمایه  گذاران بخش خصوصی وارد این عرصه شوند 
دولت و مجلس حمایت های الزم را انجام خواهند داد .در 
واقع این قانون می تواند گامی در  نزدیک تر شدن به تحقق 

اصل 44 قانون اساسی باشد. 
 

  پس با توجه به این که دراین قانون به طرح هایی هم 
چون احداث نیروگاه ها با راندمان باال و افزایش سهم 

صادرات برق و حتی  تولید برق از تلفات گاز اشاره 
شده شما معتقدید که این قانون می تواند به تقویت 

صنعت برق کمک کند؟  
بله با توجه به مواردی که مطرح شــده اســت و این که همه 
جوانب برای بهبود صنایع مد نظــر قرار گرفته فکر می کنم 
کمک شــایانی به  صنعت برق صــورت بگیــرد.در واقع 
می توان گفت این قانون باعث بهبود محیط کســب و کار 
خواهد شد و اجرای درست آن باعث رونق  اقتصاد و تولید 

خواهد شد.  

  پرونده: روش های تامین مالی در صنعت برق  
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  پرونده:   روش های تامین مالی در صنعت برق

   لزوم ارائه طرح رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام بانکی کشور در مجلس و سپس تصویب 

آن چه  بود؟
طی چند سال گذشته به خصوص در دوره دولت نهم و دهم، 
جهت گیری اقتصاد کشور به طور مطلق مخالف دولت  مولد 
بود. در واقع به جای این کــه همه تصمیم گیری ها و برنامه 
ریزی های عالمانه برای اقتصاد مولد طرح شــود  متاسفانه 
دولــت با اتکا به درآمد افســانه ای نفت، بنیــان اقتصادی 
کشــور را بر واردات های بی رویه که از قبل آن زنجانی ها 

رشد یافتند برپا کرد. 
به این ترتیــب و بر اثر این واردات بــی رویه تولید تقریبا 
از بیــن رفت. از طرفــی دیگر عدم ثبات قوانیــن و باران 
بخشــنامه  ها در دولت های قبل اقتصاد را زمین گیر کرد و 
کارافرینان و صاحبان واحدهای تولیدی را با مشــکالت 
بســیاری مواجه  کرد. بر این اساس به لحاظ ضرورت هایی 
که هــم الزام رهبری و هم مطالبه مردم پشــتوانه آن بود بها 
دادن به اقتصــاد  مولد جهت افزایش ظرفیت های شــغلی 
مورد توجه قرار گرفت و خوشبختانه دولت در قالب الیحه 
خــروج از رکود و  مجلس در قالب طــرح رفع موانع تولید 
این موضوع را پیگیری کردند. در نهایت مجلس این طرح 
را در قالــب الیحه   »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام بانکی« در مجلس به تصویب رساند. البته من به تازگی 
اطالع پیدا کردم  اخیرا آیین نامه مربوطه را نیز هیات دولت 

برای اجرایی کردن، مصوب کرده است.  

  با توجه به اینکه شــما از اعضای کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس هستید و این طرح ابتدا در این کمیسیون 
 مورد بررسی قرار گرفت، نواقص و مزایای اجرای این 

طرح چیست؟
ایــن طرح از ابتــدا هم طــرح کاملی بود چراکــه در جهت 
افزایش رشد اقتصادی اجرایی خواهد شد. از سویی با توجه 
به  محتوای ایــن قانون و اهم مطالباتی کــه دولت از برخی 
نهادهای شــبه دولتی ها و بانک مرکــزی از برخی بانک ها 
دارد بر  اساس این قانون این موارد هم مورد نظر قرار گرفته 
شده است. همچنین حمایت از پروژه های صادراتی و ایجاد 
و  تقویت نشــان برند های داخلی صنعتی کشور هم در این 
قانون مدنظر قرار گرفته است. از جمله موارد مورد توجه در 
 این قانون نیز توجه به افزایش تولید محصوالت پتروشیمی 
و ظرفیت های تولیدات نفت و گاز بود. در صندوق توسعه 
 ملی هم قرار شد که بیشتر به تولید توجه شود و البته با توجه 
به شــعار دولت یازدهم در حوزه اقتصــادی مبنی بر ورود 
 سرمایه به کشور از طریق گردشگری، رفع موانع گردشگری 

هم محل توجه این قانون است.  

  روش تامین سرمایه از طریق اجرای این قانون 
موارد گوناگونی را شامل شده  است، نظر شما دراین 

باره  روش عمل چیست؟  
بایــد این نکته را در خصــوص تامین ســرمایه مورد توجه 
قرار داد که نباید مشــکالت را در کشور پنهان کرد چرا که 
در  بسیاری از موارد حل مشکالت کشــور در گرو ارتباط 
با دیگرهای کشورهای جهان اســت  والبته در حال حاضر 
این امر از  ســوی وزارت خارجه دولت یازدهم پیگیری می 
شود. با این اقدامات پول های بلوکه شده به کشور بازخواهد 
گشت و  ســرمایه گذاری خارجی خواهد شد. از این طریق 
واحدهای بانکی تقویت می شود اما در ادامه پاسخ به سوال 
شــما  متحول کردن نظام بانکی و اصالح بروکراسی حاکم 

بر نظام مالی کشــور که ثبات نداشــت و در اثر آن وام های 
مختلف  با بازپرداخت های کمرنگ ارزی به افراد تعلق می 
گرفت، از جمله دیگر راه های تامین سرمایه از طریق اجرای 

این  قانون است.   

   این قانون نزدیک به یک ماه است که به تصویب 
رسیده و شما خبر از ابالغ آیین نامه دولتی برای 

اجرای  آن می دهید، عملیاتی شدن این قانون چه حد 
امکان پذیر است؟  

تردیدی نیســت کــه این قانــون با توجــه بــه الزامات و 
ضرورت هــای اقتصاد مقاومتــی مبتنی بر سیاســت های 
حمایتی از  تولید داخلی و دولت مولد است. از طرفی با توجه 
به همت دولت مقتدر یازدهــم و تالش واحد های مختلف 
تولیدی  برای بقا، دولت و مجلس بــا قوانین و آیین نامه ها 
یار این واحد ها خواهند بود. اقتصاد ایران در شرایط فعلی با 
مشکل  نقدینگی روبه رو است و ما مشکل تامین منابع داریم 
و کاهش قیمت نفت را شاهد هســتیم هرچند که معتقدم با 
 تعامل عزت خواه و اوردن سرمایه های بین المللی و هزینه 
آن ها بــرای واحد های تولیدی قرار دادن و اجرای درســت 

 قانون یقینا در جهت رونق اقتصاد قدم برخواهیم داشت.  

  با توجه به این توصیف ها آیا شما موافقید که این 
قانون از تولید و صنعت حمایت می کند؟

این قانــون از ابتدا کامل بــود فقط بهتر این بــود که برای 
حمایت هرچه بیشتر از تولید به جای قطع یارانه حامل های 
 انرژی، یارانه برخی از دهک ها قطع می شد و درآمد حاصل 

از آن در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گرفت.  

قانونرفعموانعتولید
عملیاتیاست

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی بانکی کشور دوم اردیبهشت ماه سال جاری توسط  نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسید. پیش از این نیز قانون رفع موانع تولید در سال 1387  در مجلس به تصویب رسیده بود. این قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار 
گرفت و برای اجرا به دستگاه ها  ابالغ شد اما از سوی اقتصاددانان و کارشناسان اما و اگرهایی بر اجرای این قانون مطرح می شود؛ از جمله  روش 
های تامین سرمایه از طریق اجرای این قانون، نحوه حمایت از تولید و عملیاتی شدن آن. در این مورد  با کمال الدین پیرموذن، نماینده ارومیه در 
مجلس گفت و گو کردیم. او تنها به روش تامین سرمایه از طریق  اجرای این قانون انتقاد دارد. به باور این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

»برداشته شدن یارانه  حامل های انرژی« راه مناسبی برای تامین سرمایه نیست و بهتر بوده که یارانه برخی دهک ها برای  درآمدزایی قطع می شد. 
وی در ارزیابی اش از نحوه عملیاتی شدن این قانون می گوید که »تردیدی بر  اجرایی شدن آن نیست« و دولت و مجلس بر اساس این قانون از 

واحدهای تولیدی حمایت خواهند کرد.   

گفت و گو با کامل الدین پیرموذن؛ 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
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  بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت 
 بدهی خود به پیمانکاران را چگونه پرداخت خواهد کرد؟ 

  دو راه وجود دارد؛ اول اینکه از طریق بازار پول باشــد و دوم اینکه از طریق بازار سرمایه  که 
همان بانک ها هستند. اگرچه بانک ها هم مشکالت خاص خودشان را دارند و میزان  سرمایه 
ای که در اختیار دارند برای تامین کافی نیســت زیرا موظفند معادل 20 درصد  سرمایه شان 
را به هر واحد تولیدی تسهیالت بدهند. در این صورت بر اساس این قانون  سرمایه بانک ها 
باید اضافه شود و از پولی که از سوی صندوق ارزی می گیرند می  توانند به سرمایه خود اضافه 
کنند. بنابراین قدم اول این است که سرمایه بانک ها به حد  کفایت باشد که بتوانند جواب این 

کار بدهند.  
در این بین بحثی مطرح اســت که مورد اعتراض معاون اول هم بود مبنی بر اینکه چه  وضعی 
به وجود آمده اســت که دولت پول پیمانکار را نمی دهد پیمانکار پول بانک را نمی  دهد و از 
طرفی پیمانکار پول تامین کننده را نمی دهد؟ این ایراد اصولی برای کل کشور  مطرح است  
و قبح آن هم ریخته اســت.لذابه نظر می رســد قدم اول را باید از دولت  شروع کرد تا دولت 
تعهداتی که به پیمانکاران داده را به موقع پرداخت کند. محل  پرداخت این بدهی بودجه است 
که دولت باید آن را اولویت قرار دهد. یعنی مشــخص  کنند چه میزان بدهکار هستند و آن را 

پرداخت کنند.  
دوم بانک ها هستند که از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده اند و باید آن را به طریقی  تامین 
کنند که اضافه برداشت نباشد. سوم شــرکت هایی که خدمات می دهند به موقع  پول خود را 
دریافت کنند. یعنی همه نســبت به تعهدی که کردند متعهد باشند. البته  چون برای این مورد 
جرائمی پیش بینی نشده اگر جریمه ای پیش بینی شود که  واحدهای تولیدی معادل هزینه ها 
بانکی که می کنند پول اضافه برداشت را تامین کنند  همه به تعهدات خود پایبند خواهند بود.  

 در صورت اجرایی شدن این قانون چه میزان از تولید و صنعت حمایت خواهد  شد؟
 برای اجرایی کردن این قانون به هر حال دولت امکانات و وزارت خانه ها خود را دارد اگر  در 
این زمینه خود دولت اراده کند و پیگیری انجام دهد حتما این قانون اجرا خواهد  شد. البته اتاق 

بازرگانی و تشکل ها می توانند به صورت مراقب مسائل را منعکس کنند.  

 روش تامین سرمایه بر اساس این قانون چیست؟  
بر اساس بند سی ام برای تامین نقدینگی در این قانون آمده است که واحدها می توانند  خارج 
از بازار سرمایه پول تامین کنند به این شرط که این پول را در واحدها به کار  بگیرند و به مدت 
دو سال از آن استفاده نکنند در این صورت معادل سود بانکی بهشان  تعلق خواهد گرفت.  این 

مسئله خود می تواند به نقدینگی واحدها کمک کند. 

  به نظر شما بندهای مترقی این قانون را چه بندهایی تشکیل می دهند؟
یکی همین بند سی ام است که به تامین نقدینگی واحدها اشاره می کند و می تواند  کمک کننده 
باشد و به جای اینکه واحدها به بانک ها وابسته باشند می توانند خودشان  سرمایه واحدهای 
تولیدی شان را تامین کنند و به جای اینکه واحدهای تولیدی از بانک  پول بگیرند وارد قرار 
داد مشارکتی می شوند، پول دریافت می کنند و این پول به مدت  دو سال در این مجموعه می 

ماند و معادل سود 24 درصد می تواند سود دریافت کند.   
بند دیگری که می تواند به صنعت کمک کند ماده 25 اســت. ماده 25 می گوید که به  شرکت 
های بزرگ اجازه داده می شود خودشان اوراق مشارکت را با نظر بانک تامین  کنند و از مردم 
پول جمع آوری کنند. به نوعی می توان گفت همان استفاده از بازار  سرمایه هست. ماده 4 هم 
البته مترقی اســت. بر اســاس این ماده 50 درصد محل  اعتبارات هزینه های تحقیقاتی را به 

واحد متبوع می دهند این بند هرچند کامل نیست،  اما کمک کننده است.  

  نقطه ضعف این قانون به لحاظ عملیاتی شدن چیست؟  
 قوت و ضعف این قانون این اســت که واحدهایی که از محل صندوق ذخیره ارزی، ارز  گرفته 
اند باید با نرخ روز گشــایش آن را تســویه کنند. اما ضعف این است که تنها  واحدهایی که از 
صندوق ذخیره ارزی پول گرفته اند می توانند به این شیوه تسویه  کنند. اگر واحدهای تولیدی 
از محل های دیگر پول دریافت کرده باشند این الزام برای  تسویه رعایت نشده است. ممکن 
است این ســوال پیش بیاید که برخی از این طریق  درآمدهای باال کسب می کنند ما در مورد 
درآمدهای غیر مترقبه قانونی داریم که می  گوید اگر کسی درآمد زیادی به دست آورد دولت 

می تواند 85 درصد آن را مالیات  بگیرد.   

نقطهقوتوضعفقانونرفعموانعتولید

مریم کاویانی: قانون 60 ماده ای رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور  اردیبهشت ماه امسال در مجلس 
به تصویب  رسید و حاال با در نظر گرفتن 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به 
 دستگاه های اجرایی ابالغ شد. در خصوص 
نحوه تامین سرمایه و پرداخت  بدهی دولت 
به واحدهای تولیدی براساس این قانون 
ستبران با   محمدرضا نجفی  منش عضو اتاق 
بازرگانی گفت و گو ی کوتاهی کرده است 
که در پی می آید. 

گفت و گو با محمدرضا نجفی منش، عضو هیات منایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
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تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی هم تصویب شد تا دوباره صنایع کشور به 

بهبود شرایط موجود امیدوار شوند. دولت یازدهم پس 
از تدوین الیحه خروج غیرتورمی از رکود، با ارائه 
این الیحه به مجلس شورای اسالمی، نشان داد که 

رویکردی تولیدمحور دارد. 
البته اینکه دولت در اجرا تا چه اندازه به اهداف پیش 
بینی شده در این قانون دست یابد، مساله ای است که 

به این سرعت نمی توان درباره آن قضاوت کرد اما 
به هر حال تسهیل شرایط سرمایه گذاری و تولید به 

عنوان مهمترین ارکان این قانون امیدهای بسیاری برای 
صنعتگران و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. 

مهندس محمد پارسا، عضو هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران اما بر این باور است که تسهیل 

و گسترش سرمایه گذاری در ایران در کوتاه مدت 
نیازمند اجباری شدن پرداخت خسارت دیرکرد از 

سوی کارفرمایان دولتی است و در بلندمدت تاسیس 
بیمه ای برای پوشش ریسک های تجاری و سیاسی 

پروژه های داخلی تنها راهکار پیش روی ما است. 
آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی ما با اوست.

فاصله اقتصاد صنعت برق 
تا امنیت رسمایه گذاری 

با بیمــه پر می شود
گفتوگوبامهندسمحمدپارسا؛عضوهیاتمدیرهسندیکایصنعتبرقایران

  قرار است امسال وزارت نیرو پروژه جدیدی 
تعریف نکند و بودجه خود را صرف اتمام 

پروژه های نیمه تمام کند. پیش بینی شما از تاثیرات 
این تصمیم گیری بر کسب و کار اعضای سندیکا 

چیست؟ 
وزارت نیرو به دلیل بدهکاری هایی که دولت گذشته برای 
آنها به ارث گذاشته و این وزارتخانه به راحتی نمی تواند 
که  چرا  کنند،  تسویه  بودجه  برنامه  طبق  را  بدهی ها  این 
بخش کوچکی از این بدهی ها در بودجه 94 آمده است. 
قرار است که از این پس تا زمانی که موفق به تامین منابع 
مالی مورد نیاز نشده اند، پروژه جدیدی را تعریف نکنند 
که این تصمیم، گام بسیار موثری در بهبود شرایط مالی 

صنعت برق محسوب می شود. 

دولت  برای  جدید  گرفتاری های  ایجاد  از  تصمیم  این 
که  نکنیم  فراموش  کند.  می  جلوگیری  پیمانکاران  و 
پیش  درصد   10 تا   5 دریافت  از  پس  ما  شرکت های 
و  سختی  به  را  خود  مطالبات  بقیه  عمال  خود،  پرداخت 
امر  این  که  کردند  می  دریافت  طوالنی  بسیار  تاخیر  با 

زیان های جبران ناپذیری به آنها وارد می کرد. 
مساله دیگری که در این خصوص وجود دارد این است 
که بر اساس تصمیم وزارت نیرو، قرار است پروژه های 
نیمه کاره به اتمام برسد. به نظر می رسد برای عملیاتی 
شدن این تصمیم چند راهکار مشخص وجود دارد. اولین 
نیرو می تواند پروژه را بر  راهکار این است که وزارت 
اساس مبانی و ساختار مشخصی به پیمانکار واگذار کند. 
به  را  پروژه خط و پست  تواند  این وزارتخانه می  مثال 

پیمانکار واگذار کند تا آن را با تامین مالی خود به اتمام 
برساند. اما در مقابل بر اساس یک مدل مالی مشخص، 
انتقال و پست را تا یک  از این خط  حق ترانزیت برق 
دوره مشخص مثال پنج ساله، به این شرکت پرداخت کند.

به این ترتیب خط انتقال به این دلیل که طبق اصل 44 
نمی تواند از مالکیت دولت خارج شود، به اجاره شرکت 
پیمانکار درمی آید و مدیریت آن به طور موقت به شرکت 
مزبور سپرده می شود. البته این روش را می توان در مورد 
پست ها هم پیاده سازی کرد. مهمترین اصلی که در این 
مالی  تعریف یک ساختار  گیرد  قرار  نظر  مد  باید  زمینه 
که  است  پیمانکارانی  سرمایه  بازگشت  برای  مشخص 
تامین مالی پروژه ها را عهده دار شده اند. این حق ترانزیت 
انتقال و پست فشار  را می توانند بر اساس ارزش خط 
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قوی مربوط به آن، بین این دو بخش تقسیم کنند. به همین 
دلیل تاکید می کنم که تدوین ساختار مالی شفاف یکی از 

مهمترین اقداماتی است که وزارت نیرو باید دنبال کند. 
از  از موارد مهمی که در الیحه خروج غیر تورمی  یکی 
رکود که چند ماه پیش توسط دولت تدوین و در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسید، به آن اشاره شده بود، 
همین مساله بود. به عالوه در این الیحه تاکید شده بود که 
دولت نیز در صورت بروز تاخیر در پرداخت بدهی هایش 
خسارت  پرداخت  به  موظف  باید  خصوصی  بخش  به 
دیرکردی مشابه جرائمی که صاحبان این بخش به وزارت 
امور اقتصاد و دارایی پرداخت می کنند، باشد. بدین معنا 
که فعالین اقتصادی در صورت تاخیر در پرداخت مالیات 
خود ناگزیرند ماهانه 2/5درصد جریمه پرداخت کنند. در 
مقابل اگر دولت هم متعهد به پرداخت خسارت دیرکرد 
باشد، صاحبان بخش خصوصی اطمینان حاصل می کند 
که اگر روزی با اتکا به تسهیالت و سرمایه خود اجرای 
پروژه ای را عهده دار شدند و دولت به دالیلی در پرداخت 
برای دریافت  قانونی  تاخیر داشت، مجرای  مطالباتشان 

خسارت دیرکرد وجود دارد. 
به عالوه فعالین اقتصادی آسوده خاطر خواهد بود که اگر 
قرار است علیرغم دریافت نکردن مطالباتش، بهره ای به 
بانک پرداخت کند، می تواند به نحوی از طریق خسارت 
بخشی  کند،  می  دریافت  نیرو  وزارت  از  که  دیرکردی 
که وزارت  است  این  بر  تاکید من  کند.  را جبران  آن  از 
نیرو یا باید توان تامین نقدینگی برای پیشبرد پروژه های 
توسعه ای صنعت برق را داشته باشد و یا پیش از هر اقدام 
دیگری امنیت سرمایه گذاران بخش خصوصی را تامین 
کند. بنابراین از آنجا که این وزارتخانه حداقل ظرف سه 
تا چهار سال آینده قادر به تامین بودجه برای این پروژه ها 
از  اعم  دارایی های خود  از  توجهی  قابل  بخش  و  نیست 
شرکت ها و نیروگاه ها را طبق سیاست های دولت پیشین 
و بابت بدهی های آن به ارگان های مختلف، از دست داده، 

چاره ای جز تامین امنیت سرمایه گذاران بخش خصوصی 
ندارد. 

 از دیدگاه شما وزارت نیرو چطور می تواند این 
امنیت را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی 

ایجاد کند؟ 
الزم،  تضامین  ایجاد  برای  که  است  این  من  پیشنهاد 
بیمه هایی شکل بگیرد که فعال می توانند در یک ساختار 
دولتی تعریف شوند. البته صندوق ضمانت صادرات هم 
ریسک های  سرمایه الزم  گرفتن  اختیار  در  با  تواند  می 
سیاسی و تجاری پروژه هایی از این دست را عهده دار شود. 
باید عالوه بر ریسک های  پیمانکاران و سرمایه گذاران 
تجاری و اقتصادی، در مقابل تحوالت سیاسی مانند تغییر 
سیاست های وزارتخانه و یا مثال افزایش فشار تحریم ها 

مصون بمانند. 
بیمه ها قوانین خاص خود را دارند، به این ترتیب وقتی 
تالش  شرکت ها  سال  یک  تا  شود،  می  بیمه  ای  پروژه 
می کنند به هر نحو ممکن پول خود را از دولت بگیرند، اما 
در صورتی که موفق به اخذ مطالبات خود نشد، بیمه پس 
از یک دوره زمانی مشخص پول آن را پرداخت می کند. 
بنابراین اساسی ترین راه حل برای ایجاد امنیت در فضای 

اقتصاد، بیمه است. 
بیمه نامه ای که این موسسات صادر می کنند باید آنقدر 
معتبر باشد که در بانک ها و موسسات مالی هم به عنوان 
ضمانت پذیرفته شود و پیمانکار برای دریافت تسهیالت 
که  است  کاری  این  باشد.  نداشته  نیاز  دیگری  وثایق  به 

بیمه های خارجی انجام می دهند. 
تامین  پیمانکاری  باشد  قرار  اگر  که  است  این  مساله 
باید  شود،  دار  عهده  را  پست  و  خط  پروژه  یک  مالی 
20 درصد کل مبلغ قرارداد را خودش تامین کند و 80 
درصد باقیمانده را از بانک وام بگیرد. در این شرایط اگر 
موسسه بیمه ای برای تضمین بازگشت این سرمایه و البته 

قرارگرفتن بیمه نامه آن به عنوان وثیقه بانکی وجود نداشته 
باشد به هیچ عنوان امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی 

وجود نخواهد داشت. 
با وجود بحران کنونی کل اعضای سندیکا شاید قادر به 
تامین یک سرمایه 200 تا 300 میلیون دالری خواهند 
بود. این میزان پاسخگوی تنها بخش کوچکی از سرمایه 
داشته  وجود  بیمه  اگر  اما  است.  برق  صنعت  نیاز  مورد 
باشد، ظرفیت وام گرفتن ما ده برابر می شود و ما می توانیم 
به جای 200 میلیون دالر، 2 میلیارد دالر سرمایه تامین 
کنیم. در حقیقت بیمه این پشتوانه را برای ما و سیستم 
را  اعطایی  تسهیالت  سقف  که  کند  می  ایجاد  بانکی 
افزایش دهد. اگر دولت بتواند بیمه را در فرآیند قراردادها 
به نحوی اجباری شود، تا به این ترتیب موسسه بیمه گر 
درآمد خوبی به دست می آورد و با اتکا به آن می تواند 

ریسک های موجود را پوشش دهد.

  قطعا بیمه کردن پروژه های صنعت برق راهکار 
بسیار اثرگذاری است اما مساله این است که 

براساستصمیموزارتنیرو،قراراست

پروژههاینیمهکارهبهاتمامبرسد.برای

عملیاتیشدناینتصمیموزارتنیرو

میتواندپروژهرابراساسمبانیوساختار

مشخصیبهپیمانکارواگذارکند.

امادرمقابلبراساسیکمدلمالی

مشخص،حقترانزیتبرقازاینخطانتقال

وپستراتایکدورهمشخصمثالپنجساله،

بهاینشرکتپرداختکند
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عملیاتی شدن آن نیاز به زمان دارد. سئوال من این 
است که صاحبان صنعت برق با وجود مسائل کنونی 

در کوتاه مدت برای بقای خود چه باید بکنند؟ 
به نظر می رسد ما برای تغییر شرایط کسب و کارمان در 
هر حال صنعت  به  داریم.  بسیاری  سال 94 محدودیت 
و  نیازمند ساز  توسعه  ریل  بر روی  بازگشت  برای  برق 
فعالین  باید  ما  عالوه  به  است.  گذاری  سرمایه  کارهای 
داشته  گذاری  سرمایه  توانایی  که  باشیم  داشته  اقتصادی 
باشند و زمینه را برای سوق دادن سرمایه خود به سمت 

این صنعت فراهم ببینند. 
است  این  دهیم  قرار  نظر  مد  باید  که  دیگری  موضوع 
و  است  محدود  کامال  گذاری  سرمایه  برای  ما  توان  که 
قیمت،  گران  پروژه هایی  عمدتا  برق  صنعت  پروژه های 
سرمایه بر و البته زمان بر محسوب می شوند. افزون بر 
اینکه بیش از نیمی از شرکت های برقی در حال حاضر با 

30 تا 40 درصد توان خود کار می کنند. 
من معتقدم تا زمانی که این بیمه ها شکل بگیرند، وزارت 
داده  انجام  قبال  که  کاری  سه  دو  از  الگوی  باید  نیرو 
الگوبرداری کرده و همان روش را در پیش بگیرد. بیش از 
یک دهه پیش دو پروژه خط و پست با تامین مالی بانک 
توسعه صادرات تعریف شد. در حقیقت دلیل مشارکت 
بانک توسعه صادرات این بود که این دو خط انتقال به 
واردات و صادرات برق به کشور را تسهیل می کرد. تاکید 
اندازی می  راه  انتقالی که در کشور  کنم که هر خط  می 

شود، می تواند به تسهیل صادرات برق کمک کند. 
تا زمانی که موسسه بیمه ای شکل بگیرد که بتواند پوشش 
توانیم  دار شود، می  را  عهده  داخلی  پروژه های  ریسک 
تعدادی از پروژه ها را با امکانات بانک توسعه صادرات یا 
صندوق توسعه ملی تعریف کنیم. به این ترتیب برق های 

حبس شده را به منابع مصرف انتقال دهیم. 
در حقیقت این ما هستیم که باید با مذاکره با وزارت نیرو 
تعیین کنیم که کدام خط انتقال برای افزایش راندمان به 

نوسازی نیاز دارد. افزون بر اینکه همه نیروگاه های در حال 
احداث نیاز به خطوط انتقالی دارد که ظرفیت تولید آن را 
بنابراین وزارت  برساند.  به مشترکین  وارد مدار کرده و 
نیرو می تواند با مشارکت سندیکا بر اساس یک اولویت 
بندی مشخص، دو یا سه پروژه خط و پست را با اتکا به 
منابع مالی صندوق توسعه ملی یا بانک توسعه صادرات 
هم  پیمانکار  و  سازنده  شرکت های  فعال  تا  کند  تعریف 
آنها  به  نقدینگی محدودی  و حداقل  باشند  داشته  پروژه 

تزریق شود. 
سندیکا باید تالش کند که با تقسیم این کارها بین اعضای 
خود، تعداد  بیشتری از شرکت ها را از رکود خارج کند. 
ما امیدواریم که با شکل گیری ساختار بیمه، هر کدام از 
بتوانند در حد توان واقعی خود کار بگیرند و  شرکت ها 
عالوه بر پایان دادن به دوران رکود صنعت برق، دوباره 

صنعت برق را روی ریل توسعه قرار دهند. 

  تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
به ویژه ماده 12 این قانون که اشاره مستقیمی به 

پروژه های وزارت نیرو دارد، تا چه اندازه می تواند 
در بهبود شرایط کنونی اثرگذار باشد؟ 

مهمترین مساله ای که کارساز بودن این قانون را تعیین می 
کند، پیش بینی خسارت دیرکرد به عنوان یک اجبار برای 
کارفرمایان است. اگر خسارت دیرکرد پیش بینی نشده 
باشد، احتمال اینکه فعالین اقتصادی برای سرمایه گذاری 

در این بخش ترغیب شوند، بسیار ضعیف است. 
اما در صورت پیش بینی خسارت دیرکرد، سرمایه گذاری 
بیمه های  یا  و  شود  تاسیس  خاصی  بیمه  که  زمانی  تا  را 
موجود این مسئولیت را بپذیرند که ریسک های تجاری 
تضمین  دهند،  پوشش  را  داخلی  پروژه های  سیاسی  و 
تواند  می  که  است  ابزاری  تنها  دیرکرد  خسارت  کنند. 
سرمایه گذاران را تشویق کنند علیرغم مسائل موجود در 
برق  بر روی صنعت  کشور،  اقتصادی  و  سیاسی  فضای 

کشور سرمایه گذاری کنند. 
نباید  دولت  تلفات،  کاهش  بخش  در  مثال  عنوان  به 
سرمایه گذاران این حوزه را با خرید برق ترغیب کند. باید 
به آنها اجازه صادرات برق صرفه جویی شده را بدهد و 
یا قانونی تصویب کند که بر اساس آن برق صرفه جویی 
با قیمت برق تجدیدپذیر از  شده به دلیل کاهش تلفات 

آنها خریداری کند. 

  پس از دیدگاه شما عدم پیش بینی خسارت دیرکرد 
در این قانون، از میزان کارآمدی آن می کاهد؟ 

قطعا همینطور است. علیرغم اینکه هر بار دولت با تدوین 
الیحه های موثر و کارآمد تالش می کند از فشار مشکالت 
موجود تا اندازه ای بکاهد، اما در نهایت نمایندگان مجلس 
الزامات صنعت و  به دلیل عدم اشراف به موضوعات و 
اقتصاد کشور، متوجه نیستند که با تغییراتی که در الیحه 
ایجاد می کنند، عمال به رکود موجود دامن می زنند. تاکید 
من بر این است که عالوه بر اینکه مجلس باید نسبت به 
حساسیت این موضوع آگاه شود، دولت هم باید سرفصل 
در  دیرکرد  خسارات  پرداخت  برای  مشخصی  و  مجزا 
قانون بودجه پیش بینی کند، در غیر این صورت مساله 
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خسارات دیرکرد به سادگی قابل حل نخواهد بود.

  شما اصلی ترین کاستی این قانون را خسارت 
دیرکرد می دانید؟ 

بخش  صاحبان  که  زمانی  تا  من  دیدگاه  از  چون  بله؛ 
خصوصی اطمینان نداشته باشند که فضای کسب و کاری 
که قرار است در آن سرمایه گذاری کنند از امنیت الزم 
برخوردار است، دلیلی برای صرف این سرمایه در صنعت 
ندارند. به عالوه فراموش نکنیم بخش قابل توجهی از این 
تامین  بانکی  تسهیالت  دریافت  طریق  از  باید  سرمایه 
سرمایه گذاری  قبال  در  اقتصادی  فعالین  بنابراین  شود. 
دریافت  اگر  حال  بدهند.  بهره  بانک ها  به  باید  خود 
مطالباتشان از دولت با تاخیر مواجه شود و قانونی برای 
دریافت خسارت دیرکرد وجود نداشته باشد، آنها عمال در 
این سرمایه گذاری دچار یک باخت بزرگ می شوند. دو 
سال تاخیر دولت در پرداخت مطالبات پیمانکار یا سرمایه 
گذار، پروژه را به طور کامل از حالت سوددهی و اقتصادی 

بودن خارج کند. 

  آیا این نقصان درباره پروژه های کاهش تلفات 
که بر مبنای قانون بودجه سال 93 و 94 تعریف 

می شوند هم وجود دارد؟ 
این  باید به شکل جدی مد نظر قرار دهیم  مساله ای که 
است که حتی در صورت اجباری شدن پرداخت خسارت 
معلوم  دولت،  مالی  وضعیت  به  توجه  با  هم  باز  دیرکرد 
پرداخت  زمانی  آن چه  و خسارت  پول  اصل  که  نیست 
می شود. لذا اگر دولت به دنبال کاهش تلفات است باید 
کامال هوشیار عمل کرده و به صورت قانونی، خرید برق 
صرفه جویی شده از محل کاهش تلفات را مشابه با برق 

تجدیدپذیر انجام دهد. 
انرژی های  از  شده  تولید  برق  ساعت  کیلووات  هر 
تجدیدپذیر 465 تومان خریداری می شود. تاکید من بر 
این است که برقی که از محل کاهش تلفات به مدار وارد 
می شود، عمال بدون هزینه تولید شده و سوختی برای آن 
صرف نشده است، بنابراین می توان آن را مشابه برق پاک 

دانست. 
کاری که در پروژه های کاهش تلفات انجام می شود، این 
است که شبکه نوسازی و اصالح می شود و در نهایت از 
تجهیزاتی در آن استفاده می شود که مصرف کمتری دارند، 
به این ترتیب تلفات شبکه کاهش می یابد. در این مسیر 

ما از سوخت یارانه ای استفاده نمی کنیم. 
انجام دهد این است که  کار دیگری که دولت می تواند 
به پیمانکاران اجازه دهد برق صرفه جویی شده را صادر 
کنند. پیشتر این قانون را برای سرمایه گذاران حوزه تولید 
ابالغ کرده بودند که هر کس تا فروردین امسال بر روی 
از  درصد   50 دارد  اجازه  کند  گذاری  سرمایه  نیروگاه ها 

برق تولیدی خود را صادر کند. البته این اجازه باید برای 
کل برق صرفه جویی شده حاصل از کاهش تلفات صادر 
شود تا پیمانکارانی ک به این حوزه وارد می شوند آسوده 
خاطر باشند که در نهایت سرمایه گذاری سودآوری انجام 
کاهش  حاضر  حال  در  که  کنیم  فراموش  نباید  داده اند. 
برق  صنعت  برای  اساسی  الزام  یک  عنوان  به  تلفات 
پذیرفته شده لذا تسهیل روند آن نیازمند زمینه سازی هایی 
از  یکی  برق صرفه جویی شده  اجازه صادرات  که  است 

همین زمینه سازی ها است. 

  آیا قوانین و آیین نامه های تدوین شده را برای 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر کافی می دانید؟

توسعه  برای  توند  می  دولت  که  کاری  من  نظر  به 
انرژی های نو انجام دهد، این است که قیمت باالتری برای 
انرژی های  هر کیلووات ساعت برق تولید شده از محل 
تجدیدپذیر تعیین کند. قیمتی که در حال حاضر برای برق 
پاک در نظر گرفته شده قطعا در کشورهای پیشرفته قیمت 
مناسب و رقابتی است. چرا که آنها عالوه بر دسترسی به 
منابع بین المللی، از تسهیالتی با سود سه درصد استفاده 

می کنند. 
و  بیست  مالی ساالنه  هزینه  با  گذاری  وقتی سرمایه  اما 
برای  گذار  سرمایه  و دست  می شود  انجام  درصد  هفت 
المللی به دلیل تحریم ها کامال  بهره برداری از منابع بین 
کوتاه است و در کنار آن دولت با کمبود شدید نقدینگی 
کوتاهی  مدت  در  نتواند  است  ممکن  و  بوده  مواجه 
توانیم  می  چطور  کند،  دریافت  دولت  از  را  مطالباتش 
با  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  که  باشیم  داشته  انتظار 
استقبال قابل توجهی از سوی سرمایه گذاران مواجه شود. 
بنابراین قیمت برق تجدیدپذیر در ایران باید به گونه ای 
و  داده  پوشش  را  کاستی ها  این  تمام  که  شود  تعیین 
نابسامانی های اقتصاد کشور را که یکی از آنها بهره های 
برای  الزم  زمینه های  و  کند  جبران  است،  بانکی  باالی 
ترغیب سرمایه گذاران را فراهم آورد. با این رویکرد ما 

پیشنهاد داده بودیم که دقیقا دو برابر رقم کنونی یعنی 465 
تومان برای هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر در نظر 
پیدا  بهبود  اقتصادی کشور  اگر شرایط  البته  گرفته شود. 
کند، این قیمت می تواند به طور سالیانه شکسته شده و 

کاهش یابد. 
لذا به طور خالصه باید بگویم که در شرایط کنونی اقتصاد 
کشو و با وجود کمبود منابع مالی که گریبانگیر دولت شده 
بانکی کشور، سرمایه گذاری در  البته رویکرد سیستم  و 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر از نگاه بخش خصوصی کار 

سودآوری نیست. 

  عملکرد وزارت نیرو را در مواجهه با مشکالت 
متعددی که بخش برق با آنها دست به گریبان است، 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
نیرو ظرف  وزارت  ارشد  مدیران  که  است  این  واقعیت 
این  چند  هر  اند،  داشته  خوبی  اقدامات  گذشته  سال  دو 
اقدامات تنها بخش کوچکی از مشکالت را حل کرده و 
از مشکالت مواجهیم  قابل توجهی  با حجم  ما  هنوز هم 
که حل نشده باقی مانده اند. البته این مشکل تنها مختص 
وزارت نیرو نیست و تقریبا همه بخش های دولت با همین 

مساله مواجه بوده اند.
وزارت نیرو در زمینه آب به شکل جدی زنگ های خطر 
را به صدا درآورده، هر چند این کار بسیار دیر انجام شد و 
قاعدتا باید 15 سال پیش این اتفاق رخ می داد، اما به هر 
حال وزارت نیرو این جسارت را داشت که سال ها پس 
از آغاز بحران بی آبی، عالوه بر طرح جدی این موضوع، 
اقداماتی بنیادین را برای کاهش ابعاد آن در دستور کار 

خود قرار دهد. 
من بر این باورم که این وزارتخانه باید اقدام مشابهی نیز 
در زمینه برق داشته باشد. نباید فراموش کنیم که میزان 
دسترسی به برق با میزان امنیت اجتماعی کشورها ارتباطی 
مستقل دارد. قطع برق عالوه بر ایجاد موج نارضایتی در 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  عواقب  و  عوارض  مردم، 
مدت  کوتاه  در  موارد  بسیاری  در  که  دارد  ای  گسترده 
فرسودگی  کنار  در  شبکه  توسعه  عدم  ناپذیرند.  جبران 
به  آینده  سال  دو  یکی  طول  در  قطعا  کنونی،  تجهیزات 
ایجاد مشکالت جدی در حوزه تامین برق منجر خواهد 

شد و در نهایت حل این مشکالت زمانبر خواهد بود. 
ایجاد  برای  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  باید  دولت  لذا 
اندیشی  چاره  برق  صنعت  در  گذاری  سرمایه  امنیت 
کند، چرا که ما هر روز در حال از دست دادن زمان برای 

بازگرداندن این صنعت به روی ریل توسعه هستیم. 
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  در حال حاضر  اصلی ترین چالش های صنعتی 
توزیع برق چیست؟ 

واقعیت این است که مسائلی مانند کمبود نقدینگی، تلفات، 
عدم شفاف بودن قیمت انرژی و خدمات برق و مواردی از 
این دست همگی در زمره مواردی هستند که مسائل عمده و  
مهم حوزه توزیع محسوب می شوند و ما نمی توانیم به هیچ 
وجــه آنهارا نادیده بگیریم. اما چیزی که این روزها بیشــتر 
ما به دنبال آن هســتیم، بحث هایی مثل ساختار، نقدینگی، 
تعیین تکلیف سهامداران شرکت های توزیع و جایگاه این 
شرکت هابا توجه به اصل 44 قانون اساسی است. این موارد 
هم به شــدت شــرکت های توزیع را دچار چالش کرده و ما 

نمی توانیم به هیچ عنوان آنهارا نادیده بگیریم. 

  با توجه به اینکه معاون امور برق و انرژی 
وزارت نیرو تغییر ساختار صنعت برق را یکی از 

راهگشاترین راه حل ها برای حل مشکالت این 
صنعت می داند، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ 

واقعیت این است که تغییر ساختار امری نیست که در یک 
دوره زمانی کوتــاه مدت رخ دهد. به هر حال نباید فراموش 
کنیم که تغییر ســاختار نیاز به مطالعه بسیار عمیق تطبیقی 
و تحقیقی دارد. در حقیقت این مطالعات باید روشــن کند 
که وقتی قرار اســت تغییرات جدی در ساختار و بدنه یک 
صنعت عظیم رخ دهــد، عواقب، هزینه هــا و منافع آن چه 

خواهد بود. بــه عالوه ما باید کامال آگاه باشــیم که ســایر 
کشورها در این زمینه چه تجربیاتی کسب کرده و از آنهابهره 
بگیریم. تشابهات اقلیمی، فرهنگی و تکنولوژیکی می تواند 
به پیشــبرد اهداف مادر حوزه تغییر ساختار کمک شایانی 

کند. 
از این رو بررســی تاثیرات تغییر ســاختار بــر جوامع در 
کشورهای مختلف، می تواند زمینه ساز موثری برای تدوین 
ساختار نهایی صنعت برق کشور باشد. از دیدگاه من ساختار 
نهایی صنعت بــرق هنوز به صورت دقیق تدوین نشــده و 
گروه های بســیار زیادی از جمله انجمن صنفی شرکت های 
توزیع، تدوین این ساختار را در دستور کار خود قرار داده اند 
و امیدواریم بتوانیم پیشنهادهای خود را در کوتاه ترین زمان 
ممکن به وزارت نیرو ارائه کنیم تا آنهاهم بتوانند با تکیه بر 
این پیشــنهادها که عمدتا بر مبنای مطالعات تطبیقی ارائه 
شده اند، ساختار اثربخش و بهینه ای برای صنعت برق کشور 

تدوین کنند. 
البته ما هم به خوبی به این مساله واقفیم که اجرایی شدن هر 
یک از این پیشنهادها به زمان نیاز دارد. متاسفانه در کشور 
ما سابقه انجام کارهای بدون مطالعه و عجوالنه کم نیست. 
شرکت های توزیع که بیش از 20 سال از زمان تاسیسشان 
می گــذرد و هنوز نتوانســته اند جایگاه حقیقــی خود را در 
صنعت برق پیدا و بر مبنای یک ســاختار روشــن و مدون 
فعالیت کنند، باید صبــر کنیم تا یک زمان منطقی بگذرد تا 

ساختار اثربخشی برای بخش های مختلف صنعت برق و از 
جمله حوزه توزیع تدوین شــود. این دوره زمانی در مقابل 
زمان هایی که تا امروز از دســت داده ایــم آنقدرها هم قابل 
توجه نیست. قطعا اگر در این زمینه بردباری به خرج دهیم و 
با تعقل و تحقیق و مطالعه کار را پیش ببریم، به نتایج بسیار 
خوبی خواهیم رســید و مــن در این زمینــه امیدواری های 

بسیاری دارم. 

  آیا می توانیم امیدوار باشیم که بحران نقدینگی 
صنعت برق با تغییر ساختار این صنعت تا اندازه ای 

حل شود؟ 
مســاله نقدینگی صنعت برق شــامل دو بخش است. یکی 
روش هــا و گردش مالی در صنعت برق اســت که از نظر ما 
دچار ایرادهای اساسی است. چرا که صنعت برق یک بنگاه 
اقتصادی به نام شــرکت های توزیع دارد که مسئول خرید 
و فروش برق به مشترکین اســت. از دیدگاه ما شرکت های 
توزیع به عنــوان بنگاه های اقتصادی صنعــت برق باید بر 
دخل و خرج خود به صورت کامل مســلط باشند و وزارت 
نیــرو در ورود و خــروج پــول در این شــرکت ها دخالت 
مستقیمی نداشته باشد. البته به طور قطع همه این فعالیت ها 
باید تحت نظــارت عالیــه وزارت نیرو انجام شــود. ما بر 
آگاهی این وزارتخانه از شــرح کامل ورود و خروج پول به 

شرکت های توزیع معتقد هستیم. 

صنعت توزیع برق امسال هم مانند چند سال گذشته دچار بحران مالی است. عدم شفافیت در اقتصاد انرژی برق، 
صنعت توزیع برق را بیش از سایر بخش ها درگیر کرده است. همین امر سبب شده که این صنعت اگر چه در حوزه 

دستاوردهای علمی در طول چند سال اخیر پیشرو بوده، اما همچنان در بخش های دیگر دچار چالش و کاستی باشد. 
البته شرکت های توزیع نیروی برق طی یکی دو سال اخیر عملکرد قابل قبولی در حوزه کاهش تلفات داشته اند، 

اما این بحران نقدینگی است که دست آنها را برای توسعه فعالیت های اثربخشی مانند کاهش تلفات و یا 
هوشمندسازی شبکه می بندد. 

در همین راستا با مهندس محمدحسین عقدایی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق کشور 
گفتگویی داشته ایم. در این مصاحبه با این پیشکسوت صنعت توزیع از چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت 

توزیع سخن گفته ایم که مشروح آن را می خوانید:

صنعت توزیـــع؛ 
پیرشوی بحران زده

گفتگو با محمد حسین عقدایی؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی رشکت های توزیع نیروی برق کشور
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در حقیقت ما بر این باوریم که این کنترل باید به شکل جدی 
وجود داشته باشــد ولی روشــی که در حال حاضر در حال 
اجراء است را قبول نداریم و فکر می کنیم که بهتر این است 
که شرکت های توزیع مستقیما حوزه مالی فعالیت های خود 
را مدیریت کنند، چرا که در حال حاضر آنها به شکل مستقل 
نسبت به خرید و فروش برق اقدام می کنند، پس بهتر است 
که پول برق را هم به صورت مســتقیم از مردم وصول کنند 
و ســهم تولیدکننده و انتقال دهنده را نیــز پرداخت کرده و 
باقیمانــده را صرف ادامه حیات و نیز توســعه فعالیت های 

خود کنند. اما این کار در حال حاضر انجام نمی شود. 
در حــال حاضر تمام نقدینگــی حاصل از فــروش برق به 
مشترکین به حساب توانیر واریز می شود و همین امر پروسه 
تقســیم پول را به یک فرآیند بســیار پیچیده تبدیل کرده 
است. در صورتی که مدیریت کار به سادگی با استقالل مالی 

شرکت های توزیع امکان پذیر خواهد بود. 
با این همه بحث نقدینگی شرکت های توزیع بحث دیگری 
است. آنچه که امروز در حوزه نقدینگی بیش از سایر بخش ها 
مورد توجه قــرار می گیرد، هزینه تولید بــرق در نیروگاه ها 
با احتســاب سوخت یا بدون آن اســت. اما وزارت نیرو به 
راحتی می تواند هزینه انتقال برق تولید شــده از نیروگاه تا 
درب منزل مشــترکین را نیز به صورت مجزا محاسبه کند. 
این هزینه ها شــامل هزینه های توسعه، نگهداری، اتفاقات، 
قرائت کنتور، توزیع قبض و موارد بسیار دیگری است که به 

راحتی قابل محاسبه هستند. 
ما بر ایــن باوریم که وزارت نیرو ایــن هزینه ها را در حوزه 
توزیع شفاف نکرده و ما نمی دانیم که اگر یک شرکت توزیع 
100 کیلووات ســاعت برق را توزیــع می کند، در ازای هر 
کیلووات ســاعت برق بایــد چه هزینه ای را از مشــترکین 
دریافت کند. تاکید من بر این اســت که در سه بخش تولید، 
انتقال و توزیع برق تنها نیروگاه ها هســتند که هزینه تولید 

برق به طور مشخص برای آنهاروشن شده است. 
اما اینکه شرکت های توزیع کار توزیع برق را انجام می دهند 
و هزینه این کار چقدر است، مساله ای است که هنوز به طور 
مشخص به آن پرداخته نشده است. البته دستورالعملی برای 
تعیین هزینه توزیع برق توســط وزارت نیرو تهیه و ابالغ 
شده اما متاسفانه تا امروز اجرایی نشــده است. امروز یکی 
از مهترین درخواســت های بخش توزیع از وزارت نیرو و 
شرکت توانیر اجرا شــدن دستورالعمل نرخ خدمات توزیع 
است که اگر این مهم انجام شــود گامی اساسی برای تأمین 
نقدینگی و شفاف سازی هزینه های بخش توزیع بعمل آمده 
و بخش عمــده ای از بحران کمبود نقدینگی شــرکت های 

توزیع حل خواهد شد.
مجددًا تاکید من بر این اســت که یکی از مهم ترین مســاله 
شــرکت های توزیع این اســت که هزینه هــا و قیمت ها در 
این بنگاه ها شــفاف نیست. به این ترتیب اگرچه درآمدها و 
هزینه های شرکت های توزیع برای خود آنهامشخص است 

اما در بودجه ها و پرداخت ها این درآمد و هزینه مد نظر قرار 
نمی گیرد و در نهایت میزان نقدینگی که به این شــرکت ها 
تزریق می شود نســبت به میزان هزینه های آنهابسیار کمتر 

است. 
در حقیقــت کمبود نقدینگی که در حــال حاضر گریبانگیر 
بسیاری از شرکت های توزیع است، ناشی از همین تفاوتی 
اســت که در درآمدهای واقعی و بودجه تخصیص داده شده 
بــه آنهاوجــود دارد. در نهایت کمبــود و محدودیت منابع 
مالی، توان این شرکت ها را برای انجام تعمیرات، توسعه و 
نگهداری به شــدت کاهش می دهد و شبکه های توزیع برق 

کشور دچار فرسودگی می شود. 
همین مساله باعث شــده که مردم حتی برای دریافت کنتور 
یا حق انشــعاب هم مدت ها در انتظار بماننــد. در حالی که 
اگر هزینه های شــرکت های توزیع به شکل شفاف تعریف 
و پذیرفته می شــد و منابع درآمدی آنها به خودشــان تعلق 
می گرفت قطعا بسیاری از این مشــکالت به سادگی قابل 
حل بودند. در این صورت ما می توانیم مثل سال های گذشته 
ظرف 24 ساعت تا سه روز برق هر متقاضی را تامین کنیم. 

  سال گذشته حق انشعاب افزایش قابل توجهی 
داشت، آیا در بودجه سنواتی امسال هم برای حق 
انشعاب افزایش قیمتی در نظر گرفته شده است؟

به نظر می رسد امســال افزایش قیمتی در بودجه برای حق 
انشعاب ها منظور نشــده و این امر برای شرکت های توزیع 
که بخش اعظم هزینه های توســعه خــود را از طریق همین 
هزینه انشعاب تامین می کنند، بسیار مخرب است. البته باید 
بگویم که افزایش حق انشعاب در سال گذشته بسیار موثر 

بود، هر چند پارســال برای اولین بار بخشی از این مبلغ به 
حوزه انتقال تخصیص داده شد و باز هم شرکت های توزیع 
نتوانستند هزینه های واقعی خود را از این محل تامین کنند.

سال گذشته همزمان با این افزایش، هزینه های انتقال را جدا 
کرده و شرکت های توزیع را ناگزیر به پرداخت این هزینه ها 
کردند. بــه این ترتیب گاهــی تا 30 درصــد از هزینه های 
انشــعاب دریافت شده باید به شــرکت های برق منطقه ای 

پرداخت شود. 
ریشه این مســاله باز هم روشــن نبودن هزینه های انتقال 
و توزیع برق اســت. شــاید اگر هزینه انتقال برق و سهم آن 
از حق انشــعاب و جایــگاه هزینه های انتقال بــرق اعم از 
هزینه های سرمایه ای و جاری در انشعاب های برق نسبت 
به هزینه های بخش توزیع روشــن بود، این افزایش قیمت 
می توانست اثربخشی بیشتری در حل مسائل حوزه توزیع 
داشته باشد. ولی باز هم نامشخص بودن هزینه ها و درآمدها 

درحالحاضرتمامنقدینگیحاصلازفروش

برقبهمشترکینبهحسابتوانیرواریز

میشودوهمینامرپروسهتقسیمپولرابه

یکفرآیندبسیارپیچیدهتبدیلکردهاست.

درصورتیکهمدیریتکاربهسادگیبا

استقاللمالیشرکتهایتوزیعامکانپذیر

خواهدبود

  پرونده: روش های تامین مالی در صنعت برق  



25

که پیش تر هم به آن اشــاره کردم، اجازه نداد که این حرکت 
مثبت وزارت نیرو، اثربخشی مورد انتظار در بخش توزیع 

را داشته باشد. 

  مساله خصوصی سازی شرکت های توزیع االن در 
چه مرحله ای است و در نهایت قرار است به چه شکل 

دنبال شود؟ 
در حال حاضر 40 درصد ســهام شرکت های توزیع متعلق 
به شرکت توانیر اســت و 60 درصد باقیمانده هم متعلق به 
شــرکت صبا اســت. صبا با وزارت نیرو چالش های بسیار 
عمیقی بر ســر نوع ســهام یعنی ممتــازه و مدیریتی بودن 
آنهادارد. این موارد بر روی انتخاب مدیران، جلسات مجمع 
و سایر تصمیمات اتخاذ شده در این شرکت ها تاثیر مستقیم 
دارد. این مساله شرکت های توزیع را در شرایط بالتکلیفی 

قرار داده  است.
موضــوع دیگری که برای خصوصی ســازی شــرکت های 
توزیع باید به شــکل جدی مــورد توجه قرار گیــرد، لزوم 
تبدیل شدن این شرکت ها به بنگاه های اقتصادی است. اما 
در شرایطی که 40 درصد ســهام شرکت های توزیع متعلق 
به دولت اســت و این 40 درصد سهام ممتاز این شرکت ها 
محسوب می شــود، چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که 

آنهاتبدیل به بنگاه های اقتصادی خصوصی شوند. 
در حــال حاضر شــرکت های توزیــع ناگزیرند بر اســاس 
نظــر دولت عمل کرده و خدماتشــان را بــا قیمت مصوب 
دولت به مشــترکین عرضه کنند. اما بر اساس قانون، دولت 
موظف اســت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق 
و سایر خدمات ارائه شــده از سوی شرکت های توزیع را به 
آنهابپردازد اما هیچ متولــی در این زمینه وجود دارد. ضمن 
اینکه هیچ ارگانی حتی مسئول محاســبه این مابه التفاوت 

نیست. 
به عالوه با توجه به تغییری که در ســال 92 ایجاد شــد و بر 
اساس آن شرکت های توزیع در تقسیم بندی های انجام شده 
در آیین نامه های اصل 44 قانون اساســی به گروه 2 منتقل 
شده و تغییر ماهیت دادند، بحث ایجاد شرکت مادرتخصصی 
توزیع مطرح شــد و تاسیس این شــرکت در حال حاضر به 
شکل جدی تری توسط وزارت نیرو در حال پیگیری است. 
از دیدگاه من اگر در یک آرامش نسبی که االن وجود دارد، 
حرکت هایی انجام شود احتمال می دهیم که تا پایان امسال 
وزارت نیرو بتواند به یک چارچوب مشخص برای ساختار 
و جایگاه شــرکت های توزیع در زنجیره اقتصادی وزارت 
نیرو برسد. به هر حال شرکت های توزیع در ساختار وزارت 
نیرو به عنوان خط مقدم صنعت برق پذیرفته شده اند اما مهم 
این است که در ساختار اقتصادی جایگاه شفافی ندارند و ما 
امیدواریم که تا پایان ســال 94 با توجه به اقدامات وزارت 
نیــرو، جایگاه اقتصادی این شــرکت ها در وزارت نیرو هم 
روشــن شــود. به طور خالصه باید بگویم اگروزارت نیرو 

بتوانــد به تدریج به تغییرات ســاختاری که هــم اکنون مد 
نظر دارد دســت یابد، قطعا می توانیم به بهبود شــرایط در 
بخش های مختلــف از جمله شــرکت های توزیع امیدهای 

بسیاری داشته باشیم.

  به نظر می رسد تغییر ساختار وزارت نیرو و ایجاد 
شرکت مادر تخصصی توزیع، حداقل می تواند تکلیف 

متولی این حوزه را روشن کند. نظر شما در این مورد 
چیست؟ 

کامال درست اســت. من معتقدم که تشــکیل شرکت مادر 
تخصصی، شرکت های توزیع را از حالت بالتکلیفی نجات 
می دهد. فقط در این صورت یک مشــکل ایجاد می شود که 
باید برای آن به دنبال راه حل باشــیم. مشــکل این است که 
متولیان اجرایی و سیاســی کشــور، مثل نمایندگان محترم 
مجلس، استانداران و فرمانداران محترم، در استان ها شاید 
بالتکلیف باشــند که بــرای حل و فصل مشــکالت حوزه 
برق با نماینده چه ارگانی از قبیل شــرکت برق منطقه ای یا 
شرکت های توزیع موجود در هر استان باید مذاکره کنند. ما 
بر این باوریم که برای حل این مشکل، واگذاری بخش فوق 
توزیع به شــرکت های توزیع می تواندشرکت های توزیع را 
تنها پاسخگوی اســتانها در بخش برق دانست و نمایندگی 

حوزه برق را در استان ها عهده دار شوند. 
در اکثرکشــورها حوزه انتقال و توزیع  تفکیک شده اند. اما 
درکشــورما عالوه بر این دو حوزه، یک بخش فوق توزیع 
هم ایجاد کرده ایم که کامال شناور است و به درستی مشخص 
نیست که تحت پوشــش حوزه انتقال است یا توزیع. فعال 
بخش انتقال، فــوق توزیع را هم مدیریت کرده و توســعه 
می دهــد و برق های منطقه ای متولی این بخش محســوب 

می شود. 
ما در انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت های توزیع بر این 
باوریم کــه اگر مدیریت بخش فوق توزیع به شــرکت های 
توزیع واگذار شود و حاشــیه اجرایی توزیع، تا فوق توزیع 
گســترش پیدا کنــد، شــرکت های توزیــع می توانند تمام 
پاســخگویی ها و مسئولیت های برق اســتان ها و مناطق را 

عهده دار شوند. به این ترتیب مشکل تعدد نفرات پاسخگو 
در استان هم کامال حل می شود. این پیشنهادی است که ما به 
وزارت نیرو ارائه داده ایم و فکر می کنم که اگر این وزارتخانه 
و مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی با این امر موافقت کنند و اجازه دهند که شرکت های 
توزیع متولی بخش فوق توزیع نیز باشــند، عالوه بر بهبود 
وضعیت پاسخگویی، توســعه برق در استان ها نیز سرعت 

بیشتری خواهد گرفت.
البته باز هم تاکید می کنم که شــرکت های توزیع پیش از هر 
اقدامی، نیاز به ایجاد شفافیت در بودجه و رعایت اصل بنگاه 
داری در نحوه اداره خود هســتند. تنها در صورتی که درآمد 
حاصل از فروش برق مســتقیما به حســاب این شرکت ها 
واریز شود و آنهامســتقیما هزینه خرید برق و انتقال آن را 
پرداخت کنند، می توانیم امیدوار باشیم که بخش توزیع در 

مدت کوتاهی دوباره روی ریل توسعه قرار گیرد. 
اگر این شــفافیت در درآمدها و هزینه ها ایجاد شــود، حتی 
در صورتی که مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق 
توزیع شده، از ســوی دولت هم پرداخت نشود، این امکان 
به وجود می آید که این مبلغ به تناسب بین سه بخش تولید، 
انتقال و توزیع تقسیم شود تا در نهایت تمام فشار ناشی از 

کمبود نقدینگی به شرکت های توزیع تحمیل نشود. 

  آیا روشن شدن جایگاه شرکت های توزیع در 
ساختار اقتصادی وزارت نیرو می تواند به بهبود 

شرایط فنی حوزه توزیع کمک کند؟ 
قطعا این اتفاق رخ می دهد. اگر تکلیف شرکت های توزیع 
در مورد درآمدها و هزینه هایشان روشن باشد، قطعا تالش 
می کنــد هزینه های خود را به هر وجــه ممکن کاهش دهند. 
مثال اگر تلفات، ســرقت برق، نبود کنتور برای روشــنایی 
معابر و مواردی از این دســت جزو هزینه هایش محسوب 
می شــود، تالش می کند که برای آنهاچاره ســازی کند. در 
صورتی که محل درآمد و هزینه های هر شــرکتی مشخص 
باشد، نیازی نیست که کســی برای حل این مشکالت فنی 
به شرکت های توزیع تکلیف کند. آنهابرای افزایش درآمد و 

کاهش هزینه های خود، قطعا به این سو خواهند رفت. 
در این صورت مدیران شرکت های توزیع اطمینان خواهند 
داشــت که در ازای هر هزینه ای که برای بهبود شرایط فنی 
شبکه های توزیع صرف می کنند، درآمد مشخصی دارند که 
ســود شــرکت را تامین خواهد کرد. طبیعتا در این صورت 
برای کاهش هزینه ها، تلفات و هدررفت برق، برنامه ریزی 

و اولویت بندی می کند. 
در گام اول تــالش می کندبخش هایــی را اصــالح کند که 
سریعا به کاهش هزینه ها و افزایش درآمدش منجر می شود. 
به این ترتیب در طول یک دوره زمانی نه چندان بلند مدت 
این شــرکت های به شکل اختیاری شــرایط فنی شبکه های 
توزیــع را بهبود می بخشــند، تلفــات را کاهــش داده و در 

شرکتهایتوزیعپیشازهراقدامی،نیاز

بهایجادشفافیتدربودجهورعایتاصل

بنگاهداریدرنحوهادارهخودهستند.تنها

درصورتیکهدرآمدحاصلازفروشبرق

مستقیمابهحساباینشرکتهاواریزشود،

میتوانیمامیدوارباشیمکهبخشتوزیع

درمدتکوتاهیدوبارهرویریلتوسعه

قرارگیرد
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راستای اهدافی مانند هوشمندسازی شبکه، کاهش سرقت 
برق و مدیریت مشترکین حرکت خواهند کرد. 

البته تاکید من بر این است که شرکت های توزیع به تنهایی 
قادر نیستند همه این کارها را انجام دهند، قطعا در این مسیر 
کمک و همراهی مجلس و دولت بسیار کارساز خواهد بود. 
سئوال این است که در شــرایطی که همه به اهمیت برق در 
زندگی روزمره، امنیت و اقتصاد کشور آگاهند، چرا فعالیت 
و توسعه صنعت برق را در کشور تسهیل نمی کنند. در حال 
حاضر مسئولین وزارت نیرو به طور جدی بر روی مسائل 
تولید کار کرده اند و مــا امیدواریم که به بخش های انتقال و 
توزیع هم به همین شکل توجه شود تا زمینه برای حل مسائل 

و مشکالت موجود فراهم شود. 

  تا زمانی که تغییر ساختار صنعت برق به صورت 
عملیاتی شکل بگیرد، برای خارج کردن صنعت 

توزیع از بحران کنونی چه راهکار کوتاه مدتی می توان 
پیشنهاد داد؟ 

تنها راهکار کوتاه مدتی که برای گذر شــرکت های توزیع از 
بحران کنونی وجود دارد این است که هزینه های آنها به شکل 
شفاف و دقیق محاسبه و پرداخت شود. در حال حاضر عمال 
فقط هزینه های جاری این شرکت ها تامین می شود. دولت 
باید هزینه های توســعه و تعمیرات را هم برای شرکت های 
توزیع تامین کند تا آنهابتوانند به خصوص برای زمان پیک، 

تغییرات و تعمیرات الزم را بر روی شبکه انجام دهند.
اگــر وضعیت موجود  بــرای حوزه توزیع اســتمرار یابد و 
هزینه های توســعه و بهره برداری به آنهاپرداخته نشود، این 
نگرانی وجود دارد که در صورت بروز مشکلی در شبکه برق 
کشــور  نتوانیم در یک دوره زمانی کوتاه مدت شــبکه برق 
کشور را اصالح کنیم، زیرا این کار نیاز به زمان قابل توجهی 
دارد. بنابراین ، اینکه وزارت نیرو راه حلی برای تامین منابع 
مورد نیاز جهت تعمیرات و توســعه شبکه برق کشور چاره 

اندیشی کند یکی از الزامات کنونی این وزارتخانه است. 

  با توجه به اینکه وزارت نیرو پروژه جدیدی تعریف 
نکرده و ظرفیت های قانونی الزم را برای کاهش 

تلفات در نظر گرفته است، آیا از نظر شما شرکت های 
توزیع آمادگی این را دارند که زمینه سازی های 

الزم را برای اجرای پروژه های کاهش تلفات توسط 
پیمانکاران انجام دهند؟ 

به نظر من تمرکز وزارت نیــرو و دولت بر روی پروژه های 
کاهش تلفات قطعا ثمربخش خواهد بود اما مساله این است 
که ما هنوز هم نمی دانیم قیمتگذاری برق یا ســوخت صرفه 
جویی شــده بر اســاس چه مدلی صورت می پذیرد و از چه 

منابعی پرداخت می شود. 
مهم این اســت که مدل روشن و شفافی برای اندازه گیری و 
پرداخت هزینه ها به پیمانکاران وجود داشــته باشد. در غیر 

این صورت ممکن است این طرح هم به بن بست برسد.   
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موضوع كاهش بودجه عمراني صنعت برق به تنهایي نگران كننده اســت. ولي مهمتر از آن 
گرایش به اجرای پروژه ها از طریق  فاینانس، به خصوص فاینانس از كشور چین و توافقات 
تعرفه هاي ترجیهي بین كشــورهاي مختلف و ایران نگراني جدي تــري  دارد. هر كدام از 
ایــن اقدامات مي توانند با اجرا به روش صحیح و لحاظ كردن بند 7، قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و  ارتقا نظام مالي كشور كه اخیرا تصویب و ابالغ شد و در آن به شرایط رقابتي 

تاكید شده، به فرصت بسیار خوبی تبدیل شوند.  
ولي بــا رویه هایي كه در حال حاضر پیش روي برخــي كارفرمایان صنعت برق قرار دارد، 
فرصت فاینانس از چین بــه نابودي  برخي صنایع فعال خواهد انجامید و به بیان دیگر، پول 
نفت صادره شده و انباشته در كشــور چین، بهانه اي براي نابودي  صنعت كشورمان خواهد 

شد. 
ممكن اســت با امید به اجرای پــروژه هاي صنعت برق از طریــق فاینانس، بودجه عمراني 
كمتري پیش بیني شده باشد واال نیاز  به اجرای پروژه هاي برقي را مسووالن نیز باور دارند. 

بنابراین به نظر مي رسد در مورد رفع نگراني از فاینانس، وزارت نیرو مي تواند كنسرسیومي 

از سازندگان و پیمانكاران خوش  نام ، مقید و معتقد به توان سازندگان داخلي را مخاطب خود 
قرار داده و از آنها براي تامین تجهیزات و اجــرای پروژه ها  حمایت کرده و در این حمایت 
امكانات و پتانســیل تضمین دولتي و تاكید بــه فاینانس كنندگان، بــراي همكاري با این 
 كنسرسیوم را برنامه ریزي و مورد تاكید قرار دهد .   عالوه بر این مي توان اجرای این پروژه 
ها را بــا مكانیزمي كه وزارت نیرو  در اجرای پروژه 25 پســت معروف )دهه هفتاد( تجربه 
الزم آن را دارد، به مرحله اجرا در آورد و بدین ترتیب هم منابع خارجي  كشــورمان استفاده 
شــده و هم فعاالن صنعت برق و تولیدكنندگان كار كافي داشته باشند و اجرای پروژه هاي 
مورد نیاز صنعت  برق نیز قطعي باشد که تحقق چنین شرایطي نیازمند  باور به پیام رهبري، 
اعتقاد به توان داخلي  و اتخاذ تصمیم تاریخي  اســت. در مورد توافقات در تعرفه ترجیهي، 
توافق تركیه تجربه ناموفقي اســت كه بر اساس آن فرصت صادرات كاالي صنعتي  به ایران 
به طرف مقابل داده می شــود و فرصت صادرات كاالهاي مصرفي مردم )انواع محصوالت 
كشــاورزي( به ایران كه  كاماًل ناعادالنه بوده و در آن به مفهوم شــرایط رقابتي كه در بند 7 

قانون رفع موانع تولید اشاره شده، توجه نشده است. 

تشکیل كنرسسيوم، راهکار رفع نگرانی از فاینانس
مهندس ولی الله بیات: عضو هیات  مدیره  سندیکای صنعت برق ایران

مقدمه
صنعــت برق و مجموعه وزارت نیــرو به دور از هیاهو و جنجال های سیاســی حتی 
در دوران جنــگ و  پس از آن پروژه های بســیار بزرگی را به ثمر رســاند و با برنامه 
ریزی و مهندسی اقدام به ایجاد نیروگاه ها و شبکه های  انتقال و توزیع کرد که اکثریت 
قریب باتفاق مردم ایران و صنایع کشور از نعمت برق برخوردار بودند .گفتنی است 
که در  این رابطه مازاد تولید برق به کشورهای همســایه صادر می شد . در این راستا 
ســازندگان تجهیزات نیروگاه ها و پســت  های فشــار قوی و فوق توزیع و توزیع و 
تجهیزات شبکه را حمایت و مجموعه فعالی را از سازندگان تجهیزات و  پیمانکاران و 

مشاوران گرد هم آورد که پتانسیل فنی بالقوه ای محسوب می شوند . 

 1. دوران افول صنعت برق 
از سالهای 85 به بعد متاســفانه با هجوم به بودجه صنعت برق و پرداخت یارانه ها از 
محل درآمدهای صنعت برق این  صنعت با مشکالت جدی مواجه شد . به طوری که 
هر ســاله از بودجه عمرانی این صنعت کاسته شد که شــاید دوران  افول صنعت برق 

باشد. 

 2. تبعات کاهش بودجه عمرانی صنعت برق 
 2-1. بدهکاری صنعت به پیمانکاران و سازندگان و بانک ها ، به طوری که بانک ها از 

ارائه هر گونه تسهیالت  به صنعت برق پرهیز می کنند . 

 2-2. تعطیلی شرکت های صنایع برق وبیکارشدن تعداد زیادی پرسنل پیمانکاران 
سازندگان ومهندسین  مشاور. 

 2-3. عدم انجام برنامه های زیر بنایی صنعت برق و متعاقب آن ازدیاد تقاضا برای 
مصرف و ناپایدار کردن  شبکه ها.  

 2-4. تعطیــل و یا نیمه تعطیل شــدن کارخانجات و شــرکت ها و کاهش پرســنل 
شرکت های مرتبط به علت  کمبود پروژه ها  .

 2-5. فرار مغزها و متفکرین صنعت برق که در جستجوی مشاغل مناسب بودند به 
کشورهای خارج  

 2-6. پرداخت هزینه به کشورهایی که با ایران تبادل برق داشتند ناشی از عدم انجام 
تعهدات تحویل برق  به آنان

 2-7. احتمال خاموشی های گسترده در سال 94 و بعد از آن  

 3. نظرات و پیشنهادات 
الزم است مســئولین محترم صنعت برق دولت و مجلس را متقاعد کنند که صنعت 
برق از حساسیت باالیی برخوردار  است و ضربات وارد شده در صورت برگشت به 
وضعیت دهه 80 تا چند ســال دیگر قابل جبران نخواهــد بود و با تمهیداتی  از جمله 
قیمت گذاری واقعی برق و نیز اختصاص بودجه مناســب جهت بازســازی و ایجاد 
پروژه های زیر بنایی از محل  فروش برق و حمایت های دولت مجددا" این مجموعه 

را به جایگاه مناسب ارتقاء دهند. 

کاهش بودجه عمرانی و تبعات آن

دکرت محسن عربانی؛ رئیس کمیته مهندسین مشاور سندیکای صنعت برق ایران
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اپیزود یک  
ای  جاده  در  کنند  می   غرولند  مرتب  که  مسافرانی  با  و  دررفته  زوار  و  فکسنی  اتوبوسی 
کوهستانی و پرفراز و نشیب با سرعت  پیش می رود. راننده که دست بر قضا حس ماجراجویی 
افراطی دارد، نه تنها راننده ای مجرب نیست بلکه لبی به خمر زده و  سرخوش هم هست. 
اتوبوس هرلحظه امکان درغلتیدن به درهای عمیق را دارد لیکن راننده بدون توجه به جاده و 
شرایط  فنی اتوبوس و همچنین اعتراضات گاه و بیگاه بعضی از مسافرین با سرعت می راند. 
به ناگاه با صخره ای که در وسط جاده  جاخوش کرده است برخورد کرده و نه تنها از حرکت 
باز می ماند بلکه مسافت زیادی را نیز بخاطر ضعف سیستم ترمز و  تسلط نداشتن راننده در 
مسیر پرپیچ خم به عقب رانده می شود و باالخره با شانس و اقبال در گوشه ای از جاده توقف 
می  کند. مسافران که از فرط ترس در شرف موت هستند، از اینکه از مرگ جسته اند غریو 

شادی را سر می دهند! 

اپیزود دو  
باالخره مسافرین تصمیم می گیرند که راننده را عوض کنند. این بار البته راننده ای مجرب 
البته جاده همان جاده و  از مکانیکی هم سررشته دارد.  فرمان را بدست می گیرد که  اتفاقا 
اتوبوس همان است. ایشان قبل از حرکت درصدد تعمیر  اتوبوس است همچنین به کمک عده 
ای از مسافرین سنگ و کلوخ جاده را تمیز کرده و راه را می گشاید ولی سست بودن  کوههای 
اطراف جاده  کار را خراب کرده چون هرازگاهی سنگ بزرگی دیگر به ناگاه  به وسط جاده می 
غلتد. مشکوک  است که کسانی عمدا سنگ پراکنی می کنند. اتوبوس با وسواس و سرعتی کم 
شروع به حرکت می کند و هرازگاهی هم برای  چک کردن و وارسی و تعمیر اتوبوس  توقف 
می کند.  کندی حرکت اتوبوس و توقف های متوالی بسیار طوالنی شده و  مسافران خسته و دل 
آزرده شده اند و عده ای تصمیم می گیرند بدون اعتراض از اتوبوس پیاده شده و قید رسیدن به 
مقصد  را بزنند آخر از طریق گوشی هایشان خبردار شده اند که دوستانشان در مسیر دیگری با 

اتوبوس سالمی به مقصد و مقصود  رسیده اند..... 

شرایط فعلی اقتصاد ایران ناشی از انباشت مشکالت بنیادی و ساختاری است. در حالی که 
رفع این مشکالت نیاز به تخصص  و عقالنیت و تدبیر دارد، به ناگاه مدیریتی با افکار غیرقابل 
درک برای اهل فن سکان را بدست گرفته و آنچنان خسرانی به  همین سیستم نیم بند وارد 

می کند که سال های متمادی باید صرف شود تا دوباره به "نقطه ی کاری" رهنمون شود.   
صنعت برق البته نه تنها فارغ از این مشکالت نیست بلکه به خاطر ضعف مفرط اقتصادبرق 
همچنین نیاز مداوم به فناوری  های که در خارج از مرزها در دسترس است، از این بحران ها 
بیشتر صدمه دیده و بی رمق شده است. تصورفرمایید که این  صنعت که کم رمق و بی انگیزه 

شده است حال با رکود و کمبود شدید کاری نیز مواجه است. 
براستی چگونه می توان راهی برای برون رفت از این مشکالت یافت؟ بدیهی است نسخه 
ای شفا بخش و معجزه آور در  کار نیست. لیکن انفعال بدترین واکنشی است که می توان به 

شرایط موجود داشت.  
آنچه مسلم است سرمایه گذاری در زمینه افزایش تولید با رویکرد احداث نیروگاه های بزرگ 
به رغم توانمندی های داخلی نمی تواند راهگشای مشکالت انبوه شرکت های متوسط و کوچک 
که بصورت سنتی در زنجیره ارزش وتامین کاال و خدمات  شرکت های بزرگ این حوزه نبوده 

از  نیروگاه و سد کمتر  باشد. )البته خود این مسئله که چرا معدود شرکت های سازنده  اند، 
 تامین کننده ها و بنگاه های کوچک و متوسط استفاده نکرده اند، خود نیاز به نقد و بررسی دارد(. 
از سویی به رغم نیاز  شدید به افزایش ظرفیت تولید و انتقال برای به فعلیت رساندن احداث 
حداقل5 هزار مگاوات در سال، ضرورتی اجتناب  ناپذیر است، لیکن در کوتاه مدت و میان 
مدت گره ای از کالف پیچیده تامین حداقلی نیروی برق نمی گشاید، چه پیش  بینی ها حاکی 

از کمبود حداقل 2 هزار مگاواتی در نقطه پیک مصرف حتی در سال جاری دارد.  
پرواضح است که وزارت نیرو و توانیر بدین مهم واقف هستند که الاقل در دو سه سال آینده 
جهت عبور از پیک بحرانی  تابستان راهی بجز توجه به مدیریت مصرف ندارد. طرح جهادی 
کاهش تلفات که با حجم عظیم از تالشهای مدیریتی و  تمرکز شدید بر این حوزه از طرف 
باالترین مقام های اجرایی همراه بوده را می توان در این راستا دید، که شایسته ی تقدیر 
 است. لیکن به علت بحران رو به رشد در زمینه عقب ماندن تولید از مصرف و پیش بینی 
خاموشی های فراگیر، مدیریت توانیر  دچار شتابزدگی شده و درصدد حل موضوع از هر طریق 

ممکن و با سرعت باالیی است. 
  آنچه مسلم است حوزه های کاری مانند: 

 1.  کاهش تلفات شبکه توزیع
 2.   هوشمندسازی شبکه توزیع بطور اعم و نصب و بهره برداری از کنتورهای هوشمند بطور اخص

 3.  مدیریت سمت تقاضا
CHP  4.  تولید پراکنده از نوع 

 5.  و انرژی های تجدیدپذیر باالخص از نوع فتو ولتایک
زمینه های کاری خوبی هستندکه هم می توانند باعث ایجاد ظرفیت مورد نیاز برای پرکردن 
)و  یاحداقل کاهش( شکاف  تولید و پیک مصرف تابستانی شود و هم دقیقا همین حوزه ها می 
تواند زمینه کاری پرحجمی را درحدا اقل سه سال آینده  برای شرکت های متوسط و کوچک 
فراهم کند. لیکن در صورت عدم توجه به نکات زیر این فرصت تبدیل به چالش و  تهدیدی 

هم برای توانیر هم برای تولید کنندگان خواهد شد. 

 1.  تغییر نگرش پیمانکاری به "راه حل کاری"
خوشبخانه یا بدبختانه دوران طالیی و ماه عسل پیمانکاری به سر آمده است. در آن دوران 
ارایه  قرارداد،  برنده شدن، عقد  مناقصه،  پیگیری  فرآیند سر راست شرکت در  با  پیمانکار 
صورت وضعیت، تالش برای وصول مطالبات ،  تحویل موقت و نهایی و باالخره آزاد کردن 
ضمانت نامه ها  می توانست ضمن کسب سود متعارف نسبت به  نگهداری و توسعه بنگاه خود 
اقدام نماید. گذر به دوران "پسا پیمانکاری" نیاز به تغییر نگرش بنیادی در رویکرد  کارفرما-

پیمانکار و ایجاد زنجیره ارزش دارد. در این ساز وکار نو، پیمانکار دیروز باید با تعامل با 
کارفرما نسبت به  ارایه راه حل های فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی در یک بسته اقدام نماید. 
حتی فراتر از آن باید خود بخشی از  خدمات را به مصرف کننده ارایه کرده و متنفع شود. چنین 
تغییر در حوزه پیمانکاری مخابرات و فناوری اطالعات  ده سال قبل رخ داد. معدود شرکتی 
که هم اکنون هنوز فعالیتی دارند آنانی بودند که با درک شرایط جدید، حوزه  کاری خود را از 
تولیدی/پیمانکاری تغییر داده و وارد تعامل و همکاری با مخابرات و نهایتا ارایه سرویس 
وخدمات  به مشترکین شدند. البته لزوما صنعت برق از همان مسیر عبور نخواهد کرد، لیکن 

مهاجرت به دوران "پسا پیامنکاری"

مهندس فرامرز اویسی؛ 

عضو کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران
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تغییرات محیطی غیر قابل  انکار  نیاز به ایجاد تغییر در سازمانها را بیش از پیش ضروری 
می نماید. 

 2.  منابع مالی
اصوال  هستند.  آشنا  توانیر  مالی  منابع  کمبود  یا  و  نبود  معضل  با  شرکت ها  همه  کمابیش 
حوزه های کاری ذکرشده  در باال زودبازده هستند. هرچند چنین طرح هایی لزوما دارای توجیه 
اقتصادی به علت مشکالت اقتصاد برق نیستند.  یعنی نمی توان این طرح ها را به صورت 
طرح هایی اقتصادی به سرمایه گذران پیشنهاد و به این امید بود که این  طرح ها مورد اقبال 
فعالین حوزه مالی قرار گیرد. چاره کار البته در ایجاد ساز و کارهای مبتکرانه بازگشت سرمایه  
 است. واقعیت این است که اتفاقا اکثر حوزه های ذکر شده با شرط اینکه قیمت فروش برق 
به نرم جهانی )یعنی  عددی باالتر از 10 سنت برای هر کیلوات( نزدیک شود، جذاب و سود 
آور خواهد شد. به عنوان مثال درصورتی که  قیمت خرید برق فوتو ولتایک به 25 سنت برسد، 
جذاب و سودآور خواهد شد. بدیهی است که در کوتاه مدت و  میان مدت امیدی به واقعی 

شدن فروش قیمت برق در بازار خرده فروشی نیست. دولت و وزارت نیرو می توانند: 
الف( با خرید تضمینی و در ازای گشایش ال سی چرخشی ) Revolving LC ( نسبت به عقد 
قرارداد 5 ساله با  عرضه کنندگان خدمات ذکره شده در باال، البته با نرخ های مرضی الطرفین، 
اقدام نماید. حسن این روش آن  است که مشابه  EPCF  و یا  BOO   آن است که شرکت هایی 
سرمایه خود را به خطر می اندازند، لیکن  اطمینان دارند که بازگشت فروش خدماتشان توسط 

بانک انجام و نیازی به چالش با وزارت نیرو ندارند. 
ب( گرفتن مجوز برای فروش اوراق مشارکت جهت جذب منابع توسط وزارت نیرو، که 
البته در سنوات گذشته  چندان قرین موفقیت نبوده است. لیکن چنانچه این اوراق قابلیت 
نقدشوندگی خوبی داشته باشند می تواند در  تامین نقدینگی خرید خدمت و یا خرید برق 
تولیدی پروژه های  EPCF  و یا  BOO  مورد استفاده قرارگیرد و به  نحوی همانند ال سی 

عمل کند. 

 3.  استفاده از ظرفیت های قانون بودجه
با توجه به سیاستهای دولت در سالهای اخیر در خصوص جذب سرمایه بخش خصوصی و 
اصل 44 قانون اساسی،  استفاده از ظرفیت های این بخش می تواند راه گشای حل مشکل 

تامین منابع مالی پروژه های در دست اجرا و  یا نیمه تمام دولت باشد. مضافا با ابالغ آیین نامه 
اجرایی بند 69 قانون بودجه و به ویژه بند )ز( ماده133قانون  برنامه پنجساله پنجم توسعه ، 
شرایط جهت تعریف سازکاری برای ورود سرمایه گزار بخش خصوصی فراهم آمده  است. 
استفاده از این ظرفیت مجددا در اوایل سال جاری در نامه شماره94/11306/350 مقام 
محترم معاونت  وزیر، جناب مهندس فالحتیان مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. لیکن 
واقعیت این است که بجز موارد انگشت  شمار آن نیز جهت ارتقاء نیروگاهها به سیکل ترکیبی 
است. نشده  استفاده  این  قانون  ظرفیت  از  بادی،  توربین  تعدادی  اندازی  راه  همچنین  و 
ظرفیتهای مورد استفاده در این قانون جهت شرکت های کوچک و متوسط قطعا اگر  نگوییم 
صفر، بسیار محدود و ناچیز بوده است. راه حل البته می تواند ایجاد کنسرسیوم های فراگیر 
ویا ورود  موسسات بانکی جهت پوشش مالی  باشد.  از این رو پیشنهاد می شود که سمیناری 
با حضور اعضای سندیکای برق و  متولیان امر در وزارت نیرو تشکیل شود و نسبت به آسیب 
شناسی این بند از قانون و علت عدم اجرایی شدن آن  بحث و راهکارهای تصحیح آن ارایه 

شود. 

 4.  مدیریت ذینفعان
در میثاق امضا شده طرح جهادی شتابزدگی فراوانی به چشم می خورد. از سویی در اجرای این 
طرح نیز دسپاچگی  و نزدیک بینی به وضوح دیده می شود. بعنوان مثال در موضوع فراخوان 
360 هزار کنتورهوشمند، چیدمان به  نحوی صورت گرفته بود که عمال تولید کنندگان و 
صاحبان کسب و کار کنتور مغفول واقع شده بودند.واضح است  در چنین شرایطی آنان نیز 
دست بکار شده و توانستند به نحوی موانعی جهت اجرای این طرح ایجاد کنند.  درحالی که 
اگر طرح با مشارکت فکری و سپس توانمندی های داخلی پیش می رفت به نحوی که الاقل 

بخشی از کار  به ایشان ارجاع می شد، شاید اکنون شاهد عقد قراردادهایی بودیم. 
واضح است که شرایط اقتصادی کشور از یکسو و انباشت مشکالت عمدتا ناشی از وابستگی 
شدید صنعت برق به  سوبسیدهای دولتی از سوی دیگر، ضرورت بازنگری در شیوه کسب و 
کار و تعامل با وزارت نیرو را برای صاحبان کسب و کار  و شرکت های فنی و مهندسی حوزه 
تنها  موجب  ادامه روشهای گذشته و مدل پیمانکاری  به  برق ضروری ساخته است. اصرار 

خسران بیشتر به ذینفعان این صنعت خواهدشد.  
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بودجه عمرانی کشور در ادوار گوناگون پس از انقالب بطور کامل محقق نشده است.
بر اساس آمار موجود، نگاهی به روند بودجه های عمرانی از فاصله سال 88 تا 92 نشان 
می دهد که اگرچه اعداد مصوب بودجه بخش عمران در برخی از سال ها افزایش یافته است 
اما این افزایش بودجه تنها افزایشی است که روی کاغذ به ثبت رسیده است و در مرحله 
عمل همه ساله رقم بودجه محقق بخش عمران هم روند کاهشی داشته است. به عبارت 
درصد تحقق بودجه عمران از 61 و 65 درصد در سال 88 و 89 به 19.5 درصد در سال 

92 رسیده است.
بر اساس آمار و با توجه به جدول، در سال 88 بودجه کل کشور 283 هزار میلیارد تومان 
بوده است که حدود 9 درصد این رقم یعنی 28 هزار میلیارد تومان آن بودجه مصوب بخش 
عمران بوده است. از این رقم اما تنها 17 هزار میلیارد تومان یعنی 61 درصد رقم مصوب 

محقق شده است. اگرچه بودجه عمرانی 28 هزار میلیارد تومانی سال 88 نسبت به بودجه 
21 هزار میلیارد تومانی سال 87 افزایش 7 هزار میلیارد تومانی داشته است اما بر اساس 
آماری که مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی منتشر کرده اند، میزان تحقق بودجه 
در سال 87 حدود 95 درصد بوده است. یعنی بیشترین میزان تحقق بودجه عمرانی در 16 
ساله گذشته. چون هم در سال های پیش از آن و هم در سال  های بعد، با وجود افزایش رقم 
بودجه مصوب بخش عمران، میزان تحقق این بودجه به شدت کاهش یافته است و حتی 
گاهی به نصف و کمتر از نصف هم رسیده است. امری که نشان می دهد بودجه بخش عمران 
در سال های اخیر بیشتر روی کاغذ تصویب شده است و پروژه های عمرانی و بخش عمران 

به رغم اهمیت و تاکیدات بسیار همواره از بودجه موعود بی بهره مانده اند.
در سال های بعد از 88 هم وضعیت پروژه های عمرانی به همین صورت است. یعنی با 
وجود افزایش بودجه سال 89 نسبت به سال قبل از آن و رسیدن رقم بودجه مصوب عمران 
به 31 هزار میلیارد تومان، 65 درصد این بودجه معادل 20 هزار میلیارد تومان آن محقق 
شده است. در سال 90 اما وضعیت بودجه های عمرانی بسیار نامناسب گزارش شده است. 
چون هم میزان تحقق بودجه از 65 درصد سال 89 به 45 درصد رسیده است و هم سهم این 
بخش از بودجه کل کشور کاهش یافته است. یعنی سهم 10 درصدی عمران از کل بودجه 

در سال 89 به شدت کاهش یافته و به 6.3 در سال 90 رسیده است.
 اگرچه در سال های اخیر بودجه عمرانی روند نزولی داشته است، اما عملکرد دولت دهم در 
حوزه بودجه عمرانی در سال 91 به گونه ای بود که رکورد کاهش بودجه عمرانی کشور در 
16 سال اخیر را شکست. در سال 91 اگرچه بودجه بخش عمران 39 هزار میلیارد تومان 
اعالم شده بود و حتی 5 هزار میلیارد تومان از بودجه سال 90 هم بیشتر بود اما تنها 11 
هزار میلیارد تومان از این بودجه معادل 28 درصد آن محقق شد. در همین دوره همزمان 
با افزایش انتقادات از کاهش بودجه عمرانی، بودجه یارانه ها افزایش یافته بود. به عبارت 
دیگر اگرچه 72 درصد بودجه عمرانی در سال 91 محقق نشد، اما در مقابل دولت 8 برابر 
بودجه عمرانی، یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده بود. یعنی دولت از زمان اجرای قانون 
هدفمندی تا سال 91 حدود 90 هزار میلیارد تومان پول در قالب یارانه نقدی به مردم داده 
بود اما کل بودجه اختصاص داده شده دولت به پروژه های عمرانی سال جاری حدود 11 
هزار میلیارد تومان بوده است. از منظری دیگر اگرچه دولت از سال 89 تا کنون همه ساله 
رقمی معادل 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده است، اما هیچ سالی حتی 
بودجه عمرانی مصوب دولت به این رقم نزدیک هم نشده است. مگر در سال جاری که 

بودجه عمرانی از مرز 56 هزار میلیارد هم گذشت اما محقق نشد.

تحقق 5 درصدی بودجه عمرانی سال 92
در سال 92 اگرچه به نظر می رسید دولت بر خالف سال 91 توجه بیشتری به بودجه عمران 
داشته است و سهم بودجه این بخش را در فاصله یک سال از 39 به 56 هزار میلیارد تومان 
رساند و این بودجه تقریبا یک و نیم برابر شد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 

مجلس در عمل تنها 19.5 درصد آن محقق شده است یعنی کمتر از سال 91.
اما بر خالف گزارش مرکز پژوهش ها که اعالم کرده است بودجه عمرانی 19.5 درصد 

عدم تحــقق بودجـــه 
عمرانـــی در وزارت نیــرو، 

چرایی ها و راه کارها
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محقق شده است سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با گالیه از دولت دهم به علت تاخیر 
در تخصیص اعتبارت عمرانی به خانه ملت اعالم کرده است با وجود اینکه در قانون بودجه 
سال 92 تصویب شد تا 42 درصد از اعتبارات بودجه به بخش عمرانی اختصاص یابد 
متاسفانه تنها کمتر از 3 درصد از آن پرداخت شده است. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی 
دیگر اعالم کرده است در شش ماهه سال 1392 کمتر از 5 درصد بودجه عمرانی محقق 
شد و حدود 2800 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت. آمارهای دیگری هم حاکی 

است که در 8 ماهه سال 1392 کمتر از شش هزار میلیارد تومان به بودجه 
عمرانی اختصاص پیدا کرده است.

به موازات کاهش بودجه عمران و بخش  اما در مقابل در چند سال اخیر، 
زیربنایی کشور، بودجه بخش های جاری و هزینه ای به شدت افزایش یافته 
است. به گزارش خبرآنالین مقایسه عملکرد بودجه عمرانی و جاری در سال 
91 نشان می دهد نسبت بودجه عمرانی 12 درصد بودجه جاری بوده است 
یعنی به ازای هر 10 تومانی که صرف هزینه های جاری دولتی شده، کمتر از 
یک تومان صرف توسعه کارهای عمرانی و زیربنایی در کشور شده است. 
متوسط این نسبت طی دوره 76 تا 90 معادل 32 درصد بوده است و سپس 

به ناگهان در سال 91 این نسبت افت شدیدی پیدا کرده است. 
در سال 1394 بودجه عمرانی با رشد حدود 16 درصدی همراه بود یعنی 

از 41 هزار میلیارد تومان سال  1393به حدود 48 هزار میلیارد تومان درسال 1394 
افزایش یافته است ) سهم بودجه عمرانی کل کشور از بودجه سال 1394 معادل %5.668 

می باشد(
 

صنعت برق
با ذکر سه پیش فرض وارد مقوله صنعت برق و بودجه می شوم :

الف(در صنعت برق پروژه ها بیشتر ماهیت سرمایه بر دارند.
ب(در صنعت برق قیمت پروژه ها تابع نرخ ارز هستند.

ج(خودکفایی به معنای عدم نیاز به روابط بین المللی و عدم نیاز به ارز نیست.
تا قبل از سال 1389 )سال هدفمندی یارانه ها( و تا قبل از اینکه بار سنگین یارانه بر دوش 
این صنعت محوری گذاشته شود وضعیت صنعت برق خوب بود، اما از سال 1389)شروع 
یارانه ها( و تغییرات بسیار زیاد نرخ ارز طی سالهای 1389 تا پایان 1391وضعیت تغییر 
نمود بگونه ای که امروز وزارت نیرو حدود 20/000/000/000/000 تومان بدهی 

دارد!!)پرداخت یارانه در توان صنعت برق نبود(
 

عوامل موثر بر وضعیت نابسامان فعلی صنعت برق)البته از دیدگاه محیط کسب و کار( 
هم اقتصادی )سیاسی( است و هم ناشی از عوامل انسانی و مدیریتی این صنعت بویژه در 

سمت کارفرمایی،بوده است.

عوامل اقتصادی:
1. عدم تحقق بودجه عمرانی کشور

2. ماهیت سرمایه بر پروژه های صنعت برق
3. تابع نرخ ارز بودن پروژه های صنعت برق

4. نابسامانیهای حاکم بر اقتصاد کالن کشور)عدم ثبات اقتصادی(

5. تحریم و موارد مرتبط)ترانسفر ارز-حمل و نقل بین المللی-فقدان روابط بین المللی 
قابل اتکا-ریسک بسیار زیاد ارتباط با واسطه های خارجی-عدم گارانتی پول و تجهیزات 

و ....(
6. گرانی تامین پول از بانک ها و عدم همخوانی بهره تامین سرمایه با سود پروژه ها

7. کاهش تعداد پروژه ها بدلیل رکود حاکم بر کشور طی سال های 1389 تا 1392

عوامل انسانی: 
پول  و  زمان  برای  که  است  دولت  کارمندان  از  بسیاری  ذاتی  ویژگی های  متاسفانه   .1

دیگران)بخش خصوصی(خیلی ارزش قائل نیستند.
معمواًل زمان بزرگترین دشمن بخش خصوصی است.زمان همچون گرما موجبات ذوب 
یخ)سرمایه بخش خصوصی(را فراهم می آورد و عرصه بر بخش خصوصی متکی به خود 

تنگ و تنگ تر می شود

2. بعضًا مدیران ارشدشرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق هم بطور کامل احاطه 
ای بر پرسنل خود ندارد یا نمی توانند داشته باشند، لذا فرمانبرداری از مدیر باال دست هم 

خیلی پررنگ نیست.
تابع  اجرایی  دستگاه های  فعلی  شرایط  از  رفت  برون  برای  الخطابی  فصل  است  الزم   

وزارت نیرو و توانیر ایجاد شود.

3. عدم حمایت مدیران باال دست از کارشناسان پایین دست باعث از هم گسستگی 
تصمیم سازان و تصمیم گیران شده و در نتیجه عامل بالتکلیف ماندن پروژه های 

قبلی در صنعت برق شده است.
بسیاری از پروژه های سال های قبل از سال  1391 در شرکتهای برق منطقه ای و 
شرکت های توزیع برق هنوز بالتکلیف هستند و امکان اجرا یا خاتمه آن فراهم 

نشده است. )نرخ ارز-تحریم-تورم-فقدان نقدینگی-تاخیرات زمانی(

4. در شرکت های برق منطقه ای و توزیع در شرایط بحرانی و غیر نرمال و بدلیل 
مشکالتی که ممکن است در آینده رخ دهد همه به دنبال انداختن مسوولیت بر گردن 

نفر دیگری هستند.

نهادهای نظارتی طی سالهای اخیر در صنعت برق موجب  5. ورود بیش از حد 
حذف جسارت از پرسنل و مدیران صنعت برق شده که خود موجب کندی و تقویت 

رکود بر این صنعت شده است.
 مقایسه بودجه ۱۳۹۲ با ۱۳۹۳

 مقایسه بودجه سال ۱۳۹۳ با ۱۳۹۴
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ترس از نهادهای نظارتی جسارت تصمیم گیری را از شرکت های توزیع و شرکت های برق 
منطقه ای ربوده است.

6. رکود از سال 1389 شروع شد و رکود تورمی در سالهای 1391 تا 1392 حاکم شد در 
هر حال رکود حاکم موجب شده برخی از نیروهای انسانی بعضًا ناکارآمدتر شوند و در نظام 
کارفرمایی نیز بروکراسی مضمن بیش از پیش حاکم شود که یکی از دالیل آن هم این است 
که حقوق دریافتی کارمند دولت به هیچ وجه تابع مستقیمی از عملکرد یا میزان فعالیت آنها 
نیست)کار بکنند یا خیر حقوق دارند از طرفی هم قراردادهای ناعادالنه و یکطرفه هم به 

نفع آنهاست پس چرا به خود فشار بیاورند؟!(
7. رکود سالهای 1389 به بعد و بی پولی وزارت نیرو ناشی از بار یارانه ها بی تعهدی و  

بی مسوولیتی را در زمینه پرداخت مطالبات بخش خصوصی در شرکت های تابعه وزارت 
نیرو به ارث گذاشته است ،میراثی که آثارش در قراردادها نیز نمایان شده وشروع پروژه 
را به منزله آتش زدن فتیله دینامیتی کرده است که در پایانش چیزی جز نابودی نخواهد 

داشت.

8. از طرفی طی این سال ها مدیران دستگاه های اجرایی کم جرات و کم جرات تر شدند چرا 
که حمایتی از باال نداشتند و ترس از اعمال جسارت دستگاه های اجرایی را فراگرفته از باال 

به پایین و از پایین به باال و نتیجه آن سکوت و عدم حرکت بوده است.
الزم است مدیران باالدست بر عملکرد مجریان و دفتر فنی بیشتر نظارت کنند)حسابرسی 
داخلی نهادینه شود( و تالش کنند با عبور از موانع پیش پا افتاده پروژه ها را راهبری کنند 
و در موقع مورد نیاز دستور اقدام نهایی را صادر کنند خالصه اینکه نگذارند استخوان الی 

زخم بماند.

راهکارهای پیشنهادی
1. بار یارانه را باید از صنعت برق برداشت. چرا که برق یک انرژی تبدیلی است نه حامل 

انرژی یا همان سوخت )دولت-وزارت نیرو-مجلس شورای اسالمی(
گذاری  تاثیر  و  ورود  نحوه  و  برگرداند  اجرایی  دستگاه های  مدیران  به  را  جرات   .2

دستگاه های اجرایی را بهتر تعریف کرد.)توانیر(
3. در قراردادهای شرکت های برق و توزیع L/Cریالی را اجرایی کرد.)توانیر-وزارت 

نیرو-هیات وزیران-بانکها-مجلس(
4. پارادایم حاکم بر  پروژه های انتقال و توزیع و نوسازی و بهینه سازی را از پروژه های 
با پیمانکار متفاوت هستند؛ اولی پول  احداث نیروگاه جدا کرد. به عبارتی سرمایه گذار 
می آورد تا کاری شروع شود و دومی پول می گیرد تا کاری را انجام دهد.)فرهنگ سازی 

توسط توانیر(
5. بپذیریم که بخش خصوصی نیازمند تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه خود است و 
به بخش خصوصی به عنوان منبع مالی که قرار است سرمایه خود را بدون سود و بهره در 
اختیار وزارت نیرو )توانیر و شرکتهای تابعه(قراردهد تا پروژه های مصوب خود را اجرایی 
کندو سپس بخش خصوصی پول خود را از دستگاه اجرایی مربوطه گدایی کند،نگاه نکنند.

)در پروژه های پیمانکاری-تامین و اجرا(
بزرگ،احداث  صنعتی  پروژه های  برای  مشابه  موارد  و   BOT و   BOO طرحهای 
مبحث  بایستی  هم  توزیع  و  انتقال  پروژه های  مورد  دارد.در  کارایی  بزرگ  نیروگاه های 
نکنیم  البته فراموش  از 10 میلیارد تومان تعریف شود.  برای پروژه های بیش  فاینانس 
که حلقه مفقوده موجود عدم مشارکت بانکهای کشور در پروژه های صنعت برق است که 
این خود محصول ضعف وزارت نیرو طی سالهای 1389 به بعد است. در هر حال بخش 
در  این  که سرمایه اش حفظ شود.  موجودیتش حفظ خواهد شد  در صورتی  خصوصی 

حالی ست که بسیاری از پروژه های وزارت نیرو حکم قمار را پیدا کرده است.
در کشور ایران که بازار پولی حاکم است الزم است معادالت مالی حاکم بر قراردادها بطور 

متناسب با شرایط بانکها تنظیم شود.

جالب است که برخی از کارفرمایان سعی می کنند با افزایش مبلغ ضمانتنامه های شرکت در 
مناقصه و اعمال شروطی خاص شرکت کنندگان در مناقصه را فیلتر کنند و فکر می کنند با 
حضور بخش خصوصی بزرگتر )رتبه بهتر(پروژه الزامًا سریعتر به پایان می رسد و پیمانکار 
در این شرایط به دنبال پول خود نخواهد آمد!!!؟؟؟ )سنگ بنای مفهوم بخش خصوصی و 
خصوصی سازی در این کشور کج گذاشته شده  است و این وظیفه اتاق بازرگانی-تشکل ها 

و دولت و مجلس است که آن را اصالح کنند(
6. عدالت در قراردادها تا فراهم نگردد الزامی برای تحقق بودجه عمرانی هم نخواهد بود.
بعبارتی کارفرمایی که خود را مکلف به پرداخت نمی داند فشاری هم برای گرفتن نقدینگی 
نمی آورد.تنها تکلیف واقعی شرکتهای تولید و توزیع و برق منطقه ای در هر ماه الزام به 
پرداخت حقوق پرسنل خود است حتی اگر مجبور به اخذ وام از بانک شوند در سایر موارد 
خیلی الزام و فورسی وجود ندارد بعبارتی بعضًا اگر بودجه عمرانی محقق نمی گردد ناشی 
از عدم حضور و درخواست به موقع دستگاه های اجرایی هم بوده است)سازمان برنامه و 

بودجه-توانیر-تشکلها(
برق  اجرایی)شرکت های  دستگاه های  توسط  پول  زمانمند  و  موقع  به  پرداخت  عدم   .7
درجه  کاهش  موجب  برق-سانا(  توسعه  تولید-سازمان  مدیریت  و  توزیع  و  منطقه ای 
اعتباری دستگاه های اجرایی و در نتیجه کاهش میزان گرایش بخش خصوصی به آنها شده 

است)سازمان برنامه و بودجه-توانیر-وزارت نیرو(
8. عدم تحقق بودجه عمرانی طی این سال ها باعث ترس دستگاه های اجرایی از تعریف 
پروژه های جدید بویژه در سطح وزارت نیرو شده است)سازمان برنامه و بودجه-هیات 

وزیران(
9. شخصیت چند گانه شرکت های توزیع)متاسفانه برچسب سهامی خاص به مفهوم بخش 
خصوصی نیست ولی بر چسب سهامی خاص به شرکتهای دولتی کمک می کند که ماهیت 
شترمرغی به خود بگیرند و در متن قراردادها و پرداخت مطالبات سیستم خود را پیاده 

کنند(.
10. کیفیت کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی تنزل یافته است.)توانیر-وزارت 

نیرو(
11. جسارت کارشناسان،مجریان و مدیران دستگاه های اجرایی بدلیل حضور نهادهای 

نظارتی بشدت کاهش یافته است.)دولت-قوه قضائیه-مجلس(
12.  معموال موضوعات الینحل و معلق باقی می مانند.)تعریف تعامل و فصل الخطاب 

به شکل صحیح و اجرایی و نظارت بر آن-توانیر و وزارت نیرو(
13. جایگاه های سازمانی معنی و مفهوم خود را از دست داده است و نقش امور مالی و 
ذیحسابی بسیار پررنگ شده است و در نتیجه تصمیمات مالی و قراردادی پروژه با کندی 

پیش می رود و مشمول زمان می شود)توانیر-وزارت اقتصاد-هیات دولت(
14. حضور بیش از حد نهادهای نظارتی آرامش را از محیط کسب و کار ربوده است و 

رکود شدیدی را حاکم کرده است.)دولت-مجلس-قوه قضائیه(
15. قوانین دست و پا گیر مالیاتی و عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی 
بویژه در مباحث جدید مالیات برارزش افزوده و ماده 169 مکرر مالیاتی.)وزارت نیرو-
توانیر-دستگاه های اجرایی تابع-سازمان امور مالیاتی – معاونت مالیات بر ارزش افزوده(
16. مشکالت سازمان تامین اجتماعی،الزم است بیمه هم مانند مالیات جدول داشته باشد 
تامین  نیرو-توانیر-سازمان  برنامه-وزارت  شود)سازمان  مشخص  آن  ارقام  و  اعداد  و 

اجتماعی(
17. آئین نامه معامالت شرکت های برق منطقه ای)هیات وزیران-وزارت نیرو-توانیر(

18. اصالح قانون مناقصات و ارائه آئین نامه های مالی آن)هیات دولت-مجلس(
19. ریشه مشکل از زمان مناقصه شروع می شود فلذا الزم است اسناد مناقصه درست و 

کامل تنظیم شوند)توانیر-شرکتهای برق منطقه ای(
20. قراردادهای تیپ و اسناد مناقصه تیپ شده و نابسامانی های ناشی از تنوع قراردادها 

کنترل شود.)توانیر-سازمان برنامه( 
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   مساله کمبود کار و نقدینگی در صنعت برق موضوعی است که مربوط به امسال نبوده و سالیان قبل نیز شرکت های مختلف  در صنعت برق با آن دست به   گریبان بوده اند. 
در ســال قبل با توجه به مشکالت مربوط به تحریم ها، 10 درصد پروژه هایی که دارای بیش از80 درصد پیشــرفت   فیزیکی  بودند مورد توجه قرار گرفتند که با توجه به شرایط موجود 
سیاســتی درست و به جا بود و   امسال نیز با توجه به ماندگاری  شرایط تحریم و متاســفانه مواردی که   شاید در اختیار دولت نباشد به جای افزایش  بودجه عمرانی، به موارد دیگری بودجه 

 اختصاص یافت. 
از آنجائیکه بیش از 80 درصد شرکت ها به نوعی دولتی و یا شبه   دولتی )خصولتی( هستند، لذا تزریق سرمایه به صنعت از  طریق جریان حاصل از فروش نفت و از کانال دولت امکان پذیر 

است و تا زمانی که تحریم ها برداشته   نشده و سیاست  های حمایت از شرکت ها و تولید کنندگان داخلی به صورت عملی محقق نشده، پویایی شرکت ها امری محال خواهد  بود. 
اگر در این زمینه فشارهای   وارده به شرکت های خصوصی که شناسنامه دار بوده و به راحتی در معرض دید و اجرای قوانین  مختلف مالیاتی، بیمه ای، تامین اجتماعی و بانکی ... هستند را 
نیز لحاظ   کنیم، بایستی به کلیه مدیران شرکت های  خصوصی نشان لیاقت و مدیریت و کاردانی تعلق گیرد که تاکنون توانسته اند با همه این مشکالت و بدون رانت دولتی خود  را سرپا  

 نگه دارند. 
امید است با حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و در نظر گرفتن شرایط بخش خصوصی، به صورت جدی از شرکت ها،  تولید کنندگان، تامین کنندگان و   پیمانکاران خصوصی، حمایت 

قاطع صورت گیرد تا شاهد شکوفایی و افزایش بهره وری  صنعت برق و کاهش بیکاری در جامعه باشیم. 

استمرار مشکالت، اتفاق تازه ای برای صنعت برق نیست

   با توجه به وضعیتی که در سالهای اخیر، خصوصا در طی دولت دهم با آن مواجه بودیم، در حال حاضر بنا به آمار موجود با  انبوهی از پروژه های نیمه تمام با اعتبار در حدود  400 هزار  
میلیارد تومان روبروییم که بخشــی از آن به ارزش تقریبی      150هزار  میلیارد تومان در صنعت برق تعریف شده اســت. بدیهی است این حجم از پروژه های نیمه تمام، منابع و افراد 

 بسیاری را اعم از پیمانکاران، مهندسین مشاور و دیگر فعالین صنعت برق،     بی حاصل در خود درگیر می کند.  
بنابراین اولین گام آنست که با توجه به لزوم تخصیص منابع مالی محدود، در خصوص این پروژه ها اولویت بندی دقیق و  صحیحی صورت گیرد تا بالتکلیفی موجود که حاصل عوامل 
گوناگونی چون بروز و تداوم تحریم ها، کاهش قیمت نفت و  تعهدات از پیش تعیین شــده دولت در ارتباط با پرداخت یارانه ها است در ارتباط با این پروژه ها به حداقل برسد. چرا که 
در  وضعیت فعلی پیمانکاران نمی توانند برنامه ریزی مدونی داشــته باشند و این امر خود موجب می شود با انتقال امواج پر  تالطم موجود در اقتصاد کشور به صنعت برق، فعالین در 
مجموع همگی با بحران مالی و بحران در دریافت مطالباتشان از  وزارت نیرو و سازمان های دولتی   روبرو شوند و این جریان طی سالهای گذشته با وارد ساختن لطمات بزرگی به تعداد 
زیادی  از شرکت ها موجب ورشکستگی شماری از آنها و یا تعدیل  نیرو ها ومنابع انسانی  و فروش اموال برای بازپس دهی بدهی های سنگین حاصل از پروژه های نیمه تمام شده است. 

  در عین حال باید خاطر نشان ساخت صنعت برق دارای سرمایه ها و توانمندی های متعددی است که در طی سالهای  متمادی و با  تالش حاصل آمده است و بزرگترین مسئولیت حفظ 
این توانمندی ها اســت که تنها راه آن  ایجاد بازار برای  برون رفت از کم کاری و بیکاری های حاصل از کاهش بودجه عمرانی اســت. در این راســتا عالوه بر بازار داخلی نظر به بازار 
 منطقه و صادرات صنعت برق در ابعاد گوناگون می تواند راهگشا باشد. در بازار داخلی  و در بازار منطقه، دولت باید از طریق  دیپلماسی تجاری خود و شناساندن شرکت های ایرانی در 
وندورلیست های بین المللی و ارایه ضمانت نامه های بانکی و  مناقصات به ایجاد بسترهای الزم برای حضور پررنگ صنعت برق در بازارهای منطقه بپردازد. ماده 9 قانون بهبود فضای  

 کسب و کار که قبال مصوب و ابالغ شده ودر این زمینه می تواند گره گشا باشد هرچند متاسفانه در اجرا دچار بی رمقی و سستی شده است .   
اما مهمترین ابزار یاری کننده شرکتها در حوزه صنعت برق ، اجرای مفاد  قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام  مالی کشور   باالخص مواد 1 و 2 و 3  قانون مذکور است که 
بنا بر متن این قانون مطالبات شــرکت های خصوصی می  بایست سریعا تعیین تکلیف شود  . بر همین اساس امید است توامان اراده سازمان های  دولتی و وزارت خانه ها و نیز فعالین 

 اقتصادی بر حسن اجرای این  قانون ، به عنوان ارایه دهنده راهکارهای الزم در مواجهه با شرایط کم کاری قرار گیرد .

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، امید تازه بنگاه های اقتصادی

اردالن تنباکوچیان؛ 
رییس کمیته مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران

صادق صیاد؛ 
دبیر کمیته حامیت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق ایران
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مقدمه
كشف، استخراج و صادرات نفت خام سرآغاز حركت اقتصاد و صنعت ایران در یكصد سال 
گذشته بوده است. پس از كشف  منابع زیر زمیني شامل نفت، معادن و گاز، ورود صنایع 
مرتبط با استخراج، انتقال و پیش فراوري مواد خام به كشور ایران  آغاز شد. در مرحله بعد 
و با ورود درآمد حاصل از فروش مواد خام، روند توسعه دولت و شهرنشیني و تغییر شكل 
و ساختار  اجتماعي و زندگي فردي و در نتیجه ایجاد زیرساختهاي مرتبط سرعت گرفت. 
متناسبا سیر ایجاد شركتها و نهادهاي مورد  نیاز و متناسب با این روند، مانند شركتهاي راه 
سازي و ساختماني و صنایع غذایي، به عنوان بخشي از توسعه ساختار صنعتي  و اقتصادي 
كشور آغاز شد. در این ساختار تجهیزات و سیستم هاي مورد نیاز عموما از خارج از كشور 
وارد و بخش هاي  تخصصي آن نیز توسط شركتهاي سازنده  یا پیمانكار خارجي در كشور 

اجرا مي شد. 
تصویر تشریح شده فوق ساختار و جهت گیري اقتصاد و صنعت ایران را خصوصا تا قبل از 
پیروزي انقالب اسالمي به تصویر  مي كشد. آنچه در ساختار مشروحه فوق بصورت یك 
روند غالب و تعیین كننده مشاهده نمي شود جایگاه منابع انساني  بالقوه، مستعد و مولد و 
سیاست گذاري جهت تولید تجهیزات و اجراي پروژه ها توسط شركت هاي تخصصي داخلي 
و  تبدیل منابع طبیعي و مواد خام به مواد و تجهیزات صنعتي و مصرفي با ارزش افزوده باال 
در چرخه اقتصاد و صنعت كشور  است. این در حالي است كه برخالف بسیاري از كشورهاي 
منطقه، جامعه ایران سرشار از استعدادهاي ناب و با انگیزه جهت  آموختن و سپس ساختن و 
آموزش دادن بوده و پویایي و گستره وسیع استعدادهاي انساني در جامعه ایراني مهم ترین 

 بخش مغفول مانده در روند تشریح شده فوق است.  

روند حركت بخش صنعت پس از پیروزي انقالب اسالمي
در دهه نخست پس از پیروزي انقالب اسالمي، روند استقرار دولت و وقوع جنگ تحمیلي 
هشت ساله به همراه فشارها و  محدودیت هاي بین المللي سبب شد تا سیاستها و طرحهاي 
دفاع  پایان دوران  از  اولویت دولت هاي وقت خارج شود.  پس  از  اي  توسعه  و  زیربنایي 
مقدس توجه دولت مجددا به توسعه زیرساخت ها معطوف شد. هرچند نگاه به موضوع تولید 
صنعتي  و توسعه و استفاده از دانش و تخصص بومي به صورت بخش جانبي اجراي پروژه هاي 
عمراني و زیربنایي مورد توجه قرار  گرفت. در حقیقت در طول این دوره اولویت اصلي، 
تأمین سریع مواد و تجهیزات مورد نیاز و اجراي پروژه ها بود. علي اي  حال با توجه به حجم 
پروژه هاي عمراني، شركت هاي متعددي در زمینه طرح و اجراي پروژه ها و نیز تولید برخي 
تجهیزات  ایجاد شده و توسعه یافتند و توانستند با توسعه و بكارگیري منابع انساني متخصص 
و تجهیزات و ماشین آالت صنعتي بخش  زیادي از اجراي پروژه ها و تا حدي تولید تجهیزات 
را به داخل كشور منتقل نموده و از خروج ارز و نیروي انساني متخصص  جلوگیري کنند. در 
حقیقت توانمند سازي داخلي جهت اجراي پروژه هاي صنعتي و زیر بنایي روندي موفق و رو 

به رشد را  سپري کرده است.  
در این راستا اتخاذ سیاست هاي كالن اقتصادي و صنعتي و همگرایي بخشهاي خصوصي و 
دولتي و توسعه و استفاده از  منابع انساني متخصص همگام با همكاري سازنده با شركت هاي 
صنعتي پیشرو بین المللي نقش بسزایي در نتایج كسب  شده داشته است. آنچه بایستي پس 
از تثبیت این مرحله به آن توجه شود برنامه ریزي و سیاست گذاري براي حركت واقعي  و 

هدفمند به سوي صنعتي شدن است. 
در  خصوصا  دانشگاهي  مراكز  توسعه  و  جمعیت  افزایش  اخیر  دهه  سه  در  دیگر  سوي  از 
رشته هاي علوم پایه و مهندسي از  یك سو و تمایل دانش آموزان نخبه و با استعداد به تحصیل 

در این رشته ها سبب شد تا جمعیت باالیي از نیروهاي مستعد،  آموزش دیده و با انگیزه در 
رشته هاي علوم پایه و مهندسي وارد بازار كار شوند. این روند به گونه اي بود كه مراكز و 
پروژه  هاي صنعتي بستر الزم براي جذب این طیف از دانش آموختگان را نداشته و عدم 
سرمایه گذاري و نیز عدم به كارگیري  سیاست هاي حمایتي الزم از مراكز تحقیق و توسعه و 
مجتمع هاي صنعتي و تولیدي مبتني بر دانش و ارزش افزوده  تخصصي باال موجب مهاجرت 

بخشي از این نیروهاي به خارج از كشور شد.  

مفهوم "اقتصاد مقاومتي" در صنعت
توسعه سیاسي، اجتماعي و اقتصادي ایران و افزایش ضریب نفوذ آن در منطقه و جهان از 
یك سو و گام نهادن در مسیر  توسعه فناوري هاي راهبردي مانند انرژي هسته اي سبب شد 
تا قدرتهاي جهاني در صدد محدود نمودن و كند كردن این  روند توسعه اي برآمده و از كلیه 
ابزارهاي ممكن در زمینه هاي بازرگاني، صنعتي و بانكي در راستاي این هدف بهره برداري 
 نمایند. یكي از این ابزارها اعمال تحریم و محدودیت در تأمین و فروش تجهیزات صنعتي 
ترتیب  این  به  است.  بوده  پیچیده  پروژه هاي صنعتي  در  اجراي  و عدم مشاركت  پیشرفته 
چالشهاي عمده اي در مسیر اجراي پروژه هاي صنعتي و  زیربنایي ایجاد گردید. از سوي دیگر 
اعمال محدودیت بر بخش فروش و صادرات نفت و گاز به همراه تحریم هاي مالي و  بانكي 
باعث ایجاد كسري بودجه و بلوكه شدن درآمد حاصل از صادرات این محصوالت در خارج 

از كشور شد.  
از پیش  ایجاد شده، توجه بیش  این روند علي رغم چالش ها و محدودیتهاي  نتیجه مثبت 
مسئولین و دولتمردان به لزوم  حداقل ساختن وابستگي صنعتي و اجرایي از یكسو و از سوي 
دیگر توسعه سبد محصول اقنصاد ملي خصوصا در بخش  صادرات و تامین ارز بوده است. این 
دو مقوله در یك نقطه به یكدیگر همگرا مي شوند و آن توسعه و استفاده از اقتصاد  مبتني بر 
دانش، فناوري و تولید داخلي و عرضه آن به عنوان یك كاالي صادراتي با ارزش اقتصادي 
باال خصوصا در حوزه  كشورهاي منطقه است. بدین ترتیب عالوه بر تامین نیازهاي صنعتي و 
اجرایي از منابع داخلي و عدم وابستگي به خارج از  كشور و نیز زمینه سازي جهت صادرات 
محصوالت و خدمات فني و مهندسي، میزان اشتغال مولد براي اقشار متخصص و  آموزش 
دیده افزایش یافته و ثبات و امنیت ملي در حوزه هاي اقتصادي، صنعتي و اجتماعي تا میزان 
قالب توجهي افزایش  مي یابد. این روند مي تواند سیر گسترده مهاجرت نیروهاي متخصص 
و آموزش دیده را كه سرمایه ملي محسوب شده و  منابع زیادي صرف آموزش آنها شده است 
را متوقف و حتي معكوس کرده و توجه مراكز صنعتي دنیا را براي استفاده از این  سرمایه 
ارزشمند انساني به اقتصاد ایران جلب می کند. ذكر این نكته ضروري است كه اگر اشتغال در 
الیه فعالیتهاي  صنعتي و با بكار گیري اقشار نخبه و متخصص صورت گیرد، این اشتغال مانند 
دومینویي مثبت در همه الیه هاي جامعه  توسعه یافته و بصورت فراگیر طیف گسترده اي از 

بدنه اجتماع را زیر پوشش قرار مي دهد. 
بایستي توجه داشت كه سیاست تولید با هدف تأمین نیاز پروژه ها براي دهه هفتاد خصوصا با 
توجه به نوپا بودن فعالیت  شركت هاي داخلي در این صنعت و نیز حجم باالي پروژه هاي در 
دست اجرا سیاستي صحیح بوده است. اما آنچه بایستي  در زمان مناسب و به شكلي زیربنایي 
به آن توجه مي شد اعمال سیاست فناوري با هدف تولید بود. تولیدي كه نه صرفا با  هدف 
گذاري پروژه ها كه مستقال با هدف تولید و تولید براي رقابت و فروش، با هدف گذاري 
صادراتي و نیز تولید با هدف  ایجاد اشتغال مولد، دانش بنیان و پایدار ایجاد گردد. بخش عمده 
اي از این سیاست گذاري را مي توان در شاخص ها و  اهداف سند چشم انداز 1404 و  سایر 

اسناد باالدستي و توسعه اي كشور مشاهده کرد.  

اقتصاد مقاومتی؛ مسريی از اجرای پروژه های صنعتی به سوی صنعتی شدن

اميان رجايی؛ 
رئيس كميته تخصصی اتوماسيون و مخابرات سنديكای صنعت برق ايران



35

توجه به تحول در نظام آموزش عالي خصوصًا در بخش علوم پایه و مهندسي و ارتباط سازنده 
و هدفمند آن با صنعت یكي  از مهمترین شاخص هاي حركت به سوي صنعتي شدن مي باشد. 
مراكز دانشگاهي بایستي رسالت خود را از تربیت فارغ  التحصیل به تبدیل شدن به مراكز فكر 
و پیشرفت صنعت كشور ارتقا دهد و همانند بسیاري از كشورهاي توسعه یافته و  صنعتي به 

عنوان  بخشي از هسته مركزي تحقیق و توسعه صنعتي كشور عمل کند. 
مفهوم اقتصاد مقاومتي در صنعت نه به معناي كاهش و محدود كردن پروژه ها و یا استفاده 
از محصوالت و سیستمهاي  ارزان بي كیفیت كه به معناي توانمند سازي صنعتي و صنعتي 
نمودن تولیدات اقتصادي كشور است. اقتصاد مقاومتي در  صنعت صرفًا با انسجام و همگرایي 
بین سیاست و مدیریت كالن كشور با دانشگاه، صنعت و اقتصاد محقق شده و توجه  سایر 
كشورها را به صنعت كشور نه به عنوان نقطه ضعف و محل اعمال فشار كه به عنوان یك 

نقطه قوت جلب خواهد کرد. 

مسیر حركت صنعت برق
توسط  عمومًا  شصت  دهه  در  برق  صنعت  پروژه هاي  اجراي  و  ساخت  مهندسي،  طراحي، 
اعظم  بخش  متولي  ژاپني  و  اروپایي  مي  گرفت. شركت هاي  خارجي صورت  شركت هاي 
اجراي پروژه هاي شبكه برق كشور بودند. در دهه هفتاد و در  راستاي روند تشریح شده فوق، 
ایجاد و توسعه شركت هاي توانمند در حوزه اجراي پروژه هاي زیربنایي صنعت برق در  دستور 
كار قرار گرفت. تاسیس و توسعه شركت هایي مانند مپنا، فراب در بخش احداث نیروگاه ها 
و شركت هایي مانند  پارسیان و فولمن در بخش احداث پست هاي فشارقوي در همین راستا 

صورت گرفت.  
با توجه به حجم باالي ارزبري تجهیزات پروژه ها، خصوصًا تجهیزات فشارقوي، انتقال دانش 
فني و ایجاد مراكز ساخت  داخل با هدف تولید این تجهیزات و ارائه خدمات فني مربوطهدر 
قالب قراردادهاي تامین تجهیزات پروژه ها با شركتهاي  سازنده اروپایي و عمدتا در بخش 
ترانسفورماتور  و  ولتاژ  و  مبدل هاي جریان  كلید و سكسیونر،  )مانند  تجهیزات فشارقوي 
به  سرعت  نیز  و  محصوالت  گستره  هرچند  رسید.  انجام  به  نیرو  وزارت  توسط   قدرت( 
روزآوري آنها همگام با فناوري هاي روز،  تا كنون كمتر مد نظر بوده است. دلیل این امر 
سیاست گذاري، اولویت و افق تدوین شده براي این مراكز تولیدي بود كه  عبارت بود از 
تامین به موقع و مناسب تجهیزات مورد نیاز براي پروژه ها. در حقیقت در خصوص بسیاري 
از تجهیزات تولیدي  وابستگي به سازندگان خارجي در زمینه تامین قطعات گوناگون جهت 

ساخت تجهیزات همچنان وجود دارد.  
انتخاب تجهیزات جهت انتقال دانش فني و نهادینه نمودن فناوري ساخت و تدوین مراحل 
بومي سازي و راهبري محصول  از مراحل آزمایشگاهي و نمونه سازي تا ارایه به بازار بایستي 
با بررسي و مطالعه الزم در خصوص دوره تحول فناوري  محصوالت، نیازمندیها و قابلیت 
رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي، توانمندي هاي قابل دستیابي در حوزه فناوري و مواد 
 اولیه و نیز بسترهاي دانشگاهي و تحقیق و توسعه مورد نیاز صورت گیرد. بدیهي است در 
خصوص برخي تجهیزات، ایجاد  واحدهاي صنعتي ساخت در داخل كشور اقتصادي نیست. 
هرچند انتقال دانش فني مرتبط با طرح و ساخت و به كار گیري  كلیه تجهیزات همواره بایستي 

در اولویت سیاستهاي آموزشي و توسعه دانش فني صنعت برق قرار داشته باشد. 
برق  تجهیزات صنعت  بومي  تولید  گذاري جهت  سرمایه  شد  بیان  نیز  پیشتر  كه  همانطور 
عموما در بخش تجهیزات فشارقوي و  نیز كابل و تابلوهاي برق و برخي اقالم جانبي دیگر 
صورت گرفته است. این تجهیزات همگي تجهیزاتي سخت افزاري و  غیر هوشمند بوده و 
پروسه تولید آنها عمدتا مكانیكي و شیمیایي است. در حوزه تجهیزات و سیستمهاي هوشمند 
مانند  سیستم هاي اتوماسیون شبكه قدرت و رله هاي حفاظتي عواملي مانند سرعت تغییرات 
فناوري و پیچیدگي و تنوع فناوري  هاي به كار رفته و نیز عدم بسترسازي الزم در بخش 
سیاست هاي حمایتي تولید و روش هاي اجرایي و قراردادهاي پروژه  ها باعث كندي حركت 

در این بخش بوده است. 
از سوي دیگر بایستي توجه داشت كه ارایه خدمات مهندسي این سیستمها یكي از مهمترین 
محصوالت این حوزه مي باشد  كه با توجه به پتانسیل باالي منابع انساني در این بخش مي 
تواند یكي از بسترهاي توسعه اقتصادي در صنعت برق خصوصا  در بخش صادرات خدمات 

مهندسي و سیستم هاي مهندسي شده قرارگیرد.  

مانند  این حوزه  بومي سازي محصوالت  از موارد شاید  بایستي توجه کرد كه در بسیاري 
بر  اما بستر سازي و سرمایه گذاري  باشد.  نداشته  برخي رله هاي حفاظتي صرفه  اقتصادي 
روي محصولي به نام خدمات مهندسي مي تواند مسیري امن و  تضمین شده را براي توسعه و 
تثبیت اجرا و بهره برداري صحیح این سیستمها و صادرات مربوطه فراهم کند. در كلیه بخش 
انتقال دانش فني و فناوري   هاي مهندسي و ساخت، همكاري گسترده و انجام پروژه هاي 
با شركتهاي پیشرو در این زمینه  نقشي محوري و تعیین كننده دارد. این روند مي تواند به 
مشاركت شركت ها و متخصصین ایراني در پروژه هاي اجرایي و  تولیدي صنعتي بین المللي 

منتج شود. 
در این راستا بایستي با توجه به ساختار و پیچیدگي این سیستم ها و فناوري هاي به كار رفته 
در آن ابتدا نسبت به بومي  سازي دانش و تخصص هاي مربوطه و به روز سازي مدارك فني 
و اسناد قراردادي و روش اجراي پروژه ها اقدام کرد. در  مرحله بعد شركت هاي مهندسي و 
سازنده بایستي با نگاه به بازارهاي بین المللي ضمن توسعه و ارتقا زیرساخت هاي  مهندسي، 
تولیدي و اجرایي نسبت به انتخاب محصوالت مناسب جهت انتقال دانش فني و بومي سازي 
افزایي شركت هاي  اقدام کنند. بدیهي است همگرایي و هم  یا مشاركت در  ساخت آنها  و 

مهندسي و تولیدي در این خصوص مي تواند  موفقیت و تداوم این حركت را تضمین کند.  

كالم آخر
حركت هدفمند و پایدار به سوي صنعتي شدن و به بیان دیگر سیاست فناوري با هدف تولید 
رقابتي، سیاستي فراگیر و  زیربنایي بوده و بنابراین اتخاذ آن توسط دولتمردان نیازمند ایجاد 
زیرساخت هاي الزم و قوانین و آیین نامه هاي مربوطه  بوده و بازنگري و همگرایي بنیادین را 
در بخشهاي دانشگاهي و شركتهاي سازنده و مهندسي طلب مي كند. جهت گیري  بودجه اي در 
راستاي سرمایه گذاري مناسب و كارامد در بخش فناوري و توامان ارایه فناوري بومي شده 
به بازارهاي جهاني  به همراه حفظ بودجه عمراني مصوب به منزله موتور محركه اصلي بخش 
تولید و مهندسي كه با تصویب و اجراي قوانین و  آئین نامه هاي كارامد، تخصصي و به روز 

توام باشد مي تواند ریل گذاري مسیر توسعه صنعتي را تضمین و تسریع کند. 
در حقیقت تخصیص هدفمند و برنامه ریزي شده بودجه هاي تحقیق و توسعه و حفظ بودجه 
عمراني با ایجاد روند توسعه  صنعتي پایدار، مهمترین حمایت از بودجه جاري محسوب شده 
و با ایجاد رونق و درآمد مناسب براي بخش گسترده اي از  اقشار جامعه، امكان برنامه ریزي 
دقیق تر و تخصصي تر را براي تعیین و تخصصي بودجه جاري فراهم مي کند. محدود  شدن 
پرداخت یارانه به بیمه بیكاري، كاهش بودجه مورد نیاز جهت بهداشت و درمان و افزایش 
پارامترهاي امنیت اجتماعي  و در نتیجه كاهش بزه در جامعه از این جمله اند. از سوي دیگر 
مكانیزم هاي  كیفي  و  توسعه  كمي  شدن ضمن  مسیر صنعتي  در  حركت  و  گذاري  سرمایه 
اقتصادي كشور باعث ایجاد ارتباطات راهبردي صنعتي و بازرگاني با سایر كشورها و ارتقا 
جایگاه  كشور در منطقه و جهان و افزایش قدرت و امنیت ملي مي گردد كه این همه جزو مهم 

ترین شاخص ها و اهداف تحقق  اقتصاد مقاومتي است. 
در حوزه صنعت برق با توجه به تجارب ارزشمند به دست آمده و وجود منابع انساني مستعد، 
متخصص و باانگیزه، سیاست  گذاري و سرمایه گذاري مناسب و هدفمند بر روي ایجاد مراكز 
تحقیق و توسعه و تولیدي در سطح رقابت جهاني و نیز  توسعه و حمایت از شركت هاي ارایه 
كننده خدمات فني و مهندسي خصوصا در بخش سیستم هاي مهندسي شده مانند  سیستمهاي 
اتوماسیون و مخابرات مي تواند ضمن ایجاد توانمندي صنعتي الزم، این صنعت را به صنعتي 
پویا و با ارزش  اقتصادي باال تبدیل کرده كه عالوه بر تامین نیاز پروژه هاي اجرایي و ایجاد 

اشتغال مولد و پایدار، بخش ارزشمندي از سبد  محصوالت صادراتي كشور شود .  
در این راستا مفهوم صنعتي شدن نه به معناي تولید كلیه تجهیزات صنعتي در درون كشور با 
هر قیمت و هر كیفتي كه به  معناي بومي سازي تخصص و دانش ساخت و اجراي تجهیزات 
ارزیابي هاي  و  مطالعات  سیستم ها  براساس  و  تجهیزات  تولید  سازي  بومي  و  سیستم ها  و 

تخصصي و اقتصادي و تعامل سازنده با مراكز پیشرو صنعتي دنیا است. 
از مرحله اجراي پروژه هاي  برنامه ریزي شده  با مفهوم حركت منسجم و  اقتصاد مقاومتي 
بزرگ صنعتي و زیربنایي به سوي  صنعتي شدن اقتصاد، با بومي سازي تخصص و فناوري و 

همگرایي منابع با توانمندیها قابل تحقق خواهد بود. 
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ســندیکای صنعت برق ایران بیست و پنجم 
خرداد ماه، سمیناری با عنوان تبیین فرصت ها 
و چالش های قانون رفــع موانع تولید رقابت 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرد.
در این ســمینار که در محل تاالر فردوســی 
پژوهشــگاه نیــرو برگزار شــد، عــالوه بر 
مدیران بیش از هشتاد شرکت عضو سندیکا، 
میهمانانی از وزارت نیرو، شــرکت مپنا، خانه 
صنعت و معدن، مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی و تشــکل های اقتصادی 

مرتبط نیز حضور داشتند. 
دکتر ســید هادی موســوی نیک، مســوول 
کارگروه بررســی الیحــه رفع موانــع تولید 
رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشــور، ضمن 
ارایــه جزییــات تدوین و محتویــات قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر، سیاســت های 
مختلف این قانون را چهار محور قواعد تسویه 
بدهی های دولــت، رفع موانــع و حمایت از 
تولید و اصالح نظام بانکی، قوانین تســهیل 
تولید و صادرات و نیز افزایش سرمایه گذاری 
در انرژی و بهینه ســازی مصرف انرژی مورد 

تحلیل و بررسی قرار داد.
مدیر گروه اقتصاد کالن و مدل ســازی مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، در 
ابتدا با اشــاره مبسوطی به شــرایط طراحی و 
تدوین قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر 
از نظــر وضعیت رکودی اقتصاد کشــور طی 
چندیــن فصل پیاپی در ســال های 91 تا 93 
بیان داشت: در این شــرایط که با رشد منفی 
در تولید ناخالص ملــی و مهمتر از آن درآمد 
ملی به میزان منفی 17 درصد بوده ایم، تحلیل 

دولت از عوامل بروز رکود تورمی ســال های 
اخیر حــول 4 محور بــا عناویــن تکانه های 
اولیه تحریــم و کاهش ارزش افــزوده نفت، 
عوامل انتشــار در مورد تالطمــات ارزی و 
محدودیت هــای وارداتی عرضــه و تقاضا، 
عوامل زمینه ساز ناشــی از وابستگی تولید و 
بودجه به انرژی و تامین های مالی وابســته به 
بانک ها و نهایتا عوامل انتقال دهنده در طول 
زمان با وجــود کاهش در ســرمایه گذاری و 
تقاضــای کل، قابــل جمع بندی  اســت. وی 
افــزود: در چنین شــرایطی واضح اســت که 
نخســتین بخش متضرر و دچار افت خدمات 
خواهد بود که با تنگناهایی در زمینه های مالی 
بنگاههــا و کمبود تقاضاهای موثر در مســیر 

خروج از رکود روبرو هستند.
وی ضمن اشاره به ارایه شــدن  هفت  الیحه 
و طرح پیشــنهادی دیگــر در صحن مجلس، 
جهــت تدوین قانونــی در این زمینــه و بیان 
قواعدی در بررســی پیشــنهادها، قانون رفع 
موانع تولید را به جهت توجه به موارد ارتباط 
تهاتری دولت و بخش غیر دولتی که در مواد 
1 تا 3 این قانون مد نظر قرا گرفته و نیز دیگر 
ابعاد این ارتباط در حوزه تسهیالت صندوق 
توسعه ملی، تعهد خریداری کاال ها و خدمات 
بخش خصوصی به مدت پنجاه ســال توسط 
پرداخت یارانه یا کمک زیان برای طرح های 
فاقد سودآوری، دارای مزیت نسبت به دیگر 
موارد پیشــنهادی عنوان کرد و توجه آن را به 
روند کاهنده و ســهم ناچیز بهره وری که منجر 
به وابستگی هر چه بیشتر به درامد های نفتی و 
مشکالت ناشی از آن به عنوان یکی دیگر از 

موانع پیش رو خاطر نشان ساخت.    
در همین راســتا مواد مرتبط با سیستم بانکی، 
بازار ســرمایه و تامین اجتماعــی  و نیز مواد 
مالیاتی موجــود در قانون رفــع موانع تولید 
رقابت پذیر به تفصیل شــرح داده شد و نهایتا 
فرصت ها و چالش های مرتبط با آن در حوزه 
انرژی و برق در زمینه هایی چون موانع موجود 
در  تایید توجیه فنی طرح ها در شورای اقتصاد 
که در مورد پروژه های کوچک مقیاس موجب 
تاخیر غیرضروری در روند کار می شود، لزوم 
اجرایی شدن تعهد دولت مبنی بر بازپرداخت 
اصل و سود ســرمایه گذاری و دیگر موارد در 
خصوص طرح هایی کــه با افزایش درامد و یا 
کاهش هزینه های عمومی روبرو هستند و نیز 
اجازه بازخرید هزینه های صرفه جویی شــده 
از اشــخاص یا حقوقی غیر دولتی در مواردی 
چون آب، بــرق، گاز، فراورده هــای نفتی و 

سایر کاالها، مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامــه ایــن نشســت حاضرین بــا بیان 
پرسش هایی به بیان دغدغه ها و ابهامات خود 
در ارتباط با قانون رفع موانع تولید خصوصا 
در مــورد ضمانت اجرایی  و مــواد مرتبط با 
تامیــن اجتماعی و نیز جایگاه شــرکت های 
دانش بنیــان در بند های 42 تا 44 این قانون 

پرداختند.  
 در پایان غیاث الدین، دبیر سندیکای صنعت 
برق ایــران ضمن تشــکر از حضــور فعال 
شــرکت کنندگان در این ســمینار از تشکیل 
کارگروه وزارت نیرو جهت بررسی دقیق تر 
مواد مختلف این قانون در ارتباط با صنعت 

برق، به دبیــری معاونت مدیر کل دفتر تنظیم 
مقــررات در بــازار آب و برق و بــا حضور 
نمایندگان ســندیکا خبر داد و افــزود: مقرر 
شده است به منظور کسب نظرات و سواالت 
فعالین این صنعت، در سایت سندیکا بخشی 
را مهیا کنیم تا با جمع بندی این نظرات در طی 
دوماهه فرصت موجود تا تصویب نهایی این 
قانون  که حاوی 28 آیین نامه اجرایی است، 
نظرات شما را در کارگروه های مذکور بازتاب 
دهیــم. وی با بیان این موضوع خاطر نشــان 
ساخت بنا به پیشنهاد اعضا و دیگر فعالین این 
عرصه سندیکای صنعت برق آمادگی و تالش 
دارد تــا در خصوص برخــی بخش های این 
قانون از جمله بنــد 12  آن که به طور ویژه به 
موضوعات صنعت برق و انرژی می پردازد، 
سمینارها ئو نشست های مشابهی برگزار کند.

دبیر ســندیکای صنعت برق ایــران و عضو 
ســابق پژوهشــگاه نیرو در پی پرسش ها ی 
صورت گرفتــه در خصوص قانــون مالیات 
بر ارزش افزوده یادآورشــد سندیکا در حال 
پیگیری مســتمری از مســئولین امر است تا 
اقدامات مشابهی از جمله برگزاری سمینار و 
کارگروه های تخصصی مشترک در مورد این 
قانون نیز به انجام رساند. وی همچنین خاطر 
نشان شد این ســندیکا در حال امضای تفاهم 
نامه ای جهت  برقراری همکاری های وسیعی 
با پژوهشــگاه نیرو در موارد متعددی و از آن 
جمله بهره برداری از امکانات این پژوهشگاه 
برای برگزاری سمینارها و نشست های مورد 

نیاز خواهد بود. 

درسمیناریبههمتسندیکایصنعتبرقایرانمطرحشد

شرایطتدوینودغدغههای
اجرایقانونرفعموانعتولیدرقابتپذیر



تریبون آزاد

بر  عالوه  تا  است  فرصتی  نمایشگاه ها  همیشه 
آشنایی با اعضای جدید سندیکا، با شرکت ها و 
محصوالت  جدیدشان آشنا شد. به عالوه در این 
فرصت می توان گپ و گفتی کوتاه هم با برخی از 
آن ها انجام داد، سخنان و درد دل هایشان را شنید 

و برنامه هایشان برای  آینده را جویا شد. 
که  توزیع  بین المللی  نمایشگاه  بیستمین 
برگزار  زاهدان  در  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
تنی  با  گو  و  گفت  تا  ضمن  شد  فرصتی  هم  شد 
چند از مدیران شرکت های عضو سندیکا، ضمن 
تشکل،    این  عملکرد  درباره  آنان  از  نظرخواهی 
و  جویاشده  را  جاری  سال  برای  برنامه هایشان 
مورد  را  توزیع  بخش  مشکالت  و  مسایل  البته 
بررسی قرار دهیم. آن چه در پی می آید ماحصل 
 گفت و گوی کوتاه "ستبران"با نمایندگان و مدیران 
نتکو،  افزار آزما،  الکترونیک  عامل شرکت های 
نوژن مبنا و آرین کلید  پارس در حاشیه بیستمین 

نمایشگاه بین المللی توزیع در زاهدان است. 

درحاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی توزیع مطرح شد

پیش بینی اعضای سندیکا از سال 94  
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مهندس محمدرضا گودرزی گفت: اولین مشــکلی که در حوزه توزیع وجود دارد این 
است که به دستورالعمل های تدوین شده عمل نمی شود. زیرا براساس یک دستورالعمل 
قرار شده است  کیفیت یکسری از محصوالت مورد ارزیابی قرار بگیرد و گواهی نامه 
ها ومجوزهای اســتاندارد برای برندها صادر شود تا بتوانند در  مناقصات و معامالت 
شرکت کنند اما، متاسفانه االن مسئله ای که صنعت برق را به چالش کشیده و شرکت 
های توزیع به طور مداوم با  آن دســت و پنجه نرم می کنند این است که شرکت توانیر 
گواهی نامه هایی را برای برخی شــرکت ها صادر می کند که کیفیت آن جنس  در حد 
نرمال و مطلوب نیست و از طرفی دیگر اقالمی با کیفیت باال در کنار اقالمی با کیفیت 
پایین در یک وندور لیست در کنار هم  مشاهده می شــود .و این برای رقابت با توجه 
به تعیین فرمول برنده و ضریب ارزیابی و تاثیر فنی مســئله ساز شده است؛ به نحوی 
که یک  کنتور با کیفیت بســیار پایین به خاطر ارزان تر بودن بازار را تســخیر می کند 

درحالی که یک کنتور تایید شده از بازار جمع آوری شده  است . 
وی سپس ادامه داد : توقع ما این است که توانیر در مبحث انتخاب و دادن گواهی نامه 
احراز استانداردها وارد عمل شود واین مسئله را  باجدیت بیشتری دنبال کند که تجربه 
های منفی که شــرکت های توزیع با توجه به خرابی های فراوان کنتور داشته اند دچار 

این آسیب  نشوند. 
گودرزی مسئله دوم شــرکت های توزیع را بحث نقدینگی عنوان و خاطرنشان کرد: 
متاسفانه تزریق نقدینگی به بخش توزیع خیلی کم  است و هر شرکتی که با توزیع کار 
می کند حجم زیــادی از مطالبات و معوقات دارد به طور مثــال افزار آزما حدود 03 
میلیارد تومان  مطالبات معوق دارد که برای هر تولید کننده ای این مســئله کمرشکن 
اســت. و اگر همین بحث تحریم ها و بهره بانکی را لحاظ کنید  شــرکت ها محکوم به 
نابودی هستند چه برســد به این که مطالبات دوساله و سه ســاله و یا بیشتر هم داشته 

باشند. 
وی ســپس تاکید کرد: دولت و وزارت نیــرو حتما باید وارد عمل شــوند و تدبیری 
بیاندیشــند که  این معوقات هرچه زودتر پرداخت شــود وگرنه آسیب اصلی را پیکر 
اصلی صنعت بــرق خواهد دید .زیرا اکنــون در بحث نوآوری هــا و تولید  چیزی از 
کشورهای خارجی کم نداریم  وفقط حمایت مالی می تواند به رشد آن ها کمک کند و 

بهتر است از این پتانسل برای صادرات  هم استفاده شود. 
گودرزی درادامه ســخنان خود درباره نقش سندیکا در حل مشکالت شرکت ها گفت 

: خوشــبختانه سندیکای صنعت برق یک تشکل بســیار  موفق و خانواده ای بزرگ از 
اهالی صنعت برق است.کمتر تشکلی با چنین ظرفیت و توانمندی در کشور داریم که 
چنین قالب خوب و  منظمی داشته باشد.طبیعتا فرمایشاتی که از سوی مدیران سندیکا 

به گوش مدیران ارشد صنعت برق می رسد حائز اهمیت است. 
وی سپس افزود:  لذابه نظر من اگر سندیکا در حوزه مدیریت تجدید نظر کرده و قوی 
تر وارد عمل شود و فرامین و خواسته هایش را به  صورت جدی تری به گوش مدیران 
صنعت برق برساند و با آنان مطرح کند قطعا نتیجه مثبت تری خواهد گرفت.هرچند 
این گفته من به  این معنا نیست که مدیریت ســندیکا تاکنون ضعیف بوده  است.اما با 
توجه به وزنه و حجم و تعداد عضوی که سندیکا دارد بهتر است که  اعضا به صورت یک 
تشکمل رســمی تر و جدی تر در کشور شناخته شود زیرا هر کجا که نام سندیکا وجود 
داشته است ما با آرامش  خیال بیشتری وارد عرصه شده ایم. مدیرفروش بخش کنتور  
 شرکت الکترونیک افزار آزما درباره برنامه های این شرکت برای سالجاری به  ستبران 
گفت : شرکت افزار آزما شرکتی کامال بومی اســت و تمام محصوالتش را از ابتدا تا 

انتها همواره در داخل طراحی و ساخته است. 
شــرکت افزارآزما دو تکیه گاه اصلی دارد .نخســت انجام تعهــدات و خوش قولی به 
معنای واقعی کلمه و ایجاد ثبات و اطمینان مشتری است  به نحوی که همه مشتریان از 
همکاری با افزار آزما ابراز رضایت دارند. ودوم بحث هوشمند سازی است زیرا  جهان 
به سمتی می رود که  بحث هوشمند سازی باید مورد توجه قرار بگیرد و کنتور قسمتی 

است در صنعت برق که باید هوشمند باشد. 
به گفته گودرزی افزار آزما برنامه اش را در جهت رســیدن به ســبد کامل محصوالت 
هوشــمند در دســت دارد و انشــاهلل در ســالجاری اخبار  فوق العاده ای در باره ارائه 
محصوالت هوشمند و جدید به بازار صنعت برق خواهید شنید. ضمن این که فعالیت 
های زیادی در صادرات  دانش فنی انجام داده ایم و امیدواریم سالجاری به همراه اخبار 
خوش ساخت محصوالت هوشــمند اخبار خوشــی هم از صدور دانش فنی  به خارج 
کشور داشته باشــیم. وی ادامه داد : برای اولین گام این شرکت به عنوان اولین شرکت 
دریافت کننده کنتور ســه فاز دیجیتال در  خصوص کنتورهــای چند تعرفه با توجه به 
الزامات جدید توانیر  شــناخته شده اســت و  اکنون این گواهی در دست شرکت افزار 

آزماست. 

سندیکاقویترواردعملشود
مهندسمحمدرضاگودرزی؛مدیرفروشبخشکنتورشرکتالکترونیکافزارآزما
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مدیرعامل شــرکت آرین کلید پارس از سندیکا در خواســت کرد تا کمیته کلید سازان هم دراین 
تشــکل ایجاد شود. مهندس عاشوری که با  ســتبران گفت و گو می کرد با اشاره به این موضوع که 
عالوه بر بحران نقدینگی که همه شــرکت ها با آن دست و پنجه نرم می کنند به  مشکل شرکت سه 
ساله خود اشاره کرد و گفت : شرکت های توزیع دربرابر شرکت های تازه کار و برخی محصوالت 
جدید  مقاومت  نشــان می دهند .ما دراســتان فارس و خوزســتان که آغاز به کار کردیم به خاطر 
قابلیت های جدید محصوالتمان مورد اســتقبال  قرارگرفتیم اما دراستان ها ی دیگر هنوز موفق 

نشده ایم. 
مدیرعامل آرین کلید پارس درباره مطالبات شرکت خود و حجم این مطالبات اظهار کرد: شرکت 
ما دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان  باشــرکت های توزیع کار کرده اســت ،اما در حال حاضر به 

غیر از ارزش افزوده حدود پانصد میلیون تومان طلبکار هستیم و بازهم از  شرایط راضی هستیم. 
عاشــوری درباره پیش بینی خود از ســال جاری در حوزه توزیع گفت: سال 94 برای ما به خاطر 
نمایشگاه توزیع خوب شروع شد چرا که  بدون بروکراســی های اداری توانستیم با مدیران ارشد 

گفت و گو کنیم. 
مدیرعامل آرین کلید پارس سپس ادامه داد : برای بحث تحریم ها و فعالیت راحت تر شرکت های 
توزیع امیدواریم هرچــه زودتر آثار  مثبت لغو تحریم ها در صنعت برق هم خود را نشــان بدهد.
چرا که سیستم های توزیع و برق فشار قوی آن قدر  به روز نیستند که  بگوییم فالن تکنولوژی را 
نداریم اما مدیران ارشد خیلی خوش بین بودند و می گفتند بعد از برداشتن تحریم ها بتوانند برنامه 

ریزی خیلی  خوبی برای سال بعد و تعریف پروژه های جدید در حوزه توسعه داشته باشند. 
وی درباره ارزیابی عملکرد سندیکا درباره نمایشگاه توزیع آن را  متوسط خواند و گفت: نماینده 
ما سندیکاســت و انتظار داشتیم ســندیکا  به عنوان یک رهبر  برنامه مشخصی را برای نمایشگاه 

توزیع داشته باشد .  
عاشوری درمورد توقع شرکتش از سندیکا درسالجاری گفت: ازسندیکا درخواست داریم رابطه 
خود را باســازندگان افزایش دهد؛االن ارتباط  ما با سندیکا در حد ارسال خبرنامه وایمیل است.
اما کاش این رابطه بیشتر شود وکمیته های تخصصی مثال کمیته کلیدسازان را هم  تشکیل بدهند 
چون در ایران حدود 7 تا 8 شرکت کلید ساز هستند و ضرورت دارد که این کمیته هم شکل بگیرد. 
وی ادامه داد: در واقع جایگاه ما در سندیکا مشخص نیست.البته ما باید از سندیکا هم درخواست 

خود را مطرح کنیم و بعد ابراز نارضایتی کنیم. 
به گفته وی شــرکت آرین کلید پارس از سه ســال پیش کار خود را با وارد کردن سکسیون های 
گازی و کامپکت ودژانکتور خال شــروع  کرد وســال 92 کار را با واردات سکسیونرهای هوایی 

اتورکتوزر و اوتوسکشن رایزر را برای خطوط هوایی شرکت توزیع ادامه داد. 
عاشــوری افزود: ســپس با پیگیری هایی که انجام دادیم لیســانس مونتاژ کلید های هوایی را از 
شــرکت ای ان تکنولوژی کره جنوبی گرفتیم  و قرارداد ما در سفارت ایران در سئول امضا شد. به 
گفته این فعال صنعت برق شــرکت آرین کلید پارس اوایل سال 93 مطالعات  اوتوماسیون های 
شبکه برق را شــروع کرده و با پروژه فارس تجاری شده اســت و االن در فارس 150 سکسیونر 
هوایی موتوردار با قابلیت  اوتوماسیون وجود داردوبرنامه سال 94 این شرکت این است که بحث 

اتوماسیون شمال عراق را هم با همکاری این شرکت کره ای انجام  دهد. 

افقروشنیدرانتظارصنعتبرقاست
مهندسمهرانعاشوری؛مدیرعاملشرکتآرینکلیدپارس

مهندس محمود دهقان مدیرعامل شرکت نوژن مبنا در گفت 
و گو با ستبران درباره مسایل ومشکالتی که صنعت توزیع با 
آن روبروست  گفت:عمده ترین مشکل این صنعت پرداخت 
هاســت و از هر زاویه ای که به مســئله نگاه کنیم می بینیم که 

ریشه اکثر گرفتاری ها در  همین پرداخت های معوقه است. 
به گفته وی باید به شرکت های توزیع توجه بیشتری نشان داده 
شود و مطالبات آن ها به موقع پرداخت شود زیرا شرایطی به 
وجودآمده  است که مثال شرکتی قیمت کابل خود را به دوبرابر 
افزایش می  دهند تا تاخیر درپرداخت هایش هم جبران شود. 

دهقان سپس با اشاره به این موضوع که تنها با شرکت توزیع 
زاهــدان کار می کند اظهــار کرد: به خاطر عــدم همکاری که 
شرکت های  توزیع دیگر دارند تنها با توزیع همدان و البته با 
پست سازان همکاری داریم  و به آن ها قطعات فلزی پست 

را می دهیم. 
مدیرعامل نــوژن مبنا در ادامه گفت وگوی خــود با توجه به 
تحوالت رخ داده در ســطح کالن کشور در مورد پیش بینی 
خود از سال 94  گفت:امیدواریم که درسال جاری اکثر پروژه 
ها فعال شود وپست سازان و دکل سازان بیشتر فعال شوند.
اما به نظر می رسد با توجه به همه جهات افق روشنی در انتظار 

صنعت برق است. 
وی عملکــرد ســندیکا را در حوزه صنعت بــرق و ارتباط با 
اعضــای خود خوب ارزیابی کرد و گفت : ســندیکا تشــکل 
پرکاری اســت که با  مدیریت خوب همواره پیگیر مســایل 
شرکت های حوزه صنعت برق است و ما نمره 100 به سندیکا 

می دهیم. 
دهقان در پایان درمورد شرکت خود و محصوالتش توضیح 
داد: همواره سعی ما براین اســت تولید داخلی داشته باشیم و 
قطعات خوب و با  کیفیت را به دســت مشتریان و متقاضیان 

برسانیم. 

افقروشنیدرانتظار
صنعتبرقاست

مهندسمحموددهقان؛مدیرعاملشرکتنوژنمبنا
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غنی زاده درباره چالش ها و مســایل و مشکالت شرکت های توزیع گفت: بزرگترین 
مشکلی که شرکت های توزیع با آن دست و پنجه نرم  می کنند مطالبات معوقه و طلب 

هایی است که دارند. 
مدیرعامل شرکت نتکوکه با " ستبران" گفت و گو می کرد سپس درباره دومین مشکل 
شرکت های توزیع خاطر نشان کرد : دومین  مشکلی که شرکت های توزیع با آن روبرو 
هستند مســئله ارتباط قدرتمند سندیکا با توانیر است واین ارتباط کمتر مشاهده شده 
اســت.ما  به عنوان شرکت های تولید کننده مسایل و مشــکالت خود را با سندیکا در 
میان می گذاریم ،اما گویی ســندیکا تریبونی برای بیان این  مشکالت است و در واقع 
کمتر به نتیجه مطلوب می رسیم. وی در ادامه با ارائه مثالی توضیح داد : من یک یراق 
ساز هستم و برای یراق  آالت خطوط انتقال و توزیع پیگیر وندورلیست توانیر هستیم.

سه سال اســت عضو سندیکاشده ایم تا پیگیر این مسئله باشــیم و وندور مد  نظر مارا 
توانیر تحویل بدهد ولی پاسخی دریافت نکرده ایم و 14 شرکت پیگیر این مسئله هم 

چنان بی جواب مانده اند. 
مدیرعامل نتکو  ادامه داد : در واقع باید گفت ســندیکا جایگاه قدرتمند در کنار توانیر 
را ندارد و حتی برای برگزاری یک جلســه با توانیر  دچار مشکل هستیم.بنابراین این 
شرایط نشــان دهنده ضرورت افزایش توان و قدرت عملی و اجرایی سندیکاست و 
این درشرایطی است که  سندیکا باید به عنوان بازوی توانای توانیرباشد و حال این طور 

نیست. 
غنی زاده درباره اقداماتی که ســندیکا می تواند انجام بدهد گفت: اگر توانیر سندیکا را 
درجایگاه یک شــرکت خصوصی که بتوان با آن  قرارداد منعقد کردببیند و در ماجرای 
وندور لیست از سندیکا بخواهد چند شــرکت را معرفی کند که در هربخش به عنوان 

بازرس نگاه  حقوقی به این مسئله داشته باشد احتمال نتیجه گرفتن زیاد خواهد بود. 

مدیرعامل نتکــو در باره کابل خود نگهــدار گفت :پولی که پروژه ما نیــاز دارد روی 
تیرهای برق اســت وفقط توانیرباید مجوز اجرا بدهد. چون  ما همان ســیم مسی را به 
کابل خودنگهدار تبدیل می کنیم بنابراین با همان پول سیم مسی هم می شود کابل ها را 
عوض کرد و هم  یراق خرید و هم مبلغی اضافه خواهد آمد که در بخش توسعه و احداث 
بین پیمانکاران توزیع شود. به خاطر همین و با توجه به الزامی که  برای کاهش تلفات 

داریم به نظر می رسد امسال برای یراق سازان کابل خودنگهدار سال مهمی باشد. 
وی درباره اهمیت کابل هــای خودنگهدار توضیح داد: کابــل خودنگهدار راه نجات 
نیســت راه اصالح است هرچند که اصالح هم نیاز به  بررســی دارد و به نظر می رسد 
چنین نگاه عمیقی در شرکت های توزیع وبرنامه ریزی وجود نداشته است وعملکردی 

هیجانی است که  برای ارائه آمار و ... صورت می گیرد. 
به گفته غنی زاده صرف تعویض کابل ها کافی نیســت بلکه باید دید شبکه معادلی که 

قرار می گیرد پاسخگوی نیاز و ظرفیت استفاده  قبلی بوده است یا خیر. 
مدیرعامل نتکو درباره پیش بینی خود در ســال 94 خاطرنشــان کرد: بیشترین توان 
خود را براین گذاشته ایم که گواهی های  شورای  ارزیابی توانیر را بگیریم و امیدواریم 
شــرکت توانیر هرچه زودتر این گواهی هــا را الزام کرده و وندور خــود را اعالم کند 
وگرنه بدنه شرکت  های توزیع صدمه زیادی خواهند دید چون دوغ و دوشاب در وندور 
شرکت های توزیع درکنار هم هستند و قطعات با کیفیت بسیار  نازل در کنار قطعاتی با 
کیفیت بسیار باال قرار دارند وسوالی که مطرح می شود این است که این ها چگونه در 

لیست قیمتی باهم رقابت  خواهند کرد؟
وی در پایان ابراز امیدواری کرد:  امیدواریم که توانیر هرچه سریع تر وارد بحث یراق 
آالت شــود چراکه هر یک روز تعویق دراین مســئله  تاوان میلیاردی برای توانیر به 

دنبال خواهد داشت کما این که تا االن هم این گونه بوده است. 

جایگاهسندیکاتثبیتشدهنیست

مهندسمجیدغنیزاده،مدیرعاملشرکتنتکو
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متن زیر قسمتی از مقاله منتشر شده در زمان معرفی جناب 
آقــای مهندس چیت چیان بــه عنوان وزیر  نیــرو در دولت 
یازدهــم و خطاب به  نمایندگان محترم مجلس بود و مولف 
با شناخت و باور کامل به  راهبرد ضرورت توسعه سیاست 
بهر ه وری انرژی و شناخت از آگاهی و دانش شخص معرفی 
شــده   برای تصدی وزارت و به دور از هر گونه رویکردهای 
سیاسی و باندبازی و یا انتظاری نسبت به نگارش  و انتشار 
آن اقدام کرد و کماکان نیز بر این باور نیز  کماکان می باشد . 

سخنی با نمایندگان محترم مجلس21) مرداد 1392 ( 
وزیر پیشنهادی نیرو ؛ پیشــرو در مدیریت مصرف انرژی 

وتوسعه استفاده از انرژی های نو

 )ازانجــا که یکــی از رویکردهــای راهبــردی نمایندگان 
محتــرم مجلس و خصوصا اعضا محترم کمیســیون انرژی 
کاهش شــدت  مصرف انرژی اســت خوشــبختانه یکی از 
توانمندی هــای بارز جنــاب اقای مهندس چیــت چیان به 
 )energyman ( عنوان وزیر پیشنهادی نیرو  انرژی من
بودن ایشان اســت. وزیر محترم پیشنهادی وزارت نیرو از 
صاحبنظران و مدیران متخصــص  و  عالقه مند به مباحث 
مرتبط با توسعه استفاده از انرژی های نو و افزایش بهر ه وری 
انرژی هستند و بی شک نقش  انکارناپذیری در همه جهت 
گیری ها و سرمایه گذاری های انجام شده در مباحث فوق در 
وزارت نیرو داشــته اند. پیگیری و  مدیریت برای تشکیل 
شرکت های سابا وســانا، احداث ازمایشــگاه ملی انرژی، 
احداث مرکز ملی آموزش مدیریت مصرف  انرژی در تبریز 
با همکاری جایکا، شــکل دهــی و هدایت بخش خصوصی 
برای ورود به مباحث مرتبط به بهینه سازی انرژی،  فرهنگ 
ســازی مدیریت مصرف انرژی از طریق انجام ممیزی های 
انــرژی، ایجاد انجمن دوســتان انــرژی، چــاپ و توزیع 
 جزوات آموزشــی و همچنین مدیریت بر توســعه استفاده 
از انرژی های نو در سطح کشــور و فعالیت های اموزشی و 

ترویجی  مختلف در زمینه های فــوق در کارنامه مدیریتی 
اقای مهندس چیت چیان مشاهده می شود و همه کارشناسان 
و مدیرانی که  در صنعت بهینه سازی انرژی و توسعه استفاده 
از انرژی های نو فعالیت دارند از تالش و زحمات خستگی 
ناپذیر ایشــان برای  فرهنگ ســازی و توسعه این بخش از 
صنعت به نیکی یاد می کنند و انتخاب ایشان را شروع فصل 

نوین و پرباری برای  مدیریت انرژی کشور می دانند.( 
رویکرد وعملکــرد جناب آقای مهنــدس چیت چیان طی 
دو ســال اخیر نشــان می دهد که در حد توان و اختیارات و 
علیرغم  تحمیل و یا ضرورت اولویت های جدید کاری، به 
راهبرد توســعه سیاســت های بهره وری نیز پرداخته شده و 
برنامه ها و  اقدامات خوبی نیــز در این زمینه صورت گرفته 
است و بدیهی است که در زمینه جایگزین نمودن تفکر بهر 
ه وری به جای  رویکرد توسعه برنامه ها، اقدامات زیادی نیز 

مانده است.  
یکی از راهبرد های جدی از توســعه سیاست های بهره وری 
انرژی  در کشــور که علیرغم پیگیری های  مستمر وزارت 
نیرو، هنوز ابتر مانده اســت، تحقق مــاده 8 قانون اصالح 
الگوی مصرف انرژی یا تشــکیل  ساتبا )سازمان بهره وری 

انرژی وتجدید پذیر ( است. 
ماده 8 قانون اصالح الگوی مصرف به شرح زیر چهار سال 

پیش ابالغ شده است: 
ماده8ـ  وزارت نیرو مي توانــد در چهارچوب قانون برنامه 
پنج ساله و قانون مدیریت خدمات كشــوري جهت ارتقاء 
بهره وري و  استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت 
به تأسیس یك سازمان با شــخصیت حقوقي مستقل اقدام 
نماید. اساسنامه و  وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو 
تهیه مي شــود و حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون 
با تأیید هیــأت وزیران  جهت تصویب به مجلس شــوراي 
اســالمي ارائه مي گردد. وزارت نیرو مي تواند ردیف هاي 
بودجه مربوط به امور مذكور را از  سازمان هاي زیر مجموعه 

خود به سازمان جدید انتقال دهد. 
حکم قانونی فوق قســمتی از احکام قانــون مترقی اصالح 
الگوی مصرف انرژی اســت که ابتدای سال   1390 جهت 
اجرا به دولت ابالغ شــده است و شــروع پنجمین سالگرد 
ابالغ آن در 21 فروردین  امسال  گرامی داشته شد. متاسفانه 
این سالگرد هم مثل چهار سالگرد قبلی بدون حضور مولود 
آن برگزار شــد و  اصوال تا کنون این ماده از قانون فوق مثل 
اکثــر ماده های قانون فــوق مجرد باقی مانده اســت و فاقد 

 مولود است. 
پیگیری های انجام شده نشــان می دهد که مراحل مختلف 
تحقق مــاده فوق با بحث ادغام دو ســازمان اصلی و متولی 
انرژی  تجدید پذیر و بهره وری انرژی الکتریکی کشور )سابا 
ـ سانا( و ایجاد یک موسسه حاکمیتی برای سیاستگذاری و 
مدیریت  امور فوق، عملیاتی شده و برای تصویب نهایی به 

مجلس محترم شورای اسالمی منعکس شده است. 
تجربه چند دهه گذشته در عرصه های بین المللی نشان داده 
است که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و حضور تاثیر گذار 
در  عرصه اقتصاد جهانی از ضرورت های اصلی رســیدن به 
اقتدار سیاسی، اســتقالل ملی و شکوفایی فرهنگی است و 
یکی از  الزامات جــدی این راهبرد اســتفاده و به کارگیری 
درســت و منطقی منابع انرژی است. از همین رو انرژی در 
بازارهــای جهانی  به صورت یــک کاالی گرانبها درآمده و 
برای کشــورهایی که از آن برخوردارند، منشاء درآمدهای 
بزرگ و سرشــاری به شــمار  می رود. لذا در کشــورهای 
پیشــرفته جهان به ویژه آنهایی که از لحــاظ منابع انرژی به 
سایر کشــورها وابســته اند از چند دهه  گذشته تالش های 
فراوانی در جهت صرفه جویی و مصرف منطقی نفت و گاز، 
بهینه ســازی تجهیزات انرژی بر و جایگزینی  سوخت های 
فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی، 

باد و زمین گرمایی صورت گرفته است. 
  بهره وری انرژی و توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

ساتبا  مولود تعیین تکلیف یک ماده 
مجرد تاثیرگذار و خوش ترکیب

مهندس سعید مهذب ترابی؛ 
عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
رییس انجمن علمی مدیریت مرصف انرژی کشور 
و مدیر عامل رشکت مشاورنیرو
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دو رکن سیاســت انرژی پایدار به شمار می روند و استفاده 
از هــر  دو روش به صورت همزمان موجب تثبیت و کاهش 
رشــد تقاضای مصرف انرژی می شــود. از همین رو تمام 
کشــورهای دنیا،  مباحث راهبردی و سیاستگذاری مرتبط 
با بهره وری انرژی و توســعه انرژی های تجدید پذیر را در 
قالب یک نظام دولتی و  حکومتی مقتدر و تاثیرگذار ایجاد 

کرده اند. 
بررسی تجارب موفق کشــورها نشان می دهد شرکت هایی 
که در امر سیاســت گذاری و راهبرد بهینه ســازی مصرف 
انرژی و  توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر فعالیت 
مــی کنند، به صورت متمرکــز در بدنه حاکمیــت بوده و به 
عنوان بازوی  محرکــه حاکمیت به امر سیاســت گذاری و 
نظارت بر اجرای پروژه های انــرژی تمرکز دارند. از جمله 

این شرکت ها می توان به  مراکز زیر اشاره کرد. 
  مرکز صرفه جویی انرژی ژاپن   )ECCJ(  ـ  مرکز صرفه جویی 
انرژی ترکیه   )EECC(  ـ  شرکت مدیریت انرژی کره  جنوبی 
 ) EEO (ـ  اداره بهره وری انرژی در انگلیس  )KEMCO(  
ـ مرکز مدیریــت انرژی هنــد ) EMC (ـ  مرکز ملی  انرژی 
درفیلیپین )   DOE  (ـ  درچین )سازمان صرفه جویی انرژی 
چین(ـ  فرانســه ) Ademe  (ـ  نیوزلند )اداره بهینه سازی 
  NECC ( ـ  در ترکیه، مرکز ملی صرفه جویی انرژی)انرژی 

(و.... 
در کشــور مــا نیز بر اســاس سیاســت های ابالغــی مقام 
معظم رهبــری و تکالیف مندرج در برنامه پنجم توســعه و 
برنامه ریزی و  راهبردهای دولت محترم، مقرر شــده است 
که تا انتهای برنامه پنجم توسعه، شدت مصرف انرژی به دو 
ســوم وضعیت فعلی و  در پایان برنامه ششم توسعه به 50 
درصد وضعیت فعلی تقلیل یابد. بررســی های انجام شده 
نشان می دهد که پتانسیل  بهینه ســازی انرژی در کشور ما 
بسیار زیاد اســت به نحوی که در مجموع و به طور متوسط 
در بخش های مختلف مصرف می  توان با سیاســتگذاری، 
برنامه ریــزی، اجــرای هدفمنــد برنامه ها و بــه کارگیری 
رویکردهــای مختلف اقتصادی، حقوقــی، فنی،  آموزش و 
آگاهســازی تا 30 درصد در مصرف انــرژی صرفه جویی 

کرد . 
لذا برای نیل به هدف فوق، نیاز به سیاســتگذاری و تعیین 
راهبرد حکومتی و وجود تشــکیالت و ساختاری منسجم، 
قدرتمند،  دارای توان مالی، علمی و سرمایه گذاری در سطح 
کالن اســت که می باید راهبرد بهینه سازی مصرف انرژی 
و توســعه  اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیــر را از طریق 

سیاست های  علمی ـ   کاربردیـ  منطقی و متناسب با ساختار 
صنعتی هر یــک  از بخش های اقتصــادی و مصرف کننده 
انرژی هدایــت کند و به همین دلیل ایــن راهبرد در بخش 
حاکمیتی و بدنه دولت توجیه  پذیر اســت و مــاده 8 قانون 
اصالح الگوی مصرف نیز با همیــن منطق تدوین و ابالغ 

شده است. 
متولی این راهبرد ســازمانی با اختیارات و مســئولیت در 
ســطح معاونت وزیر قابل تعریف اســت وبدیهی است در 
صورتی که در   )ســاعت صفر( وزارت انرژی تشکیل گردد 

شرکت بهینه سازی سوخت نیز با ان ادغام خواهد شد. 
ضمنــا تاکید می شــود در رویکرد توســعه سیاســت های 
بهره وری، بخش بهــره وری انرژی و بخش  تجدید پذیر دو 
راهبرد غیر قابــل تفکیک بوده و تصــور اولویت دادن هر 

بخش به دیگری، آب در هاون  کوبیدن است. 
این تشــکیالت در بخــش حاکمیتی و راهبــردی و برنامه 
ریــزی کالن فعالیت می کند و بخــش خصوصی می تواند 
به واسطه  حمایت بخش فوق و اســتفاده از ابزارهای ایجاد 
شده، فعالیت های عملیاتی مورد نیاز را انجام دهد. لذا تاکید 
می شــود که  نیل به هدف عالیه فوق، بدون وجود یک نظام 

حکومتی منسجم  امکان پذیر نیست. 
لذا از وزیر محترم نیرو و نمایندگان محترم مجلس، تقاضا 
می شود با تحقق ماده قانونی اشاره شده به قسمتی از رسالت 
 تاریخی و ماندگار خود در بخش انرژی جامعه عمل بپوشند 
و انشا.. با همت واالی آنها در شروع ششمین سالگرد ابالغ 
ماده  فوق، شاهد حضور یک مولود مستقل، مقتدر وصاحب 

سبک در بخش انرژی الکتریکی کشور باشیم. 
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با توجه به این که مسائل سیاست خارجی کشــور کمابیش رو به بهبود است، اما مشکالت 
داخلی کشــور و  مخصوصا مشــکالت اقتصادی همچنان پابرجاســت. گوشــه ای از این 
مشکالت داخلی به مساله تحریم ها برمی  گردد، اما قسمت اصلی آن مربوط به ساختارها و 

نهادها و قوانین موجود در کشور می شود.  
ما همواره اقتصاد را به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم می کنیم. در مورد حضور و نقش 
هرکدام از این دو  بخش همواره در طول تاریخ میان اندیشــمندان و همچنین بین عامالن 
و فعاالن همین بخش ها اختالف نظر  بوده اســت. در این بین کشورهایی موفق بوده اند که 
امروزه به آن ها کشورهای توسعه یافته گفته می شــود که  قانونگذارانشان نیاز زمان کشور 
خود را به درســتی درک و با اعمال و اجرای سیاست مناسب توانسته اند گستره  هر کدام از 
این بخش ها و همچنین مسئولیت شان نسبت به یکدیگر را مشخص کنند. لزوم بحث ما نیز 
از  همین نقطه شروع می شود و اگر بنا باشد که کشور ما نیز به سمت توسعه حرکت کند توجه 

به این مهم،  راهگشا خواهد بود. 
با این وجود به نظر می رســد، آن چه که می توان به عنوان اصلی مهم به آن اســتناد کرد این 
است که  دولت)منظور از دولت قوای سه گانه مجلس، دولت و قوه قضاییه است( باید نقش 
تسهیل کننده داشته باشد و  وظایف حاکمیتی اش را انجام دهد و بخش خصوصی در کشور 
به عنوان مجری عمل کند. در عین حال در  شرایط استثنایی مثل جنگ، تحریم و یا در تولید 
کاالها و خدماتی که بخــش خصوصی قادر و یا مایل به تولید  آن ها نیســت و همچنین در 
فعالیت هایی که امکان سواستفاده بخش خصوصی وجوددارد، دولت باید نقش عامل  در آن 
بخش ها را داشته باشــد. اما در این موارد نیز دولت باید شرایط را به نحوی ایجاد و تسهیل 

کند که در  صورت امکان مرحله اجرا بر عهده بخش خصوصی باشد. 
در سال های اخیر که کشور در شرایط تحریم به سر می برد دولت می بایست طبق اصل باال 
عمل می کرد و تا  می توانست شرایط باثباتی را فراهم می کرد و با شناسایی نیازهای آینده 
خود، به اجرای وظایف حاکمیتی و  تســهیلی از جمله آموزش، راه سازی و جاده سازی و ... 
و همچنین اداره اوضاع کشور و دخالت در بازارها می  کرد. اما متاسفانه آن چه که در تاریخ 
مشاهده می کنیم، بالفاصله بعد از جنگ به دنبال آزادسازی قیمت ها و  آزادسازی اقتصادی 
بودیم، بدون این که شرایط را برای این امر مهیا کنیم، درحالی که کشور ما تازه از  فشارهای 

جنگ آزاد شده بود و نیاز به ثبات داشت. 
نتیجه بزرگ این تجربه، عمیق تر شدن فاصله طبقاتی در  کشور بود.  

در سال های بعد عالوه بر این که این روند در کاالهای متفاوت همچنان ادامه داشته است، 
شاهد فرآیند  خصوصی سازی بودیم که منجرشد به اینکه شرکت های سودده به ظاهر به بخش 
خصوصی سپرده شوند، که این امرکم  کم بخش جدیدی را در اقتصاد کشور به وجود آورد که 
به بخش شبه دولتی معروف اســت.این بخش هم از  سوددهی باالیی برخوردار بود و هم از 
قدرت و نفوذ باالیی در نهاد دولت. تداوم و گســترش این مساله باعث  افزایش نااطمینانی 
و بی ثباتی هرچه بیش تر اقتصادی شد و همچنین باعث شد دولت از وظایف اصلی خود  که 
همان تسهیل کنندگی امور است دور بماند. آمار چک های برگشتی، عدم اجرای قراردادها، 
کالهبرداری و  اختالس های کالن بانکی، که قطعا تبعات اجتماعی فراوانی هم به بار آورده، 

از مصادیق این موضوع اســت. در  واقع ریشه اصلی مشــکالت اقتصادی امروز ما همین 
ماجراست. 

به عبارت دیگر آن چه اکنون در اقتصاد کشور خود مشاهده می کنیم، دولت تبدیل به نهادی 
شده که در عین  حال که بخش زیادی از اقتصاد را در دست دارد اما از نظر مالی تنها مسئول 
زیان آن هاست و آن شــرکت ها  گویی تنها سربار دولت شــده اند. به بیان دیگر بخش شبه 
دولتی بنگاه های ســودده را از دولت ربود و با کمک  بانک های رشد یافته، کنترل کشور را 
به نفع خود در دست گرفت. تحت این شرایط بخش خصوصی با  مشکالتی بیش از گذشته، 
به فعالیت خود ادامه می دهد. در این شــرایط اکثر شــرکت های شبه دولتی که  کاالیی را به 
طور کامل و مســتقل از دولت تولید می کنند در شرایط نســبتا بهتری به سر می برند و اگر 
تولید  کاالیشــان وابسته به دولت باشد، در هنگام بروز مشــکل به احتمال باال با نفوذی که 
در دولت دارند آن را برطرف  می کنند و زیــان آن را بر دوش دولت و مردم می اندازند. اما 
اوضاع در بخش خصوصی کامال متفاوت اســت. با  توجه به شرایط غیر مطمئن و بی ثباتی 
که در فضای جامعه وجود دارد، میزان مبادالت کم تر شده که نتیجه آن  نیزکاهش نقدینگی 
در بخش خصوصی اســت. همچنین برخی از مبادالت نیزبا احتمال نکول بســیار زیاد در 
چک  ها صورت می پذیرد که مصداق آن آمار چک های برگشــتی و کاله برداری ها است. 
عالوه بر این ها اگر بخش  خصوصی کاالیی برای دولت نیز تولید کند، با توجه به اوضاع بد 
مالی دولت، احتمال تعویق در پرداخت، بسیار  زیاد است. تحت این شرایط به دلیل فقدان 
قوانین حقوقی الزم و همچنین نبود الزامات اجرایی برای این  قوانین، یکی از طرفین معامله 
متضرر خواهد شــد. زیرا از طرفی باید برای رهایی از کمبود نقدینگی تســهیالت  گرفته و 
سود بپردازد و در صورت عدم بازپرداخت بموقع با پرداخت جرائم دیر كرد مواجه است و یا 

اینكه اجبارًا فعالیت تولیدي خود را متوقف كند و به مشاغل غیر مولد روي آورد. 
اگر به این شرایط، تحریم ها و تورم ناشي از آن را هم اضافه کنیم، متوجه بحران امروز خواهیم 
شــد و در عین  حال به این موضوع پــی خواهیم برد که تحریم ها عامــل اصلی بحران حال 
حاضر کشور نیست، بلکه این نهادها  و سیستم بیمار و نا كارآمد موجود داخل است که عامل 
اصلی است. لذا خواســته اصلی بخش خصوصی از  دولت محترم این است که در عین حال 
که به مسائل سیاست خارجی توجه بســیاری می کند، روی نهادها و  قوانین حقوق مالکیت 
مربوط به بخش خصوصی و مقررات اداري – مالیاتي و بانكي نیز توجه داشته باشد. در  واقع 
خواســته اصلی این بخش افزایش اعتبار و تسهیالت نیســت، بلکه تنها خواستار تضمیني 
قرارداد های  معتبر است. به این معنی که اگر یک بنگاه با دیگری و یا دولت قراردادی بست، 
تضمینی وجود داشــته باشــد که  طرفین، مفاد قرارداد را مو به مو از مرحله تحویل کاال و یا 
خدمات تا پرداخت مالی آن رعایت می  کنند. همچنین با توجه به ویرایش متن برنامه ششم، 
از دولت محترم صمیمانه درخواست می شود که بندهای  برنامه های خود را با تاکید بر تسهیل 
واقعي فعالیت های بخش خصوصی پیش برد. به عالوه به دولت توصیه می  شــود تا قبل از 
اتمام پروژه هاي نیمه تمام، پروژه عمرانی جدیدی را تدوین نکند. همچنین هزینه های  جاری 
اش را با صرفه جوئي و واگذاري جــدي وظایف غیر حاکمیتي تا حدامکان کاهش دهد و با 

کاهش این  هزینه ها اقدام به بازپرداخت بدهی هایش به بخش خصوصی کند. 

خواسته بخش خصوصی از دولت
دکرتسیداحمد عاملی؛ 

استاد دانشگاه/ 
ر ییس هیات مدیره رشکت کنتورسازی ایران
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ائتالف سازی برای بهبود روابط دولت و بخش خصوصی  

  غالمحسین شافعی :
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اقتصاد  های بســته و منزوی که تحت کنترل شدید دولت 
هســتند با انبــوه قوانیــن ضــد و نقیــض و حمایت   های 
غیرهدفمنــد  هرگز رشــد نمی کنند. بخــش خصوصی در 
چنین اقتصاد  هایی، غیررقابتی، ناکارا و ناتوان می شــود و 
از تعامل با دنیای خارج  هراس خواهد داشت. درنتیجه تمام 
کشــور  هایی که دوره   های طوالنی رشد اقتصادی داشتند، 

بخش خصوصی توانمند و  پویایی نیز داشته اند . 
  

ایران هم بــرای خروج از رکود و کم رشــدی و رســیدن 
به رشــد پایدار هشــت درصدی باید شــرایط گذشــته را 
تغییر دهد. بدین  منظور نیازمند ســرمایه گذاری بیشــتر 
بخش خصوصی داخلــی و خارجی، کاهــش اعتیاد نفتی 
و جداشــدن از اقتصــاد تک  محصولی و تنــوع صادرات، 
تقویت نــوآوری و رقابت پذیری، و افزایــش بهره وری 
بنگاه ها هستیم. خوشبختانه نگاه به بخش  خصوصی مثبت 
شده است و شاهد تغییر گفتمان به سمت گسترش رقابت، 
مقررات زدایــی، کاهش تعرفه ها و اســتقبال از  تجارت و 
سرمایه گذاری خصوصی هســتیم. بخش خصوصی ایران 
هم برای ایفای نقشــی پررنگ تر نسبت به گذشته و تبدیل 
 شــدن به موتور قوی رشــد باید ویژگی   های 'توسعه ای' و 

'رقابت گرایی' پیدا کند .  
  

اجرای هر گونه اصالحات در کشور نیازمند ائتالف سازی 
اســت که بهبود روابط بین دولت و بخــش خصوصی در 
ایــن میان  حرف اول را می زند. رابطه مبتنی بر ســوظن و 
جنجالی که در گذشــته وجود داشت خوشبختانه در دولت 
کنونی به اعتماد و  ثبات تبدیل شــده است که در سایه هم 

دلی و هم زبانی کامل دولت و ملت بهتر نیز خواهد شد . 
    

 چالش   های توسعه بخش خصوصی  
  در شــرایطی کــه انتظــارات از بخش خصوصــی برای 
بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافته اســت اما در مســیر 
توسعه یافتگی و  شکوفایی بخش خصوصی با چالش   های 

جدی مواجه هستیم که مهمترین آنها عبارتند از : 
 1. حکمرانی یا نظام تدبیر ضعیف به شکل نهاد  های دولتی 
بســته و انعطاف ناپذیر که فاقد شــفافیت و پاســخگویی 
هســتند  و رواج حمایت گرایی سیاسی و تعرض به حقوق 
مالکیت و فســاد گسترده که بسیاری از آنها میراث برجای 

مانده از  دولت گذشته است . 
 2. انســجام اجتماعی شــکننده به دلیل افزایش نابرابری 
درآمد و تضعیف طبقه متوســط، نظــام حمایت اجتماعی 
نــاکارا،  ضعــف اعتماد بیــن دولت و بخــش خصوصی، 
مشارکت مدنی پایین، خدمات عمومی نابرابر و بی کیفیت . 
 3. نظام آموزشــی و پژوهشــی که با تحوالت فناوری و 
الزامات اقتصاد دانش بنیان و جامعه اطالعاتی همراه نبوده 

است . 
 4. مدیریت ضعیف در بهره بــرداری و ثمردهی از منابع و 

ثروت   های طبیعی )نفت و گاز، آب( و زیرساخت ها . 
 5.    و سرانجام تسلط اقتصاد تک محصولی؛ بازار  های مالی 
توسعه نیافته؛ ارتقای کند فناوری؛ رویه   های ضدرقابتی و 

 سرکوب کارآفرینی . 
پس باید به دنبال مدل جدیدی باشــیم که نقشــی بزرگتر 
برای بخش خصوصی تعریف شود. چالش سیاستگذاران، 
هم  ســوکردن انگیزه   های کارآفرینان حداکثرکننده سود با 
مســئولیت   های اجتماعی و اهداف عدالت جویانه اســت. 
اما  بخش خصوصی بــه تن  هایی نمی توانــد این وظایف 
را انجام دهد و رشــد اقتصادی مســتلزم ســرمایه گذاری 
دولت در  حکمرانــی و مدیریت عمومی، آموزش، دانش و 

زیرساخت   های فیزیکی اســت. چنین هزینه   های عمومی، 
فضا را برای  ســرمایه گذاری خصوصی فراهم کرده و رشد 
اقتصادی را باال می برد. پس به نظر می رســد بهترین راه 
برای تحقق  شــعار امســال که 'دولت و ملــت، هم دلی و 
هم زبانی' نام گرفته است همکاری و اتحاد و شراکت مفید 
و ســازنده دولت  و بخش خصوصی برای رسیدن به ایرانی 

آباد و سرفراز باشد .  
  

بخــش خصوصی برای تحقق هــم دلی و هــم زبانی، باید 
صدای رســا و یکپارچه ای داشته باشــد تا تقاضای قوی 
برای  اصالحات اقتصادی ایجاد شود. هر اندازه تشکل   های 
اقتصــادی بخــش خصوصــی، نمایندگــی متنــوع تر و 
گسترده تری  داشــته و اهل گفتگو باشند، قدرت آنها برای 

گسترش اصالحات افزایش می یابد .  
  

الزمه تقویت اعتماد دوسویه بین دولت و بخش خصوصی، 
وجود بخش خصوصی پویا و مولدی است که از شفافیت  و 

قانون مداری و سالمت مالی برخوردار باشد .  
  

بخش عمومی و دولت نیز از ســه راه می تواند به توســعه 
بخش خصوصی کمک کــرده و هم دلی و هــم زبانی را به 

 وجود آورد . 
  

 1.     اصالح و کاهش قوانین، مقررات و سیاست   های رسمی 
در حوزه محیط کسب. از سیاســت   های تجاری و اقتصاد 
 کالن گرفتــه تا سیاســت   های اقتصاد خــرد در بازار  های 
گوناگون مانند بازار  های پول، ســرمایه، کار، کاال، زمین و 

غیره  که بر روی کاغذ نوشته شده اند . 
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 2. بهبود شــیوه اجــرا و ضمانت اجرای قوانیــن، مقررات 
و سیاســت ها. هر حوزه از محیط کســب وکار با نهاد  های 
دولتی  پشتیبانی می شود که باید قوانین و مقررات مصوب 
سیاستگذاران را اجرا کنند. سرمایه گذار خصوصی خواهان 

اجرای  مداوم، عادالنه و کارامد این قوانین است . 

 3. شــکل گیری مثبت انتظارات ســرمایه گــذاران درباره 
سیاســت   های آینده. درکنار قوانین و سیاســت   های جاری 
و چگونگی  اجــرای آنها، پیش بینــی اینکــه در آینده این 
سیاســت ها چگونه تغییر می کنند نیز در ارزیابی ریسک و 
بازده انتظاری  ســرمایه گذاری ها بســیار مهم است. عوامل 
اقتصاد سیاســی )از قبیل اجرای سیاست   های پوپولیستی 
محبوبیت زا و فشــار و  البی گروه   های ذی نفوذ در منحرف 
کــردن سیاســت ها( تاثیر منفی شــدیدی بــر انتظارات و 
تضعیف اعتبار سیاست   های  دولت نزد سرمایه گذاران دارد . 

  
   اصالح نهاد  های دولتی که سیاست   های توسعه بخش 

خصوصی را اجرا می کنند  
  

در نهاد  های دولتی که با بخش خصوصی سروکار دارند باید 
روحیه و فرهنگ ارایه خدمات عمومــی عادالنه و کارآمد 
به  بنگاه   های خصوصی حاکم باشد. نهاد  های عمومی به ویژه 
نهاد  های تنظیم و مقررات گذاری بازار که مقید به قانون  بوده 
و شفافیت و پاســخگویی داشته باشند. این نهاد  های دولتی 
باید مصون از تصمیمــات تبعیضی و صالحدیدی  مدیران 
دولتی باشند. اصالحات گســترده به ویژه باید در نهاد  هایی 
صــورت گیرد که بیشــترین قدرت صالحدیــدی و رفتار 

 خودســرانه دارند مثل ســازمان مالیاتی، اداره گمرکات یا 
ســازمان زمین و همچنین نهاد  های صدور مجوز و بازرسی 

و  تعزیرات . 
  اصالحات مذکور مستلزم اقدامات گوناگونی به شرح زیر 

است : 

 1. فرایند مداوم اصالح مقــررات و اصالح رویه   هایی که 
رفتار صالحدیدی و رانت گرایی مقامات دولتی را کاهش 

دهد . 
  •    کاهش منظم تعداد و پیچیدگی مراحل اداری در هر تعامل 

بین صاحبان کسب و کار و مقامات دولتی . 
  •      تعیین معیار  های کیفی )کارایی و مشروعیت و مقبولیت 

عمومی( برای قوانین و مقررات جدید . 
  •      اطمینان از روشــن و صریح بودن قوانین و مقررات که 

جایی برای تعبیر و تفسیر شخصی نباشد . 
  •      برقراری منظم رویه ها و فرایند  های الکترونیکی )دولت 

الکترونیکی( در تعامل ها و مراجعات اداری . 
  

 2-     افزایش شفافیت، دسترسی به اطالعات و پاسخگویی 
بیشتر نهاد  های عمومی که با بخش خصوصی سروکار  دارند . 
  •     راه اندازی ســامانه ســنجش مســتقل و منظم عملکرد 
دستگاه   های دولتی که با بخش خصوصی در تماس  هستند تا 

فرهنگ پاسخگویی در این نهادها تقویت شود . 
  

  •    دسترســی آزاد بــه اطالعات کســب وکار از بانک   های 
اطالعاتی نهاد  های گوناگون و آزادی عمل انجام پیمایش ها 

و پژوهش   های مستقل . 

  •    انتشار منظم اطالعات درباره معامالت خصوصی سازی 
و واگذاری شرکت   های دولتی و زمین   های عمومی،  یارانه ها 

پرداختی و مناقصه   های اعطایی  
    

   بسیج همه ذینفعان برای راهبرد رشد بلندمدت  

  دولت باید اقدام به شــراکت با همه ذینفعان بکند. ویژگی 
مشترک همه کشور  هایی که نرخ   های رشد باال در دوره های 
زمانی طوالنی داشــته اند توســعه ائتالف ها و اتحاد  های 
نیرومند برای اصالح سیاست ها و مشارکت آزاد و  گسترده 

در طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست ها بوده است .  
  

گام نخســت( بهبــود انســجام دولت و هماهنگــی میان 
وزارتخانه هــا. هماهنگی ضعیــف، از عارضه   های فرآیند 
تصمیــم  گیری با عملکرد پایین اســت. نبود هماهنگی بین 
وزارتخانه   های مختلف، اصالحات چندبخشــی را متوقف 
می کنــد.  ایجاد کمیته   های متشــکل از چنــد وزارتخانه به 
تنهایی باعث هماهنگی نمی شود، بلکه باید جایگاه و منصب 
 هماهنگی، یک بدنه سیاسی قوی داشــته باشد و پشتیبانی 
سیاســی صریح و روشنی از سوی کادر رهبری عالی کشور 

 دریافت کند .  
  

گام دوم( ایجــاد شــراکت بین دولــت و بخش خصوصی. 
بخش خصوصی با ایجاد تشــکل   های اقتصادی مســتقل و 
 انجمن   های توانمند و فراگیر و جریان آزاد اطالعات مربوط 
به سیاست اقتصادی، عملکرد نظام اداری و بازارها می  تواند 
دولت را پاسخگو نگه داشــته، در گفتگوها مشارکت کند و 

  یادداشت  



47

نااطمینانی را کاهش دهد. راه چــاره، درگیرکردن  دولت با 
بخش خصوصی از طریق گفتگو برای مثال شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی اســت. این یک فرایند  شــفاف و 
فراگیر برای رایزنی بخش خصوصی در شناســایی مسائل 
سیاســتگذاری، طراحی اصالحات و پایش و  ارزیابی آنها 

است که باید نهادینه شود . 
  

گام سوم( بســیج همه ذینفعان حول یک استراتژی روشن 
توســعه اقتصادی. هر اصالحاتی نیازمند یک اســتراتژی 
 روشــن بلندمدت با اهداف قابل انــدازه گیری، برنامه   های 
اجرایی و مســئولیت ها اســت. بدین منظور نیــاز به یک 
تیم  قوی و منســجم متشــکل از دولت و بخش خصوصی 
است. ابالغ اســتراتژی اصالحات، پیاده سازی و ارزیابی 
آن باید  بخش جدایــی ناپذیر از هرگونه تــالش موفق در 
زمینــه اصالحات بخش خصوصی باشــد. بــه این ترتیب 
همه ذینفعان  حول اســتراتژی روشــن برای رشد و توسعه 

بلندمدت کشور بسیج می شوند . 
  

یک بخــش مهم از اقتصاد را بنگاه   های کوچک و متوســط 
تشــکیل می دهد که اشــتغال زایی باالیی دارند. این بنگاه 
 ها باید پیرامون شــرکت   های بزرگ رشــد کرده و به شکل 
خوشــه ای عمل کنند. اما چنین بنگاه   هایی نیازمند مهارت 
   هــای مدیریتی ُخرد هســتند که دولت باید به گســترش و 
ترویج آنها کمک کند. هر کدام از این خوشه ها در یک حوزه 
 جغرافیایی خاص متمرکز می شــوند کــه باید با همکاری و 
مشاوره دهی این شرکت ها و خوشه   های صنایع کوچک  را به 

نیرو  های رقابتی در برابر رقبای خارجی تبدیل کنیم .  

        نتیجه گیری و جمع بندی  
  رشــد پیوســته اقتصــادی منوط به این اســت کــه دولت 
ســرمایه گذاران موجود و بالقوه را متقاعد ســازد که آماده 
کاهــش  و حــذف روش   هــای نابرابــر و صالحدیــدی یا 
خودســرانه اجرای سیاســت ها اســت. عــدم اطمینان به 
سیاســت ها و صالحدید و  تبعیــض در اجــرای قوانین یا 
اجرای متناقض و غیرقابل پیش   بینــی قوانین و مقررات، 
به انتظارات سرمایه گذاران  آسیب می زند و سرمایه گذاری، 

رقابت و نوآوری را محدود می   کند .  
  از دولت انتظار می رود دو کار مهم را در کنار ســایر کارها 
انجام دهد. یکی اینکه یک یــا چند صنعت مهم را به عنوان 
 صنایع پیشــرو و پیشــران انتخاب کرده و برای موفقیت و 
سرآمدشدن آن در سطح جهان ســرمایه گذاری کند. چنین 
 سیاستی باعث می شــود تا حس ایمان، و اعتماد به نفس و 
خودباوری در بین فعاالن اقتصادی ایران تقویت شــود که 
  'ما هم می توانیم بهترین   های جهان باشــیم'. این کاری بود 
که هندی ها پس از شــروع اصالحات اقتصادی و باز  کردن 
در  های اقتصــاد خود در دهــه 1990 با صنعــت فناوری 
اطالعات  )IT(  کردند و چهره ای جدید و پیشرفته از  کشور 
خود را به بازار  های جهانی شناســاندند. همچنین پیشــنهاد 
می شود دولت شبیه برخی کشــورها یک حوزه پیشتاز  در 
زمینه اصالح مقررات و رفع فســاد و موانع نهادی توسعه 
بخش خصوصی معرفی کند مثل اصالح نظام بانکی،  امور 

گمرکی، دریافت مالیات ها یا دولت الکترونیک . 
  

کار دوم دولت اینکه نگاه خود به مردم را تغییر دهد. اقتصاد 
نفتی و توزیعی باعث شــده اســت دولت، مــردم و بخش 

 خصوصی را بیشــتر به عنــوان یک نوع بدهی نــگاه کند تا 
دارایی. یعنی کســانی که باید مرتب به آنها یارانه و مزایای 
 گوناگون بدهد. در حالی که دولت باید مردم را یک دارایی 
ببیند که با مهیاکردن بستر و شرایط و توسعه مهارت ها  برای 
آنها خواهند توانست یک دارایی و منبع درآمد برای دولت 
باشــند. این مردم و بخش خصوصی هستند که در  صورت 
توانمندسازی و پشتیبانی   های الزم نهادی می توانند کشور 
را به سطوح درآمدی باال برســانند و به گفته رئیس  جمهور 
محترم، به ســمتی برویم که دست دولت به سمت ملت دراز 

باشد نه برعکس آن . 
  

پس اگر می خواهیم ایران در مسیر رشد اقتصادی بلندمدت 
مســتمر و پایدار قــرار بگیرد بایــد اصالحــات و تغییر 
نگرش   هایی اتفاق بیفتد. از امســال به بعد که سال هم دلی 
و هم زبانی دولــت و مردم )بخش خصوصــی( نامگذاری 
شده  است هیچکس نباید بگوید فالن مسئله مشکل دولت 
است و مشکل من نیست و به من ربطی ندارد. باید شراکتی 
 جدید بین سیاستگذاران در دولت و فعاالن بخش خصوصی 
شکل بگیرد. شراکتی شفاف که اجازه شنیدن تمامی  صداها 
داده شــود و در دام گروه   های ذینفع خاص نیفتد. این رابطه 
همکاری و اتحاد و هماهنگی بین دولت و بخش  خصوصی 
را می توان به شکل یک شرکت سهامی به نام 'شرکت سهامی 
ایران  .Iran Inc'  دید که هویت  واحد و یکپارچه ای داشته 
باشــد و منافع همه سهام داران آن که کل مردم ایران هستند 
در نظر گرفته شود. در این  راستا 'کارزار ساخت ایران' را راه 
بیندازیم که کاالها و خدمات تولید ایران )دســت کم برخی 
از آنها( برند جهانی شده  و از ارج و اعتبار باالیی برخوردار 

باشند و معجزه رشد اقتصادی ایران تحقق یابد .   

  یادداشت 
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 در حال حاضر وضعیت صنعت توزیع را چطور ارزیابی می کنید؟  
 در حال حاضر شــرایط صنعت توزیع برق کشــور بهبود قابل توجهی داشته است. به ویژه با 
توجه به مشخص شدن هزینه های  انشعاب، شرایط برای شرکت های توزیع بهتر شد. البته ما 
امیدواریم که امسال هم تجدیدنظر  مجددی بر روی هزینه های  انشعاب صورت بگیرد که این 

حوزه قوام و پایداری بیشتری پیدا کند.  

 با توجه به اینکه هنوز تا واقعی شدن قیمت برق فاصله بسیاری داریم، آیا 
شرکت های توزیع می  توانند به بهبود مستمر محیط کسب و کار خود امیدوار باشند؟    

قطعا واقعی سازی نرخ برق اتفاقی است که باید به شکل تدریجی در متن اقتصاد کشور رخ 
دهد. در غیر این صورت افزایش  ناگهانی قیمت برق با مقاومت مجلس، دولت و مردم مواجه 
خواهد شد و در نهایت محکوم به شکست می شود. لذا من بر  این باورم که اگر افزایش قیمت 
برق را با شــیب کمی تندتر و البته طبق همین روش کنونی دنبال کنیــم، قطعا وزارت نیرو 
 قادر خواهد بود با توانایی و پتانسیل بیشتری ادامه دهد. شفاف سازی هزینه ها و درآمدهای 
شرکت های توزیع و برق منطقه  ای قطعا زمینه را برای نیرورسانی بهینه به مشترکین برای ما 

فراهم خواهد کرد.  

  وضعیت شرکت هایی که به عنوان پیمانکار یا سازندگان تجهیزات با شرکت های 
توزیع کار می کنند  را در سال جاری چطور پیش بینی می کنید؟  

ما طبق روال گذشــته کارهایمان را انجام می دهیم. هم ســازندگان و هــم پیمانکارانی که با 

شرکت توزیع برق تهران بزرگ  کار می کنند، به خوبی می دانند که ما بدهی معوقی نداریم و 
تالش کرده ایم مطالبات آنها را در زمان مقرر پرداخت کنیم.  انتظار ما از سازندگان تجهیزات 
این اســت که دقت بیشــتری بر روی کیفیت محصوالت و خدمات خود داشته باشند. چرا 
که  شبکه های برق ســرمایه ملی هستند و افزایش کیفیت تجهیزات آنها قطعا عالوه بر حفظ 
سرمایه های ملی، به ما کمک می  کند تا خدمات با کیفیت تری به مردم ارائه دهیم. در حقیقت 
نیروی انســانی متخصص و تجهیزات و خدمات باکیفیت و ایمن،  مواردی هســتند که سود 
حاصل از آنها هم پیمانکاران و سازندگان را منتفع می کند و هم شامل حال مصرف کنندگان 

می  شود. 

  آیا امسال پروژه های جدیدی در حوزه توزیع تعریف خواهد  شد؟  
 بله؛ قطعا ما در ابعاد مختلف پروژه های بزرگی را شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ داریم 

و امیدواریم که همه شرکت  های توانمند بتوانند در پروژه های ما حضور یابند. 

 نقش سندیکا را در برقراری ارتباط فعال تر بین صنعت و دانشگاه چطور ارزیابی 
می کنید؟    

 ســندیکای صنعت برق ایران می تواند پل خوبی بین صنعت، دانشگاه و دولت باشد و نقش 
اساسی در بهبود تعامالت بین  این سه نهاد ایفا کند. البته به نظر من سندیکا تا امروز این نقش 
را به خوبی ایفا کرده و امیدواریم که از این پس شاهد  پررنگ شدن این تشکل در این حوزه ها 

باشیم.    

افزایشتدریجیقیمتبرقالزامیاست
گفتگو با مهندس محمد هاشمی؛ مدیر عامل رشکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  

صنعت توزیع نیروی برق طی سال های اخیر علیرغم مشکالت متعددی که با آنها دست به گریبان بوده، عملکرد موفقی به  ویژه در حوزه هایی 
مانند کاهش تلفات داشته است. این صنعت هم مانند سایر بخش های صنعت برق دچار بحران  نقدینگی است، هر چند اقدام وزارت نیرو برای 

افزایش حق انشعاب تا اندازه ای از بار مشکالت مالی این صنعت کاست اما  بی شک مشکل کمبود نقدینگی بخش توزیع به این سادگی قابل حل 
نخواهد بود.  

مهندس محمد هاشمی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بر این باور است که حل مشکالت صنعت برق  در گرو واقعی شدن 
قیمت برق است. البته وی بر این نکته هم تاکید می کند که روند واقعی شدن قیمت برق باید به تدریج  و با شیبی تندتر از آنچه که امروز در دولت و 

مجلس دنبال می شود، دنبال شود.  
گفتگوی کوتاه ما را با مدیر عامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ می خوانید:  

واقعیسازینرخبرقاتفاقیاستکهباید

بهشکلتدریجیدرمتناقتصادکشوررخ

دهد.درغیراینصورتافزایشناگهانی

قیمتبرقبامقاومتمجلس،دولتومردم

مواجهخواهدشدودرنهایتمحکومبه

شکستمیشود
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شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان 
امسال تجربه موفقی برای برگزاری کنفرانس توزیع 
در کارنامه خود  ثبت کرد. مهندس غالمرضا رخشانی 
مهر که پیشتر از آن هم شــرکت تحت مدیریت خود 
را در زمینه کاهش تلفات برق به  یکی از شرکت های 
توزیع سرآمد در کشــور تبدیل کرده بود، بر این باور 
است که کنفرانس ها از آنجا که  تصویرگر و رقم  زننده 
آینده ای بهتر هستند، می توانند منشا تحوالتی عظیم 

در صنعت باشند.  
رخشانی مهر از ســندیکا به عنوان پل ارتباطی محکم 
و اثرگذاری بین شــرکت های توزیع و ســازندگان و 
پیمانکاران بخش  خصوصی یاد کرد و اظهار امیدواری 
کرد که این تشکل بتواند در بهبود این ارتباطات نقش 

پررنگ تری ایفا کند.  
حاصل گفتگوی ما را با مهندس غالمرضا رخشــانی 

مهر می خوانید:  

  در ابتدا با توجه به اینکه تمام بار اجرایی کنفرانس 
بر دوش شما بوده است نظر و میزان رضایت خود  را 
با در نظر گرفتن تالش های صورت گرفته، راجع به 

نتیجه کار بفرمایید.  
در ابتدا باید اشــاره کنم که تمام این بــار بر دوش من نبوده 
است و بنده نقش یک هماهنگ کننده ساده را در این ماجرا 
 داشته ام. همکاران خوب ما در همه بخش ها اعم از دانشگاه، 
شــرکت توزیع برق منطقه ای، شــرکت مدیریــت تولید 
مجموعه  استان، جناب استاندار محترم، دستگاه های اجرایی 
همگی با هم در برگزاری کنفرانس یک دل بودیم و امیدوارم 
که  مجموعه این تالش ها نتیجه اش آن باشد که مدعوین ما 
انشاهلل خاطره بدی از استان نداشــته باشند و زمانی که این 
 عزیزان به شهرهای خود بازمی گردند بیشتر از قلب بزرگ 

مردمان این سرزمین بگویند تا کمبودهای احتمالی اش.  

    برداشتتان از نمایشگاه چه طور بوده است؟
اســتقبال و کیفیت نمایشــگاه عالی و ورای انتظار و باور 
بنده بود. شــاهد بودم که شــرکت کننــدگان ضمن مطرح 
کردن ســواالت  شــان با عالقمندی از غرفه ها بازدید می 
کردنــد. امیــدوارم مجموعه ایــن تالش ها موجــب ارتقا 
آشنایی متخصصین صنعت برق  و کارشناسان این حوزه با 
فناوری های روز دنیا شود و نتیجتا تحمل خوب و عظیمی 
را در صنعت برق کشــور و خصوصا در  حوزه توزیع شاهد 

باشیم.    

  آیا میزبانی کنفرانس علمی و صنعتی با این کیفیت 
و   وسعت می تواند منشا تحول خاصی برای استان 

 سیستان و بلوچستان باشد ؟  
واقعیت آن است که خود کنفرانس ها از آنجا که  تصویرگر 
و رقم زننده آینده ای بهتر هســتند منشا تحوالتی عظیم اند 
و  دلیل عمده این امر هم انتقال دانش اســت. همان طور که 
مشــاهده فرمودید در این کنفرانس که شــاید نشان دهنده 
تفاوت  عمده آن با موارد پیشــین باشد، ســعی داشته ایم با 
برگزاری ســخنرانی های متعدد تخصصی با حضور اساتید 
برجســته خارج از  کشــور، بر بارعلمی کنفرانس بیفزاییم. 
اطمینان داشته باشید آشنایی با آخرین پیشرفت های صنعت 
و فناوری که در دنیا  جریان دارد، به خودی خود منشا تحول 
خواهد بود. خصوصا که استان ما در این زمینه مطابق روال 
سال های گذشته  پیشگام می شود و از فناوری های روز دنیا 
از جمله اتوماسیون و شبکه هایی که سازگاری شان با محیط 
زیســت بیشــتر اســت ، در بحث انرژی های نو، کابل های 

فاصله دار و دیگر موارد استفاده می کند.   

  جناب مهندس عملکرد سندیکا را در این کنفرانس 
چگونه دیدید و آیا به نظر شما سندیکا به عنوان 

 نماینده قریب به 005 شرکت خصوصی توانسته است 
به خوبی در کنار شما و مجموعه برگزار کننده  کنفرانس 

قرار گیرد؟
به بــاور بنده ســندیکا نقش بســیار موثــری در برگزاری 
کنفرانس ایفا کرده اما پیشــنهادی که دارم آن اســت که که 
ســندیکا می  تواند پل خوبی، البته نه به فاصله ای زیاد، بلکه 
به صورت پلی کوتاه و تســهیل کننده بیــن تامین کنندگان 
خدمــات کاال بــرای صنعت  بــرق و شــرکت های توزیع 
شــود و با ایفای این نقش ســعی بر هر چــه نزدیکتر کردن 
ارتباطات داشته باشد. همچنین امید است  که از این طریق 
ضمن بازتاب و پرداخــت مطالباتی که تولید کنندگان کاال 
و خدمات از شرکت های توزیع دارند، خواسته  شرکت های 
توزیع مبنی بر به روز شدن فناوری و ارتقا کیفیت کاالهای  
شرکت های تولید کننده در یک بازار رقابتی سالم  برآورده 
شــود. چرا که  ما بر این باوریم که اگر هزینه های الزم برای 
افزایش کیفیت پرداخت نشــود مجموعــه اتفاقاتی که در 
 کیفیت پایین تولیدات شــرقی اتفاق افتاده اســت در مورد 
کاالهای تولیدی ما نیز ســبب ورشکســتگی تولید داخلی 

شود.  

  مجموعا به عنوان یکی از مدیران عامل شرکت های 
توزیع، سال 49 را برای صنعت توزیع و خصوصا 

 وضعیت مالی این صنعت چگونه ارزیابی می کنید؟  
من اساســا فــرد خوش بینــی هســتم و معتقدم ایــن نگاه 
مثبت به آینده خود می تواند منشــا تحول باشد . امیدوارم 
در ســال 94  که بهار نیکویی را نیز داشــته اســت، کارها و 
پروژه های جدیــدی در صنعت توزیع  برق کشــور اتفاق 
بیافتد، مخصوصا حرکت  بزرگی که استاد ارجمندم، جناب 
مهندس حائری در صنعت بــرق زده اند، یعنی حرکت ملی 
کاهش تلفات، خود محرک مهمی  در ایجاد نگرشــی جدید 
در صنعت توزیع شود که  این امر می تواند از اتالف هزینه 
و ســرمایه جلوگیری کند، ضمن آنکه  صنعــت توزیع ما را 
به سوی استفاده از شــبکه هایی با سازگاری باالتر با محیط 
زیســت و کمترین تلفات واثرات منفی زیســت  محیطی 

سوق دهد. 

  در پایان لطفا در خصوص وضعیت مطالبات و بدهی های 
معوقه شــرکت توزیــع برق منطقه ای ســتان  سیســتان و 

بلوچستان  به پیمانکاران اطالع رسانی فرمایید. 
از همین تریبون به تمامــی پیمانکارانی که مطالبات معوقه 
ای از ما دارند اعالم می کنم هر چه ســریعتر جهت دریافت 

بدهی  ها اقدام کنند و ما حتما پاسخگو خواهیم بود. 

سندیکاپلارتباطیموثربیندولتوبخشخصوصی
گفتگوبامهندسغالمرضارخشانیمهر؛مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانسیستانوبلوچستان

  گفت و گو  
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بیســتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی 
برق کشــور هفتم و هشــتم اردیبهشــت ماه 
سال جاری در دانشــگاه زاهدان برگزار  شد. 
سیستان و بلوچســتان برای اولین بار میزبان 
این کنفرانــس دو روزه بود و توانســت حق 
میزبانی را به خوبی به جا آورد.  برگزاری منظم 
این کنفرانس علیرغم کمبودها و محرومیت 
استان سیستان و بلوچستان، تجربه متفاوتی 
از این کنفرانس در  اذهــان صاحبان صنعت 

برق ایجاد کرد.  
حضور مهندس حمید چیت چیان، وزیر نیرو 
و مهندس فالحتیــان، معــاون وی در امور 
بــرق و انرژی در کنار مهنــدس کردی،  مدیر 
عامل شــرکت توانیر و هیات بلندپایه ای از 
مدیــران و مســئولین وزارت نیــرو در کنار 
مدیران شرکت های برق منطقه ای،  توزیع و 
شرکت های تولیدکننده و پیمانکار نیز از دیگر 
وجوه تمایز بیســتمین دوره کنفرانس توزیع 

بود.  

میزبانی شایسته دانشگاه زاهدان  
ایــن دوره از کنفرانس با ســخنرانی رییس 
دانشگاه سیستان و بلوچســتان کلید خورد. 

دکتر علی بندانی ضمن اشــاره بــه برگزاری 
 کنفرانــس در این دانشــگاه گفت: »بســیار 
خرسندیم که بســتری فراهم شده تا مدیران، 
کارشناســان و اســاتید فن گرد هم بیایند  و با 
مشــارکت گذاشــتن اطالعات علمی و فنی 
خود گامی موثر در جهت ارتقای سطح علمی 
و فنی و دستیابی به روش های  نوین بردارند. 
امیدواریم کــه این کنفرانــس بتواند از یک 
طرف باعث شعله ورتر شــدن چراغ علم در 
این مرز و بوم شــود، چرا کــه  این تنها چیزی 
است که برای توســعه کشورمان نیاز داریم و 
ما را در رســیدن به منابع جدیــد دانش بنیان 

یاری خواهد داد.«  
وی در ادامه افزود: »تنها با بهره گیری از دانش 
جدید اســت که بهــره وری از منابع موجود 
ارتقــا و بهبود پیــدا می کنــد. همچنین  برای 
کارشناســان و متخصصان و سرمایه گذاران 
فرصت مناسبی فراهم شده تا با ظرفیت های 
اســتان بهتر آشــنا شــوند و این  ظرفیت ها و 
فرصت ها جهت بهبود و ارتقای ســطح کیفی 

زندگی مردم استان بهره برداری شود.«  
دکتــر بندانــی در تشــریح توانمندی هــا و 
ظرفیت های دانشــگاه سیستان و بلوچستان 

اذعان کرد: »این دانشــگاه حــدود 15 هزار 
 دانشــجو و 500 عضو هیات علمی و حدود 
15 دانشــکده و پژوهشــکده دارد. یکــی از 
دانشکده فعال آن، دانشکده برق است و   700 
دانشجو را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکترا در خود  جای داده است. سایت 
اصلی دانشــگاه بالغ بر 100  هکتار وســعت 
دارد که از این میزان 50 هکتار را فضای سبز 

تشکیل می دهد.«  
رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان 
اظهار امیــدواری کرد که این اســتان بتواند 
میزبان شایســته ای بــرای صاحبان  صنعت 
برق کشور باشد و سپس تریبون را به مهندس 
رخشــانی مهر، مدیــر عامل شــرکت توزیع 

نیروی برق استان سپرد. 

تجربه موفق توزیع سیستان و بلوچستان 
در کاهش تلفات

مهنــدس غالمرضا رخشــانی مهــر پس از 
خیرمقدم به میهمانان ایــن کنفرانس به ایراد 
توضیحاتــی در خصوص مقاالت ارســالی 
 پرداخت. وی در همین راســتا تصریح کرد: 
»کل مقاالت رســیده بــه کنفرانــس حدود 

1041 مقالــه بوده و انتظــارش نمی رفت  که 
به زاهدان و استان ما که تبلیغات سوء زیادی 
علیه آن شــده است، اقبال شــود و این میزان 
مقاله برای کنفرانسی که  سیستان و بلوچستان 
میزبان آن است، ارسال شود. به هر حال 323 
مقاله پذیرفته شده که از این تعداد 113 مقاله 
به  صــورت شــفاهی و 210 مقاله به صورت 

پوستر ارائه می شود.«  
وی در ادامه ضمن اشــاره بــه اینکه 9 محور 
برای کنفرانس بیســتم توزیع مــد نظر قرار 
گرفته بود، خاطرنشــان کــرد: »از میان  این 
محورها من ترجیح می دهــم درباره موضوع 
کاهش تلفات صحبت کنــم. در حال حاضر 
حدود 9 دهم گراوات ســاعت  میزان تلفات 
ما در استان سیستان و بلوچستان است. البته 
این عدد مربوط به ســال 2013 بوده اســت، 
االن این عــدد کاهش  پیدا کرده اســت. 36 
تراوا ســاعت مربوط به صنعت برق کشــور 
اســت و همین عدد برای دنیا هــزار و 835 
تراوات ساعت اســت.  یعنی به لحاظ عددی 
تلفات ما تقریبا 2 درصد تلفات دنیا اســت و 
سیستان و بلوچســتان 2/88 درصد تلفات 

کشور را به خود  اختصاص داده است.« 

برپایی با شکوه کنفرانس بیستم توزیع در رسزمین نور و آفتاب  
گزارشی از آیین افتتاحیه بیستمین کنفرانس توزیع  
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مدیر عامل توزیع برق سیستان و بلوچستان 
افزود: »با احتســاب قیمــت گاز به بهای 21 
ســنت تقریبا 63 میلیون دالر هزینه  تلفات 
برق استان ما است و 2/5 میلیارد دالر هزینه 
تلفات کل کشور است. شرکت توزیع استان 
سیستان و بلوچســتان از  ســال 1390 کار 
خود را آغاز کرد. از همان ابتدا برای من چند 
شاخص در استان سیستان و بلوچستان قابل 
توجه بود. ما  بیشترین پراکندگی را در کشور 
داریم یعنی ســه مشــترک در کیلومتر مربع 
باالترین سرانه شبکه را در کشور به ازای هر 
 مشترک داریم 56 متر. اتفاق نامناسبی که در 
اســتان ما رخ داد این بود که طی ده سال اخیر 
درصدی که برای اصالح و  بهینه سازی شبکه 
خرج کردیم 18/6 درصد بود همه این اعداد 

نشان دهنده یک اتفاق نامناسب هستند.«  
وی به تلفــات فنی و غیر فنی کــه در نهایت 
بــه 27/45 درصد در اســتان رســیده بود، 
اشــاره کــرد و گفــت: »در نهایت مــا به این 
 نتیجه رســیدیم که ســرقت برق، دستکاری 
لوازم انــدازه گیری، انــواع کدهای مانعی که 
مشترکین برای خودشــان خلق کرده  بودند و 
مدیریت نامناسب در قراردادهای مشترکین 
اصلی ترین عوامــل باال بودن تلفات غیرفنی 
تشخیص داده شد. البته باید  این مساله را هم 
در نظر بگیریم که در بخش تلفات فنی هم که 
دالیل با آنچه در همه کشورهای دنیا به ایجاد 

تلفات منجر  می شود، مشترک هستیم.« 
رخشــانی مهر آغــاز نهضت جــدی کاهش 
تلفات بــا دســتور مهندس چیــت چیان در 
ســال 93 را یادآوری و اذعان کرد: »شرکت 
 توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان طبق 
وظیفه فنی خود از ســال 90 شــروع کرد. به 
ایــن ترتیب ما تــالش جدی خــود را  برای 
کاهش تلفات 27/45 درصدی شــبکه های 
توزیع اســتان آغاز کردیم و پس از یک سال 
این رقم را به 21/3 درصد و  در ســال 92 به 
20/5 درصد رســاندیم و بــا ادامه این روند 
تلفات شبکه های توزیع برق استان سیستان و 
بلوچستان در پایان  سال 93 به 15/7 درصد 
رســید و همکاران من از این آزمون سربلند 

بیرون آمدند.«  
وی در ادامه گفت: »نکتــه دیگری که باید به 
شــکل جدی مورد توجه قرار گیرد مقایســه 
متوسط نرخ تجمعی است. البته کنترل  درصد 
وصول هم نقش قابل توجهی در کاهش میزان 
برق های سرقتی دارند. پرداخت الکترونیکی 
بهای برق در اســتان  سیســتان و بلوچستان 

باالترین رقم را در کشور دارد.«  
رخشانی مهر در پایان به تعویض 1200 تن 
سطح مقطع سیم ها و 1350 کیلومتر سیم های 

فرســوده نیز اشــاره و تاکید کــرد:   »ما برای 
کاهش تلفــات برق در اســتان همچنین 48 
کیلر جدید ایجاد و 35 مگاوات خازن نصب 
کردیم. به عــالوه تعویض   5500 دســتگاه 
تابلوی فرســوده و نصب 31 ست ترانس هم 
از دیگر اقدامات ما اســت. مــا همچنین در 
طول این مدت با  تعویض 120 هزار دستگاه 
کنتــور، اســتفاده از 1170 دســتگاه ترانس 
کوچک دو هزار دســتگاه ترانس کم تلفات و 
در کل  ســرمایه گذاری 104 میلیارد تومانی 
تلفات 27/45 درصدی اســتان را به 15/7 

درصد رساندیم.« 
مهنــدس غالمرضا رخشــانی مهــر پس از 
آن تریبون را به اســتاندار اســتان سیستان و 

بلوچستان سپرد.  

پتانسیل گسترده سیســتان و بلوچستان 
برای سرمایه گذاری و توسعه

مهنــدس علــی اوسط هاشــمی در ابتــدای 
ســخنانش تعریفــی اجمالــی از موقعیــت 
ژئوپلتیک استان سیستان و بلوچستان ارائه 
داد و  تصریح کرد: »این اســتان بزرگ ترین، 
وســیع ترین از حیث وســعت بیش از 187 
هزار کیلومتر مربع وســعت این استان است 
و  خود این نشــانگر حجم کار و از یک ســو 
طوالنی ترین شبکه های خطوط انتقال نیرو و 
توزیع و مطمئنا باالترین میزان تلفات  و اوج 

زحمات است.«   
وی در ادامــه اذعان داشــت: »امــروز ما در 
اســتانی میزبان شما هســتیم که در جنوبش 
و در شــمالش چه سیســتان و چه  بلوچستان 
آثار و نشــان هایی دارد که قدمتی بیش از 5 
هزار ســال را گواهی می دهد. ما در سال 93 
افتخار این را داشــتیم که  شــهر ســوخته این 
استان در یونســکو به عنوان یک اثر باستانی 
ثبت شــد. متاســفانه نگاه متفاوتی نسبت به 
این اســتان وجود دارد  و هنوز این استان در 
مسیر بالندگی، پویایی، رشد و جهش یافتگی 
برای اســتقرار در موقعیتی که در عرصه ملی 
قبول نقش  کند واقع نشده است. اما ظرفیت، 
پتانســیل و موقعیت اســتراتژیک استان که 
سیستان و بلوچســتان دروازه ورود ایران به 
آبهای  آزاد و اقیانوس اســت و این شهر شهر 

نیرو است.«  
مهنــدس اوسط هاشــمی بــه رهاوردهــای 
کنفرانــس توزیع هم اشــاره و خاطرنشــان 
کرد: »در مقاالت ارائه شــده به کنفرانس سه 
 موضوع باالترین پذیرش را داشته و بیش از 
137 مقاله در ســه زمینه تلفات، انرژی های 
نو، تجدیدپذیر و پاک و هوشمند  سازی شبکه 

بوده است.« 
استاندار سیستان و بلوچســتان ضمن تاکید 
بر این نکته که این استان مستعد تبدیل شدن 
به قطب انرژی های پاک در کشــور  را دارد، 
تصریح کرد: »بر اســاس تفاهم نامه ای که به 
امضای وزیر محترم نیرو رســیده است، قرار 
شــد که ما با آورده 10  درصــد و بهره گیری 
از  90 درصــد حمایت مالی و همچنین پیش 
خرید 10 درصدی بــرق، مزرعه انرژی های 

پاک را در این  استان پایه گذاری کنیم.« 
وی بــه پتانســیل های اســتان بــرای تولید 
انرژی های پــاک نیز اشــاره کــرد و افزود: 
»اســتان ما بیش از 150 روز در ســال بادی 
با  حداکثر سرعت 108 کیلومتر در ساعت و 
گرمایش زمین و آفتاب دائمی و پایدار دارد 
و این ســرمایه ای است که می تواند دو  کشور 
افغانستان و پاکستان را در همجواری با این 
اســتان در بدترین شــرایط تولید ملی به سر 
می برند، به یــک بازار قوی بــرای  صادرات 
خدمات فنی و مهندســی و حضور ارزشمند 
فعالین صنعتی ایــران و صادرات برق تبدیل 

کند«  
مهندس علی اوسط هاشمی، در پایان سخنان 

خود تاکیــد کرد: »در طول ســال 93 برابر با 
آنچه که از ســال 58 تــا 92 در  بخش تملک 
دارایی جاری شده، به زیرساخت ها و اهداف 
زیربنایی تخصیص داده شده است. افتخار ما 
این است که در  طول سال 93 پایه گذار وزنی 
به برابر 35 ســال گذشــته بوده ایم و بیش از 
9200 میلیارد تومانی که ظرف این 35 سال 
در  این استان ســرمایه گذاری شده است، در 

طول یک سال کارسازی کرده ایم.«  

حرکت پر شــتاب جهان به ســمت بهره 
گیری از انرژی های تجدیدپذیر

رییس انجمن مهندســین برق و الکترونیک 
ایران ســخنران بعدی این مراســم بود. وی 
اشاره کوتاهی به تاریخچه برگزاری  کنفرانس 
توزیع کرد و گفت: »در هشــتم دسامبر سال 
2000 مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد 
بیانیه ای صادر کرد که 189  کشور جهان آن 
را تایید کردند، یکی از قسمت های این بیانیه 
کاهش فقر بود بر همین اساس تصویب شد که 
در ســال   2015 تعداد  کشورهایی که درآمد 
ســرانه آنها کمتر از یک دالر است به نصف 

تقلیل پیدا کنند.«  

  گزارش  



54

دکر حســین غفوری فرد در ادامه خاطرنشان 
کــرد: »فقر و گرســنگی، آمــوزش عمومی، 
ســالمت کودکان، از بین بــردن ایدز،  حفظ 
محیط زیست و موضوعاتی از این دست که 
به مرحله بحرانی رســیده و حــل آنها نیازمند 
همکاری هــای بیــن المللی  اســت، در راس 
این بیانیــه بودنــد. 2/4 میلیــارد نفر یعنی 
حدودا یک ســوم جمعیت بشــر برای پخت 
غذا به عنوان اولین نیــاز  حیاتی خود از هیزم 
و فضوالت حیوانی اســتفاده می کنند. 1/4 
میلیــارد نفر از جمعیــت دنیا هنــوز قادر به 

دسترسی به برق  نیستند.«  
وی شــرایط ایران در دسترســی بــه برق را 
مطلــوب ارزیابی کرد و افزود: »مشــکالتی 
که عدم دسترسی به الکتریسیته ایجاد  خواهد 
کــرد ایجاد فقر، ســخت تر کــردن کار برای 
ارائــه خدمــات اجتماعی، محدود  ســاختن 
فرصت هــای کاری و فرســایش  تدریجــی 
محیط زیست است که این موضوع در کشور 

ما هم به یک معضل تبدیل شده است.«  
غفوری فرد تصریح کرد: »در ســال های دور 
جمعیت کشور 13 میلیون نفر و جنگل های 
کشــور حدود 19 میلیون هکتار بــود.  االن 
جمعیت ایران بــه 80 میلیون نفر رســیده و 
جنگل ها به 11میلیون هکتار رســیده است. 
یعنی جنگل ها تقریبا نصف شــده و  جمعیت 
پنج برابر شده اســت و سرانه به کمتر از 0/1 
رســیده اســت و این یک فاجعه بزرگ است 
که در محیط زیســت ما در  حال شکل گرفتن 

است.«  
رییس انجمن مهندســین برق و الکترونیک 
آمار آژانس بین المللــی انرژی در خصوص 
خدمات نوین انرژی را یادآوری کرد و  افزود: 
» اگر بخواهیم به اهداف توســعه دست بیابیم 
باید تا ســال 2015 یعنی امســال خدمات 
انرژی هــای نویــن را بــرای 800  میلیــون 
نفر قابل دسترســی کنیم. در همین راســتا ما 
بارها اعــالم کرده ایم که انجمن مهندســین 
برق و الکترونیک ایران اماده  اســت که حتی 
با هزینه خودش پروژه کاهــش تلفات را در 
مناطق مختلف ایران از جمله استان سیستان 
و بلوچســتان اجرا  کرده و پــس از آن دولت 
می تواند فروش یا صدور برق تولید شــده را 
در ازای ســرمایه گذاری انجام شده به خود ما 

بسپرد.« 
وی بهره گیــری از انرژی های تجدیدپذیر به 
ویژه در مقیاس کوچــک را یکی از مهم ترین 
راهکارها برای دسترسی آسانتر به  الکتریسته 
دانســت و اذعان کرد: » توربین های کوچک 
بــرق آبــی، توربین هــای کوچــک بــادی، 
فتوولتاییک و انرژی زمین  گرمایی هم برای 

صنایع انــرژی بر قطعا کارســاز خواهد بود. 
خوشبختانه تمام این موارد در مناطق مختلف 
ایران ظرفیت های  قابــل توجهی دارند. مثال 
استان سیستان و بلوچســتان به دلیل کثرت 
روزهای آفتابی در طول سال، برای تولید برق 
از محل  انرژی خورشیدی بسیار مناسب است 
که البته مناطقی در استان آذربایجان هم از این 
ظرفیت برخوردارند. انرژی باد هم  شــرایط 

مناسب و ویژه ای در این استان دارد.« 
حســین غفوری فرد توســعه بهــره گیری از 
انرژی هــای تجدیدپذیر را در گرو مســائلی 
دانست که باید توســط دولت پیگیری شوند 
 و افزود: »وضع سیاست های حمایتی کارآمد 
و ترســیم ســاختار مالی مناســب و تسهیل 
مشارکت بخش خصوصی مهم ترین  اقداماتی 
اســت که دولت بــرای توســعه انرژی های 
تجدیدپذیــر باید در دســتور کار خــود قرار 
دهد. در حال حاضر ما ســهمی یک  درصدی 
از ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در کل دنیا 
را داریم. ظرفیت نصب شده ما در صنعت برق 
هم بیش از یک درصــد  از کل ظرفیت نصب 
شده در کل دنیا است. تولید سرانه ما بیش از 
یک درصد نســبت به کل تولید دنیا اســت و 
امکانات  انرژی های نو در ایران حتما بیش از 

یک درصد است.« 
وی ســهم یک درصــدی ایــران از جمعیت 
و خاک دنیــا و در مقابل ســهم 16 درصدی 
کشورمان از منابع گاز و 12 درصد منابع  نفت 
دنیا را یادآوری کــرد و گفت: »اگر بتوانیم از 
این انرژی هــای ارزان قیمت به طور صحیح 
اســتفاده کنیم، رســالت مهم تری  را در جهان 
عهده دار خواهیم شد. اما متاسفانه ما در طول 
این سال ها به صورت مستمر نفت را فروختیم 
و صــرف هزینه های  جاری کشــور کرده ایم 
بــدون اینکه ســرمایه گــذاری زیرســاختی 
تاثیرگذاری در حد و اندازه های الزم داشــته 
باشــیم. آن هم در  شــرایطی که می توانستیم 
برای بهره بــرداری از انرژی های تجدیدپذیر 
با توجه و ظرفیت ها و پتانســیل های موجود  

سرمایه  گذاری کنیم.« 
وی در ادامــه تاکید کرد: »اگــر از انرژی های 
تجدیدپذیر استفاده شود اگر فقط 0/3 درصد 
از وســعت صحرای بزرگ آفریقا به  نیروگاه 
خورشــیدی تبدیل شــود، انــرژی کل اروپا 
تامین خواهد شدو اگر این رقم به یک درصد 
برسد بیش از سه برابر اروپا را  می توان با برق 
تولیدی آن برق رســانی کــرد. امکان نصب 
یک میلیون توربین بادی واقع در خشــکی و 
100 هزار توربین واقع  در دریا در دنیا وجود 
دارد و اگر این کار انجام شود یک چهارم نیاز 
الکتریســیته جهان را در ســال 2050 تامین 

خواهد کرد.  یعنی اگر این امکانات نصب شده 
بود در سال 2014 تمام نیاز برق جهان از این 

طریق تامین می شد.«  
وی از امکان نصب حداقــل 5 هزار مگاوات 
توربین بادی در استان سیستان و بلوچستان 
ســخن گفت و اذعان کرد: »اگر  بتوانیم 0/1 
درصد از انرژی اقیانوس را مهار کنیم، بیش از 
15 میلیارد نفر یعنی دو برابر جمعیت کنونی 
جهــان می تواننــد از  نعمت بــرق برخوردار 
شــوند. البته این آمار و ارقام برای عملیاتی 
شدن نیاز به طرح های علمی دارند و در همین 
راســتا باید توجه  جدی تری به دانشــگاه ها و 

انجمن های علمی شود.« 
دکتر حسین غفوری فرد در پایان خاطرنشان 
کرد: »هر سال شاهد رشد علمی و فنی صنعت 
برق کشور هستیم و خوشبختانه  کارشناسان 
صنعت هم دســت بــه قلم شــده اند و به طور 
متوســط 50 درصــد مقاالتــی کــه در این 
کنفرانس هــا ارائه می دهــد از  طرف صنعت 
اســت و 50 درصد باقیمانده را دانشگاهیان 
ارائه می دهند. البته این نسبت در بین داوران 
هم کامال مراعات  شده است و هیات داوران 
نیمی از صنعت و نیم دیگر از دانشگاه هستند. 
ارتباط صنعت و دانشگاه به صورت هدفمند 
و موثر  در این کنفرانس ها و انجمن ها برقرار 

می شود.«   

ده محور برنامه هــای وزارت نیرو برای 
توسعه صنعت برق

وزیر نیرو سخنران پایانی و کلیدی افتتاحیه 
بیســتمین کنفرانس توزیع بــود. وی ابتدا از 
تالش مسئولین برگزاری تقدیر کرد و  جدیت 
همه نهادها و موسسات استان را در برگزاری 
این رویداد بزرگ علمی ســتودنی دانست و 
گفت: »من تالش می کنــم در  این فرصت که 
مروری بر مهم تریــن محورهای صنعت برق 
بــه خصوص در بخش توزیع داشــته باشــم. 
اولین مســاله ای  در  سال 93 پایه گذاری شد 
و کار بسیار مهمی است و من آن را به عنوان 
ســر لوحه فعالیت های بخش توزیع می دانم 
مساله  کاهش تلفات شبکه است. اقدام بسیار 
مبارکــی پایه ریزی شــد تمام شــرکت های 
توزیع توجیه شــدند و برنامه های مشخصی 
 تدوین شد که هر شــرکت در چه زمان بندی 
از چه میزان تلفات باید به کجا برسد. این کار 
با جدیت باید در ســال 94 پیگیری  شــود تا 
مهر ماه ســال جاری ما باید تلفات شبکه را به 
زیر 10 درصد برســانیم. اما این برنامه نهایی 
ما نیست، هدفگذاری ما  این است که ما حتما 
در یک زمــان معقولی میزان تلفات را به زیر 
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5 درصد برسانیم. کشورهایی مثل کره جنوبی 
میزان تلفات  شــبکه را به حدود 3/5 درصد 
رسانده اند که رقم قابل قبول و درستی است.«  
مهنــدس حمید چیــت چیــان در ادامه جمع 
آوری انشعابات غیر مجاز، نصب کنتورهای 
مرجــع، خازن گذاری، افزایــش  ترانس های 
کم ظرفیت بــا راندمان بــاال و کاهش طول 
شبکه فشــار ضعیف، اســتفاده از کابل های 
خودنگهدار، اصالح ســطح  مقطع هادی ها، 
بهبود راندمــان تجهیزات  الکتریکی، اصالح 
ســاختار پســت های فوق توزیع و مدوالر 
کــردن پســت های 63  کیلوولــت، نصــب 
کنتورهای هوشــمند و بهبود پروفیل ولتاژ و 
تعادل ولتاژ را مهم ترین اقداماتی دانست که 
باید در دســتور کار  شرکت های زیرمجموعه 

وزارت نیرو قرار گیرد.  
وی دومین محور مهم در شبکه برق کشور را 
توسعه ســامانه  AMI  دانست و تصریح کرد: 
»این سیستم شــامل ابزارهای  اندازه گیری، 
کریر مخابراتی که بر روی آن بتوانیم ســامانه 
را به اجرا برسانیم، سخت افزار و مرکز کنترل 
داده ها و نرم  افزاری که بتواند این ســامانه را 
به نتایــج مطلوب خودش برســاند، این ها از 
اجزای مهم این سامانه است که باید با جدیت 
در  کشــور دنبال شــود. ایــن کار یک زمینه 
گسترده  برای فعالیت های علمی، پژوهشی، 
صنعتی و اجرایی است. هوشمند سازی  شبکه 
و اتوماسیون شبکه توزیع اجزای بسیار مهمی 
از این کار هســتند که باید آنها را به صورت 

مستمر دنبال کنیم و به  نتیجه برسانیم.« 
چیت چیان در ادامه افزود: »ســومین محور 
توســعه تولید پراکنده برق است. تکیه کردن 
بر تولید پراکنده به ویژه در مناطقی  که دارای 
گستردگی زیادی هستند یکی از حیاتی ترین 
کارهایی اســت که باید انجام شود و این کار 
نقش و تاثیر بسزایی در  کاهش تلفات شبکه 
خواهد داشــت و در غیر این صــورت اقدام 
جدی در زمینه کاهش تلفات صورت نخواهد 
گرفت. تکیه بر  تولید پراکنده یکی از مهم ترین 
محورهای کاهش تلفات است که نه تنها برای 
این استان بلکه برای سراسر کشور از اهمیت 
 بسزایی برخوردار است و حتما باید برای باال 
بردن راندمان تولید برق در سراســر کشــور 
در کنار  DG  توجه به تولیــد همزمان  برق و 

حرارت داشته باشیم.«  
وزیر نیرو چهارمین مســاله اساســی صنعت 
برق را توسعه انرژی های تجدیدپذیر دانست 
و اذعان کرد: »حتی اســتفاده از  سیستم های 
 DG  هم محدودیت هایی در شــبکه سوخت 
رســانی دارد. اما در همین نقطه بــا توجه به 
تابش بســیار خوب خورشــید  در این منطقه 

بهترین گزینه برای تامین برق عبارت اســت 
از اســتفاده از انرژی خورشــیدی. در چنین 
شرایطی اســتفاده از منابع  محلی انرژی اعم 
از باد، خورشید، ظرفیت های کوچک برقابی 
برای ما یک الزام اســت. لذا مــا باید بتوانیم 
شبکه برق کشور را  هم از نظر فنی و هم از نظر 

اقتصادی کارآمد کنیم.«  
وی تاکید کرد: »محور پنجم سرعت بخشیدن 
به احــداث ظرفیت هــای جدیــد تولید برق 
است. با کمال تاســف سرمایه گذاری  ساالنه 
5000 تا 5800 مگاوات، ســال گذشــته به 
2800 مگاوات رســید و امســال محدود به 
2000 مگاوات شــده اســت و ســال  آینده 
1200 مــگاوات خواهد بود. اگر روند به این 
ترتیب دنبال شود ما با مشکالت جدی مواجه 
خواهیم شــد. لذا این تصمیم  مــا در وزارت 
نیرو است که با یک جهش ما به یاری خدا در 
ســال جاری حدود 10 هزار مگاوات احداث 
نیروگاه جدید را  شــروع کنیم که به مرور طی 
ســال های آینده اینها به مدار بیاید و کشور را 

از محدودیت تولید برق رها کند.« 
جلب مشارکت مشترکین صنعتی، تجاری و 
کشاورزی است در مدیریت مصرف ششمین 
محوری بود که وزیر نیرو به آن  اشاره کرد: »با 
همکاری مشــترکین و تقلیل مصرف برق در 
ساعات و روزهای پیک مصرف در تابستان 
ما می توانیم شبکه را  از خطر خاموشی نجات 
دهیم و بدون مواجه شــدن با خاموشی پیک 
سال 94 را پشــت ســر بگذاریم این مساله 
حیاتی اســت  که بــه خصوص شــرکت های 
توزیع با همکاری گسترده ای که از موسسات 
مختلف جلب می کنند، باید این مدیریت بار 

را  انجام دهند.« 
وی در ادامــه هفتمیــن محور را اســتفاده از 

مکانیزم و ظرفیــت ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید دانســت و خاطرنشــان کــرد: »همین 
 ظرفیت در ماده 12 قانــون رفع موانع تولید 
تکرار شده اســت. این امکان بسیار خوبی را 
در اختیار شرکت های توزیع قرار  می دهد که 
با انعقاد قرارداد با شرکت های خصوصی برای 
کاهش تلفات و جایگزین کردن سیستم های 
روشــنایی عمومــی از  طریــق اســتفاده از 
المپ هــای  LED  و یا سیســتم های دیگر و 
ده ها اقدام مشــابه که منجر به کاهش مصرف 

سوخت خواهد شد،  اقدام کنند.«  
چیت چیان تصریح کرد: »دولت متعهد شــده 
که در برابــر صرفه جویی که انجام می شــود 
ارزش و یا خود ســوخت را در اختیار  بخش 
خصوصی قرار دهد که این امتیاز بسیار خوبی 
برای سرمایه گذاران محســوب می شود. در 
این شــرایط ســخت مالی  صنعت بــرق این 
قانون کمک بســیار موثری برای شرکت ها 
اســت. به عالوه صنعتگران می توانند از این 

امکان استفاده کنند.« 
وزیر نیرو هشــتمین مســاله را لــزوم ایجاد 
هماهنگــی بین بخش های بــرق و مخابرات 
کشور دانســت و گفت: »این هماهنگی  برای 
استفاده از این شــبکه عظیم توزیع برق برای 
ارائــه خدمات دیتا به مشــترکین از امکانات 
الزامی اســت. این پتانســل هم  امــکان ارائه 
پهنای باند بیشتری را برای مشترکین فراهم 
می کند و هم هزینه های ســرمایه گذاری را به 
حداقل می رســاند. به  عالوه می تواند کمک 
مالی و درآمد بسیار خوبی برای شرکت های 

توزیع ایجاد کند.« 
نهمین مســاله مهم برای صنعت برق از نگاه 
حمید چیتچیــان اجرای ارتینــگ برای کلیه 
متقاضیان جدید و پس از آن برای  مشترکین 

موجود و دهمین محور اساســی ســاماندهی 
اقتصــاد برق بود. چیت چیــان دهمین محور 
را یکی از اساســی ترین  موضوعات صنعت 
دانست و اذعان کرد: »ساماندهی اقتصاد برق 
اجزا و پارامترهــا و مولفه های متعددی دارد 
که یکــی از آنها  اصالح نظــام یارانه و تعرفه 
برق اســت. مولفه دوم تبدیل شدن برق های 
منطقه ای و شــرکت های توزیع به بنگاه های 
 اقتصادی اســت. کامل هست. شرکت توانیر 
باید مقرراتی را تنظیم و مدلی را طراحی کند 
که بر اســاس آن افزایش درآمد  شرکت های 

توزیع در اختیار خود آنها قرار بگیرد.« 
وزیر نیــرو در ادامــه تاکید کرد: »تــا امروز 
عمده کاهش تلفات مبتنی بــر کاهش تعداد 
مشــترکین غیرمجاز بوده اما از ایــن به بعد 
 باید به دنبال تامین سرمایه الزم برای خازن 
گذاری و نصــب ترانس ها و تجهیزات جدید 
باشــیم. لذا من اعالم می کنم که  شرکت های 
توزیعی که تالش بیشــتری بــرای دریافت 
مطالبات خود داشته باشند، کل منابع وصول 
شــده در اختیار همان  شــرکت قرار می گیرد 
تا بتواند ســرمایه گذاری های جدیدی برای 

کاهش تلفات شبکه را انجام دهد.:  
مهندس حمیــد چیت چیان در پایــان اظهار 
امیدواری کــرد: »من امیدوارم که در ســایه 
تبادل نظری که در ایــن جمع علمی  صورت 
می گیرد، زمینه های مناســب بــرای ارتقای 
دانش و فناوری در کشــور ما فراهم شــود و 
همانگونه که صنعت برق در  طول سال ها در 
نوآوری، خالقیــت، ابتکار و در اتکا به تولید 
داخلی ســرآمد صنایع کشور بوده، این مسیر 
پرافتخار را در آینده با  موفقیت های بیشــتر 

ادامه دهیم.«   

  گزارش  
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بیســتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی 
برق هشتم و نهم اردیبهشت ماه سال جاری در 

شهر زاهدان برگزار شد.  
استان سیستان و بلوچســتان که برای اولین 
بــار عهده دار برگــزاری ایــن کنفرانس بود، 
عالوه بر میزبانی قابل ستایشــش، کنفرانس 
شــبکه های توزیع نیروی بــرق را با حضور 

وزیر نیرو کلید زد.  
گفتنی است بیش از 1040 مقاله به دبیرخانه 
کنفرانس بیســتم توزیع ارسال شده بود که از 
این تعداد قریب به 300 مقاله  مورد پذیرش 
قــرار گرفــت. در ایــن میــان 100 مقاله به 
صورت ارائه شــفاهی و حدود 200 مقاله در 

قالب پوستر پذیرفته شد.  
آیین افتتاح بیســتمین کنفرانس شبکه های 
توزیع نیــروی برق در دانشــگاه زاهدان و با 
حضور حمید چیت چیان، وزیر نیرو،  هوشنگ 
فالحتیان، معــاون وزیر نیــرو در امور برق 
و انــرژی، آرش کردی، مدیر عامل شــرکت 
توانیر، اســتاندار و نمایندگان  مجلس استان 
سیستان و بلوچســتان، مدیران شرکت های 
بــرق منطقه ای و توزیع بــرق و جمع کثیری 
از اساتید، دانشــجویان،  صنعتگران و فعالین 

صنعت توزیع برق کشور برگزار شد.  
مهنــدس حمید چیت چیان پیــش از حضور 
در ســالن فردوســی دانشــگاه زاهدان برای 
افتتاح کنفرانس بیستم، نمایشگاه جانبی  این 
کنفرانس را که با حضور شــرکت های فعال 

ســازنده، تامین کننــده و پیمانــکار فعال در 
صنعت توزیع برپا شده بود، گشایش  کرد.  

این نمایشــگاه که هر ساله به همت سندیکای 
صنعت برق ایران برگزار می شــود، فرصت 
بســیار مناســبی  برای معرفی پتانسیل  های 
شرکت های تولیدکننده و پیمانکار و البته قرار 
گرفتــن صنعت و دانشــگاه در کنار یکدیگر 
محســوب می شــود. علیرغم  پیش بینی ها، 
نمایشــگاه توزیع در زاهدان هم با اســتقبال 
نسبی شرکت ها مواجه شد و البته حضور وزیر 
نیرو برای افتتــاح آن،  نقطه عطف دیگری را 

برای این نمایشگاه رقم زد.  
الزم به ذکر اســت که ســندیکا هــم در کنار 

شــرکت های ســازنده و پیمانــکار حضــور 
قدرتمنــد و پررنگی در نمایشــگاه داشــت. 
 بازدید مدیران ارشــد صنعت بــرق از جمله 
معاون توزیع شــرکت توانیر، مدیران عامل 
توزیــع بــرق اســتان های مختلف، اســاتید 
 برجســته دانشــگاه، کارشناســان و فعالین 
صنعت برق و دانشــجویان به فرصت بسیار 
مناسبی برای مدیران سندیکا تبدیل شد تا  با 
رایزنی با مسئولین و فعالین این صنعت گامی 

در راستای اهداف اعضای خود بردارند. 
در پایــان دومیــن روز برگزاری نمایشــگاه 
نیز، شــرکت های بهینه ســازان طــوس، مانا 
نیرو، فناوران ســوالر پرشیا، گلنور و هامون 
 ســازه شــرکت هایی بودند که بر اساس توان 
ســاخت داخل تجهیزات و نوع و اســتاندارد 
محصوالتشــان به عنــوان پنج غرفــه برتر 

 نمایشگاه جانبی بیســتمین کنفرانس توزیع 
برگزیده شدند که مهندس خوش خلق، معاون 
توزیع شــرکت توانیر به همراه  نمایندگانی از 
سندیکا و شــرکت توزیع نیروی برق استان 
سیســتان و بلوچســتان لوح تقدیری به این 

شرکت ها اهدا کردند. 

پایان کار بیستمین کنفرانس توزیع با تجلیل 
از برترین ها  

در اختتامیــه بیســتمین کنفرانــس توزیع، 
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سیستان 
و بلوچستان به ســخنرانی  پرداخت و ضمن 
تقدیر از زحمات مهندس حائری عنوان کرد:  

از سالی که استخدام شدم تا به حال،  بزرگترین 
اتفاقی کــه از حرکت مهنــدس حائری به یاد 
دارم، حرکتی جهادی بود که ایشان در صنعت 
برق آغاز  کرد و وزیــر محترم نیرو هم به حق 
حمایت کردند. وزیر فرمودند اگر من در طول 
زندگی 5 روز خوب داشته  باشم، یک روز از 
آن، همین روزی اســت کــه در آغاز فعالیت 

کمیته ملی کاهش تلفات شرکت کردم.  
مهندس رخشــانی مهر با بیان اینکه مهم ترین 
کار در بخش فنی تغییر نگرش مهندســی به 
موضوع تلفات اســت، اظهار  کــرد: افزایش 
ارتقــاء تفکــر مهندســی در شــرکت ها  و 
نیرومندترین ابزار اســت و اگر ایــن ابزار را 
داشته باشیم، شاید70 تا 80 درصد مشکل ما 

حل شود.  
وی در ادامه افزود: کاری که باید انجام دهیم 

این است که اواًل باور کنیم دیگر نباید ترانس 
نرمال در شبکه  استفاده کنیم و باید طرح های 
جدید خود را به سمت ترانس های کم   تلفات 
ببریم. دومــًا باور کنیــم نباید اگر  ترانســی 
ســوخت، ده بار آن را تعمیر غیراصولی کنیم 
و به شــبکه برگردانیم. ســومًا اگــر منابعی به 
دســت آوردیم،  به این ســمت برویم که بقیه 

ترانس هایمان را هم عوض کنیم.  
در ادامه این مراســم رییس کمیته یراق آالت 
توزیع ســندیکای صنعــت برق ایــران نیز 
به نمایندگی از فعالین بخش خصوصی صنعت 
برق به سخنرانی پرداخت. مهندس محمودیان 
تصریــح کرد: مــا  در کنفرانس هــای زیادی 
شــرکت کرده ایم. وقتی شــنیدم قرار اســت 
کنفرانس در این شــهر برگزار شود فکر کردم 
 چطور ممکن اســت؟  ولی انصافًا صرف نظر 
از نقصان هایی که هست، برنامه ریزی بسیار 
خوب و دقیق بــود و با  حداقــل امکاناتی که 
همه شــاهد بودیم بانیان امر درگیرش بودند، 
بهترین پذیرایــی را انجام دادند. من شــاهد 
بودم  همکاران آقای رخشــانی مهر که هرکدام 
پست و سمتی دارند، اینجا با فروتنی ایستادند 
و کمک کردند.  صمیمیتی که در مردم غریب 

این استان موج می زند، قابل تقدیر است.  
وی با تقدیــر از مهندس رخشــانی مهر ادامه 
داد: تشــکر می کنم از فرصتی که ایجاد کردند 
تا مرکزنشــینان به  اینجا بیایند و هم وضعیت 
این اســتان را ببینند و هم شاهد خونگرمی و 
صفای این مردم باشند. مهندس  رخشانی مهر 
در صحبت هایشــان فرموند فکر نمی کرده اند 
شــرکت های تولیدکننده با این حجم زیاد در 
این  کنفرانس شــرکت کنند. من می خواهم به 
ایشان بگویم این پاســخی به رفتار متعهدانه 
شــما در شــرکت توزیع بــرق سیســتان و 
بلوچســتان بوده است. ایشــان هیچگاه تنها 
مسائل خود را ندیده اند و همیشه مسائل بقیه 
را هم در نظر گرفته اند. مهندس  رخشــانی مهر 

همیشه دستگیر ما بوده اند.  
وی در پایان افــزود: درکل امیدوارم همه ما 
که در مراکز دیگر کشور هستیم و از وضعیت 
مناســب تری  برخورداریم وضعیت سیستان 
و بلوچســتان را اطالع رسانی کنیم. سیستان 
و  بلوچستان هم جزو کشــور ماست و نیاز به 

کار دارد.  
مهندس کردی، مدیرعامل توانیر و دبیر علمی 
کنفرانس، دکتر مســعود برکاتی نیز از دیگر 
سخنرانان مراسم اختتامیه  بیستمین کنفرانس 

توزیع برق بودند.  
در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر و نیز 
مشارکت کنندگان در برگزاری این کنفرانس 

تقدیر به عمل آمد.  

حضور پرفروغ سندیکا در کنفرانس بیستم
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ســندیکای صنعت برق ایران دهم خرداد مــاه میزبان مهندس 
همایــون حائری، رییس مرکز پشــتیبانی صنایع آب و برق و 
 توســعه صادرات وزارت نیرو و مهندس بهــرام نظام الملکی، 

مدیر کل دفتر توسعه صادرات این وزارتخانه بود.  
در این نشســت که هیات مدیره ســندیکا به همراه مسوولین 
کمیته توسعه صارات حضور داشتند، مهمترین مقوالت توسعه 
 صادرات صنعت بــرق در حوزه تجهیــزات و خدمات فنی و 

مهندسی طرح و بررسی شد. 
  در ابتدای این جلســه مهندس کالهی ریاســت هیات مدیره 
ســندیکا ضمن قدردانی از حضور تاثیر گذار نظام المللکی در 
دفتر  توسعه صادرات وزارت نیرو جهت انسجام بخشیدن هر 
چه بیشــتر به فعالیت های حوزه صادرات، یاداور شد اولویت 
اصلی در  حــال حاضر بازار عراق اســت. وی ضمن بیان این 
مطلب افزود: یکی از مشــکالت حاد در بازار عراق اختالف 
12 درصدی ارز  رســمی و بازار است که منجر به ضرر دهی و 
چالش های جدی برای شــرکت های فعال می شود. پیرو بیان 
این مساله به  مکاتبات اخیر با سازمان حج و زیارت  اشاره شد 
که مبنی بــر جایگزینی تبادالتی در جهت جبران مشــکالت 
بانکــی عراق بوده  اســت که این موضوع از ســوی حاضرین، 
جهت تزریق نقدینگی به بخش پیمانکاری حاضر در طرح های 

عراق اثر گذار  قلمداد شد. 
ریاســت هیات مدیره ســندیکا همچنین با اشــاره بــه آنکه 
پیمانــکاران ترکیه و عربســتان در مقابل پیــش پرداخت 5 
درصدی  تحمیل شــده به پیمانکاران ایرانی، از هر گونه هزینه 
ایــن چنینی معاف هســتند اذعان داشــت: عمــال چنین بار 
مالی برای طرف  ایرانی کمرشــکن خواهد بود و به علت نبود 
پشتوانه الزم برای ورود به مناقصات سنگین چه بسا منجر به 
از دســت دادن بازار  عراق شــود. وی با انتقاد از بانک توسعه 
صادرات تصریح کرد: این بانک با توجه به جایگاه توسعه ای و 
تامین های دولتی  خود باید بیش از این حامی بخش خصوصی 

در بحث صادرات باشد. 
بر همین اســاس نمایندگان ســندیکا در این نشســت با ابراز 
نگرانی از آنکه آمار ارایه شــده در مورد افزایش صادرات غیر 
نفتی  در سال گذشته بیش از آنکه مبتنی بر صدور خدمات فنی 
مهندســی و تجهیزات دارای ارزش افزوده  باشــد، حاصل از 
خام  فروشی در صنایع سیمان، معدن و پتروشیمی بوده است، 
با توجه به وابستگی شــدید  سیستم مالی کشور به نظام بانکی 
و  ســهم قریب به 90 درصدی آن در تامین ســرمایه، خواهان 
حمایت جدی نظام بانکی کشــور از صادرات صنعت برق، به 
جای  نگاه واردات محور حاکم شــدند و در این راستا مقرر شد 

در جهت هر چه فعال تر ساختن بانک مرکزی اقدام شود. 
به دنبال طرح این درخواست، حائری به مراودات اخیر بانک 
مرکزی ایران در اتاق پایاپای بانک های مرکزی  کشــورهای 
 عراق، ترکیه و روســیه، جهت امضای پیمــان پولی مابین این 
کشورها اشاره داشــت و اهمیت حضور ارگان های ذی نفع از 

 جمله توانیر، سندیکا و اتاق بازرگانی را در این مراودات یاداور 
شد. در این راستا کالهی به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق 
 بازرگانــی ایران از رایزنی های صورت گرفته جهت تشــکیل 
کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی خبر داد و خاطر نشان 
 ســاخت یکی از راهکارها برای مزیت یابی بــر رقبا در بازار 
عراق تاسیس یک صندوق مشــترک بین دولت های عراق و 
ایران  خواهد بود که دیگر کشورها حق ورود به پروژه های آن 

را ندارند و برای فاینانس پروژه های موجود نیز مفید است. 
در ادامه مهندس پارسا عضو هیات مدیره سندیکا اظهار داشت 
کمیته خصوصی ســازی سندیکا در ســال های گذشته شرکتی 
 با مشــارکت 500 عضو ســندیکا را طراحی و راه اندازی کرد 
که این شــرکت هلدینگ با گردش مالی یــک میلیاردی خود 
در  ســال، به عنوان یک شــرکت تعاونی و غیر سود محور می 
تواند جهت انسجام بخشــیدن به نقل و انتقاالت عمل کند اما 
به  علت کمبود اعتبارات الزم عمال معلق مانده اســت. وی با 
بیان این مطلب اذعان داشــت: در شرایط فعلی به عنوان یک 
 راهکار عملی شرکت های عضو در کوتاه مدت نیازمند تزریق 
مبلغی یک تــا دو میلیاردی از طریق دریافــت وام از منابعی 
چون  صندوق توســعه تجارت و ادغام ســپرده گذاری بانک 
مرکزی و پول های صادرات هســتند تا در جهت تامین اعتبار 

کافی برای  اجرای پایلوتی پروژه هایی در عراق و دیگر مناطق 
استفاده شــود و از این طریق با تعریف پروژه های جدید مانع 
از تعدیــل  نیروها و کم کاری حاصل از رکود موجود شــوند و 
در این میان ســندیکا می تواند نظارت و کنترل الزم را جهت 

اجرای با  کیفیت این پروژه ها داشته باشد.  
در پاســخ به این موضوع نظام الملکی ضمــن انتقاد از بخش 
خصوصی خواستار استفاده بیشــتر این بخش از ظرفیت های 
خود  شــد و افزود: در مواردی با وجود پیشــگام شدن توانیر 
پیگیری الزم از سوی سندیکا صورت نمی گیرد حال آنکه این 
پیگیری ها توانایی ایجاد تحوالت مهمی را در زمینه توســعه 

صادرات دارا است. 
  در این راســتا حائری تصریح کرد  می بایســت بــرای  تمام 
مشــکالت موجود در پروژه های عراق، آرایشی از نیروهای 
انسانی  موثر و مطلع در جلساتی  به طراحی یک طرح عملیاتی          
  )Action Plan  ( مــدون و کاربردی با بیــان تمام  جزییات 
و تقســیم کلیــه وظایف بپردازنــد. در همیــن زمینه مهندس  
باقری ریاست کمیته توســعه صادرات سندیکا ضمن اشاره به 
 نیــاز جدی هر دو بخش دولتی و خصوصی در جهت انســجام 
بخشــیدن و اجتناب از تفرق های موجود در بحث صادرات، 
 خواســتار به کار گیری حلقه های صادراتــی در وزارت نیرو 
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شد تا سندیکا نیز متقابال به تامین خوراک اطالعاتی الزم در 
مورد  مشکالت موجود در بازارهای خارجی در این نشست ها 

بپردازد.  
باقری در ادامه با بیان مشکالت بانکی مرتبط با بحث صادرات  
افــزود: بارهــا از بانک توســعه صــادرات در این خصوص 
 درخواست ارایه برنامه های پیشنهادی شان را داشته ایم و بحث 
تامین هجینگ را مطرح کرده ایم که معموال در دیگر  کشورها 
توســط صندوق های بیمه گر عرضه می شــود اما متاسفانه در 
نظام بانکی ایران مغفول مانده و هنــوز در حوزه وظایف  این 
بخش قرار نگرفته است. وی با یاداوری طالیه داری وزارت 
نیرو در صدور خدمات فنی و مهندســی که در ســال گذشته  تا 
بیش از 90 درصد از جانب شــرکت های فعال در حوزه آب و 
برق صورت گرفته است، تصریح کرد: شورای عالی صادرات 
 یکی از مهمترین جایگاه هایی است که این وزارتخانه از طریق 
کرسی های خود قادر اســت از طریق خوراک اطالعاتی تهیه 
 شده از طرف سندیکا متمرکز بر موضوع عراق در آن به اعمال 

نظر و دریافت تسهیالت و اعتبارات الزم بپردازد.  
اشاره به آسیب های موجود در مصرف داخلی صنایع باالدستی 
از کاالهای وارداتی نکته مغفولی بود که در ادامه این  نشســت 
توســط مهندس  بیات عضو هیات مدیره سندیکا مطرح شد. 
بیات با طرح این موضوع عنوان داشت: جای تاسف  است که 
نه تنها به صادارت بهای الزم داده نمی شــود بلکه حتی شاهد 
آن هســتیم که مصرف کنندگان داخلی هم متمایل به  استفاده 
از کاالهای کم کیفیت تر چینی هستند تا جایی که در سال 93 
با حجم بــاالی واردات تابلو برق روبرو بــوده ایم. حال  آنکه 
موفقیت صنعت داخلی در وهله اول منوط به حمایت مصرف 
کننده داخلی است  و در غیر این صورت صادرات ما نیز  روی 

پایه های سستی انجام می گیرد. 
در این میان ضمن اشــاره به عدم پرداخــت اعتبارات الزم از 
ســوی صندوق توســعه ملی به علت سیاســت های انقباضی 
پیش گیری کننده از تورم، پیشنهادی مبنی بر تشکیل جلسه سه 
جانبه مابین سندیکا، وزارت نیرو و صندوق توسعه صادرات 
برای  تامین ســریع منبع فاینانس برای شرکت های خصوصی 
ارایه شد. به دنبال این پیشــنهاد حائری اظهار داشت: هر چند 
 کشــورهای پیشــرفته برای ارتقا تکنولوژی و اقتصاد خود به 
ســمت تقویت اســتانداردها قدم بر می دارند، اما در کشور ما 
توسعه  اقتصادی و تنها راه تضمین آینده و استمرار فعالیت های 
صنعتی از طریق تقویت بخش صادارت امکان پذیر خواهدبود 
و  این امر یک شــبه ممکن نیســت بلکــه باید کوشــید ابتدا 
هرچه ســریعتر  فرمول دقیقی برای موضــوع منابع اعتباری 

تدوین شود. 
از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بحث گسترش 
بازارهــای هدف و طراحــی ســناریوهای الزم در هر یک از 
شــرایط  حذف یا تداوم تحریم ها بود که در خالل آن پتانسیل 
تولیدی کشور به میزان حدودا دو برابر نیاز داخلی مورد تاکید 
قرا  گرفت و تقاضا شد وزارت نیرو به ارایه تعریف جدیدی از 
بازارهای هدف و سوق دادن آن به سمت بازاهایی چون آفریقا 
و  آسیای مرکزی بپردازد. در این راستا عنوان شد سندیکا می 
تواند به عنوان منبع آگاه در توزیع پروژه ها بین شــرکت ها در 
 مذاکرات بین کشــورها حضور پیدا کند. بــه دنبال طرح این 
موضوع و ضمن تایید آن، کالهی عراق را به عنوان بازار ویژه 
ای  با ظرفیت 300 تا 400 میلیارد دالری و سهم شرکت های 
ایرانی که حداقل می تواند تا میزان یک سوم از این ظرفیت را 

 تامین کند، معرفی کرد.  

در ادامه این نشست ریاســت کمیته توسعه صادرات سندیکا 
نیز حضور مهندسین مشاور را در عراق جهت انجام مطالعات 
 جامع، تنظیم اســناد مناقصات و نظارت بر طرح های درحال 
اجرا توســط پیمانکاران ایرانی مثمر ثمر دانســت که این امر 
از  ســوی دیگرحاضرین با یادآوری تجربه موفق پیمانکاران 
ایرانی در سوریه که منجر به تغییر ذایقه صنعت برق آن کشور 
از  استانداردها و تجهیزات روســی به اسپک ایرانی شد، مورد 

تایید قرار گرفت. 
مهندس فارسی عضو هیات مدیره سندیکااز دیگر سخنگویان 
این جلســه بود که بــا ارایه مســتندات روشــنی از وضعیت 
 نامناســب شــرکت های فعال در صنعت برق و به طور خاص 
تولید کنندگان متوســط در این عرصــه، مهمترین معضالت 
پیش  روی این شــرکت ها را در محورهایی اصلی عنوان کرد. 
هزینه های بــاالی تامین مالی برای تولیــدات و عدم حمایت 
کافی  وزارتخانه های ذی ربط جهت توانمند سازی آنان برای 
رقابــت با تولید کننــد گان خارجی در مقابــل حمایت باالی 
دولت هایی  چون چین از تولید کنندگان این کشور که حاصل 
آن قیمت های تحمیلی خریداران و مقایسه با قیمت های چینی 
می شــود  و نیز از سوی دیگر نبود هیچ گونه صندوق یا ارگانی 
جهت تضمین قراردادها و  LC  هایی که به علت نوسانات بازار 
ارز  گریبان گیر شرکت ها است و بارها منجر به بی اعتبار شدن 
این شرکت ها در مناسبات بانکی می شــود را می توان از اهم 

 این مسایل محوری بر شمرد. 
در پایان این نشســت مهندس نظــام الملکی بــا جمع بندی 
دغدغه های مطروحه و اذعان به مشــکل جدی سیستم بانکی 
 کشــور که منجر به نقیصه ای جــدی در تعریــف پروژه ها به 
صــورت  EPCF  می شــود، تصریح کرد: امــا آنچه همکنون 
با توجه  به ظرفیت های قانونی موجود می تــوان انجام داد در 
درجه اول توجه دوباره و اطالع رســانی وســیع در خصوص 
بندی از آیین  نامه صدور خدمات فنی و مهندســی  است که با 
استناد به آن تمامی شــرکت هایی که پروژه ای در دست اجرا 
دارند می  توانند ضمانت نامه هایــی را با پرداخت 2 درصد به 
صورت نقدی و 98 درصد در قالب وثیقه از طریق ســازمان 
توســعه تجارت  دریافت کنند که این امــکان در حال حاضر 
برای صادرات به تمامی کشــورها به جز الجزایر عملی است. 
عالوه بر این شــرکت  های دارای پروژه می توانند با استناد به 
همین آیین نامه تا سقف 20 درصد از هزینه کل را از طریق وام 
تجهیز کارگاه  تامین کنند. وی با بیان این مطلب خاطر نشــان 
ســاخت بانک توســعه صادرات موظف به ارایه  این خدمات 
بوده و در صورت  رو یارویی با هر گونه مشکل در دریافت این 
موارد متقاضیان می توانند مراتب را ســریعا جهت پیگیری به 
سازمان توسعه  تجارت و تنها با ارایه ضمانتی از کشور هدف 
یا از طرف خود شرکت اطالع دهند. نظام الملکی در پایان از 
پیشنهاد ارایه شده  مبنی بر توجه به بازارهای هدفی چون آفریقا 
اســتقبال کرد و افزود: عــالوه بر این فرصتی کــه چین برای 
احیای جاده ابریشــم  مد نظر دارد، می تواند برای صنعت برق 
نیز مثمر ثمر باشــد و در این خصوص ما همپای شــرکت های 
دولتی و حتی بیشــتر از  آن حامی شرکت های خصوصی برای 

ورود به این بازارها خواهیم بود.   
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ســومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و 
انرژی بیست و هشتم اردیبهشــت ماه سال جاری در محل 

 پژوهشگاه نیرو کلید خورد.  
این کنفرانس سه روزه که به همت شرکت توانیر، پژوهشگاه 
نیرو و شرکت های تدبیرســازان فناوران انرژی و شرکت 
 مدیریــت همایش تابش آســا و با حمایــت وزارت نیرو، 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و ســتاد ویژه 
توسعه فناوری  نانو، از بیست و هشتم تا سی ام اردیبهشت 
ماه ســال جاری برگزار شــد، معرفی آخرین دستاوردهای 
علمی و عملی فناوری  نانــو در حوزه صنعت برق  انرژی و 
صنایع وابســته را به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف خود 

مد نظر قرار داده بود.  
این دوره کنفرانس با توجه به آغاز به کار شبکه نانوفناوری 
در حوزه برق و انرژی از ســال گذشــته، بحــث تجاری و 
کاربردی  شــدن محصوالت نانوفناوری در این حوزه را به 
شــکل جدی تری مورد توجه قرار داده و تمرکز بیشتری بر 
نشست های  تخصصی و ایجاد فضای ترویج و مبادله افکار 

و نظرات خبرگان صنعت برق و انرژی داشته باشد.  
ســومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و 

انرژی با ســخنرانی کوتاه پرویز غیاث الدین، رییس کمیته 
اجرایی  کنفرانس کار خــود را آغاز کرد. پــس از آن دکتر 
نســترن ریاحی نوری، دبیــر علمی کنفرانس هــم به ارائه 
توضیحاتی در خصــوص  اهمیت این صنعــت و همچنین 
مقاالت ارائه شــده به کنفرانس و کارگاه های آموزشی آن 
پرداخت. بر اســاس آمار اعالم شــده  از ســوی دبیر علمی 
کنفرانس، 13 مقاله پذیرفته شــده به صورت شفاهی و 13 

مقاله هم به صورت پوستر ارائه می شود.  
مهندس مرجان مهر، قائم مقام رییس پژوهشگاه نیرو، دکتر 
رضا اســدی فر، مدیر کارگروه صنعت و بازار ســتاد ویژه 
فناوری  نانو معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و 
دکتر مهدی فردمنش، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی 

شریف از دیگر  سخنرانان افتتاحیه این کنفرانس بودند. 
نشســت هم اندیشــی خبرگان صنعــت بــرق و انرژی و 
محققان و خبرگان دانشــگاهی پیرامون بررسی معضالت 
و مشــکالت  صنعت برق و انرژی و ارائــه راهکارهایی با 
اســتفاده از فناوری های نوین نانوتکنولوژی یکی از برنامه 

های اصلی این  کنفرانس در روز اول بود. 
گفتنی اســت در طول سه روز برگزاری این کنفرانس هفت 

نشســت تخصصی با موضوعات »مشــاور آزاد یا سازنده 
مقروض«،   »آینده پژوهی صنعت انرژی در ایران و جهان«، 
»آینده پژوهــی نانو در حوزه برق و انــرژی« و »فیلترهای 
نیروگاهی ارتقا  یافته با اســتفاده از نانوفناوری« برگزار می 

شود.  
البته به این فهرست می توان »معرفی کاربردهی نانوفناوری 
در صنعت ذخیره ســازی انرژی«، »افزایش راندمان کولر 
 » DZ  روغن  واحد 2 نیروگاه کنگان با استفاده از نانو سیال
و »کاهش مصرف سوخت های فسیلی در بویلرها با استفاده 

از  نانوپوشش ها« را نیز افزود.  
در طول ایــن کنفرانس ســه کارگاه تخصصی در خصوص 
احداث نیروگاه فتوولتاییک با اســتفاده از کوانتوم دات ها، 
سنتز  نانومواد و آشــنایی با حمایت های ســتاد نانو جهت 
انجــام پژوهش های نانوفناوری در صنعــت برق و انرژی 
برپا می شــود و در  کنار آن نیز ســمیناری با عنوان کاربرد 

نانوتکنولوژی در فناوری ابررسانا برگزار خواهد شد. 
الزم به ذکر است که در حاشــیه این کنفرانس نمایشگاهی 
از آخرین دســتاوردهای شــرکت های فعال در حوزه نانو 

فناوری نیز  برپا شده بود.  

  آغاز شامرش معکوس  برای انقالب بزرگ نانو در صنعت برق
گزارشی از سومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
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نخستین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران در تاریخ 18 الی 21 خرداد سالجاری 
آغاز به کار کرد. مراسم  افتتاحیه این نمایشگاه با حضور مزارعی، معاون وزارت 
راه و شهرسازی و نمایندگانی از کشورهای شرکت کننده  صبح دوشنبه هجدهم 

خرداد ماه برگزار شد. 
این نمایشــگاه بــا محوریت صنایــع، مصالح و تجهیــزات ســاختمانی و نیز 
تکنولوژی های محیط زیســت طی چهار  روز درمکان سالن 7 سازمان توسعه 
تجارت ایران  واقع در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی برپا بود.  گفته می 
شود بیش از 100 شرکت و ارگان از 15 کشور جهان با حضور در این نمایشگاه 
طی این مدت به  عرضــه محصوالت و رایزنی برای ورود به بازارهای کشــور 

پرداختند. 
در این نمایشــگاه که ســندیکای صنعت برق ایران و مســووالن کمیته توسعه 
صادرات به نمایندگی از 490 شرکت  عضو حاضر بودند، به بررسی فرصت های 

موجود برای صنعت برق ایران در بازارهای بین المللی پرداخته شد.  
طی گفتگویی با معاونت وزیر راه و شهرســازی در پاسخ به امکان تداوم چنین 
نمایشگاه هایی، ضمن اشاره به  انتخاب دقیق وهوشمندانه 100 شرکت شاخص 
در زمینه ساختمان ســازی، تاسیسات و انرژی از میان 15 کشور  حاضر در این 
نمایشگاه، عنوان شــد این نمایشــگاه ها قلب تپنده صنعت در همه جای جهان 
است که موجبات   برقراری جریان آزادی از رقابت های تکنولوژیکی و فرصت 

آگاهی از استانداردهای جهانی را از نزدیک فراهم  می آورد. 
  وی در خصــوص ارزیابی جایگاه صنایع و شــرکت های ایرانــی در بازارهای 
جهانی با اشاره به حضور ســندیکای  صنعت برق در این نمایشگاه،به تامین 90 
درصدی نیازهای داخلی صنعت برق در داخل کشور اشاره داشت و  این صنعت 
را واجد پتانســیل های بســیاری برای حضور در بازارهای بین المللی قلمداد 
کرد و افزود: امــا در زمینه  کاهش در مصرف انــرژی و تکنولوژی های مرتبط  
فاصله بیشتری با اســتانداردهای جهانی وجود دارد که این  نمایشگاه و حضور 
کارشناسان، دانشــگاه ها و متخصصین ما در این نمایشگاه، خود شروعی برای 

تبادل و  اشتراک دانش موجود در این حوزه است.  
مزارعی در ارتباط بــا تاثیر رفع تحریم ها بر ایجاد و تســریع  تبادل اطالعات 
صنعتی و علمی در  صنایع  ســاختمانی کشور اذعان داشت به تبع رفع تحریم ها 
و گسترش ارتباطات،  صنعتگران کشــور فرصت آن را می  یابند که ضمن بهره 
برداری از دانش جهانی، محصوالت خود را نیز در سطح وسیع تری عرضه کنند. 

 
در حاشیه برگزاری نمایشــگاه، غرفه سندیکا میزبان مدیران ارشد وزارت نیرو 
و جلســات متعددی با بازدیدکننــدگان  بود. عالوه بر ایــن در خصوص بحث 

سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های برون مرزی جلساتی با شرکتهای  سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
تشــکیل شد که ازآن جمله برگزاری جلســه ای با انجمن برق و الکترونیک  اســپانیا و همچنین نشستی با 
مدیران ارشد و قائم مقام شرکت   IFB  به عنوان برگزار کننده نمایشگاه های بین  المللی پروژه و انرژی بود 
که در آن ضمن تاکید بر ادامه همکاری ها در خصوص مشارکت در نمایشگاه های  پیش رو مقررشد تقویم 
نمایشــگاه های بین المللی جهت بررسی در اختیار کمیته توســعه صادرات قرار گیرد.  همچنین با توجه به 
مشارکت فعال سندیکا در نمایشــگاه هایی این چنین، اعطای امتیازات ویژه ای به این نهاد  در دستور کار 
قرار گرفت و نیز بر ارایه فضای مناســب در شــان اعضا سندیکا در نمایشــگاه های پیش رو تاکید  شد. در 
همین راستا جلسه ای با نماینده شرکت مهندسی  EEPC India  دارای 13000 زیر مجموعه تشکیل  شد 
و از سندیکا جهت حضور در نمایشگاه برق هند دعوت به عمل آمد. گفتنی است این نمایشگاه با مشارکت 

 وزارت صنعت و تجارت هند برگزار می شود. 

صنعت برق کشـــور
از حوزه های پیرشو 
در برقراری ارتباط 
با جهــــــــان

در حاشیه اولین نمایشگاه پروژه ایران مطرح شد
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در حاشــیه گردهمایی صمیمانه مدیران ارشــد صنعت برق 
کشور در ضیافت افطار ســندیکا، نشستی با حضور مهندس 
آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر و هیات مدیره سندیکا 
برگزار شد. در این نشست دو طرف ضمن اعالم همبستگی 
و لزوم ایجاد همکاری های گســترده بین سندیکا و توانیر، بر 
ایجاد کارگروه مشترکی بین دو نهاد جهت بررسی اهم مسایل 
مبتالبــه و فرصت های موجود در صنعت برق کشــور تاکید 

کردند.
در ابتدای این نشســت ضمن تاکید هیات مدیره ســندیکا بر 
تلقی این تشــکل به عنوان بازوی اجرایــی توانمند در کنار 
توانیر و وزارت نیرو و اعالم آمادگی برای هر گونه همکاری، 
به تشکیل کارگروه مشترک سندیکا با وزارت نیرو اشاره شد 
و از مدیرعامل شــرکت توانیر و نمایندگان آن جهت حضور 
در این کارگــروه دعوت به عمل آمد. اعضــای هیات مدیره 
ســندیکا همچنین موضوعاتی چون قــرار داد تیپ، مباحث 
مرتبط با مطالبات، پروژه های جاری و قرارداد های گذشــته 
و نیز اســتفاده از ظرفیت های بند "ق" و موضــوع تلفات را 
در کنار  چالش های پیش روی صادرات برق کشــور مطرح 
کرده و خواستار پیگیری این موضوعات در قالب کارگروهی 

مشترک بین سندیکا و توایر شدند. 
بر همین اســاس ظرفیت های متعدد ســندیکا اعم از پرسنل 
متخصص و ارتباطات و جلســات متعدد این تشکل با سایر 
نهادهای اجرایی کشور از جمله اتاق بازرگانی و کمیسیون های 

صنایع و انرژی مجلس یادآوری و تاکید شد این امر می تواند 
زمینه همکاری های مشترک سندیکا با توانیر باشد. همچنین 
سندیکا خواســتار تعامل صادراتی گســترده تری با شرکت 

توانیر به عنوان متولی اصلی صادارت برق شد. 
در ادامــه نقش ســندیکا در بازتاب شــفاف مشــکالت به 
ارگان های مختلف به نمایندگی از 500 شــرکت عضو مورد 
تاکید قرار گرفت و بــه نقش کمیته های ســندیکا در آگاهی 
و اطــالع رســانی از جزییــات وضعیت اصنــاف مختلف 
صنعت برق اشــاره شــد. عالوه بر این ضمــن اظهار نگرانی 
جدی از موضوع مطالبات معوق شــرکت ها، خواســتار ارایه 
گزارش هایــی مدون و متناوب از وضعیــت این مطالبات به 
مدیران ارشــد توانیر شــدند و در عین حال  وقوف خود را بر 
مشکالت وزارت نیروی دولت یازدهم شامل میراث کسری 
ســرمایه گذاری 15000 میلیارد تومانــی، 28000 میلیارد 
تومان بدهی به عالوه عدم تعادل جــدی در قیمت فروش و 
تمام شــده برق اذعان و اعالم  داشتند ســندیکا به جای دید 
انتقــادی و اعتراضی صــرف، درصدد ایجــاد همکاری های 

راهگشایی با توانیر در جهت رفع این مسایل است.
اعضای هیات مدیره سندیکا با بیان این مطلب قویا خواستار 
پیش بینی راهکارهایی برای مبارزه بــا مافیای مس، آهن و 
ســیمان به منظور جلوگیــری از صــادرات ارزان قیمت این 
کاالهــا شــدند و آن را به معنــای صــدور ارزان قیمت برق 
توصیف کــرده و اخطار دادنــد ادامه این روند بــه طور غیر 

مســتقیم منجر به تشدید مســاله قطعی برق می شود و نهایتا 
امنیت اجتماعی کشور را نیز در معرض خطر قرار می دهد.

مهندس کردی پس از استماع این نظرات ضمن اذعان به قرار 
گرفتن برهه کنونی صنعت برق کشور در بیشینه مشکالت و 
مسایل و گرفتاری ها و نادیده گرفته شدن این بحران ها توسط 
ذی نفعان تصریح کرد: در این شرایط هیچ افتراق و فاصله ای 
بین پیمانکار و کارفرما نیست و همه ما در یک جبهه هستیم. 
وی با غیر سیاسی خواندن مدیریت صنعت برق کشور تالش 
آن را در همه ادوار بر حل و فصل مشــکالت به شکل درونی 

عنوان داشت.  
مدیر عامل شــرکت توانیر در پایان با اعــالم آمادگی برای 
پذیرش همکاری همه جانبه سندیکا با شرکت توانیر با توجه 
به اهداف و سیاســت های واحد، بیان داشــت: هم اکنون در 
شرایطی هستیم که در صورت عدم تزریق سرمایه و نقدینگی 
به این صنعت، قطعا در طی سال آینده متحمل خاموشی های 

گسترده و دیگر پیامدهای آن خواهیم شد. 
در پایان این نشست مهندس آرش کردی، مدیر عامل توانیر 
هم بر لزوم ایجاد یک کارگروه مشــترک بین سندیکا و توانیر 
تاکید کرد و خواســتار اقدامات سریع دو نهاد برای ایجاد این 
کارگروه شــد. به این ترتیب در نهایت مهندس پرویز غیاث 
الدین، دبیر سندیکا از سوی مدیر عامل توانیر و هیات مدیره 
ســندیکا مســئول انجام پیگیری های الزم بــرای ایجاد این 

کارگروه و دستور جلسات آن شد. 

 اعالم آمادگی توانیر برای ایجاد کارگروه مشرتک با سندیکا
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ضیافت افطار سندیکای صنعت برق ایران سه شنبه نهم تیر 
ماه با حضور 250 شرکت عضو و 150 مقام ارشد صنعت و 
اقتصاد در گردهمایی صمیمانه مدیران برق کشور در محل 
پژوهشــگاه نیرو برگزار شــد که مهندس فالحتیان، معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی، دکتر پدرام سلطانی، نایب 
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مهندس آرش 
کردی، مدیر عامل شــرکت توانیر، مهندس حســینی، مدیر 
عامل برق منطقه ای تهران و مهندس هاشــمی، مدیر عامل 
توزیع بــرق تهران بزرگ و از جمله میهمانان شــاخص این 

ضیافت بودند.
به گفته ســپهر برزی مهر، مدیر داخلی ســندیکا، این تشکل 
امسال نیز مطابق روال هر ساله خود، گردهمایی صمیمانه ای 
را در شامگاه سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان با حضور 
نمایندگان ارگان های مختلف صنعتــی و اقتصادی در کنار 
متولیان بخش خصوصی صنعت برق و جمعی از نمایندگان 
شرکت های عضو سندیکا پیش بینی کرد و از یک ماه پیش 

تاریخ آن اعالم و هماهنگی های الزم صورت گرفت.

وی در این رابطــه می افزاید: به جز مدیران 500 شــرکت 
عضو ســندیکا، اعضای هیات مدیره ادوار مختلف سندیکا، 
نمایندگان شورای هماهنگی تشــکل های فنی و حرفه ای، 
رؤسای کمیسیون ها و اعضای اتاق بازرگانی، تمامی مدیران 
برق منطقه ای، اعضای کمیســیون های صنعــت، انرژی و 
صادرات مجلس شــورای اسالمی، دفتر معاونت راهبردی 
ریاســت جمهوری و دیگــر ارگان هــا و وزارت خانه های 
مرتبط دولت از جمله توانیر و وزارت نیرو، وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و وزارت کار و امــور و اجتماعی،  دفتر 
توسعه صادرات و همچنین عمده تشکل های فعال در حوزه 
برق و انرژی دعوت به عمل آمده بود که مجموعا از این جمع 
نمایندگان  بیش از250 شرکت عضو و150 تن از مدیران 

ارشد صنعت برق در این گردهمایی شرکت یافتند.
در حاشــیه این گردهمایی و پیش از آغاز آن طی برگزاری 
نشستی با حضور مدیرعامل شرکت توانیر، مدیر کل روابط 
بین المل وزارت نیرو و هیات مدیره ســندیکا، ضمن اعالم 
همبســتگی و همکاری های گسترده ســندیکا و توانیر، اهم 

مسایل مبتالبه و فرصت های موجود در صنعت برق کشور 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برزی مهر در خصوص اهمیت چنین گردهمایی هایی اذعان 
می دارد: از آنجایی که یکی از عمده ترین نقش های سندیکا 
تسهیل روابط شــرکت های بخش خصوصی با کارفرمایان 
و دولت اســت و نظر به آنکه معموال این دسترسی به علت 
مشغله مدیران ارشــد به دشواری  صورت می پذیرد، چنین 
موقعیت هایی می تواند برای اعضا بســیار راهگشــا بوده و 
با ایجاد فرصتی برای گفتگــوی رودرروی نمایندگان این 
نهادها با یکدیگر، زمینه های الزم برای تعامل فعال، سازنده 
و کارآمد نمایندگان دولت و بخش خصوصی را فراهم آورد.
الزم به ذکر است این گردهمایی با حمایت 9 شرکت عضو 
ســندیکای صنعت برق ایران شامل سیم و کابل ابهر، پویان 
ره پرند،  پارس توان آزما، نیرو رامشــیر، کارخانجات کابل 
ســازی ایران، ایران تابلو، مهندســی معراج طــرح یاران و 

شرکت نیرو افشان برق فارس برگزار شد.

دیدار صمیمی مدیران ارشد صنعت برق در یک 
ضیافت افطاری سندیکایی

  گزارش  
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مقدمه
همواره، یکی  از موضوعات بحث برانگیز میان پیمانکار3، مشاور4 و کارفرما5 در پروژه های 
ت پیمان است که سبِب اختالف های  پیمانکاری، تأخیرات پروژه و به تبع  ِآن، تمدید مدَّ
بعضًا اساسی، در بین طرفین پیمان می شود. شاید، بایستی ریشه این اختالف ها را در عدِم 
م حین اجرای پروژه از ناحیه پیمانکار و مشاور6  رعایت بروکراسی اداری مدوَّن و منظَّ
جستجو کرد. البته موضوع این مقاله، منصرف از بررسی مسئله فوق الذکر و در پی بررسی 
ت پیمان، در وضعیَّتی است که، به تأخیرات پیمانکار،رسیدگی نشده  و تبیین آثار تمدید مدَّ
بر،  باشد. چه اینکه، رویه ی تعریف و تدوین شده در شرایط عمومی پیمان )ش.ع.پ(،دالِّ  
لزوم رسیدگی به تأخیرات پیمانکار، در درپایان مدت اولیه پیمان یا هرتمدید مدت پیمان7، 
به  همراه تعیین و تصویِب میزان تأخیرات وی و تمدید مدت پیمان، به  میزان تأخیرات مجاز 
مشاٌرالیه است؛ لیکن بعضا مهندس مشاور، با کسب نظر از کارفرما، نسبت به تمدید مدت 
پیمان، بدون رسیدگی به تأخیرات پیمانکار، اقدام و در انتهای ابالغیه تمدید هم مرسوم 
است، جمالتی از این دست مرقوم می کند که این نامه،صرفًا جهت ارائه به سازمان تامین 
اجتماعی8 به منظور فراهم نمودن امکان تحویل لیست بیمه کارکناِن پیمانکار، یا در جهت 
تسهیل در تمدید بیمه نامه های9 پیمان )اعمِّ از تمام خطِرنصب و مسئولیت مدنی( صادر شده 
و النهایه، به قید این جمله که، رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیرمجاز، در پایان کار )زمان 

تحویل پروژه( بررسی خواهد شد، اکتفاء می گردد؛ ذهنیَّت غالب نیز، بر این امر استوار 
است که، همین جمله ها کافیست تا، به اصطالح، بار اثبات جواز تاخیرات تا انتهای کار، بر 

عهده پیمانکار قرار گیرد. اما حقیقِت امر، این نیست؛
چنانچه به محض وقوع رویداِد ابالِغ تمدید مدت پیمان، با شرایط پیش گفته، آثار خاصی از 
حیث حقوقی بر پیمان مترتب می شود؛ یعنی از نظر حقوقی، اماره ی مجاز بودن تأخیرات، 
به نفع پیمانکار حاصل می شود، به نحوی که باِر اثبات دعوی تأخیرات مجاز و غیرمجاز،پس  
از آن، در تعهد مشاور و کارفرما قرار خواهد گرفت، نه پیمانکار. فرآیند شکل گیری این 
امر از حیث حقوقی و آثار مترتب بر آن، مطابق ش.ع.پ و اصول کّلی حقوقی، موضوِع 

این نوشتار است.

2. بررسی تشریفات شکلی تمدید مدت پیمان
امر(،  ماهوی  )بخش  کار  تأخیرات  اسباب  و  علل  از  صرف ِنظر  موضوع،  بررسی  برای 
)الف(ماّده 30  بند  کنیم.  بررسی  را،  پیمان  مدت  تمدید  شکّلی  تشریفات  بایستی  بدوًا 
ت پیمان که، عمدتًا منجر به افزایش مدت پروژه می شود10،  ش.ع.پ،در بحث تغییرات مدَّ

بیان می دارد:
 در صورت وقوع هر یك از موارد زیر11 كه موجب افزایش مدت اجراي كار شود، پیمانكار

ت پیمان1 بررسی آثار حقوقی تمدید مدَّ
پیش از تنظیم صورت مجلس تأخیرات

حمید حسین زاده2ـ پژوهشگرو مشاور حقوقی صنعت احداث کشور
Hosseinzadeh.Hamid@Gmail.com
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مي تواند درخواست تمدید مدت پیمان کند. پیمانكار، درخواست تمدید مدت پیمان را، با 
ارائه محاسبات و دالیل توجیهي، به مهندس مشاور تسلیم مي كند و مهندس مشاور، پس 
از بررسي و تائید، مراتب را براي اتخاذ تصمیم، به كارفرما گزارش مي كند و سپس نتیجه 

تصمیم كارفرما را، به پیمانكار ابالغ مي نماید.
 1-12781/54/4690 شماره  )بخشنامه  سابق  31ش.ع.پ  ماّده  است،  ذکر  شایان 
مصوب 1359/11/21( که بر پیمان های منعقده، قبل از ابالغ بخشنامه فعلی حاکم بود 
ت پیمان و با تشریفاتی نسبتًا مشابه بیان می داشت، در  نیز، با همان عنواِن تغییرات مدَّ
موارد زیر12 دستگاه نظارت، با توّجه به برنامه تفصیلی اجرایِی منضم به پیمان و تغییراتی 
در  و  داده  قرار  رسیدگی  و  مطالعه  مورد  را،  موضوع  داده شود،  آن  در  است  ممکن  که، 
ت پیمان  ت پیمان بشناسد، تغییر مدَّ صورتی که، پیش آمدن این موارد را، مستلزم تغییر مدَّ

را، به کارفرما پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابالغ خواهد کرد.
با عنایت به اینکه، اسباب و علل تأخیرات در بخش ماهوی امر، داخل در موضوع مقاله 
ت پیمان هستیم؛ با مداّقه در  حاضر نیست، ناگزیر از بررسی تشریفات شکّلی تمدید مدَّ
منطوق مواد صدراالشاره، مشاهده می شود که،قانونگذار سال 1359، نه تنها تکلیفی از 
حیث تهّیه الیحه تأخیرات13 و ابراز آن توسط پیمانکار برقرار ننموده، بلکه احراِز شرایط 
تمدید پیمان را هم در صالحیت دستگاه نظارت قرار داده بود؛ در صورتی که مقنِّن سال 

1378، در بازنگری ش.ع.پ، پیمانکار را مکلَّف به ارائه آن کرده است.
لیکن برخی از صاحبنظران حقوق پیمان، از لفظ "می تواند"، معنی "اختیار" را افاده کرده اند 
و بیان داشتند که واژه "می تواند" که، در بند )الف(ماده 30 ش.ع.پ به کار رفته، دلیل 
ت پیمان است؛ به عبارت دیگر،  بر تخییری بودِن درخواست پیمانکار، جهت تمدید مدَّ

در نتیجه استنباط ایشان، بایستی قائل به آن باشیم که پیمانکار، 
تکلیفی به ارائه درخواست تمدید پیمان، در صورت اتمام مدت 

پیمان و عدم اتمام کار ندارد! 
استنباط،  اساس اصول  بر  لفظ "می تواند"،  از  برداشتی  اّما چنین 
می تواند  "پیمانکار،  عبارت  اینکه،  چه  نمی رسد؛  به نظر  صحیح 
ت پیمان را بنماید" در اصطالح اصولیین،  درخواست تمدید مدَّ
 30 ماّده  )الف(  بند  منطوق  کالبدشکافی  با  است.  شرط  جزای 
از  یک  هر  وقوع  "در صورِت  عبارت  که  می یابیم  در  ش.ع.پ، 
موارد زیر ..." نیز در اصطالح اصولیین، شرط است. الزم به ذکر 
است، عبارت ".. که موجب افزایش مدت اجرای کار شود" وصِف 

شرط مذکور خواهد بود و مفهوم مخالف شرط14 بدین صورت است که "در صورت عدِم 
ت پیمان کند! پس  وقوع هر یک از موارد زیر ... پیمانکار، نمی تواند درخواست تمدید مدَّ

افاده  معنای اختیار، از لفظ می تواند در این ماّده، ناصواب است. 
از طرفی، ویژگی خاص تعهدات پیمانکاری احداث که از نوع تعهد به نتیجه15 است نیز 
نظر نگارنده این مقاله را تقویت می کند. هر چند آخر االمر، آن دسته از نویسندگان محترم 
نیز به تکلیف پیمانکار اشاره نمودند، لیکن، استدالل آنها گواه بر افاده ی معنای تخییر، از 

لفظ می تواند درنزد ایشان دارد.16
با اوصاف مذکور، در لزوم درخواست تمدید مدت پیمان، همراه با ارائه الیحه تاخیرات 
از سوی پیمانکار، تردیدی نیست. از جمع مفاد بندهای )الف( و )ج( ماده 30 ش.ع.پ، 
این نتیجه حاصل می شود که اگر پیمانکار، به تکلیف خود، مبنی بر درخواست تمدید مدت 
پیمان، همراه با ارائه محاسبات و دالیل توجیهي به مهندس مشاور، در اثناء یا انتهای مدت 
پیمان عمل نکرد، مشاور، بایستی با کسب نظر وی به این امر رسیدگی کند. پس از تعیین 
مدت مجاز و غیرمجاز تاخیرات، موافقت پیمانکار را جلب کرده و نتیجه را به کارفرما 
گزارش کند17. سپس نتیجه نهایی تصمیم کارفرما را، به پیمانکار اعالم کرده و بر اساس 
مدت تاخیر مجاز مندرج در نامه کارفرما، پیمان را به همان میزان، تمدید کند. بدیهی است، 
در صورت اختالف پیمانکار با مهندس مشاور یا اعتراض مشاٌرالیه به نظر کارفرما، مسأله، 
از طریق ارجاع امر18، به ماّده 53 ش.ع.پ19مرتفع می شود که بررسی مورد اخیر در این 

مجال نمی گنجد.

3. طرح مسأله

در ماَنحُن فیه، بحث دائر مدار آن است که اگر پیمانکار، تمدید مدت پیمان را درخواست 
نکند و یا درخواست تمدید مدت پیمان را بدون ارائه گزارش و یا همراه با گزارش توجیهی 
تسلیم کند. لیکن مشاور، بدون رسیدگی به الیحه تاخیرات و یا بدون مدنظر قراردادن 
به  موارد پیش گفته، صرفا بر اساس وضعیت کلی و شهودی از پیشرفت پروژه، نسبت 
ارائه پیشنهاد تمدید مدت پیمان به کارفرما، اقدام و نهایتا کارفرما نیز با نظر وی موافقت 
کند و پیمان، به میزان مندرج در نامه کارفرما، توّسط مشاور تمدید شود )پیش از آنکه 

صورتمجلس تأخیرات، به امضاء پیمانکار و مهندس مشاور برسد(.
در چنین وضعیتی، با وجود قیودی از این دست که این نامه، صرفا جهت ارائه به سازمان 
تامین اجتماعی، به منظور فراهم نمودن امکان تحویل لیست بیمه کارکنان آن شرکت و 
یا جهت تسهیل در تمدید بیمه نامه های پیمان )اعم از تمام خطِرنصب و مسئولیت مدنی( 
صادر گردیده و النهایه، درج این جمله که رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیرمجاز، در پایان 
کار )زمان تحویل پروژه(بررسی خواهد شد، آنچنان موثر در مقام هست که در انتهای کار، 

ف به ارائه الیحه تاخیرات و اثبات مجاز بودن تاخیرات باشد؟!  پیمانکار، موظَّ
اثبات  به  را  پیمانکار  تاخیرات  بودن  غیرمجاز  بایستی  کارفرما،  و  مشاور  مهندس  یا 
برسانند؟! به عبارت دیگر، با وقوِع رویداد صدراالشاره، باِر اثبات دعوی تاخیرات کار، بر 

دوش کدامیک از طرفین پیمان، قرار خواهد گرفت؟

4. بررسی کّلیات اثبات دعوی تاخیرات
در پاسخ به این سوال که،با وقوع رویداد صدراالشاره، بار اثبات دعوی تاخیرات، بر دوش 
کدامیک از طرفین پیمان، قرار خواهد گرفت، بایستی اشاره کنیم که مطابق قاعده ی20 

عی است و همانطور که پیشتر اشاره شد، تعّهد  عی"، اقامه دلیل بر عهده مدَّ "الَبیَِّنه َعلی المدَّ
پیمانکار، در قراردادهای PC غیرصنعتی، تعّهد به نتیجه است؛ لذا، بدوًا این پیمانکار است 
که، بایستی جواز تاخیرات صورت پذیرفته در پروژه را مطابق برنامه زمانبندی و موارد 
پیمانکار،  به ساکن،  ابتدا  به عبارت دیگر،  کند.  اثبات  ماّده 30 ش.ع.پ  احصاء شده در 
عی مجاز بودن تاخیرات خویش در اجرای پروژه است و بار اثبات دعوی تاخیرات، با  مدَّ
تمّسک به دالیل معتبر، بر عهده اوست. اّتفاقًا ش.ع.پ نیز، همین مسیر را مقرر و پیمانکار 
را به تهیه الیحه و ارائه آن به مهندس مشاور، مکلف کرده است. لیکن در ماَنحن ُفیه، بحث 
منصرف به حالتی است که بدون وجود الیحه مذکور یا با وجود آن، مهندس مشاور و به تبِع 
وی، کارفرما، سند21 تاخیرات مجاز و غیرمجاز را که بایستی طیِّ صورت مجلسی، تنظیم 
و به امضاء طرفین می رسیده را تهیه نکرده و رأسا، مبادرت به ابالغ تمدید مدت پیمان کرده 
باشد. در چنین حالتی، به دلیل وجود امارات قانونی، اصطالحا دعوی منقلب می شود. یعنی 
دلیل ظنی )نه قطعی( مبنی بر وجود تاخیرات مجاز )به میزان مندرج در ابالغیه تمدید( 
به نفع پیمانکار، در عاَلم اثبات محقَّق می گردد؛ به عبارت دیگر، بار اثبات دعوی، از روی 
دوش پیمانکار برداشته شده و بر دوش کارفرما قرار می گیرد22، طوری که کارفرما تنها، با 
توسل به دلیل قطعی، می تواند خالف آن را اثبات کند؛ چه دلیِل ظّنی، در مرتبه ی پائینتر 
از دلیل قطعی قرار دارد. از این رو، ماّده 194 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب، در مقام تعریف دلیل، بیان می دارد "دلیل، عبارت از امری است که، اصحاب دعوا 

برای اثبات یا دفاع از دعوا، به آن استناد می کنند"؛
ازطرفی ماّده 1258 از قانون مدنی نیز در مقام احصاء دالیل معتبر برآمده و بیان می دارد 

نمایه   شماره1(   انواع دلیل
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"دالئل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1. اقرار، 2. اسناد کتبی، 3. شهادت، 4. امارات، 5. 
قسم". برای درک بهتر مفهوم دلیل، در راستای کشف حقیقت، ذکر این نکته خالی از لطف 
نیست که دالیل )اعم از شرعی و عقلی( به دو دسته قطعی23 و ظّنی24 تقسیم می شوند. 
و همانطور که در نمایه شماره یک مشاهده می شود، تنها دلیل قطعی است که حجیت ذاتی 
داشته و منجر به حصول قطع25 )یا علم26( نزِد قاطع می شود. اما شارع مقدس و به تبع 
آن، قانونگذار اسالمی، اماره27 را ظن معتبر تلقی کرده و در حکِم قطع، قرار داده است؛ از 

این رو دلیِل اخیر حجیت قراردادی یا اعتباری یافته است. 

5. وجود اماره قانونی، در َید پیمانکار
همانطور که گفته شد، در این فقره، دلیل در َید پیمانکار، دلیل ظنی و از نوِع اماره است. 
و  اوضاع  از  عبارت  "اماره،  می دارد  بیان  اماره  تعریِف  در  ماده 1321  در  مدنی،  قانون 
بر امری شناخته می شود"؛ پس  احوالی است که، به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل 
اماره، بر دو گونه ی اماره قانونی و اماره قضایی28 است و موضوِع بحث ما، پیرامون اماره 
قانونی است که ماده 1322 از قانون مارالبیان، در مقام تعریف آن بیان می نماید "امارات 
قانونی،اماراتی است که، قانون آن را دلیل بر امری قرارداده، مثل امارات مذکور در این 
قانون، از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات 
حه در قوانین دیگر"و بدیهی است، لفِظ"قانون" در معنای عام کلمه استعمال شده و  مصرَّ

شامل مقررات نیز می شود. 
"... مهندس  بند )ج(ماده 30 ش.ع.پ که اشعار دارد  ره ی آمره، در  لذا نصِّ صریح مقرَّ
مشاور... معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را، تمدید می نماید"اماره قانونی است و 
قانونگذار در مقام بیان، تمدید مدت پیمان را اماره29 )دلیل ظّنی30( بر وجود تاخیرات 
مجاز در پیمان، قرارداده و به حکم ماّده 1323 از همان قانون که تصریح دارد "امارات 
قانونی در کّلیه دعاوی، اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر 
است"، این دلیل را، به نفع پیمانکار و برای اثبات مجاز بودن تاخیرات پیمان کافی و موثر 
در مقام دانسته، هر چند به جهت نقص ذاتی اماره، در کاشفیَّت از حقیقت، اثبات خالف آن 
ممکن است؛ چنانچه، ماده اخیر الذکر در ادامه تصریح کرده "مگر آنکه دلیل بر خالف آن 
موجود باشد"31 که منظور از دلیل اخیر دلیل قطعی است و اقامه آن، در تعهد کارفرماست.

6. بررسی یک نمونه رأی)شورای فّنی استان(
در پِی ارسال نامه شماره 93/2022 مورخ 1393/10/03 شرکت پیمانکاری )ا.ا.ش( به 
انجمن صنفی، با موضوع رسیدگی به اعتراض مشارالیه، در خصوص نحوه رسیدگی دستگاه 
اجرائی )کارفرما( به صورت وضعیت قطعی و محاسبه تأخیرات پروژه مسکن مهر یکی از 
شهرستان های استان خراسان رضوی و نامه نگاری انجمن مذکور با شماره 6019/ذ/93 
با  رضوی،  خراسان  استانداری  فنی  دفتر  محترم  مدیرکل   ،1393/10/04 مورخه  در 
ارسال دعوتنامه شماره 38/41/38042 مورخ 1393/11/11 برای اصحاب دعوی 
کمیته  جلسه  و سومین  پنجاه  تشکیل  به  نسبت  تاریخ 1393/11/21،  در  سایرین،  و 
پیمان شورای فنی استان، اقدام و پس از بررسی اسناد، مدارک و استماع نظرات کارفرما، 
مهندسین مشاور، پیمانکار و نماینده انجمن صنفی، در تاریخ 1393/12/10، مبادرت به 
صدور رأی شماره 38/41/42367، به شرح ذیل می کند که منطوق آن عینا و بدون دخل 

و تصرف، ارائه شده است:"
ت اولّیه پیمان 4 ماه است.  1. تاریخ ابالغ قرارداد 1390/10/21 بوده که،مدَّ

2. قرارداد، سه نوبت تا تاریخ های 1391/04/25 و 1391/12/30 و 1392/04/31 
تمدید گردیده است. 

3. تاریخ تحویل موقَّت پروژه 1392/03/01 است. با عنایت به موارد فوق الذکر و به 
ت  استناد بند )ج(ماّده 30 ش.ع.پ که، کارفرما معادل تاخیر مجاز نسبت به تمدید مدَّ
پیمان اقدام می نماید، بنابراین با توّجه به اینکه قرارداد تا تاریخ 1392/04/31 تمدید 
شده و در تاریخ 1392/03/01 تحویل موقت شده است، مشمول جریمه تاخیر مجاز 
نمی باشد." مشاهده می شود، در رأی مذکور، به درستی و با درایت، کمیته پیمان شورای 
فّنی استان، باستناد اماره قانونی مندرج در بند )ج(ماّده 30 ش.ع.پ و نیز با توّجه به عدم 
ارائه دلیل قطعی توّسط کارفرما، دالِّ بر غیرمجازبودن تاخیرات پیمانکار، نسبت به اصدار 

رأی، مبنی بر مجازبودن تاخیرات پیمانکار، اقدام کرده است.

7. طرح پیشنهادی ماّده30 ش.ع.پ)مشاورین ره شهر(
که   1389 سال  در  ره شهر  مشاور  توّسط  ش.ع.پ،تنظیمی   30 ماده  پیش نویس  طرح 
تاکنون ابالغ آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت  نپذیرفته است، 
صرفًا جهت استحضار دست اندرکاران صنعت عظیم احداث کشور، به شرح ذیل، در این 

مقاله، ارائه می شود.
ماّده30- تغییر مدت پیمان: الف. وقوع هر یک از موارد زیر، حسب مورد، موجب محاسبه 
تاخیر مجاز برای بخش اجرایی مربوطه، افزایش مدت بخش مربوطه یا مدت پیمان و نهایتًا 

ت کل پیمان، در صورت افزایش مسیر بحرانی، در برنامه زمانبندی می شود. تمدید مدَّ
• تغییر مبلغ پیمان، نسبت به مبلغ اولیه  

• تغییر در نقشه های اجرائی یا مشخصات فنی اجرایی، به هر دلیل  
• تاخیر در تحویل نقشه ها بدین مفهوم که،نقشه ها طبق برنامه زمانی   
تحویل نشوند، یا اینکه با توّجه به ابهام ها، ایرادات و نیاز به اصالحات، 

نهایتًا دیرتر از برنامه زمانبندی تحویل شوند.
• تاخیر در ابالغ ها، تائیدها، دستورکارها و تعیین تکلیف ها در هزینه  

• تاخیر در تحویل زمین و محل،برای تجهیز کارگاه و محل انجام کار   
یا جبهه کار که، بر طبق برنامه زمانی صورت نگرفته باشد، یا جابجایی 

زمین از محلی به محل دیگر
• تاخیر در تحویل مصالح و تجهیزات بر عهده کارفرما  

• تاخیر در انجام تعّهدات مالی از سوی کارفرما، یا اعالم شاخص های   
تعدیل قیمت ها و مابه التفاوت ها

تبصره: در صورت تامین نبودن منابع مالی، پیمانکار همراه با ادِّعای 
خسارات مربوط به دیرکرد در پرداخت، می تواند تقاضای خاتمه پیمان 
را بنماید و به هر حال، تاخیرات حادث در این مورد، مجاز و خسارت 

تاخیر در تادیه به او تعلق می گیرد.
• ایجاد معارض در انجام کار، نظیر تاخیر در تحصیل پروانه و مجوز یا   
تملیک اراضی یا مزاحمت اهالی یا موانع زیست محیطی و محل کارها 
یا مشکالت موجود همزمانی با کارهای پیمانکاران دیگر و یا جابجایی 

تاسیسات زیربنایی با دستور مقاّمات دولتی
• ایجاد و بروز حوادث قهریه و موارد کشف آثار عتیقه و باستانی  

• وضع قوانین و مقررات جدید که، موجب و مستلزم صرف وقت برای   
اقدامات مرتبط با کار اجرایی باشد.

• ایجاد و بروز حوادث و پدیده های جوی پیش بینی نشده، خارج از   
عرف در طول 20 سال گذشته.

• ایجاد تاخیر در هریک از اقداّمات مرتبط با اجرای پیمان و تعّهدات   
آن، مانند تشکیل جلسات هیات ها و اعزام آنها یا اعزام نماینده و تهّیه 
اوراق و اسناد و صورتجلسات و نظایر آنها از ناحیه کارفرما و عوامل 

او.
• اعالم توقف و تعلیق در تمام یا بخشی از کارها، یا تغییر و جابجایی   

در توالی کارها در برنامه زمانبندی.
• ابالغ کارهای اضافی   

• محدودیت در تامین مصالح و نیروی انسانی و دیگر نیازهای اجراء   
)مانند آب، برق و ...( خارج از قصور پیمانکار

ب. در تمامی موارد بند )الف( فوق و در هر مقطع، پیمانکار گزارش توجیهی مستند خود 
را برای افزایش مدت پیمان، به مهندس مشاور و کارفرما ارسال می دارد و با توافق، میزان 
تاخیر مجاز و افزایش مدت پیمان معین می گردد. در صورت عدم توافق، مرجع فنی یا 
حل اختالف و داوری پیمان، تعیین تکلیف خواهد کرد و پیمان، معادل با مدت مورد تائید 

فوق، تمدید می شود.
ت پیمان شود،  ج. اگر وقوع هریک از موارد درج شده در بند )الف( موجب کاهش مدَّ
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مراتب به نحو بند )ب( مورد تعیین تکلیف است.
د. با ترتیب فوق، اصواًل در هر مقطع،مدت پیمان و تاریخ پایان آن و تاریخ های شروع 
ص است، اضافه می شود. در  و پایان هر بخش از کار که، از جنبه تاخیرهای مجاز مشخَّ
صورت افزایش یا کاهش مقادیر و به تبع آن افزایش یا کاهش مدت اولیه کارکرد، متوسط 
فرضی ماهانه، متناسب با این افزایش و کاهش، قابل محاسبه است و مدت مورد عمل در 

این مورد، به عنوان مدت اولیه پیمان و تغییرات آن، مورد نظر خواهد بود.
ماده 50  بر طبق  تاخیرهای مجاز، در هرحال هزینه خسارت مربوط  به دوره  ه. نسبت 
محاسبه و به پیمانکار پرداخت می شود، به عالوه نرخ های پیمان نیز مشمول تعدیل این 

دوره است.
و. مدت تاخیرهای فوق که در مورد عوامل مختلف بطور همزمان اتفاق افتد، صرفًا یکبار 

ت کلِّ تاخیر( محاسبه می شود. )از مدَّ
ز. پرداخت خسارت تاخیر، به استثنای خسارت تاخیر در تادیه تعهدات مالی کارفرما در 
هر بخش، صرفا با توافق پیمانکار برای مدت شش ماه ممکن است و برای تاخیرهای مازاد 
بر شش ماه در هر بخش، پیمانکار می تواند، آن بخش را از تعّهدات خود حذف کند و البته 
برای مدت مازاد بر شش ماه،صرفًا با توافق پیمانکار و بدون پرداخت خسارت، کار در 

بخش مربوطه قابل اجراء خواهد بود.
ح. در صورتی که، کار بر اثر قصور پیمانکار دچار تاخیر شود،مدت این تاخیر به عنوان 
البته جرائم مربوط به حساب پیمانکار  ت پیمان اضافه می شود و  تاخیر غیرمجاز به مدَّ
منظور خواهد بود. در دوره تاخیر غیرمجاز، نرخ انجام کار، نرخ های دوره مجاز پیمان 

است.
تاولّیه پیمان، بعالوه تاخیرهای مجاز  ط. در صورتی که دوره تاخیر غیرمجاز، از یک سوم مدَّ

بیشتر شود، کارفرما می تواند پیمان را، فسخ کند.
ی. تشخیص قصور پیمانکار و محاسبه تاخیرها به عنوان تاخیر غیرمجازو یا استحقاق 
پیمانکار به تاخیرمجاز، در درجه اول با توافق طرفین و در غیر آن، به ترتیب با مرجع یا 

هیئت فنی و یا داوری و نهایتًا محاکم قضایی است.

8. نتیجه گیری و پیشنهاد
قراردادن  نظر  مدِّ بدون  یا  و  تاخیرات  الیحه  به  رسیدگی  بدون  مشاور،  صورتی که،  در 
ت پیمان، صرفًا بر اساس وضعیَّت کّلی و شهودی  تشریفات شکلی و ماهوِی تمدید مدَّ
ت پیمان به کارفرما، اقدام و نهایتًا  از پیشرفت پروژه، نسبت به ارائه پیشنهاد تمدید مدَّ
کارفرما نیز، با نظر وی موافقت نماید و پیمان، به میزان مندرج در نامه کارفرما )پیش 
از آنکه صورتمجلس تأخیرات، به امضاء پیمانکار و مهندس مشاور برسد(توّسط مشاور 
تمدید شود، حسب نص صریح مقرره  آمره، در بند )ج( ماّده 30 ش.ع.پ که، اشعار دارد 
"... مهندس مشاور... معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را، تمدید می کند"، تمدید مدت 
پیمان، اماره قانونی )دلیل ظّنی( بر وجود تاخیرات مجاز پیمانکار، به میزان مورداالشاره 

در فوق، است. 
در چنین وضعیتی، درج قیودی از این دست که، این نامه، صرفًا جهت ارائه به سازمان 
تامین اجتماعی، به منظور فراهم کردن امکان تحویل لیست بیمه کارکنان آن شرکت و یا، 
جهت تسهیل در تمدید بیمه نامه های پیمان )اعم از تمام خطر نصب و مسئولیت مدنی( 
صادر گردیده و النهایه، اضافه کردن این  مطلب که رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیرمجاز، 

در پایان کار )زمان تحویل پروژه(بررسی خواهد شد، موثر در مقام نبوده و پیمانکار را، 
مکلف به ارائه الیحه تاخیرات و اثبات مجاز بودن تاخیرات نمی کند! بلکه این مهندس 
مشاور و کارفرما هستند که، بایستی غیرمجاز بودن تاخیرات پیمانکار را، به اثبات برسانند! 
به عبارت دیگر، با وقوِع رویداد صدراالشاره، باِر اثبات دعوی تاخیرات، بر دوش مشاور 
و کارفرما قرار گرفته و در صورت عجز مشاٌرالیهما از ارائه دلیل قطعی، دال بر وقوع تاخیر 

غیرمجاز، مجاز بودن تاخیرات پیمانکار، ثابت و استوار می شود.

پی نوشت
1. منظور از پیمان در این مقاله، قراردادی است که، با شرایط عمومی پیمان )به اختصار: ش.ع.پ( 
شماره 54/842-102/1088 مورخ 1378/03/03 منعقد می گرددو به استناد ماده 23 قانون 
)مصّوبه  کشور  عمرانی  اجرایی طرح های  و  فنی  نظام  و  آن  اجرایی  آئین نامه  و  بودجه  و  برنامه 
به  االجرا  الزم  و  اّول  نوع  از  وزیران(،  هیئت   1375/04/04 موّرخ  ه   14898 24525/ت 
شمار می رود. بدیهی است، موضوع این مقاله، منصرف از قراردادهای منعقده با شرایط عمومی 

پیمان های.C. EPC. EP, PC صنعتی می باشد.
2. نگارنده مقاله حاضر، دارای تحصیالت آکادمیک، در حوزه های مهندسی، حقوق، مدیریت و 
صالحیت پایه دو طراحی، نظارت و اجراء سازمان های نظام مهندسی ساختمان و معدن و عضو 
هیئت رئیسه کمیته پیمانکاران )سابقًا هم، هیئت رئیسه کمیته مهندسی بازرگانی( سندیکای صنعت 
انجمن های مدیریت،مدیریت پروژه، راه و ساختمان،مهندسی ارزش، مهندسی  ایران، عضو  برق 
عمران و بتن ایران، همچنین کارگروه آئین نامه ها و ضوابط طرح های عمرانی در شورای هماهنگی 
تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور و نیز کارگروه مناقصه، مزایده و پیمان در روزنامه 

مناقصه مزایده ایران،می باشد.
3. ماده 7 شرایط عمومی پیمان: پیمانكار، شخص حقیقي یا حقوقي است كه، سوي دیگر امضاء 
كننده پیمان است و اجراي موضوع پیمان را، بر اساس اسناد و مدارك پیمان، به عهده گرفته است. 

نمایندگان و جانشین هاي قانوني پیمانكار، در حكِم پیمانكار مي باشند.
4. ماده 9 شرایط عمومی پیمان: الف( مهندس مشاور، شخص حقیقي یا حقوقي است كه، براي 
نظارت بر اجراي كار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان، از سوي كارفرما 
فیمي شود. ب( مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در كارگاه است و در  به پیمانكار معرِّ

في مي شود. چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان، به پیمانكار معرِّ
5. ماده 6 شرایط عمومی پیمان:كارفرما، شخص حقوقي است كه، یك سوي امضاءكننده پیمان 
است و عملیات موضوع پیمان را، بر اساس اسنادو مدارك پیمان، به پیمانكار واگذار كرده است. 

نمایندگان و جانشین هاي قانوني كارفرما، در حكِم كارفرمامي باشند.
فنی  تنها مرجع  مهندس مشاور،  پیمان،  ماده 32 شرایط عمومی  از  بند )ب(  6. حسب تصریح 

پیمانکار، برای اجرای موضوع پیمان، از سوی کارفرماست.
7. چنانچه بند )ج(ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قویًا تصریح نموده است که "در پایان مّدت اولیه 
پیمان یا هر تمدید مّدت پیمان، اگر كار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با كسب نظر پیمانكار 
و با توّجه به موارد تعیین شده در بند )الف(، علل تأخیر كار را بررسي مي كند و میزان مّدت مجاز و 
غیرمجاز آن را، با توافق پیمانكار تعیین مي نماید و نتیجه كار را، به كارفرما گزارش مي دهد و سپس 
نظر كارفرما را، در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر كار، به پیمانكار اعالم مي كند و معادل مّدت 

تأخیر مجاز، مّدت پیمان را تمدید مي نماید."
رات بیمه هاي درماني و  ف به، اجراي مقرَّ 8. بند )ح( ماده 17 شرایط عمومی پیمان: پیمانكار موظَّ

رات و دستورالعمل هاي حفاظتي فّني و بهداشت كار است. اجتماعي، مقرَّ
9. بند )ج( ماده 21 شرایط عمومی پیمان: پیمانكار مكلَّف است كه، پیش از شروع كار، تمام یا آن 
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قسمت از كارهاي موضوع پیمان را كه، در اسناد و مدارك پیمان تعیین شده است، در مقابل مواردي 
سه اي كه، مورد قبول كارفرما باشد، بیمه  از حوادث مذكور در اسناد یاد شده، به نفع كارفرما، نزد موسِّ
نموده و بیمه نامه ها را، به كارفرما تسلیم كند. بیمه نامه ها، باید تا تاریخ تحویل موقَّت اعتبار داشته 
باشد، تا زماني كه، تحویل موقَّت انجام نشده است، پیمانكار مكلَّف است كه، بیمه نامه ها را تمدید 
كند. كارفرما هزینه هاي مربوط به بیمه، به شرح پیشگفته را، در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوي 
بیمه گر، عینًا به بیمه گر پرداخت مي كند. آن قسمت از هزینه بیمه كه، مربوط به مّدت تأخیر غیرمجاز 

پیمانكار باشد، به حساب بدهي پیمانكار منظور مي شود.
بند "د" ماده 21 شرایط عمومی پیمان: پیمانكار مكلَّف است كه، تمام ساختمان ها و تاسیسات 
موقَّت، ماشین آالت و ابزار و وسایل كارگاه را كه،متعلِّق به اوست و یا در اختیار اوست و براي انجام 
عملیات موضوع پیمان به كار گرفته، به هزینه خود بیمه كند و رونوشت بیمه ها را به كارفرما تسلیم 

نماید. ماشین آالت و ابزاري كه، كارفرما در اختیار پیمانكار قرار مي دهد، كارفرما بیمه مي كند.
10. البته در برخی موارد نیز، موجب کاهش مّدت پیمان می گردد؛ چنانچه در این رابطه، بند "ب" 
بند )الف(،  از موارد درج شده در  اگر وقوع برخي  بیان می دارد:  ماده 30 شرایط عمومی پیمان 
موجب كاهش مّدت پیمان شود، مهندس مشاور، با كسب نظر پیمانكار، كاهش مّدت پیمان را، 
تعیین مي كند و مراتب را، براي اتخاذ تصمیم، به كارفرما گزارش مي نماید و سپس، نتیجه تصمیم 

كارفرما را، به پیمانكار ابالغ مي كند.
11. بند )الف( ماده 30 شرایط عمومی پیمان: در صورت وقوع هر یك از موارد زیر كه، موجب 
افزایش مّدت اجراي كار شود، پیمانكار مي تواند،درخواست تمدید مّدت پیمان را، بنماید. پیمانكار 
درخواست تمدید مّدت پیمان را، با ارائه محاسبات و دالیل توجیهي، به مهندس مشاور تسلیم 
مي كند و مهندس مشاور، پس از بررسي و تائید، مراتب را براي اتخاذ تصمیم، به كارفرما گزارش 

مي كند و سپس نتیجه تصمیم كارفرما را، به پیمانكار ابالغ مي نماید.
• در صورتي كه بند هاي )الف( و )ج(ماده 29، مبلغ پیمان تغییر  كند.  

• هرگاه به دستور كارفرما یا مهندس مشاور، نقشه هاي اجرایي یا مشخصات   
فّني، تغییر اساسي كند.

تحویل  و  نقشه  یا  دستوركارها  ابالغ  كارگاه،  تحویل  در  كارفرما  هرگاه   •  
مصالحي كه، تهیه آنها به عهده اوست تأخیر كند. تأخیر ابالغ دستور كارها و 
نقشه ها به شرطي مشمول این بند است كه، پیمانكار با توّجه به برنامه زماني 

تفصیلي، آنها را از مهندس مشاور درخواست كرده باشد.
• اگر در تحویل مصالحي كه، فروش آنها لزومًا باید با حواله كارفرما صورت   
گیرد تأخیر ایجاد شود؛ به شرطي كه، پیمانكار با توّجه به برنامه زماني تفصیلي 

براي تهیه آنها به موقع اقدام كرده باشد.
• در موارد حوادث قهري و همچنین در موارد مربوط به كشف اشیاي عتیقه و   

آثار تاریخي که، در مواد 26 و 43 پیش بیني شده است.
• هرگاه محدودیت براي ورود مصالح و تجهیزات طبق بند )د( ماده 20 پیش   

آید.

• در صورتي كه،کار، طبق ماده 49 به حالت تعلیق درآید.  
رات  جدیدي وضع شود كه، در تغییر مّدت  • در صورتي كه، قوانین و مقرَّ  

اجراي كار موّثر باشد.
• هرگاه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را، در موعدهاي درج شده در اسناد   

و مدارك پیمان انجام دهد.
• موارد دیگري كه، به تشخیص كارفرما خارج از قصور پیمانكار باشد.  

 
12. ماده 31 شرایط عمومی پیمان سابق: دستگاه نظارت، با توّجه به برنامه تفصیلی اجرایی منضم به 
پیمان و تغییراتی که، ممکن است در آن داده شود، موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و 
در صورتی که، پیش آمدن این موارد را، مستلزم تغییر مّدت پیمان بشناسد، تغییر مّدت پیمان را، به 

کارفرما پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابالغ خواهد نمود.
• در صورتی که، مقادیر کارها طبق ماده 29 تغییر کند و یا کارهای جدید طبق ماده 30 به   

پیمانکار واگذار شود.
• هرگاه نقشه های تفصیلی اجرایی تمام یا قسمتی از کارها، به دستور کارفرما یا دستگاه   

نظارت تغییر اساسی کند و اجرای نقشه های جدید، تغییر مّدتی را، ایجاب نماید.
• هرگاه کارفرما نتواند، صورت وضعیت ها و یا پیش پرداخت ها و یا بطور کّلی تعهدات مالی   
خود را، نسبت به پیمانکار، در رأس موعدهای مندرج در اسناد پیمان، انجام دهد و یا در 

تحویل اراضی و یا تسلیم نقشه ها و تحویل مصالح طبق برنامه تفصیلی اجرایی،تأخیر کند.
• در صورت موارد حوادث قهریه و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیاء عتیقه و آثار   

تاریخی که، به ترتیب در مواد 26 و 43 پیش بینی شده است.
• هرگاه محدودیت های جدید، مندرج در قسمت دوم بند )ب( ماده 20 وقوع یابد.  

• در صورتی که، کار طبق ماده 49 از طرف کارفرما موقَّتا تعلیق یابد.  
رات  جدیدی وضع شود که، در مّدت اجرای کار موّثر باشد. • در صورتی که، قوانین و مقرَّ  

حسب  اما  است.  پیمان  عمومی  شرایط  در  قانونی  حقیقِت  فاقد  تأخیرات"  "الیحه  واژه   .13
تصریح ماده 224 از قانون مدنی که"الفاِظ عقود، محمول است برمعاني عرفیه" و از آنجائی که، 
الیحه  تاخیرات، در واقع یک اصطالِح متعارف در حوزه پیمانکاری احداث می باشد، شاید بتوان 
و  محاسبات  عبارت"ارائه  و  الفاظ  استعمال  از  پیمان،  عمومی  شرایط  نویسندگان  گفت،مقصوِد 
 Plan دالیل توجیهی"که، بایستی در فرم ها و جداول خاص و با تجزیه و تحلیل برنامه زمانبندی

و به روزرسانی های واقعی یا
 Update Actual of Plan توسط پیمانکار همراه باشد، همان "الیحه تأخیرات" بوده است.
14. مفهوم مخالف: قضیه ای است که، حکم آن نفیًا و اثباتًا مخالف منطوق باشد. به عنوان مثال، 
مفهوم مخالف ماده 360 از قانون مدنی که، می گوید "هر چیزی که، فروش آن مستقاًل جایز است، 
استثنای آن از مبیع نیز، جایز است" این است: چیزی که مستقاًل قابل فروش نیست، استثنای آن از 
مبیع، جایز نیست، مانند حقِّ ارتفاق. برای مفهوم مخالف، اصولیین شیعه، شش نوع بیان نموده اند 
که، عبارتند از، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم لقب و مفهوم عدد. 
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ولی در کتب علمای اهل تسّنن، تا ده قسم برای آن برشمرده اند که، می توان آنها را به همان شش 
نوع برگرداند. )ر.ک. دکتر ابوالحسن محّمدی، مبانی استنباط حقوق اسالمی، چاپ چهل و هفتم، 

صفحات75و76، انتشارات دانشگاه تهران،1391(
اصولیین می گویند برای اینکه جمالت شرطیه مفهوم مخالف داشته باشند، سه امر الزم است: 1. 
بین شرط و جزا، رابطه ی مالزمه وجود داشته باشد، 2. اینکه باید بین شرط و جزا،، رابطه مالزمه 
از نوع سبب و مسبَّبی باشد، 3. جزا که، مسبَّب از شرط است، تنها سببش همین شرط است. علمای 
اصول می گویند، در جمالت شرطیه وجود این سه امر، مقتضای ظهور و تبادر است. اما برای اخذ 
مفهوم مخالف جمله ی شرطی، منفی کردن شرط الزم است. برای منفی کردن شرط، باید رابطه ی 
میان موضوع و محمول شرط منفی گردد. )ر.ک. سلسله درسهایی از دکتر سید مصطفی محقق داماد، 
مباحثی از اصول فقه، دفتر اول، مباحث الفاظ،چاپ هفدهم،صفحات 124و125،انتشارات مرکز 

نشر علوم اسالمی، 1391(
15. تعّهد به نتیجه 

Obligation to achieve a certain result 
در مقابل تعّهد به وسیله 

Obligation mean 
قرار می گیرد.

16. توضیحات ذیل ماده 30 شرایط عمومی پیمان، مندرج در کتاب مبانی حقوق پیمان، اثر ابراهیم 
اسماعیلی هریسی، انتشارات شرکت نشر یادآوران، چاپ اول 1384، صفحه 221 در سطر دوم، 
اشاره دارد: اّما چرا پیمانکار مکلف است؟ عّلت این است که، در صورت عدم درخواست تمدید 
مّدت پیمان از سوی پیمانکار، تأخیرات بوجود آمده به عنوان تأخیرغیرمجاز، به حساب پیمانکار 
بنابراین گرچه پیمانکار، علی الظاهر در  به ضرر پیمانکار تمام می شود.  نهایت  منظور شده و در 
خصوص درخواست تمدید مّدت پیمان از آزادی کامل برخوردار است،اّماالزامات دیگر، به ویژه 
الزامات مالی اورا ناگزیر می سازد تا، در صورت وقوع هر یک از موارد درج شده در بند الف ماده 

30 شرایط عمومی پیمان، درخواست تمدید مّدت پیمان را بنماید.
و  )مجاز  تاخیرات  صورتمجلس  تنظیم  به  پیمان،  عمومی  شرایط  تصریح  عدِم  علی رغِم   .17
غیرمجاز( میان مشاور و پیمانکار، در لزوِم تنظیم چنین سندی در پیمان، نباید تردید داشت؛ چه 
اصول کّلی حقوق عمومی، در قراردادهای اداری دولتی و تشریفاتی بودن عقد پیمان که، از قواعد 

آمره است، این امر را، به طرفین و ثالث آن، دیکته می نماید.
18. بند )ه( ماده 30 شرایط عمومی پیمان: در اجراي مفاد این ماده، اگر پیمانكار با مهندس مشاور 
توافق نداشته باشد، یا نسبت به تصمیم كارفرما معترض باشد، طبق نظر كارفرما عمل مي شود و 

پیمانكار مي تواند، بر اساس ماده 53 براي حلِّ مسئله اقدام نماید.
19. ماده 53 شرایط عمومی پیمان من باب حلِّ اختالف بیان می دارد:

الف( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان، بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف مي توانند 
براي حلِّ سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوري، طبق 

بند )ج( بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بند هاي 1 و2 عمل نماید. 
بند اول: در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف، از متون بخش نامه هایي كه، به استناد 
ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است، هر یك از دو طرف 
از سازمان برنامه و بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعالم نماید و دو طرف طبق نظري 

كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعالم مي شود، عمل كنند.
بند دوم: در مورد اختالف نظرهایي كه خارج از شمول بند 1 است،رسیدگي و اعالم نظر دوباره 
آنها به كارشناس یا هیات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از 
رات مربوط اعالم مي گردد،  سوي كارشناس یا هیات كارشناسي، در چارچوب پیمان و قوانین و مقرَّ

عمل كنند. 
عی ٌعلیه، هرگاه در  عی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدَّ 20. ماده 1257 قانون مدنی: هرکس مدَّ

عی امری شود که، محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست. مقام دفاع،مدَّ
21. ماده 1284 قانون مدنی: سند، عبارت است از، هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل 
استناد باشد.و به حکم ماده 1301 از همان قانون، امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر 

امضاء کننده دلیل است.
عی و منکر، در اثبات حق  عی و گاه جابجایی مدَّ 22. نقش مهمِّ عملِی اماره قانونی، شناساندن مدَّ
عی باشد،  است؛ یعنی اماره قانونی، سبب می شود تا، آنکه بر خالِف اصل سخن می گوید و باید مدَّ
عی ٌعلیه قرار گیرد. )ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ  در جای مدَّ

سی و هفتم، صفحه791،بنیاد حقوقی میزان،1392(
23. دلیل قطعی: دلیل قطعی در اصول فقه، آن است که، بدون باقی گذاشتِن هیچگونه تردید و 
دو دلی در نهاد یا بنده، او را به حکم شرعی می رساند. )ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به 

اصول عملیه یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ اول، صفحه34، انتشارات اندیشه های حقوقی،1388(
24. دلیل ظّنی: دلیلی است که،کاشفیَّت و روشنگری آن، به اندازه دلیل قطعی نمی رسد و همواره 
نقاط شبهه و تردیدی در نهاد جوینده حکم شرعی، باقی می گذارد که، مبادا به واقعیَّت، یعنی حکم 
شرعی دست نیافته باشد. )ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی، 

جلد دوم، چاپ اول، صفحه34، انتشارات اندیشه های حقوقی،1388(
یقین،  و  است  یقین  یعنی  خود،  لغوی  معنای  همان  بر  اصولیان  اصطالح  در  قطع  َقطع:   .25
حالتی است درونی که، در آن حال، انسان به گونه ای باور به چیزی پیدا می کند و آن را مطابق با 
واقعیَّتمی داند که، جای هیچ گونه تردیدی برای او نمی ماند و چندان که گفته شد، به زبان منطقی: 
احتماِل نقیِض باوِر خود را نمی دهد. و این گفته اصولی در تعریِف قطع مشهور است که، قطع، 
انکشاف کامل واقعیَّت، به نزِد کاشف است. )ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه 
یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ اول، صفحات103 و 105، انتشارات اندیشه های حقوقی،1388(

26. قطع، گاهی و بلکه بهتر است گفته شود، در بیشتر موارد، به علم می انجامد و گاهی نیز از جهل 
مرکَّب سر در می آورد. شاید ترادف قطع و علم که، میان اصولیان شایع شده است، به رعایِت همین 
غلبه و فراگیری بوده و به اصطالِح اهل لغت، از باب تغلیِب اغلب است. با توجه به جمیع آنچه گفته 
شد، ما نیز ضمن آنکه خود را، به تعهد به این شیوه شایع می دانیم، اهتمام بر آن داریم، در مواردی 
که، تعریِف درست و دقیِق قطع را، در نظر داریم، آن را به انکشاف کامل واقعیَّت، در نزد قاطع 
تعریف کرده و قیِد نزِد قاطع را، فرو نگذاریم و با این فصل، قطع را از علم که، انکشاِف حقیقِی 
واقعیَّت، در همیشه و همه جاست جدا کنیم و از رابطه قطع و علم، نسبت عموم و خصوص مطلق 
را، بسازیم. )ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ 

اول، صفحه114، انتشارات اندیشه های حقوقی،1388(
27. اماره: اماره دلیلی است که، به خودی خود از واقعیَّت پرده بر می دارد؛ اّما این پرده برداری یا 
به اصطالح کاشفیَّت، تام و کامل نیست، بلکه شریعت به مدِد آن آمده و آن را تائید می کند و به 
شریتعمداران فرمان می دهد که، از آن پیروی کنند و یا به تعبیر دیگر، به احتماِل خالف آن توّجهی 
نکنند. بنابراین آن قابلیت، به اضافه این نهاده دّوم، یعنی تائید شریعت، دلیلی می سازد، اماره نام 
و این دلیل حجیَّت پیدا می کند. به عبارت دیگر، اماره یک توان کشف ناقص دارد و یک قرارداد 
پذیرش از سوی شریعت. حجیَّت )اعتباری( اماره، از همین قرارداد شریعت ریشه می گیرد. بدین 
معنا که، اگر شریعت چنین قرار و مداری نمی گذاشت، هیچ گاه آن کاشفیَّت ناقص، چنین ارزشی 
نمی داشت.)ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ 

اول، صفحه105، انتشارات اندیشه های حقوقی،1388(
28. اماره قضائی: ماده 1324 قانون مدنی-اماراتی که، به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از 
اوضاع و احوالی، در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که، دعوی به شهادت شهود قابل 

اثبات باشد یا ادله دیگر را، تکمیل کند.
29. هرگاه پدیده ای، بناء بر ظاهر و سیر طبیعی امور، نشانه وجود واقعه ای باشد، آن پدیده را، در 
اصطالح، اماره ی وجود آن واقعه، می نامند. )ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق 

کنونی، چاپ سی و هفتم، صفحه790،بنیاد حقوقی میزان،1392(
A legal presumption is a conclusion based upon a particular set 
of facts, combined with established laws, logic or reasoning. It 
is a rule of law which allowing a court to assume a fact is true 
until it is rebutted by the greater preponderance of the evidence 

against it.(http://Definitions.UsLegal.Com)
A legal presumption: n. a rule of law which permits a court to 
assume a fact is true until such time as there is a preponderance 
)greater weight( of evidence which disproves or outweighs )re-
buts( the presumption. Each presumption is based upon a par-
ticular set of apparent facts paired with established laws, logic, 
reasoning or individual rights. )http://Dictionary.Law.Com(
30. در این گونه موارد، قانونگذار،ظّنی را که، در نتیجه اعتماد به ظاهر، به دست می آید، توسعه 
می دهد و در همه دعاوی آن را، نشانه وجود واقع می  شمرد. )ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی 

در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، صفحه791،بنیاد حقوقی میزان،1392(
31. دلیل تقدم سایر دالیل )منظور دالیِل قطعّیه( بر اماره، داللت مستقیم دلیل بر واقع است که، 
احتماِل خطا کم تر در آن راه می یابد. ولی، اماره بر مبنای ظّن و ظاهر استوار است و همیشه احتمال 
دارد که، واقع، بر خالِف آن باشد. )ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، 

چاپ سی و هفتم، صفحه791،بنیاد حقوقی میزان،1392(
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1. مقدمه
سیستم های تبدیل انرژی باد از بیش از سه هزار سال پیش وجود داشته اند.از زمان پیدایش 
آسیاب های بادی  محور عمودی توسط ایرانیان باستان حدود سه هزار سال پیش، انرژی 
باد به عنوان یک نیروی محرک، نقش اساسی در حرکت قایق ها و کشتی رانی، خنک نگه 
داشتن خانه ها توسط چرخه هوای بیرون، محرک ماشین ها در صنایع کشاورزی و حتی 
تولید وسایل کوچک ایفا کرده است. در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میالدی، تبدیل 
انرژی باد به انرژی الکتریکی نقطه عطفی در صنعت انرژی باد بوده است. توربین های بادی 
در سه دهه اخیر به سرعت در سطح جهان گسترش پیدا کرده اند. با این حال دسترسی کامل 

به باد، دور از دسترس است. 
در دو دهه اخیر تولید کنندگان، تدریجا توربین بادی مرسوم را بهبود داده اند، اما بیشترین 
کار  این  که  شود،  می  حاصل  توربین  پره های  بزرگترین  با  توربین ها  ساختن  از  انرژی 
نیازمند ساختن برج های بلند و در نتیجه افزایش هزینه و اشغال فضای بیشتر را منجر 
می شود. بنابراین اندازه و ارتفاع توربین ها افزایش می یابد و اغلب به باالی 100 متر 
می رسد. هزینه تولید انرژی بادی نسبت به تولید انرژی از طریق نیروگاه های آبی، زغال 
و گاز طبیعی بیشتر است.  زمان بیکاری )DownTime(، خرابی و هزینه تعمیر این 
توربین ها معمواًل زیاد است. عالوه بر این، اعتراض ها از اثر مخرب این صنعت بر محیط 
نور در  پایین و سوسو زدن  فرکانس  امواج صوتی  نظیر  آثار سوئی  زیست و همچنین 
حین چرخش توربین، برای سالمتی انسان ضرر دارد. به دلیل وجود این پارامترها، ارتفاع 
برج و اندازه های پره ها  در سیستم های مرسوم در جهت افزایش ظرفیت توربین، رشد 
قابل مالحظه ای داشته است.بنابراین یکی از مشکالت و چالش های اساسی در تولید، 
تدارکات، نصب، تعمیر و نگهداری این برج ها، ارتفاع برج و اندازه ی پره های توربین می 
باشد.محققان در سراسر جهان پیشرفت هایی  به منظور کاربردهای خاص در این زمینه 
داشته اند. به عنوان مثال، واحد های هوابرد ارتفاع توربین را به 300 تا 500 متر از سطح 

زمین افزایش داده اند.
یک تکنولوژی جدید و پیشرفته، اینوالکس ) افزاینده سرعت ( نام دارد. اینوالکس یک 
تسخیر کننده باد است و اجازه کنترل بیشتر این انرژی نامتناهی را می دهد، در حالیکه 
قرار  برج  یک  باالی  که  بزرگ  ژنراتورهای   – توربین  از  مرسوم  بادی  توربین های 
گرفته است، استفاده می کنند. بر خالف این، در سیستم های اینوالکس، قیف های تسخیر 
کننده ی انرژی باد بر روی زمین قرار گرفته اند و به جای استفاده از مقدار کمی باد که از 
پره های توربین عبور می کند، اینوالکس باد را با یک قیف تسخیر می کند و آن را در طول 
یک تونل باریک شونده که باعث شتاب گیری جریان باد می شود، هدایت می کند، پس 

جریان باد،ژنراتور را که بر روی زمین یا زیر زمین قرار دارد،  به حرکت در می آورد.

2. فن آوری اینوالکس
اینوالکس به منظور جایگزینی توربین های باد مرسوم که از یکژنراتور حجیم بر باالی برج 
بهره می گیرند، طراحی وساخته شده است. اینوالکس یک تکنولوژی طراحی شده بر اساس 
انتقال باد از طریق لوله ایبه شکل قیف به ژنراتور زمینی )بر خالف توربین های مرسوم که 

از ژنراتوربر باالی برج استفاده می کردند(است.
 در فن آوری اینوالکس به جای دریافت مقدارکمی باد که از طریق پره های توربین در 
ژنراتورهای بادی مرسوم صورت می گیرد، باد توسط تونلی که تدریجامسیر آن باریک 
می شود،تسخیر می شود. بنابراین شتاب جریان باد افزایش می یابدو این انرژی جنبشی 
اقتصادی نصب شده  با صرفه  ایمن و  باعث حرکت توربین ژنراتور که در سطح زمین 
است، می شود.جریان باد با عبور از مجموعۀ قیف های متعدد، به گونه ای متمرکز و فشرده 

می شود که قدرت خروجی آن به طور نمایی  افزایش می یابد.
انتقال جریان هوا از باالی  برج به سطح زمین، اجازه ی تولید  بیشتر با پره های توربین 
کوچکتر را می دهد. برج های استفاده شده در اینوالکس حدودًا %50و پره های آن 84% 

کوچکتر از برج های بادی مرسوم است.
پنج قسمت کلیدی اینوالکس در شکل 2 نمایش داده شده است. این قسمت ها عبارتند از: 
)1( مجرای کشش، )2( لوله حمل و شتاب دهنده باد، )3( افزاینده سرعت باد با یک لوله 

ونتوری، )4( سیستم تبدیل انرژی باد، )5( پخش کننده باد  برگشتی به محیط.
 

باد را از طریق مجرای کشش،وارد سیستم می شود. باتوجه به ساختار ورودی سیستم، باد 
از همه طرف می تواند وارد شود. باد ورودی در طول لوله قیفی فشرده می شود و بیشترین 
ایجاد  سیستم  "ونتوری"  قسمت  در  می شود،  شکل 2مشاهده  در  که  طور  همان  شتاب، 
می شود و باد برای تبدیل به انرژی الکتریکی به توربین تحویل داده می شود. اینوالکس 
اولین برج بادی است که به تنهایی قادر به تأمین انرژی توربین های متعدد در یک ردیف 

است.  درقسمت 5 سرعت باد قبل از بازگشت به طبیعت کم  می شود.

3. مزایایی کلیدی اینوالکس
اطراف  ساکنان  گذشته،  دهۀ  پروژه ها:در  توسعه  و  طرح  برای  اراضی  مشکالت  حل   •
پروژه های بادی از افزایش روز افزون اثرات زیست محیطی مزارع بادی اظهار نگرانی 
باد.  مزارع  اهدافعملی  تحقق  در  بادی  پروژه های  دهنده های  توسعه  بنابراین  کرده اند. 
با مشکل اساسی مواجهه شدند. این شرایط نه تنها رشد این صنعت را کند می کند بلکه 
باعثافزایش هزینه ها نیز می شود. مزارع بادی اینوالکس سازگار بامحیط زیست هستند و 

با چنین مشکالتی روبرو نخواهند شد.
• عملکرد مناسب در سرعت باد کم:اینوالکس می تواند در سرعت های کم به اندازه 2 مایل 
بر ساعت، توان تولید کند. در حالیکه توربین های باد مرسوم حداقل با سرعت 8/5مایل بر 
ساعت کار می کنند. بنابراین اینوالکس در مزارع با سرعت کم نیز کار می کند.این ویژگی 
به طور چشم گیری سطح جغرافیایی قابل استفاده برای ایجاد مزارع بادی اینوالکس را 

افزایش می دهد. 
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• کاهش استفاده از زمین: مزارع بادی اینوالکس فقط کسری از فضایی که معمواًل مورد 
نیاز مزارع بادی مرسوم است. اشغال می کنند. اینوالکس طوری طراحی شده است که 
تأثیر کمتری از اثرات گرداب دارد. این تأثیرات ایرودینامیکی محدودیت فضایی برای 
مزارع بادی مرسوم را به همراه دارد و باعث می شود فضای بیشتری را اشغال کنند. به 
دلیل اینکه اینوالکس هیچ پره چرخانی  ندارد، با این مشکل روبرو نیست. به طور متوسط 
برای یک پروژه 100 مگا واتی، اینوالکس 90% فضا کمتر نسبت به مزارع بادی مرسوم 
احتیاج دارد. از طرف دیگر، در حالیکه توربین های بادی مرسومبرای تولید 100 مگا وات 
انرژی احتیاج به 2500 جریب زمین دارند، اما توربین های اینوالکس می توانند در همین 

مساحت مقدار 1400 مگاوات توان تولید کند.
• کاهش تاثیرات نویز و فیلیکر: توربین های باد مرسوم با چرخش پره های خود، تولید 
نویز ایرودینامیکی می کنند، که می تواند برروی کیفیت زندگی ساکنان منطقه تأثیر مخرب 
داشته باشد. قابل ذکر است که محدوده فرکانس مخرب  توربین های مرسوم کمتر از فرکانس 
شنوایی گوش انسان )کمتر  2 هرتز (است.اندازه گیری نویزها و ارتعاشات فرکانس پایین 
بسیار  مشکل است،محققان برای حل این مشکل هنوز در تالشند.عالوه براین، اعضا بدن 
انسان مانند گوش، ریه و مغز  فرکانس تشدیدی کمتراز20 هرتز دارند، بنابراین نویز ناشی 
از توربین  می تواند پدیده ای به نام سندروم  توربین های بادی را خلق کند. باحذف نیاز به  
رتورهای حجیم نصب شده روی برج ها، اینوالکس به طور قابل مالحظه ای مشکل انرژی 

باال و فرکانس پایین و همچنین اثر فیلیکر را به طول کامل از بین می برد.
برای  جدی  خطر  یک  مرسوم  بادی  پرندگان:مزارع  روی  بر  مخرب  تأثیرات  کاهش   •
پرندگان محسوب می شوند. به دلیل وجود پره های گردان احتمال برخورد پرندگان با این 
پره ها زیاد است از این رو مهاجرت و اقامت پرندگان در این مزارع  کاهش یافته است.
از پره های گردان و فضای استفاده کمتر، به طور قابل  به لطف عدم استفاده  اینوالکس 

مالحضه ای اثرات منفی  بر روی پرندگان  را کاهش می دهد.
• عدم تداخل الکترومغناطیسی با رادارهای هواپیمایی و نظامی: مزارع باد مرسوم می تواند 
باعث تداخل الکترومغناطیسی در رادارهای هواپیمایی و نظامی شوند بنابراین در مناطقی 
که احتمال این تداخل وجود دارد، نمی توان این مزارع را نصب کرد. توربینهای اینوالکس 

مزاحمتی برای رادارهای هواپیمایی و نظامی ایجاد نمی کنند.
• امکان ایجاد مزارع اینوالکس در فاصله کم از شبکه سراسری انرژی: مزارع  بادی سنتی 
در مناطقی می توانند نصب شوند  که  کالس باد 3 داشته باشند. به این معنی که سرعت  
باید بیشتر از 14مایل  برساعت باشد. این مناطق اغلب از شبکه الکتریکی و خطوط انتقال 
اصلی فاصله زیادی دارند. بنابراین نیاز به ارتباطاتی  بین مزرعه ی  بادی و خطوط انتقال 
ناحیه ای است. توسعه این چنین ارتباطاتی می تواندپرهزینه و وقت گیر باشد. مزارع بادی 
اینوالکس بسیار نزدیکتر می توانند  به نقطه  اتصال  نصب شوند و اتصال  آنها بسیار 

راحتروارزانتر است.
عملکرد  در  اختالل  باعث  یخبندان  مناطق سردسیر،  یخبندان:در  در  مناسب  عملکرد   •
توربین های بادی مرسوم یا خاموش شدن ناگهانی آنها می شود. به دلیل اینکه توربین ها و 
پره های اینوالکس بصورت مطمئن روی زمین نصب می شوند، داخل قسمت ونتوری برج، 

تغیرات دمایی ناگوار و همچنین یخ زدگی اتفاق نمی افتد.
• قابلیت اطمینان باالی توربین های اینوالکس: به دلیل اینکه توربین ها و ژنراتور های 
اینوالکس روی سطح زمین قرار گرفته اند، قابلیت اطمینان در برابر تهدیدهای زیست 
محیطی، افزایش می یابد. به عنوان مثال،یاتاق ها،محورها و چرخ دنده ها در معرض تغیرات 
دمایی زیاد. رطوبت و باد بیش از حد قرار ندارند.سیستمتوربین اینوالکس منجر به کاهش 

زمان خرابی، ودر نتیجه تعمیرات و نگهداری مؤثرتر می شود.

4. ارمغان اقتصادی اینوالکس
توربین های باد گران تر از توربین های ژنراتور هایی، مانند گازو زغال است. کاهش هزینه 
اینوالکس محقق  به کمک  از بحرانی ترین موضوعات است که  بادی یکی  ژنراتور های 
می شود. به خاطر اینکه اینوالکس کوتاهتر،کوچکتر و قستهای محرک کمتری نسبت به 

توربین های مرسوم دارد، میتواند %16تا%38بر MWh انرژی تولیدی را ذخیره کند.
نصب و راه اندازی اینوالکس هزینه %7تا %11برای ساخت و %40 تا %50 برای عملیات 
نیروگاه بادی، تعمیر و نگهداری. کمتر از مزارع باد مرسوم است. تحقیقات نشان می دهد 
که تکنولوژی اینوالکس می تواند سه برابر بیشتر از توربین های بادی معمولی توان تولید 
کند.هزینه توان تولیدی اینوالکس 2/8 تا4/1یورو بر کیلو وات ساعت )kwh( است 
ودر مقایسه با هزینه توربین های بادی مرسوم وحتی گاز طبیعی می توان بسیار رقابتی 

باشد.

5. اعتبار سنجی و کاربرد اینوالکس
محققان  از  کارشناسان  از  که   )TAB(فنی مشاوران  هیأت  توسط  اینوالکس  فن آوری 
است. شده  سنجی  اعتبار  و  بازبینی  است،  شده  تشکیل  بزرگ  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

اینوالکس به صورت فنی در چند سطح اساسی، اعتبار سنجی شده است:
1. تجزیه وتحلیل مبتنی بر بقای جرم و انرژی و معادالت برنولی قابل اجرا برای لول 

حامل جریان باد.
2. ساخت و آزمایش نمونه اولیه تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل شده و شبیه ساز باد این 

))CFD آزمایشات برای ساخت و صحت مقیاس کامل محاسباتی مدلهای سیال
3. مدلهای CFD معتبر به منظور توسعه طراحی بهینه و تولید اینوالکس

اینوالکس یک تکنولوژی مقیاسپذیر است که مناسب برای استفاده در مزارع بادی بزرگ 
یا میکروژنراتورها است.این تکنولوژی می تواند در مقیاس وسیع شامل کاربردهای زیر 

استفاده  شود:
• تبدیل مقیاس مزارع بادی ساحلی از بزرگ به متوسط

 •

مزارع بادی غیر ساحلی 
• کاربردی کردن باد های کم به ساختمان های مسکونی و تجاری

توربین های بادیاینوالکس نه تنها می توانند در مکان هایی که برای مزارع بادی مرسوم 
مناسب نیست، نصب و راه اندازی شوند، بلکه می توانند نزدیکتر به مراکز شهری تقاضا 
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گاز  نیروگاه  با  متوالی  هیبریدیبه طور  نیروگاه  به صورت یک  میتوانند  ونیز  گیرند  قرار 
طبیعی قرار گیرد.

تجاری،  نقلیه  وسایل  قالب  در  توانند  می  اینوالکس  سیستمهای  نقلیه،  وسایل  برای 
مسافربری و نظامی به عنوان کمک به سیستم تولید برق جهت تأمین و شارژ مجدد باطری 

وسایل نقلیه هیبریدی یا الکتریکی، ساخته شوند.
 شکل 3برتری تولید انرژی الکتریکی اینوالکس در مقایسه با توربین های بادی مرسوم 
را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که انرژی الکتریکی تولیدی اینوالکس 80% تا 
560% بیشتر از توربین های بادی مرسوم است. متوسط بهبود تولید انرژی اینوالکس در 

طول 8 روز تقریبا برابر با 314% است.

6. جمع بندی
اساس ابداع اینوالکس، حذف نیاز به پره های بزرگ و برجهای بلند ژنراتور ها می باشد.

این تکنولوژی بر پایه یک مفهوم ساده و در عین حال قابل تأمل نام گذاری شده است، 
اینوالکس به کمک تسخیر باد در طول یک کانال به منظور افرایش سرعت آن و انتقال آن 
به ژنراتور که بر روی زمین قرار گرفته است،  قدرت خروجی را به صورت نمایی افزایش 

می دهد.در واقع اینوالکس، یک بازنگری عمیق از مشکالت جاری مربوط به تحت کنترل 
در آوردن قدرت باد است.اگر چه امروزه سیستمهای باد پیشرفت تدریجی داشته اند، اما 
برای باال بردن بازدهی الزم به ساختن توربین هایی با پره های بزرگ و ارتفاع زیاد است 
که این منجر به افزایش هزینه تولید می شود. تا به امروزهزینه انرژی باد از هزینه سوختهای 
فسیلی و گاز طبیعی بیشتر بوده است. اینوالکس با افزایش سرعت باد، انرژی باد را به یک 

انرژی قابل اطمینان وارزان تر از گاز طبیعی تبدیل می کند.
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به اطالع مدیران، متخصصان، صنعتگران و پژوهشگران عزیز می رساند، روابط عمومی سندیکای صنعت 
برق ایران برای حمایت از توان و تولید داخل و به منظور معرفی آخرین دستاوردها و فعالیت های علمی 
و پژوهشی شرکت های عضو خود در نظر دارد، از این پس در هر شماره از »ماهنامه خبری و اطالع رسانی 

ستبران« مقاالت علمی و پژوهشی مربوط به شرکت های عضو را به چاپ برساند.  
بدینوسیله از همه دست اندر کاران و فعاالن صنعت برق دعوت می شود تا در صورت تمایل، مقاالت خود را 

به واحد روابط عمومی سندیکا- ماهنامه ستبران- ارسال کنند.

الزم به ذکر است، در ارایه مقاله توجه به نکات زیر ضروری است:
• مطالب ارسالی باید حداکثر تا پانزدهم هر ماه به تحریریه ماهنامه ستبران ارسال شود.

• آثار مذکور می بایست در قالب یکی از محورهای زیر و با در نظر گرفتن اصول روزنامه نگاری حرفه ای 
)دقت، صداقت، بی طرفی و...( نگارش شود.

• موضوعات پیشنهادی برای آثاری که ارسال می شود، عبارتند از:
- معرفی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیق و پژوهش شرکت ها 

-  موضوع آزاد با محوریت مسائل و مشکالت ساخت داخل در صنعت برق ایران
-  مسائل روز اقتصاد و صنعت برق ایران

- بررسی مواضع و عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت برق ایران
- بررسی مواضع و عملکرد سندیکای صنعت برق ایران و سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط

- نقد و تحلیل مباحث و موضوعات مطرح شده در میزگرد سندیکا
- موضوعات و مقاالت آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت، بهره وری، بهبود روش ها و سیستم های مدیریت 

صنعتی و...

• مطالب حتی المقدور به صورت فایل WORD به آدرس پست الکترونیک:  setabran@ieis.ir  یا بر روی 
لوح فشرده به نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پالک 15، طبقه اول- روابط عمومی 

سندیکای صنعت برق ایران ارسال شود.
• با توجه به این که سیاست کلی نشریه، معرفی نویسنده یا مؤلف مقاله است، لذا ضروری است تا به همراه آثار، 
یک قطعه عکس، مشخصات عمومی شامل تحصیالت، شغل، آدرس، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک 

نویسنده نیز ارسال شود.
• همچنین حجم مطالب ارسالی نباید از 8 صفحه تایپی )فونت  14( فراتر رود.

• ماهنامه در گزینش علمی، ویرایش و یا انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.
• ارسال عکس های تزئینی مرتبط با موضوع مقاله بالمانع است. 

•  مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
• از آنجا که سیاست کلی نشریه رعایت امانت داری و عدالت در میان اعضای سندیکا است، اولویت چاپ با 

مقاالتی خواهد بود که زودتر به دفتر نشریه ارسال شوند.
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اخبار
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انتصاب دبیر جدید سندیکا

مهندس پرویز غیات الدین به عنوان دبیر جدید سندیکا در دور تازه فعالیت هیات مدیره سندیکا انتخاب شد. 
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق پرویز غیاث الدین با بیش از سی سال سابقه فعالیت  در صنعت برق اردیبهشت 

ماه سال جاری با آرای اعضای هیئت مدیره سندیکای صنعت برق به عنوان دبیر  سندیکا انتخاب شد. 
غیاث الدین که فارغ التحصیل دانشــگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی علوم اســت، پیش از این در سازمان  سنجش کشور و 

شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو مسئولیت های متعددی را عهده دار بوده است. 
وی مدیرعاملی شرکت متن بین الملل و عضویت در هیات مدیره شرکت متن نیرو، مهندسین مشاور مناو ... را  برعهده داشته است. 
غیاث الدین 18 سال است که مسئول اجرایی کنفرانس بین المللی برق است و در کنار آن مسئولیت دبیر  کمیته رابط سیرد  ایران 
)بزرگترین کنگره شبکه های توزیع نیروی برق در دنیا(، مدیرعامل و عضو هیات مدیره  شرکت تدبیرسازان پژوهشگاه نیرو  و ... 

را نیز عهده دار است. 
دبیر کنونی سندیکای صنعت برق هم چنین ســابقه فعالیت در حوزه در صنعت برق در بخش خصوصی را نیز  در پرونده کاری و 

عمر 62 دوساله خود دارد.  

ماحصل دیدار با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو

موافقت با تشکیل کارگروه مشترک با سندیکا
در دیدارجمعی از اعضای هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران با معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به طرح 

 پیشنهادها و پاره ای مسائل پرداخته شد. 
این نشســت که بعدازظهر دیروز سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه در محل وزارت نیرو برگزار شد، از پیشنهاد مطروحه از جانب 

هیات مدیره سندیکا در خصوص تشکیل کارگروهی مشترک با این معاونت استقبال شد.  
علیرضا دائمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، پس از ارایه مقدمه ای از ســوی نایب رییس و دبیران فعلی و 
 سابق سندیکا در خصوص توان کارشناسی قریب به 500 عضو سندیکای صنعت برق ایران و لزوم بررسی مشترک راهکارها  و 
برنامه ها در  این کارگروهی ، اذعان داشــت: امروزه سندیکاها پررنگ تر و توانمندتر از دولت ها ظاهر می شوند و نقش  دولت در 

صنایع به سه حوزه توانمندسازی، تامین تسهیالت و تدوین مقررات خالصه می شود.  
وی بر همین اساس از حضور و همکاری هر چه قوی تر سندیکا خصوصا در حوزه های فنی صنعت برق کشور استقبال و  تصریح 
کرد: هدف و تاکید اصلی ما تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است و در این میان صنعت برق کشور پربازده ترین  و مستعدترین 

بخش محسوب می شود.  
دائمی ضمن اشاره به موقعیت ژئوپلتیک ایران در میان کشورهای منطقه خاطر نشان ساخت: باید از فرصت های حاصل از  توسعه 
نیافتگی منطقه که موجب عدم اشباع بازار انرژی شده و زمینه مناسبی را برای بازسازی این کشورها در اختیار  پیمانکاران فراهم 

می کند، در حوزه صنعت برق کشور بهره جست.  
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با دعوت از سندیکا برای حضور در نمایشگاه ها و کنفرانس های خارج از  کشور 
با توجه به تجربه موفق در نمایشگاه های داخلی، حضور فعال تر این تشکل در حوزه های بین المللی و ریسک  پذیری بیشتر بخش 

خصوصی در مورد سرمایه گذاری در خارج ازکشور راخواستار شد تا فعالیت اعضا محدود به حوزه های  سرزمینی نماند. 
در پایان این جلســه ضمن معرفی دکتر اســماعیل نیا به عنوان دبیر کارگروه مشــترک، مقرر شــد معاونت برنامه ریزی و امور 
 اقتصادی وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق به منظور تشکیل هر چه سریعتر این کارگروه، نمایندگان خود را معرفی کنند و  بنا 
به دعوت هیات مدیره سندیکا مقام معاونت نیز جهت دریافت مستقیم نظرات و مسائل  به صورت متناوب در جلسات  کارگروه 

حضور یابند. 

اخبار سندیکا اخبار هیات مدیره
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امضای تفاهم نامه همکاری بین سندیکای صنعت برق با دانشگاه فردوسی مشهد

سندیکای صنعت برق ایران، شعبه خراسان، تفاهم نامه همکاری با دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد امضا  کرد.  
در این تفاهم نامه که به منظور برقراری ارتقای ایجاد همکاری متقابل در زمینه های علمیـ  پژوهشی با در نظر گرفتن  کلیه منابع و 
امکانات طرفین اعم از فنی، تولیدی، نیروی انسانی و اطالعات، تجربه و تخصص آنان تدوین شده، شناسایی  دانشجویان مستعد 
و نخبه و جذب آنان در شرکت ها، تعریف پروژه های مورد نیاز شرکت ها برای دانشجویان و همچنین  حمایت مالی از این پروژه ها 

را به عنوان اصلی ترین اهداف مد نظر قرار گرفته اند.  
البته برگزاری همایش ها و نمایشگاه های اختصاصی صنایع وابسته به حوزه برق در محل دانشکده، حمایت از طرح های  پژوهشی 
دانشــجویان که قابلیت ســاخت و توجیه اقتصادی داشته باشــند و نیز انجام برنامه ریزی های الزم در جهت گذراندن  دوره های 
کارآموزی دانشجویان با توجه به نیاز شرکت ها از دیگر مواردی است که توسط سندیکا و دانشگاه در این تفاهم  نامه هدفگذاری 

شده است.  
گفتنی است بر اساس تفاهم نامه مذکور که به امضای دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی  مشهد و 
مهندس علیرضا کالهی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده است، ترتیبی اتخاذ خواهد شد که  سندیکای شعبه 

خراسان از این پس در محل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، از اتاقی مستقل برخوردار  شود. 

برگزاری دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده در سندیکا  
دوره آموزشی آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده به همت واحد آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران تشکیل  شد. 
  این دوره  به مدت هشت ساعت، بیست و هشتم خرداد ماه در سندیکای صنعت برق ایران با تدریس دکتر میرزایی، ریاست  هیات 

عالی و دادستان انتظامی مالیات کشور و عضو شورای عالی مالیاتی برگزار شد.  
الزم به ذکر است اهم مباحث مطروحه در این دوره شامل شــرح معافیت ها، حل اختالفات مالیاتی، ماخذ شرح و نحوه  محاسبه 
و چگونگی حسابداری ، معافیت مالیات حقوق، جرایم و چگونگی بخشــودگی جرایم،  تاریخ تعلق مالیات و  موضوعاتی چون 
صادرات  در مالیات بر ارزش افزوده بوده است. همچنین در این دوره به جایگاه و نحوه ارتباط کاالهای  خاص، مصرف کنندگان 
نهایی، جامعه حسابداران رسمی، خدمات خریداری شده از خارج از کشور،  فروش غیر نقدی و نیز   اسناد بیع قطعی، صلح، هبه و 
وکالت،  با مقوله مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شد. عالوه بر این موضوعاتی چون وظایف و تکلیف  مؤدیان مالیات بر ارزش 

افزوده و  دوره های مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با  اظهارنامه ها مورد بررسی قرار گرفت.  
گفتنی است در پایان  این دوره گواهینامه دوره آموزشی جهت اعطا به شرکت کنندگان صادر شد. 

اقدامات اخیر کمیته پست درجهت قیمت دار کردن فهارس بها  
در جلسه ای فی مابین سندیکای صنعت برق ایران و دفتر نظام فنی سازمان برنامه، قیمت دار کردن فهارس بهای خط و  پست در 

دستور کار سندیکا و کمیته های مرتبط قرارگرفت. 
  برگزاری این جلســه در  چهاردهم اردیبهشت ماه پیرو مشکالت ایجاد شده برای قراردادهای فعاالن پستهای فشار قوی  اعم از 

سازندگان، پیمانکاران و فروشندگان و متعاقب احساس نیاز به استفاده از فهارس بها جهت رفع این مشکالت  صورت گرفت. 
بر همین اساس ســوم خرداد ماه طی نشست هیات مدیره سندیکا با حضور ریاســت و دبیر کمیته پست، گزارشی درمورد نحوه 
 فعالیت این کمیته در خصوص مبحث تنظیم فهارس بهای پست ارایه شد که این امر محور اصلی جلسه دهم خرداد ماه  این کمیته 

نیز بوده است. 
طی این جلسه ســلطانزاده، ریاست کمیته پست سندیکا فلسفه اصلی فهارس بها را در سه مورد تسهیل در اخذ تعدیل  قراردادها، 

اخبار سندیکا
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شفافیت در زمینه حق بیمه قراردادها و ایجاد مسیری مشخص برای امکان دسترسی آسانتر به شورای عالی فنی  برشمرد. 
در جلسه اخیر کمیته پست، ســی و یک فصل فهارس بها بین اعضای هیات رییسه کمیته پست به منظور قیمت دار  شدن تقسیم 
و مقرر شــد تا طی پانزده روز  نتیجه فعالیتهای انجام شده در جلسه هیات رییسه ارایه شود. همچنین در خالل  این نشست ضمن 
اعالم پارادایم حاکم بر قیمتهای هر ردیف ، قیمت عادله و متوسط، دلیل اصلی آن تقویت اعتماد سازمان  برنامه به سندیکا عنوان 

شد. 
در نهایت مقرر شــد فهارس بهای قیمت دار مصوب کمیته پست به دبیرخانه سندیکا جهت انجام هرگونه اقدام مقتضی در  اولین 

فرصت تقدیم اعضا شود. 

در نامه مجمع تشکل های دانش بنیان عنوان شد: 

دعوت از شرکت های دانش بنیان به ارسال پروژه ها

مجمع تشــکل های دانش بنیان ایران، وابسته به اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی کشور طی نامه ای به تاریخ دوم 
 خرداد ماه  شرکت های دانش بنیان را دعوت به همکاری کرد. 

در این نامه آمده است شــرکت های دانش بنیان خصوصا در حوزه  ICT  در صورت تمایل می توانند پروژه و طرح خود را به 
 منظور دریافت تایید و تســهیل ارسال آن به یکی از شرکت های مورد نظر برای سرمایه گذاری، توام با مدارک مورد نظر، در 

 اسرع وقت به این مجمع به آدرس ایمیل    Info@ daneshbonyan.co   ارسال کنند. 

در کمیته توسعه صادرات به تصویب رسید  

مکاتبه با مقامات جهت پیگیری مناسبات خط اعتباری سوریه  
بیست و دومین جلسه هیات رییسه کمیته توسعه صادرات، ششم اردیبهشت ماه در مکان سندیکای صنعت  برق ایران تشکیل 

شد.  
در ابتدا ضمن مرور صورت جلســه قبلی کمیته توســعه صادرات و بیان توضیحاتی در خصــوص بحث دریافت  اطالعات 
مناقصات از  Tender Info، گزارشــی در مورد تمدید خط اعتباری 4 میلیارد دالری ســوریه ارایه شــد  که پیرو آن بنا به 
پیشنهاد ریاست کمیته مقرر شد ، به منظور معرفی رسمی کمیته به طرف سوری برای ایجاد  هماهنگی های الزم در خصوص 
تعیین سهم برق و کسب اطالع از صحت موضوع ، مکاتباتی با مدیر کل  دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی 
وزارت نیرو و نیز دبیر ستاد ویژه اقتصادی ایران ، عراق و  سوریه صورت پذیرد. در همین راستا پیگیری جدی ارتباط با ستاد 

در دستور کار جلسه قرار گرفت.  
در خالل این نشست با مطرح شدن بحث کمیسیون مشترک ایران و کویت، باقری، ریاست کمیته توسعه  صادرات  خواستار 
استعالم در خصوص ارسال نامه کمیسیون مشترک ایران و کویت شد تا به فراخور، ارایه  پیشنهادها از طریق کارگروه های ب 

و ج و یا ارایه پاسخ از سوی کمیته صورت پذیرد.  
در ادامه دبیر کمیته به بیان توضیحاتی در خصوص نمایشگاههای پروژه ایران، برق لبنان، اربیل و بغداد و نیز  ارایه گزارشی از 
پیگیری های انجام گرفته در رابطه با تفاهم نامه مابین سندیکا و صندوق ضمانت صادرات  ایران پرداخت که طبق آن مقرر شد 

پس از دو هفته اگر شرایط امضا تفاهم نامه مذکورفراهم نشد نامه   ای در  این خصوص به صندوق ارسال شود. 
پس از آن هیات رییسه کمیته توســعه صادرات در خصوص اطالع رسانی نمایشگاه های پروژه لبنان، اربیل،  بغداد  و اتخاذ 
تصمیم جهت حضور در این نمایشــگاه  پس از اســتعالم از اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر  این اســاس مقرر شــد 
هزینه های ســفر و اقامت نمایندگان کمیته در نمایشگاه با مجری نمایشــگاه مورد مذاکره  قرار گیرد. همچنین اطالع رسانی 
به اعضا در خصوص نمایشــگاه پروژه جهت حضور در غرفه کمیته و برگزاری  جلســات مرتبط با طرف های برقی و مجری 

نمایشگاه مورد تصویب قرار گرفت. 

اخبار سندیکا
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   کارگروه نظارت، ارزیابی و پیگیری تفاهم نامه ها در دستور کار قرار داد  

استفاده شرکت های مورد تایید از وام خط اعتباری سوریه
نخســتین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و پیگیری تفاهم نامه ها از کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق، شانزدهم 

 اردیبهشت ماه با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد. 
در ابتدای این جلســه ضمن بیان توضیحاتی در خصوص اهداف و چشــم انداز کمیته از تشکیل کارگروه ها،  اهداف کارگروه 
تفاهم نامه ها در پنج محور تبیین شد. در این راستا اعالم شاخص های توان صادراتی، دریافت  سوابق صادراتی و نظارت بر 
حسن صادرات در راستاي منافع اعضا و كشور به عنوان اهم اهداف مد نظر قرار  گرفت. همچنین مدیریت و ایجاد هماهنگی و 
همکاری بین اعضا در جهت جلوگیری از رقابت مخرب در  بازارهای هدف و نیز ارزیابی و رتبه بندی کیفی شرکت های عضو 

با رویکرد توان صادراتی از دیگر اهداف و  ضرورت های تشکیل این کارگروه عنوان شد. 
در ادامه پس از ارایه توضیحات تکمیلی در خصوص پیگیری های انجام شده در مورد تفاهم نامه های عراق و  سوریه  و اطالع 
رسانی انجام شده در خصوص  نیازهای برق سوریه تصریح  شد باید به امکان عملی نشدن  برخی برنامه ها به دلیل عدم ثبات در 
کشورهای هدف نیز اذعان داشت. در این راستا با اشاره به عدم پاسخ به  پیگیری های صورت گرفته در مورد تفاهم نامه سوریه 
از طرف سوری و اختصاص خط اعتباری جدید  به این  امر، بر تداوم پیگیری ها برای استفاده شرکتهای مورد تایید سندیکا و 
کمیته از وام  مذکور تاکید شد. همچنین  دبیر کمیته خاطر نشان ساخت پیشنهاد انجام پیش مذاکرات مربوطه جهت تخصیص 
سهم صنعت برق از این  مبلغ در دستور کار کمیته قرار گیرد. عالوه بر این مقرر شد ضمن ارسال تفاهم نامه های امضا شده به 

اعضا،  نقطه نظرات در خصوص اجرایی کردن مفاد آن دریافت شود. 
این نشســت با ارایه پیشــنهادی در خصوص قرار گرفتن دو اولویت ارزیابی  شرکت ها و پیگیری تفاهم نامه  های امضا شده 
در دســتورکار کارگروه تفاهم نامه ها ادامه یافت ودر نهایت مقرر شــد پس از به روز شدن بانک  اطالعاتی شرکتهای کمیته، 
مدل های مختلفی برای ارزیابی و تایید شــرکت ها در کمیته تعیین و جهت  دستیابی به راهکار و فرمول نهایی به اعضا ارسال 

شود. 

تاکید بر پیگیری مطالبات ا عضای کمیته سازندگان یراق آالت توزیع
جلسه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع، بیست و هشتم اردیبهشت  ماه با حضور اعضا در مکان سندیکای صنعت برق  ایران 

برگزار شد. 
در ابتدای این نشست نمایندگان تعیین شــده کمیته ، به ارایه گزارشی از جلسات اخیر کمیته های عمومی سندیکا پرداختند.  
 در این خصوص چگونگی تشکیل فدراسیون و تبدیل کمیته یراق آالت   انتقال نیرو به انجمن یا ادغام با دیگر کمیته ها و   نیز 
ارسال طرح میثاق نامه این کمیته به اعضا به منظور بررسی و اعالم نظر درمورد لزوم تدوین میثاق نامه مشابه، از  موضوعات 
محوری این گزارش بود. همچنین در ادامه به قرائت نامه شــرکت فرآورده ســازان شایان در پاسخ نامه دبیر کمیته  حقوقی و 

قراردادهای سندیکا، با موضوع درخواست تعدیل ضریب مالیاتی تولید کننده از 14 درصد به 10 درصد پرداخته  شد. 
در  این جلســه اعضای کمیته ضمن مطرح کردن موضوع مارک های جعلی یراق آالت توزیع، این امر را  از جوانب مختلف 
 از جمله تالش در جهت خرید مستقیم شرکت های وابســته به وزارت نیرو از تولید کنندگان یراق آالت توزیع ، فعال شدن 
 شرکت های عضو کمیته در اخذ تائید صالحیت ها ، انعقاد میثاق نامه به منظور صیانت از حقوق حقه اعضای کمیته مورد  بحث 

و بررسی قرار دادند. 
  بر همین اســاس از اعضای کمیته درخواســت شــد در برخورد با مارک های جعلی، با ارایه نامه کتبی و مســتندات مربوطه 
 امکان دفاع، کمیته را در جهت جلوگیری از جعل مارک فراهم سازند. همچنین  مقرر شد فرم اطالعات محصوالت به همراه 
 فرم نمونه تکمیل شــده به منظور تکمیل و ارایه اطالعات محصوالت به شــرکت های عضو کمیته ارسال شود تا پس از اخذ 

 اطالعات در جلسات آتی کمیته مطرح و تصمیم گیری الزم به عمل آید . 
مطابق تصمیمات اتخاذ شــده در این جلسه در خصوص ادامه بررســی تائید صالحیت ها، با اشاره به نامه مدیر کل دفتر امور 
 تحقیقات برق شرکت توانیر در خصوص واگذاری ارزیابی مدارک 11 شرکت تامین کننده انواع یراق آالت توزیع به شرکت 
 مهندسین مشاور غرب نیرو، از شرکت های عضو درخواست می شود موارد درخواستی شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو را 
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 در جلسه آتی کمیته مطرح کنند تادرصورت لزوم پس از جمع بندی پاسخ الزم تهیه و ارایه شود . 
درخالل این نشست موضوع قرارداد تیپ و وصول مطالبات اعضای کمیته از دیگر موضوعات محوری بود که در خصوص 
 پیگیری مطالبات اعضا ضمن قرائت نامه های شرکت قوی ساز نیرو و سندیکا اعالم شدکه پیگیری این مطالبات  ونیز  تدویق 

قرارداد  تیپ همواره در دستور کار هیات مدیره و بدنه اجرایی سندیکا قرار دارد.  
در خالل این نشست اعضای کمیته ضمن اشاره به توافق صورت گرفته در دیدار اخیر اعضای هیات مدیره سندیکا با معاون 
 برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، مبنی بر تشــکیل کارگروه مشــترکی متشــکل از مدیران کل حوزه برنامه ریزی و 
امــور  اقتصادی وزارت نیرو و نمایندگان ســندیکا، موضوع قرارداد تیپ را اصلی ترین اولویت هــای هیات مدیره و کمیته 
حقوقی  برشمردند و مقررداشتند کارگروه مشترکی متشکل از مدیران کل حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و 
نمایندگان  سندیکا به منظور پیگیری مطالبات و در خواست های سندیکا و موضوع قرارداد تیپ طی جلسات منظم به صورت 

دو هفته  یک بار تشکیل شود. در پایان بر نقش هر یک از اعضای کمیته در پیگیری موارد فوق تاکید شد. 

درکمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو مطرح شد

قیمت دار کردن فهرست بهای خطوط انتقال  
اولین جلسه کمیته پیمانکاران خطوط انتقال نیرو در سال جاری، بیست و یکم اردیبهشت ماه در محل سندیکای صنعت برق 

 ایران برگزار شد.  
در ابتدای جلسه ریاست کمیته و نایب رییس هیات مدیره سندیکا در قالب گزارشی به ارایه اهم موارد مطرح شده در  جلسات 
هیات مدیره بخصوص به تقســیم کار در هیات مدیره ســندیکا و تعیین تیم های مشــخص جهت مراجعه به مجلس،  مجمع 

تشخیص مصلحت نظام و سازمان برنامه وبودجه و وزارت خانه ها و سازمان ها اشاره شد.  
در ادامه این جلسه در خصوص تشــکیل کارگروه سندیکا-وزارت صنعت، معدن وتجارت  مقررشد طی نامه ای از معاونت 
 امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت یاد شده خواستار تشکیل کارگروهی فراگیر و جامع جهت بررسی  و 

هم اندیشی در مورد رفع موانع تولید شود. 
همچنین در این راســتا  موضوع تشکیل تیم یا کارگروه جدید ســندیکا با وزارت نیرو به سرپرستی مهندس دائمی ، معاونت 
 برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو مطرح و اعالم شد در آینده کتبا ضمن معرفی تیم فوق الذکر به اعضای سندیکا از 

 آنان جهت در میان نهادن مشکالت با وزارت نیرو استعالم خواهد شد . 
طبق مصوبات کمیته در این جلسه، مقرر شد فهرست بهای خطوط انتقال مورد پیگیری قرار گیرد و پس از دریافت، با طرح و 
 تصویب کمیته ضمن اقدام  نسبت به قیمت دار نمودن تا آخر مرداد ماه جاری، مراتب به سازمان برنامه و بودجه اعالم شود   . 
گفتنی است انتقاد شدید از عدم انتقال اخبار و اطالعات و فعالیت های هیات مدیره محترم سندیکا به کمیته ها از دیگر  مسایل 

مطرح شده در این نشست بود. 
در این جلسه نماینده شرکت مپنو به ارایه گزارشی از طرح و اجرای وسیع قراردادهای  BOT  در حال حاضر در سازمان های 
 مختلف پرداخت که در ادامه با مطرح شــدن بحث قراردادهای جوینت ونچر، هیات رییســه کمیتــه نظر به اهمیت تهیه این 

 قراردادها خواستار انجام مذاکرات داخلی و اعالم نتیجه در جلسه آتی کمیته شد. 
در پایان مقرر شد تا روشن شدن موضوع تبدیل سندیکا به فدراسیون جلسات کمیته کماکان استمرار داشته باشد و انتخابات 

 جدید صورت نگیرد . 

در کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو مطرح شد

  تعیین جایگاه کمیته در فدراسیون صنعت برق ایران  
جلسه کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو، بیست و یکم اردیبهشت ماه در محل سندیکای صنعت برق ایران  تشکیل شد. 

در این جلسه تبدیل کمیته ســازندگان یراق آالت انتقال به انجمن یا ادغام با کمیته های دیگر در راستای تشکیل فدراسیون 
 مطرح شد، بنا به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، تهیه  فهرست ملی تشکل های اقتصادی بر عهده اتاق  بازرگانی  

اخبار سندیکا
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صنایع ، معادن و کشاورزی ایران اســت و این ارگان مکلف است ضمن اعالم تغییرات فهرست ملی تشکل های  اقتصادی، 
بسترهای الزم را جهت ساماندهی و ثبت تشکل های اقتصادی و فراهم کردن زمینه ادغام ، شبکه سازی و  انسجام تشکل های 

موازی فعال ایجاد کند.  
بر همین اســاس پس از بحث و بررســی چگونگی تشــکیل فدراســیون و تبدیل کمیته به انجمن یا ادغام با سایر کمیته هااز 
 جنبه های مختلف مقرر شد در صورت شکل گیری سندیکای سازندگان تجهیزات برقی، کمیته سازندگان یراق آالت انتقال 

 نیرو در گروه سازندگان قرار گیرد . 
در ادامه ضمن تعیین  اهداف و برنامه های آتی کمیته و تصویب زمان تشــکیل جلسات به صورت ماهانه، در  خصوص میثاق 
نامه کمیته سازندگان یراق آالت خطوط انتقال به بحث و بررسی پرداخته شد. در این راستا با  استناد به بند 2 میثاق نامه کمیته 
سازندگان یراق آالت خطوط ا نتقال ، موضوع از جنبه اخالق حرفه ای،  ارتباطات، تعهدات و تعامل اعضاء با یکدیگر مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت.  نهایتا اعضای کمیته ضمن تاکید  بر میثاق و توافقات قبلی خود اعالم داشــتند اطالع رسانی و 

آگاهی اعضاء از قراردادهای منعقده یکدیگر، ضمن  کاهش تنش، تعامل و استقرار توافق جمعی را فراهم می سازد. 
در پایان این نشســت از اعضای کمیته خواسته شد در خصوص نامه سندیکا مبنی بر  ارســال تصویر آخرین پروانه  تولید به 
دبیرخانه کمیته حمایت از ساخت داخل، اقدام کنند. عالوه بر این مقرر شد در مورد درخواست دبیر  کارگروه مشترک توانیر-

سندیکا راجع به دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات،  از سوی اعضای کمیته   اعالم نظر شود . 

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع مورد بررسی قرار داد

موانع تایید صالحیت  اعضا در وندور لیست وزارت نیرو 
اولین جلسه کمیته ســازندگان یراق آالت توزیع در سال جاری با حضور اعضا، چهاردهم اردیبهشت ماه در محل سندیکای 

صنعت برق  ایران برگزار شد.  
در این جلسه مطابق گزارش نمایندگان تعیین شده کمیته از جلسه کمیته های عمومی سندیکا مقرر شد ، نامه  دبیر کمیته  حقوقی 
و قراردادهای ســندیکا  در مورد درخواســت اعالم نظر در خصوص ضرایب مالیاتی با رایزنی سایر اعضا پاسخ د اده  شود. 
همچنین دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات واصله از دبیر کارگروه سندیکا - توانیر مورد بحث و تبادل نظر  قرار 
گرفت که در نتیجه تصمیماتی درخصوص ارسال نامه ای جهت دریافت نظرات اعضای کمیته در مورد این دستورالعمل  اتخاذ 
شــد. عالوه بر این از اعضای کمیته درخواست شــد در خصوص پیش نویس اساسنامه فدراسیون صنعت برق که جهت  نظر 

خواهی از اعضاء در سایت سندیکا قرار دارد، اعالم نظر کنند. 
در ادامه ضمن پیگیری مصوبات قبلی کمیته، شرحی از بازدید اعضای کمیته از امکانات و توانمندی های آزمایشگاه اپیل  ارایه 
و مقرر شــد در جهت بازدید با شرکت اپیل مکاتبه شود. تهیه لیست محصوالت اعضای کمیته مطرح ومقررشد با تهیه  لیست 
سئواالت مشخص از اعضاء کمیته نظرخواهی نمایند. همچنین پیرو ارسال نامه ای به قائم مقام مدیر عامل و معاون  هماهنگی 

و پشتیبانی شرکت توانیر در خصوص مطالبات اعضای سندیکا پیگیری مطالبات در دستور کار کمیته قرار گرفت. 
  موضوع تایید صالحیت شــرکت های عضو در وندورلیســت وزارت نیرو از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود که از 
 جهات مختلف مورد بحث و بررســی اعضای کمیته قرار گرفت. عدم اعتقاد راســخ در وزارت نیرو و شــرکت های تابعه به 
 استقرار تایید صالحیت ها به دلیل ارجاع کار بصورت کلید در دست، سقوط شاخص های مثبت در جامعه و نبود سالمت کار، 
 مشکل تولید در خصوص یراق آالت مناطق گرم، مشکالت ســاختار اداری، طوالنی شدن پروسه اخذ تایید صالحیت ها و 
 عدم برخورد جدی اعضا کمیته در قبال تعلل شــرکت توانیر در اعالم وندورلیست از جمله ابعاد عمده این موضوع بود که به 

 دلیل اهمیت مطلب  ادامه بحث در این خصوص به جلسه آتی کمیته موکول شد.  
این نشست با تعیین موضوع بررسی مارک های جعلی یراق آالت توزیع بعنوان دستور جلسه آتی کمیته خاتمه یافت . 

در کمیته تابلو سازان   برنامه آتی کمیته  تعیین شد: 

فهرست بهای واحد تاسیسات برقی و ابهامات تعرفه  

اخبار سندیکا
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جلسه شصت و سوم کمیته ســازندگان تابلوهای برق، یکشنبه ششــم اردیبهشــت ماه با حضور اعضای این کمیته در محل 
سندیکای  صنعت برق ایران تشکیل شد.  

در ابتدای این نشســت، شجاعی ریاست کمیته به ارایه خالصه گزارش مربوط به موضوعات مطروحه در جلسه هیات مدیره 
 ســندیکا در صبح همان روز پرداخت.  شرح معارفه دبیر جدید محترم سندیکا و  بیستمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی 
 برق ، همچنین نتایج بررسی های انجام شده در خصوص چگونگی تشکیل فدراسیون برق در کارگروه فدراسیون که با تاکید 
 هیات مدیره بر لزوم انعکاس و ارایه نقطه نظرات کتبی کارگروه سندیکا همراه بود، از اهم موضوعات مطروحه در این  گزارش 

است.  
در ادامه گزارش  به درخواست انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صنایع انرژی ایران در خصوص اعالم  قرارداد 
خدمات فنی و مهندســی منعقده فی مابین  شــرکت های عضو سندیکا با کشــور یمن و  انتخابات اخیر هیات مدیره  شورای 
هماهنگی تشــکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور اشاره شــد . همچنین بر حرکت همگام و هم تراز سندیکا و  انجمن 

صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق در ارزیابی صالحیت تامین کنندگان تابلوهای برق به صورت مشترک تاکید شد. 
در ادامه این جلسه متن تهیه شده پرسشنامه دریافت نظرات و پیشنهادهای اعضای محترم کمیته تابلوسازان در خصوص  جزوه 
مهارت های مدیریتی ارایه و مقرر شــد این موضوع ضمن انجام اصالحات الزم در جلسه آتی کمیته مطرح و مورد  بررسی 

مجدد قرار گیرد. 
  عالوه بر این فهرســت بهای واحد تاسیســات برقی، موارد ابهام تعرفه در صنعت تابلوســازی و پیگیری مرجع ارزیابی و 
 تشــخیص صالحیت های شــرکت های تابلوســاز عضو از جمله مواردی بود که در کنار موضــوع نظرخواهی درخصوص  
 دستورالعمل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد نحوه محاسبه تلفات بهای فلزات در کارهای 

 فاقد تعدیل و مابه التفاوت، در جهت تدوین اهداف و برنامه های آتی کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.   

اعالم آمادگی اعضای کارگروه ارتباطات برای ارتباط با نهادها  
نخستین جلسه کارگروه ارتباطات،   دوم اردیبهشت ماه در کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران با حضور اعضا 

 این کارگروه برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه ضمن بیان توضیحاتی در خصوص کارگروه ها و قرائت شرح وظایف کارگروه الف، به ارتباطات کمیته  با 
نهادها از جمله وزارت نیرو اشاره شد و شرحی ازحضور در جلسات کارگروه تدوین استراتژی صادرات و برنامه ششم  توسعه 

در وزارت نیرو و جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و کشاورزی ارایه شد.  
در ادامه نظر به غالب بودن پروژه های در حال اجرا در کشــورهای آسیایی، پیشنهاد عضویت ایران در بانک توسعه آسیایی 
 مطرح و اشاره شد این مهم در احکام پیشنهادی کارگروه برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شده است. همچنین اعضای این  کارگروه 
خواستار قرار گرفتن وظیفه تعدیل نسبت ارزش دالر در مقابل یورو، در وظایف صندوق ضمانت صادرات و  انجام  پیگیری 

الزم در این خصوص توسط کمیته توسعه صادرات شدند.  
در خالل این نشست ضمن پیشنهاد برای تشکیل جلسه ای در خصوص فعال شــدن مجدد خط اعتباری سوریه، و اشاره به 
 لزوم مشخص کردن برنامه هدف جهت ارایه به ســتاد ویژه اقتصادی ایران و سوریه، تصریح شد سه وزارت خانه نیرو ، امور 
 خارجــه  و صنعت، معدن و تجارت به عنوان مراکز دولتی جهت برقراری ارتباطات و همکاری ها با کمیته توســعه صادرات 
 تعیین شــده اند. زمانیفر با بیان این مطلب افزود: در کارگروه ب نظر بر این اســت که با سفارت خانه های بازار هدف ارتباط 

 برقرار شود و این موضوع مرتبط با وزارت امور خارجه است. 
در همین راســتا پیشــنهاد شــد نظر به آنکه ارتباط با دایره حقوقی وزارت امور خارجه می تواند کمک کننده باشــد، از این 
وزارت  خانه خدمات حقوقی بین المللی دریافت شــود. همچنین در خصوص همکاری و برقراری ارتباط با نهادهایی چون  
 کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله کمیسیون صنایع و فراکسیون صادرات، پیشنهاد استعالم  موارد مشکالت شرکتها در 

 در ارتباط با هر نهاد، از سوی دبیر کمیته مطرح شد. 
در پایان این نشست   ادامه تشــکیل جلســات کارگروه ارتباطات به صورت  دو هفته یکبار مقرر شد و اعضا کارگروه جهت 

 ارتباط با نهادها، به تفکیک هر نهاد اعالم آمادگی کردند. 
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درکارگروه ترویج اطالع رسانی و توسعه بازار بررسی شد

جزئیات راه اندازی سایت کمیته   و تعیین بازارهای جدید هدف
دومین   نشست کارگروه ترویج اطالع رسانی و توسعه بازار در کمیته  توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران با حضور 

 اعضا این کارگروه برگزار شد. 
در این جلسه که اول اردیبهشت ماه با محوریت راه اندازی سایت کمیته و تعیین بازارهای هدف جدید تشکیل شد، ضمن  ارایه 
توضیحاتی در خصوص چک لیست بازارهای هدف و برندســازی، شرکت کنندگان نظرات خود را در مورد ابعاد مختلف  و 

اطالعات سایت  Tender Info  در میان گذاشتند. 
در این راســتا اهم اهداف راه اندازی ســایت کمیته از جمله قراردادن بانک اطالعات کمیته جهت استفاده شرکتهای عضو و 
 به روز رســانی اطالعات بازارهای هدف از قبیل چک لیست و مناقصات عنوان و  پیشنهاد شد راه اندازی سایت به زبانهای 

 انگلیسی ، عربی نیز در دستور کار قرار گیرد و دو نفر عهدار رسیدگی به این امر شوند. 
الزم به ذکر است در کنار این پیشــنهاد از دیگر نظرات مطروحه در این جلسه، اشتراک گذاری اطالعات مناقصات با دیگر 

 اعضا، توسط شرکت های عضو در سایت های اطالع رسانی مناقصات بوده است. 
در ادامه جلسه بحث نفوذ به بازارهای هدف و انتخاب اولویت بندی آنها از دیگر اهداف اصلی کارگروه ترویج اطالع رسانی 
و  توسعه بازار عنوان شد تا زمینه ورود به بازار کشورهایی که تا به حال شرکتها در آن فعال نبوده اند و اطالعاتی در مورد آن 

نداشته  اند، مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 
انتخاب لیست کشورها به عنوان اولین دستور کار در کارگروه  و انتخاب دکتر کمالی زاده به عنوان مسئول راه اندازی  سایت 
از مصوبات این جلسه بود. همچنین مقرر شــد اطالعات مناقصات، برای دریافت و اطالع رسانی در اختیار اعضای  کمیته 

قرار گیرد. 

در کمیته سازندگان دکل مطرح شد

مشکالت تامین نبشی های فوالدی  
اولین جلسه کمیته ســازندگان دکل های انتقال نیرو در سال جاری، هفتم اردیبهشت ماه با محوریت بررسی تعرفه و واردات 

 نبشی های فوالدی مورد نیاز دکل سازان صنعت برق تشکیل شد. 
  در این جلسه، گزارشی از تالش های صورت گرفته در خصوص تامین نبشی های فوالدی مورد نیاز دکل سازان صنعت  برق 
ارایه شــد که بنا بر آن، اقدامات انجام شده شامل مکاتبات صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو  و 
برگزاری جلســات با انجمن تولید کنندگان فوالد ایران بوده است. در خالل این نشست مشکالت سازندگان دکل ناشی از 
 عدم تأمین نبشی های گرید باال و همچنین افزایش تعرفه نبشی های فوالدی به 20 درصد در قانون جدید با مهندس  فارسی به 

عنوان عضو هیات مدیره سندیکا و هیات رییسه کمیته سازندگان دکل ازطریق تماس تلفنی مطرح شد. 
در ادامه با اســتناد به تصمیمات اخذ شده در جلســه حضوری اعضای هیات مدیره سندیکا با وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
 معاون وزیر و ریاســت سازمان توسعه تجارت در اسفند ماه سال گذشته، مقرر شــد کارگروه مشترک سندیکا و این وزارت 
به  منظور بیان مشکالت تشکیل شــود. در این راستا مهندس فتوره چی و مهندس جعفری با تصویب کمیته جهت حضور در 

 کارگروه مذکور انتخاب شدند . 
عالوه بر این، بررســی خط مشی ســازندگان دکل های انتقال نیرو در مناقصات پیشرو نیز در دســتور کار این جلسه کمیته 

 سازندگان دکل قرار گرفت که به دلیل عدم اجماع حاضرین،  اتخاذ تصمیم مشترک و دستیابی به رویه ای خاص میسر  نشد. 
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وزارت نیرو طی بخشنامه ای اعالم کرد:  

تغییر در سقف مجوز دهی به نیروگاههای تولید پراکنده
معاونت وزارت نیرو در امور برق و انرژی اقدام به صدور بخشــنامه ای در خصوص اجرای دســتورالعمل مولدهای مقیاس 

 کوچک کرد. 
مطابق متن این بخشنامه، به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاههای تولید پراکنده ، سقف  صدور 

مجوز     احداث این قبیل نیروگاهها در شرکت های برق منطقه ای، از 15 مگاوات به 25 مگاوات افزایش می یابد.  
الزم به ذکر است پیش از این مجوز احداث نیروگاههای تولید پراکنده برای نیروگاههایی با قابلیت تولید بیش از 15  مگاوات، 

مستقیما از سوی توانیر صادر می شد که با بخشنامه مذکور، تسهیل و  تسریع بیشتری در این امر انتظار می رود.  
بنا بر تاکید این بخشنامه، با توجه به تغییرات صورت گرفته در دستور العمل نامبرده، بندهایی از آن بالموضوع خواهد بود. 

بررسی مذاکره با     سایت تندر اینفو، در کمیته توسعه صادرات
بیست و یکمین جلسه هیات رییسه کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران، بیست و سوم فروردین  ماه برگزارشد. 
در این جلسه که  در محل سندیکا تشکیل شــد، مناقصات بین المللی و مذاکره کمالی زاده با سایت Tender  Info ، از اهم 

موضوعات مورد بحث بود.  
ارایه گزارش هایی از جلســه ای که در خصــوص تفاهم نامه عراق با حضور مدیر کل دفتر توســعه صــادرات وزارت  نیرو 

برگزارشد، از دیگر موضوعات اصلی مطروحه در این جلسه بود. 
  بر همین اســاس مقرر شــد موضوع قرارداد و دریافت اطالعات از ســایت  Tender Info  و عالوه بر آن  موضوع دیدار 
با ســفرای کشــورهای هدف در دستور کارگروه "ترویج اطالع رســانی و توســعه بازار" قرار گیرد و  عالوه بر آن عضویت 

شرکت های کمیته در این سایت استعالم شود.  
هیات رییســه کمیته توســعه صادرات همچنین و برگزاری هر چه سریع تر جلسه روســای کارگروه ها را در دستور  کار خود 
قرار دادند. ضمن اینکه در پایان این جلســه مقرر شد که مهندس پیام باقری و مهندس حسینی به  عنوان نماینده کمیته توسعه 
صادرات سندیکا در کارگروه صنعت آب و برق عراق به وزارت نیرو معرفی شوند و  برنامه مشخصی نیز برای جلسه با مدیران 

عامل شرکت های عضو و بازدید از مجموعه های آنها تدوین شود.  

تعیین اهدف و راهکارها در کارگروه ترویج اطالع رسانی و توسعه بازار

بررسی  مجدد بازار های هدف در صادرات برق
نخستین جلسه کارگروه ترویج اطالع رسانی و توسعه بازار در کمیته  توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران با حضور 

 اعضا این کارگروه برگزار شد. 
  در ابتدای این جلسه که چهارم اسفند ماه سال گذشته تشکیل شد، اعضای کارگروه ضمن بیان ضرورت ها و چگونگی  تشکیل 

این کارگروه به معرفی سوابق اجرایی و اهداف حضور شرکت خود در این کارگروه پرداختند. 
بر همین اســاس ضمن اشاره به سیر دوماهه ایده پردازی ، بررسی چشــم انداز ها و تشکیل کارگروه های اعالم شده در  هیات 
رییسه کمیته توسعه صادرات، هدف از تشکیل کارگروه ها، اســتفاده حداکثری از پتانسیل های تمام 25 شرکت  عضوعنوان 
شــد. عالوه بر این موضوع انتخاب مجدد بازارهای هدف، بازاریابی و تبلیغات، در جهت کاهش هزینه ها و  صرفه جویی در 

کارگروهی از دیگر ضرورت های این امر برشمرده شد. 
مطالعه در خصوص تحریم ها از طریق بررسی سیستم های بانکی در کشورهای  مختلف و امکان ثبت شرکت های  خصوصی در 
بعضی شرکت های آفریقایی از جمله پیشنهاد های مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در این کارگروه بود  که در این خصوص 
با توجه به غیر مکانیزه عمل کردن کشــورهای هدف به نقش این کارگروه در اطالع رســانی و تبلیغ در  سطوح پایین تر  این 

کشورها و پیگیری این مهم اشاره شد. 
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در این نشست که نمایندگانی از بخش های ارتباط با بازار و مشتری شرکت مپنا حضور داشتند، نقش به سزای این شرکت  در 
انتقال و تبادل اطالعات کارگروه ها به منظور هم افزایی و وحدت بخشی به امور و اهمیت حضور مهندس مشاور  دربحثها و 

مذاکرات اولیهاز سوی دیگر شرکت کنندگان خاطر نشان شد. 
در ادامه جهت ارایهبرنامه عملیاتی برای سناریوهای مختلف پیشنهاد شد ضمن تهیه کاتالوگ به زبان عربی، به علت  متفاوت 

بودن بازار هدف برای صنفهای مختلف و اهمیت پیگیری تفاهم نامه ها، تفکیکی تخصصی در این خصوص صورت  گیرد. 
باقری، رییس کمیته توســعه صادرات سندیکا با بیان بازگشت صادرات به دســتور کار برنامه ریزی دولت، سنگین  تر شدن 

وظیفه این کمیته را یادآور شد و تصریح کرد: در این ارتباط یکی از مباحث اصلی هیات مدیره نیز  بحث صادرات است. 
وی با استراتژیک و پیشــتاز خواندن کار گروه ترویج اطالع رسانی و توسعه بازار در کمیته توسعه صادرات، به  چالش های 
پیش رو در سال 94 اشاره کرد و اذعان داشت: هدف هیات رییسه درگیر کردن شرکتهای عضو در  مکانیزم های تصمیم گیری 

است که تمام اعضا در این کارگروه مشارکت خواهند کرد. 
طبق مصوبه نهایی این جلسه مقرر شد در جهت  عملیاتی و اجرایی شدن لیست برنامه ها، اعضای کارگروه  نظرات و برنامه های 

پیشنهادی خود را در خصوص برنامه ها به دبیرخانه کمیته اعالم کنند. در پایان گزارشی از  نمایشگاه بغداد ارایه شد. 

کمیسیون اتوماسیون خواستار شد

تسریع در بررسی تبدیل سندیکا به فدراسیون و کمیته های تخصصی به سندیکا
ششمین جلسه کمیته اتوماسیون سندیکای صنعت برق ایران، سه شنبه بیست و پنجم فروردین ماه، با حضور 5 تن از  اعضای 

هیئت رییسه این کمیته تشکیل شد. 
در ابتدای این نشست، که در محل سندیکا برگزار شد، رجائی ریاست کمیته ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های کمیته در  سال 
گذشته به بحث و بررسی جلسه روز یکشنبه بیست و ســوم فروردین ماه، در خصوص تبدیل سندیکا به فدراسیون و  مراحل 

پیشرفت تدریجی کار پرداخت.  
در این جلســه با بیان این مهم که تبدیل سندیکا به فدراسیون و کمیته های تخصصی به سندیکا، تکلیفی از سوی هیئت  مدیره 
سندیکا به کمیته های تخصصی بوده اسـت، لذا مقرر شد کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات طی نامه ای به  دبیرخانه سندیکا 

خواستار تسریع در روند برگزاری جلسات فدراسیون و کسب نتیجه طی 3 ماهه اول سال جاری شود. 
همچنین مطابق مصوبه این جلســه، پس از تعیین اســتراتژی کمیته فی مابین هیات رییسه و اعضای کمیته، نشست عمومی 

 دوره ای کمیته با شرکت توانیر در اواخر خردادماه، برگزار خواهد شد.  
عالوه بر این مقرر شد نظر به برگزاری سمینار کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات در نیمه اول مهرماه، طی جلسه آتی  این 

کمیته کلیه اعضای هیات رییسه در مورد موضوع و چگونگی برگزاری سمینار به بحث و ارایه نظر بپردازند. 

در جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق  جزوه مهارت های مدیریتی بررسی شد
جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق، نوزدهم اسفند ماه سال گذشته با حضور 5 تن از اعضای هیات رییسه این  کمیته تشکیل 

شد. 
در ابتدای این جلسه، شجاعی، ریاســت کمیته به ارایه چکیده ای از موارد مطرح شده در جلسه هیات مدیره  سندیکا از جمله 
برگزاری دهمین نمایشگاه بزرگ صنعتی بازرگانی ایران در جمهوری ترکمنســتان، در فوریه   2015را که در حوزه صنعت 
ساختمان، نفت ، گاز ، نیرو و سایر حوزه های خدمات فنی و مهندسی، خرید  ساختمان جدید سندیکا و مشارکت شرکت های  

 تابلو ساز عضو در انتخابات اتاق بازرگانی ایران پرداخت .  
  در خالل این نشست   پیشنهاد ریحانی نیا از شرکت آذر فنون تابلو در زمینه برگزاری همایش مربوط به جزوه  مهارت های آموزشی 

مطرح و پیرو آن مقرر شد   وی طرح اولیه   پیشنهادی خود را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم  به هیات رییسه کمیته ارایه کند. 
در ادامه موضوع تهیه و تنظیم پرسشــنامه ای به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته تابلوسازان  در خصوص 
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جزوه مهارت های آموزشی در میان گذاشته شد و  ضمن  تهیه پیش نویس اولیه پرسشنامه مقرر  شد پس از بررسی و اعالم نظر  
مهندس رودبارکی ، طرح نهائی آن با طبقه بندی های مربوطه در جلسه آتی  کمیته مطرح شود . 

در جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق بررسی شد

پیشنهاد جزوه مهارت های آموزشی
جلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق، نوزدهم اسفند ماه سال گذشته با حضور 5 تن از اعضای هیات مدیره این کمیته  تشکیل 

شد. 
  در ابتدای این جلسه، شجاعی، ریاست کمیته به ارایه چکیده ای از موارد مطرح شده در جلسه هیات مدیره  سندیکا پرداخت. 

  وی ارایه گزارش برگزاری دهمین نمایشــگاه بزرگ صنعتی بازرگانی ایران در جمهوری ترکمنستان، در فوریه   2015 را که 
در حوزه صنعت ســاختمان، نفت ، گاز ، نیرو و سایر حوزه های خدمات فنی و مهندسی صورت  گرفته بود، از اهم موضوعات 
مطرح شده در نشست با هیات مدیره ســندیکا عنوان کرد و افزود در خالل این  جلسه ضمن بیان گزارشی از اقدامات انجام 
شده در خصوص خرید ساختمان جدید سندیکا، مشارکت شرکت  های تابلو ساز عضو در انتخابات اتاق بازرگانی ایران، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. 
  در خالل این نشست پیشنهاد ریحانی نیا از شــرکت آذر فنون تابلو در زمینه برگزاری همایش مربوط به جزوه مهارت های 
 آموزشی مطرح و پیرو آن مقرر شد وی طرح اولیه پیشنهادی خود را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیات رییسه کمیته  ارایه 

کند. 
در ادامه موضوع تهیه و تنظیم پرسشــنامه ای به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای کمیته تابلوسازان در خصوص 
 جزوه مهارت های آموزشی در میان گذاشته شــد و  ضمن  تهیه پیش نویس اولیه پرسشنامه مقرر شد پس از بررسی و اعالم 
 نظر  مهندس رودبارکی، از اعضای هیات رییسه کمیته، طرح نهائی آن با طبقه بندی های مربوطه جهت نظرخواهی در  جلسه 

آتی کمیته مطرح شود . 

در پانزدهمین نشست کمیته مهندسی و بازرگانی مطرح شد

جمع بندی مباحث سال گذشته و تعیین برنامه های سال جاری
پانزدهمین جلسه هیئت رییسه کمیته مهندسی و بازرگانی با حضور 9  تن از اعضای هیئت رییسه این کمیته تشکیل شد. 

در ابتدای این نشست که بیســت و پنجم فروردین ماه، در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد، تنباکوچیان، رییس 
 این کمیته با مروری برموارد مطرح شــده در ســال گذشــته  اهم آنها را، مقوالت مرتبط با تامین اجتماعی، تیپ قراردادهای 

 بازرگانی، وصول مطالبات و تعرفه ها عنوان کرد. 
در این جلسه مقرر شــد در بحث تعرفه های گمرکی، از لوح فشــرده برنامه تعرفه ها که بوسیله هیئت رییسه کمیته تخصصی 
 تابلوسازان تهیه شده اســت، استفاده شود و همچنین طبق مصوبه این جلسه مهندس فرهادی، نماینده شرکت سمالکترونیک 
 پارسه،عهده دار تهیه تفکیکی از زمینه فعالیت اعضای کمیته شد تا در جلسه آتی، جهت تهیه شناسنامه کاری،گزارش  مطلوبی 

از وضعیت فعالیت ها ارایه شود. 
درهمین حال، کمیته تخصصی مهندســی  و بازرگانی ســندیکا تصویب کرد طی نامه ای نظرات اعضا را در مورد مســایل و 

 مشکالت مبتالبه درحوزه تامین اجتماعی جویا شود، تا در جلسه آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. 

در جلسه کمیته انرژی های تجدید پذیر بررسی شد

ساز و کارهای موثر بر تعیین نرخ خرید برق خورشیدی
اولین جلسه کمیته انرژی های تجدید پذیر در ســال 94، با محوریت تعیین قیمت خرید برق خورشیدی در مکان سندیکای 
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 صنعت برق ایران برگزار شد. 
در این نشست که در تاریخ 26 فروردین ماه امسال با حضور اعضا و مسئولین کمیته برگزار شد، نمایندگان شرکت های  فاران 

و ریاست کمیته انرژی های تجدید پذیر به ایراد سخنانی پرداختند. 
ســارا مهدوی، ضمن ابراز تشکر از سندیکا بابت تشکیل جلسه ای به درخواست این شــرکت، به اهمیت و ضرورت تالش 
 شــرکت های عضو سندیکا جهت ورود به مقوله تعیین نرخ خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر و نیز اثر گذاری در تدوین 

 سیاست های برنامه ششم توسعه در این حوزه اشاره کرد. 
نماینده شرکت فاران در کمیته انرژی های تجدید پذیر، با توجه به تفاهم نامه شرکت فاران با دانشگاه تهران و تعامالتی که  این 
شرکت با موسسه پژوهش های مدیریت انرژی دانشگاه تهران دارد، تصریح کرد: هم اکنون نظر به فعالیت هیات امنای  موسسه 
مدیریت انرژی دانشــگاه تهران در وزارتخانه و سازمان برنامه بودجه، این امکان فراهم است که مساله تعیین نرخ  خرید برق 
از منابع تجدیدپذیر از طریق سندیکا به این موسسه اعالم شود و تاثیرگذاری بیشتری را از طریق آنان شاهد  باشیم.    عالوه بر 

این، وی به نقش اتاق بازرگانی در این موضوع اشاره کرد. 
در ادامه این نشســت بنا به پیشنهاد ریاست کمیته انرژی های تجدید پذیر مقرر شد این موضوع پس از بررسی و دستیابی به 
 نتیجه نهایی در کمیته مزبور، به اتاق بازرگانی نیز ارســال شود تا از طریق نمایندگان سندیکا در اتاق بازرگانی مورد پیگیری 

 قرار گیرد. 
  به عالوه مقرر شد، با توجه به فوریت امر و اعالم شــدن قیمت سال جدید در اردیبهشت ماه، هریک از حاضرین عالقه مند 
 جهت حضور در کارگروه تعیین قیمت برق خورشیدی از منابع تجدیدپذیر نماینده خود را، جهت شرکت در جلسات دو هفته 
 آتی این کمیته، معرفی کند. گفتنی اســت این نماینده می بایست واجد تسلط به امور فنی و تکنیکی و اطالع از سیاست  های 
شرکت مربوطه باشــد. همچنین از شرکت فاران خواسته شد پرسشنامه خود را تا زمان جلسه بعدی کمیته انرژی های  تجدید 

پذیر تکمیل و ارسال کند.    
در ادامه این نشست پیشنهاد شــد طی نامه ای، با توجه به اقدامات در حال اجرا در سندیکای صنعت برق، درخواست تعویق 
 اعالم قیمت خرید، همزمان به وزارت نیرو و کمیســیون انرژی مجلس ارایه شود. همچنین اعضا تاکید داشتند که در بررسی 
 قیمت تمام شــده تمامی جوانب امر بررسی شــود زیرا امکان این تهدید نیز وجود دارد که در صورت باال بودن قیمت خرید، 
 شــرکت های ترکی و چینی وارد بازار ایران شوند، که این امر متعاقبا مشــکالت خاص خود را برای بخش خصوصی ایجاد 

 خواهد کرد. 

در همایش هم اندیشی استفاده از سیستم های قابل حمل خورشیدی مطرح شد 

برق رسانی به مناطق عشایری، سبب ساز افزایش تولید ملی
نخســتین همایش هم اندیشي استفاده از سیستم هاي قابل حمل خورشیدي جهت برق رســانی به مناطق  عشایری و غیردایم 

توسط دفتر برق رسانی روستایی توانیر برگزار شد.  
این همایش سی ام فروردین ماه، در محل مجموعه نیروگاه طرشت در حالی تشکیل شد، مدیران شرکت- های توزیع، مدیران 

امور عشایری و شرکت های بخش خصوصی حضور داشتند.  
در این هم اندیشي مهندس ولي الدین مصلحتي شربیاني، مجري طرح برقرساني روستایي توانیر در  سخناني گفت: از سال 58 

تاكنون برقرساني به روستاهاي كشور با قوت بسیاري پیگیري شد و حتي در  زمان جنگ نیز ادامه یافت. 
مصلحتي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بیش از 55 هزار و 700 روستا برقدار شده اند، كه از این میان   160 روستا با هزینه 

200 میلیارد ریال از طریق انرژي هاي نو برقرساني شده است. 
مجري طرح برقرساني روستایي توانیر در عین حال به توانمندي شركت هاي ایراني در بخش انرژي هاي  نو اشاره كرد و اذعان 
داشت: خوشــبختانه تاكنون در حدود 50 شركت در خصوص انرژي هاي نو فعال  شــده و در حال اجراي پروژهاي مختلف 

هستند.  
مهندس مصلحتي ادامه داد: درحال حاضر 22 میلیون خانوار روســتایي در ایران ساكن هستند و باید تالش  ها براي افزایش 

رفاه این قشر متمركز شود. 
وي با اشاره به این كه درسال گذشــته 473 روستا برقرساني شد، تصریح کرد: براساس تقسیمات كشوري  روستا به مناطقي 
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گفته مي شــود كه حداقل20 خانوار درآن ساكن باشند اما اكنون بیشتر مناطق باقي  مانده ساكناني كمتراز20 خانوار دارند اما 
دولت پس از اتمام برقرساني به روستاهاي باالي 20 خانوار  دستور برقدار كردن روستاهاي زیر20 خانوار را هم صادر كرد. 

مجري طرح برقرساني روستایي توانیر همچنین بیان کرد: خوشبختانه با توانمندي هاي به دست آمده  اكنون یكي از شركت هاي 
ایراني پروژه برقداركردن1000 روســتا را دركشور سریالنكا در دســت اجرا دارد  كه از این میان تاكنون 500 روستا برق 

رسانی شده است. 
وي گفت: سیستم هاي قابل حمل خورشیدي كه دراین سمینار معرفي مي شوند، مناسب حال عشایر  كشوراست و در نوع خود 

تحولي درخصوص برقرساني به مردم محسوب مي شود.    
مصلحتي شربیاني همچنین به موارد استفاده پزشكي و نظامي سیستمي هاي قابل حمل خورشیدي اشاره  كرد و گفت: در عین 
حال این سیستم ها كاربردهاي وسیعي در هنگام وقوع بحران هاي طبیعي دارند. در  حال حاضر فانونس ها وسیستم هاي قابل 

حمل خورشیدي از ظرفیت 300 وات به باال ساخته شده و مي  تواند براي عشایر مورد استفاده قرارگیرد. 
دراین سمینار همچنین كرمعلي قندالي رئیس سازمان امور عشایر ایران نیز با اشاره به این كه در حدود   1.2 تا 1.5 درصد از 
جمعیت كشور را عشایر را تشكیل مي دهند، خاطرنشان ساخت: همین جمعیت كم   28 درصد دام سبك كشور را در اختیار 

دارند و 25 درصد از گوشت قرمز و 35 درصد از صنایع دستي  كشور را تولید مي كنند. 
وي ادامه داد: درعین حال 59 درصد ازسطح كشور حوزه قلمرو این عشایر محسوب مي شود. 

وي با بیان این كه هر چادرعشایري خود یك كارگاه تولیدي است، تاکید کرد: برقدار كردن هر چادر  عشایري باعث افزایش 
تولید كشور خواهد شد. 

وی تشكیل این جلسه را به فال نیك گرفت و گفت: در صورت ادامه این روند، مي توان شاهد تحولي در  بخش عشایر كشور بود.  
در ادامه این سمینار، حیدري تفرشي، مشاور امور مجلس شركت توانیر نیز طی سخناني از رضایت مجلس  شوراي اسالمي از 
برقرساني هاي انجام شده به روستاهاي كشور خبرداد و از تمایل کمیسیون انرژی  مجلس برای برگزاری نمایشگاه تجهیزات 

خورشیدي قابل حمل گفت.  
حیدري تفرشي در عین حال پیشنهاد داد درآمد حاصل از عوارض برق به سه بخش تقسیم و به ترتیب در  بخش اصالح و بهینه 

سازي شبكه هاي روستایي، توسعه استفاده از انرژي ها نو و برقرساني خورشیدي به  عشایر استفاده شود. 
در این جلسه همچنین دكتر میرمحمد عضو كمیته انرژي هاي نو توانیر و مهندس صالحي رییس کمیته  انرژی های تجدیدپذیر 

سندیكاي صنعت برق به ایراد سخنانی پرداختند. 
صالحي با توصیه به وزارت نیرو براي هماهنگي جهت اســتفاده از تســهیالت نهادهاي بیــن المللي از جمله  بانک  ADB  و 
   IDB  در امر برقرســاني روســتایي گفت: در این زمینه نهادهاي بین المللي با توجه به  تجربــه و اهتمام ایران در محرومیت 
زدایي، همكاري خوبي خواهند داشت و کشورهایی همچون ازبکستان  از تسهیالت رایگان بانک  ADB  در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر استفاده کرده اند، در حالی که دولت  پیگیر اســتفاده از این تسهیالت نبوده است و الزم است اقدامات اساسی در 
این زمینه صورت گیرد. ایشــان  همچنین بر ضرورت توجه به مســاله اقتصاد برق و انرژی و لزوم ایجاد معاونت انرژی های 

تجدیدپذیر در  وزارت نیرو تاکید کردند.  
وی همچنین به لزوم همکاری بیشتر بخش خصوصی و استفاده بیشتر از ظرفیت اتاق بازرگانی جهت  تحقق خواسته های بخش 

خصوصی و مشارکت بیشتر اتاق های بازرگانی شهرستان ها با اتاق تهران تاکید  کرد. 
میرمحمد، عضو كمیته انرژي هاي نو توانیر نیز با بیان این كه استفاده ازبرق حق همه مردم است، تاكید  كرد: باید برنامه ریزي 

دقیقي براي اتمام بحث برقدار كردن روستاهاي كشور وجود داشته باشد. 
در ادامه این همایش پیشــنهاد شد تا این طرح به صورت پایلوت در یکی دو استان برگزار شود و پس از شناسایی مشکالت 
 و راهکارهای حل تین مشکالت به اســتان های دیگر تسری پیدا کند. عالوه بر این مقرر شــد تفاهم نامه ای با سازمان امور 

 عشایری در این  باره منعقد شود. 

در شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق تشکیل شد

جلسه با هیات مدیره اتحادیه صنف قطعات الکتریک و الکترونیک
جلسه ای فی مابین ســندیکای برق اصفهان و هیات مدیره اتحادیه صنف قطعات الکتریک و الکترونیک در روز چهارشنبه 
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مورخ 26 فروردین   1393 تشکیل شد. 
در این جلسه مهندس جالل وحید، عضو هیات مدیره، مهندس احمدرضا صافی، خزانه دار و مهندس مهدی مسائلی دبیر شعبه 
اصفهان به عنوان  نمایندگان ســندیکای صنعت برق ایران و مهندس افهام، رییــس اتحادیه، مهندس بنی صادقیان و مهندس 
توالنواب رییس، مهندس باسکیان،  خزانه دار، مهندس شعبانی دبیر و مهندس کارپور، بازرس از طرف اتحادیه صنف قطعات 

الکتریک و الکترونیک حضور داشتند. 
پس از تبادل نظر و مذاکره در این جلسه مقرر شد که برای هماهنگ سازی اصناف با نظام مالیاتی و رفع مشکل شرکتها در کار 

با اصناف،دوره  آموزشی در اتاق اصناف با حضور کارشناسان اداره دارایی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده برگزار شود.  
همکاری اتحادیه و ســندیکا به منظور همسوسازي اداره استاندارد، در جهت بهره گیری از نظرات و هم فکری تشکل ها، برای 
نظارت بر کیفیت  تجهیزات موجود در بازار و همچنین دعوت از نمایندگان ســندیکا در جلســات نظام مهندســی در زمینه 

پروژه های خورشیدي از دیگر مصوبات این  جلسه بود. 
لزوم شــفافیت در امور مالیاتی به عنوان یک وظیفه صنفی و انتقاد جدی از شــرکت ها به دلیل عــدم رعایت این امر یکی از 
اصلی ترین موضوعات  این جلسه بود. در همین راستا مهندس مهدی مسائلی نیز با اشاره به مشکالت ناشی از تقابل اصناف با 
شــرکتهای حقوقی و مقاومت برخی از  آنها در ارایه فاکتور و مستندات اذعان کرد که اصلی ترین گلوگاه کارهای مالیاتی ماده 

169 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افزوده  است. 
دبیر ســندیکای برق اصفهان، ارایه 8 اظهارنامه فصلی و یک اظهار نامه مالیات بر عملکرد را جزو وظایف قانونی شــرکتها و 

اصناف برشمرد و در  این راستا بر لزوم همکاری اتحادیه و سندیکا بر بهبود آن تاکید کرد. 
در ادامه این جلســه، مهنــدس بنی صادقیان، نایب رییــس اتحادیه صنف قطعات الکتریــک و الکترونیکدر خصوص لزوم 
همکاری اداره اســتاندارد با  تشکلها به منظور کنترل کیفی بازار نیز به مشکالت مرتبط با سیم و کابل اشاره کرد و گفت: یکی 
از اقدامات اتحادیه را در ارتباط با  همکاری  تنگاتنگ با نظام مهندسی ساختمان و شرکت توزیع شهرستان اصفهان، بازرسی 
تابلوسازان شهر اصفهان بود که از حدود 90 تابلوساز عضو  اتحادیه، پس از بازرسیهای انجام شده در سال 93، تنها 58 عضو 

مورد تایید قرار گرفت و لیست آنها به شرکت توزیع ارسال شد. 
   
   

در جلسه دو جانبه کمیته تولید پراکنده و نماینده توانیر مطرح شد: 

  برق کاالیی تعزیراتی نیست

لزوم توجه بیشتر مجلس به صنعت برق و مبحث تولید پراکنده  
جلســه دو جانبه تولید پراکنده، دوم اسفند ماه سال گذشته در خصوص بررسی مشکالت و مسائل مربوط به تولید  پراکنده، با 

حضور مجری طرح تولید پراکنده در وزارت نیرو و ریاست این کمیته در سندیکای صنعت برق برگزار شد. 
در این نشست مسائلی با بیان این مطلب که هر مگاوات نیروگاه پراکنده همراه با  CHP  به سرمایه اولیه ای در حدود  بیست 
میلیارد ریال نیاز دارد تصریح کرد: از ناحیه بانکهای کشور سالیانه حدود 25% سود به سپرده ها پرداخت می شود  و این بدان 
معنی است که شخصی که دو میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی دارد بدون هرگونه مشکلی سالیانه حدود   500 میلیون تومان 

سود از طریق سیستم بانکی دریافت خواهد کرد. 
رییس کمیته تولید پراکنده همچنین با اشــاره به آن که  مبالغ گفته شده عالوه بر اصل پول و ضمانت در برگشت اصل و  سود 

سرمایه است، در خصوص نحوه حمایت توانیر از سرمایه گذار را با توجه به موارد فوق الذکر جویا شدند
میرزازاده حسینی در پاسخ به این پرسش، با اشاره به پیش بینی توانیر برای بازگشت سرمایه طی 4 سال، اذعان داشت:  در این 
رابطه نباید فراموش کنیم که نرخ برق در ایران پایین اســت و برق، کاالیی تعزیراتی محســوب می شود که مسیر  پرداخت و 

تامین نقدینگی همان مسیر بودجه مصوب وزارتخانه در این باره است. 
مجری طرح تولید پراکنده همچنین به ذکر این نکته پرداخت که بدهی های توانیر درباره  D.G  تا پایان سال 1393  بطور کامل 
تسویه شده اســت و در ادامه گفت: افق تولید پراکنده تا پایان برنامه پنجم توسعه 3000 مگاوات بوده است  که تاکنون 350 

مگاوات محقق شده است و البته 200 مگاوات نیز در خارج از شبکه محقق شده که مرتبط با توانیر  نیست. 
میرزازاده حسینی یکی دیگر از عوامل عدم توسعه تولید پراکنده در کشور را ناآگاهی و ارزیابی بسیار ساده برخی از  سرمایه 
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گذاران دانست و خاطر نشان ساخت: اخذ موافقتنامه برای 2600 مگاوات برق فعلی بسیار آسان است اما  رسیدن به پروانه 
و همزمان مبادله قرارداد خرید تضمینی ، مستلزم طی شدن گامهایی است که عمدتًا با مشکل و در  نتیجه تطویل زمان مواجه 

می شوند. 
وی اهم گام های الزم برای دســتیابی به این امور را به ترتیب اولویت در چهار مرحلــه تهیه زمین، انجام مطالعات اتصال  به 

شبکه، مجوز اداره گاز و تایید فنی موتور از نظر آالیندگی، با تاکید بر صدا و گاز مصرفی در نیروگاه طرشت  برشمرد.  
میرزاده حسینی در حاشیه به ذکر این نکته پرداخت که توانیر مجوز کلی برای تولید پراکنده از محیط زیست گرفته است  و در 
حال حاضر از دیدگاه محیط زیســت ممانعتی برای طرح هایD.G  وجود ندارد و در ادامه ضمن اعالم قیمت نیروگاه  های 
پراکنده در ســال 93 به میزان 90 تومان تصریح کرد: این مبلغ در صورت وجود CHP  تا 20 درصد دیگر افزایش  می یابد. 
عالوه بر این 25درصد هزینه گاز را هم، که با احتســاب هر متر مکعب گاز نیروگاهی به قیمت داخل حدود 80  تومان، 20به 

مبلغ  تومان برآورد می شود، پرداخت خواهد شد. 
در ادامه، پرسش هایی از سوی رییس کمیته تولید پراکنده راجع به دغدغه های فعاالن این حوزه مطرح و با بیان  راهنمایی های 

مجری طرح تولید پراکنده پاسخ داده شد. 
 میرزاده حســینی در بیان چرایی عدم محاســبه قیمت خرید برق تولیدی از نیروگاه های تولید پراکنده، از جمله نیروگاه  های 
خورشیدی، تاکید داشت: انرژی های تجدیدپذیر مجوز دولت را دارد و این موضوع در  برنامه پنجم و بودجه سالیانه  پیش بینی 

شده است. عالوه بر این در نیروگاه های خورشیدی بر خالف نیروگاه های تولید پراکنده سوختی مصرف نمی شود. 
در همین راستا پیشنهادها و پرسش هایی در خصوص استفاده از نرخ فوب خلیج فارس در  D.G  و نقش پداند غیر عامل  در 
 D.G  مطرح شدکه در بیان موانع پیش روی استفاده از این تسهیالت در تولید پراکنده، استفاده از سوخت داخلی در  D.G  و 
نقش توصیه ای یا غیر بودجه ای آن مورد اشاره قرار گرفت و تاکید شد پدافند غیر عامل نیز برای نصب نیروگاه  متصل به شبکه 

نیاز به اخذ مجوز از توانیر دارد.   
لزوم اخذ تاییدیه طرشت و پذیرش مسئولیت لوازم یدکی و تعمیرات آن توسط یک شرکت داخلی با توجه به توصیه  توانیر در 

مورد برند و وندور لیست از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. 
میرزازاده حسینی ضمن بیان این مطالب و با اشاره به تعیین کننده بودن اعتبار و سطح روابط بخش خصوصی با بانک  پیشنهاد 
کرد که برای تامین ســرمایه اولیه در طرح های تولید پراکنده، عالوه بر داشــتن  آورده توسط بخش خصوصی،  تامین مالی از 

طریق بانکها و از منبع صندوق توسعه نیز انجام شود. 
وی همچنین در بیان اقدامات توانیر در مورد مســائل مرتبط با گمرک، ضمن اذعان بــه همکاری های خوب صورت گرفته  
 فی مابین وزارت نیرو و وزارت صنایع از طریق لحاظ حداقل تعرفه، اظهار داشــت: وزارت نیرو در پرداخت مطالبات طی 
 سال های 91 و92 حداکثر 120 روزتاخیر داشته است اما در 93 تاخیرنداشته ایم وکلیه مطالبات تا به حال تصفیه شده  است. 

مجری طرح تولید پراکنده در وزارت نیرو در خصوص انتظار توانیر از سندیکا، با اشاره به عدم حمایت بانکها از کاالهای  غیر 
ملموس همچون طرح های تولید پراکنده و ترجیح آنها در پرداخت وام به پروژه هایی مانند فوالد، برنقش و  ضرورت تعامل 
بیشتر ســندیکا با مجلس در مباحث تعریف و تصویب قوانین مرتبط تاکید کرد و افزود: تا زمانی که اختیار  صندوق توسعه 

برای برق در اختیار وزارت نیرو قرارنگیرد برق جان نخواهد گرفت. 
  وی همچنین در رابطه با نقش سندیکا در بهبود قانون گذاری در رابطه با صنعت برق، اظهار داشت: برخورد قانون گذار  با برق 
تا کنون بصورت تعزیراتی بوده است وبه همین دلیل نمی توان این کاالی غیر ملموس را  با فاکتورهای اقتصادی  سنجید. قطعا 

در این راستا سندیکا می تواند نقش موثری داشته باشد و ذهن قانون گذار را در این باره آماده تر کند. 
در خاتمه مسائلی بر لزوم حضور کمیته تولید پراکنده سندیکا در کمیته های تولید پراکنده توانیر تاکید و آمادگی سندیکا  جهت 

هرگونه همکاری با توانیر و وزارت نیرو در این باره را اعالم کرد. 

ماحصل ماه ها  کارشناسی در کمیته کاهش تلفات:  

ارایه یازده راهکار پیشنهادی به مجلس و توانیر  
   کمیته کاهش تلفات سندیکای صنعت برق ایران، بیستم اردیبهشت ماه پس از ماه ها کارشناسی مشکالت و  راهکارهای کاهش تلفات، 

اقدام به برگزاری نشستی مشترک با حضور نمایندگان مجلس و شرکت توانیر کرد. 
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   در این جلســه که در محل کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تشکیل شــد، نمایندگان سندیکا، شرکت  توانیر و مجلس در حضور 
نمایندگان دولت به  بررسی و تبیین اهداف و برنامه های مشترک با محوریت کاهش  تلفات برق پرداختند. 

در ابتدای این دیدار، ضمن اشاره  دبیر کمیته به میثاق نامه مدیران برق منطقه اي و شرکتهاي توزیع در سال  گذشته و نقش سندیکا دراجرایی 
شــدن این مهم با توانیر اشاره کرد و سپس با نظر به نقش نظارتي و نحوه  پیگیري مجلس، گزارشی از آمار موجود کاهش تلفات کشور در 
مقایسه با کشورهای جهان ارایه داد. همچنین  گزارشی از بودجه کاهش تلفات و میزان تحقق آن در سال گذشته توسط  عباس زاده، مسوول 

کارگروه حقوقی  قرادادی کمیته و مشاور، ارایه شد. 
بر همین اساس به منظور ارایه پیشنهادی عملی برای تحقق فنی کاهش تلفات در کشور و تغییر رویکرد متولیان  صنعت برق،  دکتر رفیعی، 
مسوول کارگروه فنی کمیته مواردی چون فقر موجود فني، مهندسي و مدیریتی در  بخش دولتي خصوصا شرکتهاي توزیع در انجام این امر و 

همچنین نادرست بودن اطالعات فني و عدم انطباق  آنها با واقعیت شبکه را مورد اشاره قرار داد.  
عالوه بر این محمودیان، نایب رییس اول کمیته کاهش تلفات سندیکای صنعت برق، ضمن بیان مشکالت  قرارداد تیپ کاهش تلفات و 
تغییر رویکرد آن به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران و به طور کلی  مشکالت سرمایه گذاری و فعالیت برای وزارت نیرو، به عدم 
شفافیت برنامه توانیر براي فاینانس و اجراي پروژه  هاي کاهش تلفات و همچنین سطحي نگري شرکت هاي توزیع برق درخصوص این 

موضوع نیز به عنوان  مشکالت فعالین این حوزه اشاره کرد.  
پس از طرح موارد مذکور توسط نمایندگان سندیکای صنعت برق و استماع آنها از سوی نمایندگان مجلس و  توانیر مقرر شد برای اقدامات 
پژوهشی و کارشناسی جلسات، کارگروه مشترکی فی مابین مرکز پژوهش ها ،  توانیر و سندیکا ایجاد شود. همچنین مطابق مصوبات این 

جلسه شرکت توانیر با نظر بخش خصوصی عهده دار  بررسی و بازبینی قرارداد تیپ کاهش تلفات جهت ارسال نتایج به مجلس شد.  
در ادامه نمایندگان سندیکا ضمن اعالم آمادگی این تشکل به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت برق برای هرگونه  همکاری با مجلس، 

وزارت نیرو و توانیر نسبت به ارایه پیشنهادهایی مدون و کارگشا در یازده بند اقدام کردند. 
  در این راســتا مواردی چون شفافیت فرمول محاسبه قیمت جهت جلوگیری از چند نرخی شدن مشکل ساز بازار توزیع برق  که بستر سو 
استفاده های احتمالی را فراهم می آورد و نیز بیان روشن و اندازه گیری دقیق آمار تلفات برق کشور و مبانی  آن به منظور رویارویی  و چاره 
اندیشی دقیق این  مهم مورد توجه قرار گرفت و  تواما بر جایگزینی تلقی از صنعت برق به  عنوان صنعتی تبدیلی و نه حامل صرف انرژی، 

تاکید اساسی شد. 
همچنین از دیگر موارد پیشنهاد شده در این جلسه، به روز رسانی صنایع نیروگاهی کشور و توجه توامان به کاهش تلفات  شبکه و افزایش 
راندمان نیروگاه های کشور به عنوان دو مقوله مجزا اما مرتبط از دیدگاه اقتصاد انرژی است که بر اساس  این دیدگاه کاهش تلفات به عنوان 
یک نیروگاه مجازی شایسته توجه و بذل هزینه و انرژ ی خواهد بود. عالوه بر این   اصالح قرارداد تیپ کاهش تلفات و ایجاد وحدت رویه 

در سیاست ها و روش های اجرایی از اهم موارد مطرح شده در  فهرست راهکارهای ارایه شده بود. 
  در ادامه با اشــاره نمایندگان ســندیکا به ارزش باالی برق برای صنایع کشــور و از طرفی هزینه باالی ساخت نیروگاه های  جدید، اذعان 
شد انشعابات غیر مجاز و یافتن آنها تمام ابعاد مقوله تلفات شبکه را پاسخگو نبوده و باید دیگر ابعاد این امر نیز  مورد توجه قرار گیرد. در 
این راســتا اجرای طرح های کاهش تلفات جهت چابک تر کردن فضای کسب و کار در صنعت برق  با توجه به  SME  ها و کاهش تالقی 

وزارتخانه ها از جمله در بخش برق و نفت، پیشنهاد داده شد.  
پیرو طرح پیشــنهادهای مذکور، دکتر صادق زاده ضمن اشــاره به هزینه باالی تامین نقدینگی، تصویب شــرکت ساتبا را جهت  افزایش 
استقالل انرژی های نو به منظور آزادی عمل در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، از نمایندگان مجلس درخواست کرد  و آن را در راستای 
قانون اصالح الگوی مصرف خواند. گفتنی است دبیر کمیته در این خصوص با اشاره به قانون استفاده از  L/C  ریالی استفاده بهتر از ظرفیت 

های موجود را بر تولید قانون ارحج دانست. 
مدیرعامل شــرکت سانا و عضو هیات مدیره شرکت توانیر با تاکید بر گرانی تامین نقدینگی ،تضمین های مالی را مشکل  اساسی برشمرد 
و از مجلس خواســت تا جهت توانمند سازی دولت نسبت به تقبل تضمین ها و کمک به تامین مالی،  تدبیری اندیشیده و به همین منظور 

پیشنهادی مبنی بر تاسیس بانک انرژی را ارایه داد. 
وی همچنین با اشاره به عدم پوشش دهندگی قیمت ها نسبت به هزینه های تامین مالی، خواستار تالش مجلس در  خصوص تغییر هزینه ها 

از حالت اجتناب شده )سوخت( به هزینه های تمام شده در بند "ب"ماده 133 برنامه پنجم توسعه  شد. 
در این میان ســفید مو، نماینده حاضر از توانیر ضمن بیان اقدامات توانیر و وزارت نیرو در جهت بهبود شرایط کاهش تلفات و  به ابالغیه 
وزیر نیرو مبنی بر صادرات برق و مجوز استفاده از آن بابت کاهش تلفات اشاره داشت و از حذف شرط اندازه  گیری در قراردادهای کاهش 

تلفات خبر داد. 
  طی این جلســه در پی تاکید دکتر خامکانی، نماینده مجلس شورای اسالمی بر لزوم هماهنگی توانیر و سندیکا درخصوص  شرایط جدید 
حاکم بر قرارداد کاهش تلفات، مقرر شد به منظور شفاف سازی قیمت برق و آمار آن، جلسه مشترکی فی  مابین مرکز پژوهشهای مجلس، 
ســندیکا، توانیر، وزارت نیرو و حسب نیاز سازمان بازرسی برگزار شــود. عالوه بر این در پایان  ایجاد امکان حسابرسی کاهش تلفات و 

نظارت بر میزان تحقق آن در محیط کسب و کار بخش خصوصی، از دیگر اهداف  تشکیل جلسه مشترک آتی عنوان شد. 
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امضا قرارداد مابین شرکت کنتورسازی ایران و  شرکت 
توزیع برق سوریه

دوم اردیبهشــت ماه ســال جاری ســه قرار داد در ارتباط با تامین کنتور برق سوریه طی 
مراسمی در محل وزارت برق سوریه به  امضای طرفین رسید. 

در مراسم امضای این قرار دادها که عالوه بر معاون وزیر برق سوریه و مدیرعامل شرکت 
توزیع برق و مدیر قراردادهای  شــرکت توزیع برق این کشور ، مدیرعامل و مدیر توسعه 
صادرات شرکت کنتورسازی ایران نیزحضور داشتند،  بر سر احداث    400 هزار دستگاه 
کنتور تکفاز ، 50 هزار دستگاه کنتور سه فاز مستقیم و 25 هزار دستگاه کنتور سه فاز غیر 

مستقیم توافق  صورت گرفت. 
در خالل این مراسم کاظمینی، رایزن اقتصادی سفارت سفارت جمهوری اسالمی ایران 
نیز در دیدار با مدیرعامل و  نمایندگان شرکت کنتورسازی ایران، ضمن اظهار خشنودی از 
موفقیت نماینده صنعت برق ایران در سوریه به  تشریح راهکارهای فعالیت موثرتر در آن 
کشــور پرداخته و در خاتمه خواستار حضور پر قدرت سایر شرکت های تولیدی  صنعتی 

ایرانی در کشور سوریه شد. 
الزم به ذکر است تامین اعتبار و پرداخت وجوه کاالی صادراتی موضوع قرارداد از محل 
خط اعتباری ایران و ســوریه و از  طریق بانک توســعه صادرات ایــران صورت خواهد 

پذیرفت. 

بهره برداری از اولین خط تولید برقگیرهای فشار قوی 
سیلیکونی توسط سیمکاتک

اولین خط تولید برقگیرهای فشــارقوی سیلیکونی 63KV و باالتر با همت متخصصان 
داخلی در شــرکت سیمکاتک و در  مراسمی که بیســت و چهارم خرداد ماه سال جاری با 
حضور جمعی از مدیران، کارشناسان شــرکت های برق منطقه ای،  مشاور و شرکت های 

فعال در زمینه نصب پست ها و خطوط فشارقوی، به بهره برداری رسید.  
مهندس صیرفیان، رییس هیات مدیره شرکت سیمکاتک در مراسم افتتاحیه این خط تولید 
ضمن اشاره به تالش های  صورت گرفته در این مجموعه فعالیت دو دهه ای آن در زمینه 
تولید انواع تجهیزات سیلیکونی شبکه برق، تصریح کرد:   علیرغم تمام مشکالت موجود، 

شرکت سیمکاتک همواره تالش کرده در جهت پیشرفت صنعتی و ارتقاء شبکه های فشار 
 قوی کشور گام بردارد.

وی در ادامه خاطرنشــان ســاخت: ما در شرکت سیمکاتک از 3 ســال پیش کار بر روی 
برقگیرهای ســیلیکونی 63 کیلوولت  به باال را آغاز کردیم و امروز شاهد تولید آن برای 

اولین بار در کشور هستیم. 
دکتر یداهلل شیخ قمی، مدیر بخش طراحی، مهندسی و تحقیق و توسعه این شرکت نیز در 
ادامه این مراسم، ضمن اشاره به  توسعه خطوط و پست های فشارقوی به درون شهرهای 
بزرگ و لزوم افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان شــبکه برق کشور،  گفت: بهره برداری از 
برقگیرهای سیلیکونی برای حفاظت شــبکه در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و 
کلیدزنی به  یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شــده است. برقگیرهای سیلیکونی با توجه 
به مقاومت شــدید در مقابــل آلودگی های محیطی،  ســبکی وزن، کوچکی حجم و ایمنی 
فوق العاده در مقایسه با برقگیرهای سنتی سرامیکی که پتانسیل انفجار و آسیب رسانی  به 

تجهیزات مجاور را دارند، جانشین بسیار مناسبی محسوب می شوند. 
وی در ادامه تصریح کرد: این برقگیرها همچنین جایگزینی برای سیستم سنتی سیم گارد 
در حفاظت خطوط انتقــال نیرو  بوده و عالوه بر ایجاد امــکان حفاظت 100 درصد این 
خطوط در مقابل امواج صاعقه و کلیدزنی ، موجب کاهش تلفات  الکتریکی، وزن و ابعاد 

دکل های فشار قوی می شود. 
مهندس محمود جنتیان از پیشکســوتان صنعت برق و مدیر عامل ســابق برق منطقه ای 
تهران هم یکی دیگر از ســخنرانان  این مراســم بود. جنتیان با اشــاره به پتانسیل باالی 
کارشناسان مجرب صنعت برق کشور، اطهار امیدواری کرد که شرکت  های تولیدکننده با 
استفاده از تکنولوژی برتر در ساخت داخل، تالش کنند سایر تجهیزات شبکه برق کشور 

را نیز در داخل  تولید کنند.  

در دیدار سندیکا از شرکت فاران مطرح شد:  

توسعه همکاری ها با سندیکا، گامی به سوی قدرتمندتر 
شدن بخش خصوصی   

دبیر ســندیکای صنعت برق ایران به همراه دبیر کمیته انرژی های تجدیدپذیر و جمعی از 
کارکنان سندیکا، چهارشنبه بیستم  خرداد ماه از شــرکت دانش بنیان صنایع الکترونیک 

فاران واقع در شهرک علمی و فناوری پردیس بازدید به عمل آورد.  
در این دیدار که با  حضور مهندس ادیبی مدیر عامل، مهندس ســارا مهدوی مدیر توسعه 
کســب وکار و مهندس  قاضی مدیر  بخش انرژی های تجدیدپذیر شرکت فاران صورت 

گرفت، از بخش های مختلف، تجهیزات و محصوالت این شرکت دیدن  شد.  
در این راســتا مهدوی ضمن معرفی هســته مرکزی مجموعه  فاران شامل سه بخش دفتر 
فروش تهران ، سایت مرکزی واقع  در پارک علم و فناوری پردیس و کارخانه این شرکت 
در کرمانشــاه همراه با بیش از 50 نمایندگی در سراسر کشور، به  ایستگاه خورشیدی 15 
کیلو واتی مستقر در مجموعه ســاختمان فاران اشاره کرد و تصریح داشت: از آنجایی که 
یکــی از  بزرگترین معضالت شــرکت های حاضر در این پارک نداشــتن برق با ثبات و 
قطعی های پی در پی بوده اســت، ما با بر پایی  ایــن نیروگاه کوچک داخلی عمال مصرف 
روشنایی و شــارژ باتری های یو. پی .اس شــرکت را در مواقع لزوم تامین کرده ایم  و در 

دیگر زمان ها برق تولیدی این نیروگاه قابلیت تزریق به شبکه را دارا است.  
مدیر توســعه کســب وکار شــرکت فاران با بیان این مطلب، اضافه کرد: پس از اجرایی 
شــدن این طرح پر بازده از سوی فاران،  دیگر شــرکت های واقع در پارک علم و فناوری 
و پردیس نیز جهت نصب نیروگاههای فتوولتاییک مشــابه در ســاختمانهای  خود ابراز 
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عالقه مندی کردند تا با بهره گیری از تجربه موفق شــرکت فاران در این خصوص، ضمن 
کاهش هزینه های  ســربار، بر مشکالت ناشــی از بی ثباتی برق فایق آیند. وی همچنین 
بر نقش بســزای چنین پروژه هایی در فرهنگ ســازی  تاکید کرد و آن را گامی در جهت 
خودکفایی شرکت های فعال در حوزه  انرژی های تجدید پذیر برای تولید بازارهای هدف 

 جدید  به جای اتکای مطلق به مناقصات و پروژه های دولتی عنوان کرد.  
مهدوی ضمن تشــریح بخش های مختلف کارخانه این شــرکت درکرمانشاه،  و معرفی 
آزمایشگاه کنترل کیفیت واقع در این  مجموعه به عنوان آزمایشگاه مورد اعتماد سازمان 
استاندارد در زمینه باتری های وارداتی، در بخش دیگری از صحبت های  خود بر الگویی از 
همکاری های شرکت فاران با  نگاه تحقیق  و توسعه محور اشاره داشت. وی اجرایی شدن 
این همکاری  ها را در سه حوزه برشمرد که شامل همکاری با دانشگاه تهران و دانشکده های 
مرتبط طی 2 ســال اخیر با هدف تامین نیرو  و ایجاد  زمینه های حمایتی ازشــرکت های 
کوچک مقیاس متشکل از نخبگان جوان دانشگاهی و با هدف کمک به کاهش  هزینه های 
تمام شده تولیدشان و نیز ارتقا استراتژی های فروش و نمایش محصوالت این شرکت ها 
از پایان سال 93  اشاره کردند و  نهایتا در سومین حوزه، فعالیتهای فاران را شامل توسعه 
همکاری های این شرکت با نهادهای حمایتی چون  سندیکا اعالم کردند که این استراتژی 
از پایان ســال 93 مورد توجه مدیران فاران قرار گرفته است. وی همچنین افزود: ما  فکر 
می کنیم همکاری مستمر و نزدیک تر با نهادی چون سندیکا الجرم به قدرتمندتر شدن ما 
به عنوان شرکت های  خصوصی خواهد انجامید و براین اساس به گسترش این همکاری ها 
بسیار امیدوار هســتیم، چرا که سندیکا راواســط مهمی  بین خود و نهادهای دولتی برای 

پیگیری و مطالبات  وانتقال نظراتمان می دانیم.  
در خالل این نشســت ضمن گفتگوهایی در زمینه فناوری نانــو و معرفی تازه های این 
عرصه توسط دبیر سندیکا، مسوولین  شرکت فاران به معرفی محصوالت خود پرداختند 
که به گفته مهندس قاضی از ابتدای کار محصوالت تولیدی این شــرکت  طی قریب به سه 
دهه گذشــته بالغ بر 250 گونه بوده اســت. از این میان استبالیزر و مجموعه المپ ها ی 
روشــنایی  LED، با  قابلیت باال در زمینه صرفه جویی انــرژی و نیز یخچال فریزرهای 
خورشــیدی با قابلیت کنترل دما، از جمله تازه ترین فناوری  های عرضه شده توسط این 

شرکت هستند.  
درپایان این دیدار مهندس ادیبی با اظهار خوشنودی از برقراری ارتباطات مستمر سندیکا 
و شــرکت فاران اعالم داشت این  شرکت آمادگی هر گونه همکاری فی مابین از جمله در 
زمینه تامین امکانات و فضای الزم برای گردهمایی ها و جلســات  مورد نظر ســندیکا را 

دارا است. 
غیاث الدین دبیر ســندیکای صنعــت برق ایران ضمــن قدردانی و تاکید بر گســترش 
همکاری ها در خواست داشت آن شرکت  مسایل و مشکالت مرتبط با حوزه فعالیتی خود 

را جهت انجام پیگیری های الزم در ارگان هایی چون مجلس و وزارت خانه  های مرتبط 
به صورت مکتوب با سندیکا در میان بگذارند. 

گفتنی اســت بنا به استناد ســایت رسمی شــرکت صنایع الکترونیک فاران، این شرکت 
با 26 ســال ســابقه اجرایی، در زمینه  تولید و تامیــن انواع یو پی اس الیــن اینتراکتیو، 
آنالین،  آنالین فرکانس پایین، ســه فاز، باتری های ســیلد لید اسید12 ولت و   2 ولت، 
اینورتر،استابیالیزر، شارژر، انواع پنل خورشیدی و تجهیزات انرژی خورشیدی، توربین 

بادی. سیستم روشنایی  ال.ای.دی فعالیت داشته است. 

عمده تمرکز شــرکت صنایع الکترونیک فاران تولید و توزیع انــواع یو.پی.اس، باتری 
،تجهیزات انرژی های نو و تجهیزات  دیگری از جمله اســتابالیزر و اینورتر بوده اســت 
که در راســتای انتقال دانش فنی این محصوالت به داخل کشور و نیز تولید  تجهیزاتی با 
کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر و توسعه بازارهای خود به خارج از مرزها ، نسبت به عقد 
قراردادهای تولید  مشترک با چندین کمپانی معتبر اروپایی و آسیایی نیز اقدام کرده است.
این شــرکت بابهره گیری از 100 پرســنل متخصص و  فنی محصوالت خود را از طریق 
بیش از 50 نمایندگی در سراســر ایران و با هدف تحقق بخشــیدن به شعار خود مبنی بر 
 تداوم بخشیدن به طول عمر و زمان استفاده از دستگاه های برقی و الکترونیکی به مشتریان 

عرضه می دارد. 

درمراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن  

هامون سازه واحد نمونه تولیدی کشور شد
شــرکت صنایع فلزی هامون سازه از شــرکت های عضو ســندیکای صنعت برق ایران 
و مهنــدس غالمرضا قاســمی کنــگان مدیر  عامل این شــرکت، در هجدهمین مراســم 
گرامیداشــت روزملی صنعت و معدن به عنوان واحد نمونه تولیدی کشور و مدیر  نمونه 

ملی بخش صنعت انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند. 
بر همین اســاس ســندیکای صنعت برق ایران طی پیامی این موفقیــت را به مدیران و 

کارکنان این شرکت تبریک گفت. 
گفتنی اســت دراین مراســم که دهم تیرماه  همزمان با ایام مبارک مــاه رمضان در محل 
اجالس ســران برگزار شــد، از 18    واحد  صنعتی، معدنی و پیشکســوت نمونه تجلیل و 

قدردانی شد. 

اخبار  رشکت های عضو

اخبار رشکت های عضو
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اخبار  رشکت های عضو

1. شرکت مهندسی پیشرو خراسان 
به مدیریت: جناب آقای رضا اسماعیل پور قوچانی

زمینه فعالیت: تولید تابلوهای برق صنعتی و لوازم الکتریکی 
تلفن: 9ـ36652488ـ051/ نمابر: 051-36668151  

2. شرکت سوالر سیستم سهند
به مدیریت: جناب آقای بابک دولتشاهی
زمینه فعالیت: انرژی خورشیدی و بادی 

تلفن: 35573523ـ041/ نمابر: 35544623ـ041 

3. شرکت تارا طرح تابان
به مدیریت: جناب آقای شاپور حسینی

زمینه فعالیت: طراحی مهندسی و تامین تجهیزات و احداث پستها و خطوط فشار قوی
تلفن: 5ـ88227923 / نمابر: 88227926

4. شرکت مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد
به مدیریت: جناب آقای بهزاد سیاه کاله

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی شامل منابع تغذیه و مبدل های نیرو
تلفن: 122ـ76250114 / نمابر:  76250123

5. شرکت جبال الکتریک کویر
به مدیریت: جناب آقای عباس جبالبارزی

زمینه فعالیت: تولید کننده انواع مقره های فشار ضعیف و فشار متوسط تابلوئی 
تلفن: 3ـ32152501ـ034/ نمابر: 32152506ـ034

6. شرکت تدبیر سازان فناوری انرژی آپادانا
به مدیریت: جناب آقای پرویز غیاث الدین

زمینه فعالیت: تجاری سازی نتایج تحقیقات، تامین نرم افزارهای تخصصی صنعت برق
تلفن: 88364632 و88578836/ نمابر: 88364631

7. شرکت نیوند انرژی پویا
به مدیریت: جناب آقای علیرضا مهذبی

زمینه فعالیت: مهندسی و بازرگانی
تلفن:8ـ88247806 / نمابر: 88247809 

8. شرکت راهکار سیستمهای صنعتی الیت
به مدیریت: جناب آقای ایمان رجایی

زمینه فعالیت: اتوماسیون، تامین و مهندسی تجهیزات و سیستمهای برق و مخابرات
تلفن: 88016620/ نمابر: 88631269

9. شرکت مانا نیرو
به مدیریت: جناب آقای علی فقیه سبزواری

زمینه فعالیت: کلیدها و تجهیزات اتوماسیون خطوط 20 کیلو ولت
تلفن: 22025915/ نمابر:22014504

10. شرکت خدمات مهندسی پایا نیرو پاژ
به مدیریت: جناب آقای رضا رضوی زاده

زمینه فعالیت: مهندسی مشاور تولید، فوق توزیع و انتقال در صنعت برق
تلفن:36094165ـ051 / نمابر: 36094166ـ051

11. شرکت صنایع برق و الکترونیک بال صبا
به مدیریت: جناب آقای علی اکبر کشاورز

زمینه فعالیــت: تولید، انتقال و توزیــع نیرو، تجهیــزات الکتریکی و الکترونیکــی، مخابراتی و 
ماهواره ای و ساختمانی

تلفن: 22146100 / نمابر: 22146077

12. شرکت کومشیان پارت پیشرفته
به مدیریت: جناب آقای بهنام غیاث الدین

زمینه فعالیت: طراحی و تولید دستگاههای الکترونیکی
تلفن: 9ـ88921054/ نمابر: 89781845

13. شرکت فناوران سوالر پرشیا
به مدیریت: جناب آقای احسان هنرور

زمینه فعالیت: طراحی، تامین و نصب سیستم های خورشیدی و بادی، تولیدکننده  انواع چراغ های 
ال ای دی

تلفن: 88656314/ نمابر: 88654562

14. نیروگاه شهرک صنعتی نورین
به مدیریت: جناب آقای محمد زمانی فر

زمینه فعالیت: تولید انرژی الکتریکی و حرارتی
تلفن: 81930000/ نمابر: 88762471

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 14 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:
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اخبار صنعت برق
مهر/ جزئیات مصوبه برقی دولت تشریح شد؛

صنعت برق با مدل اســترالیایی – 
ژاپنی توسعه می یابد

یــک مقام مســئول در وزارت نیرو با تشــریح جزییات 
کامل مصوبه اخیر برقی دولت، گفت: توسعه  صنعت برق 
در حوزه حریم خطوط انتقال با الگوهای ژاپن و استرالیا 

توسعه می یابد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، علي نظري منتظر درباره برنامه 
جدید احداث شــبکه و تاسیســات جدید برقی در  کشور 
همزمان با ابالغ مصوبه برقی دولت به وزارت نیرو، گفت: 
بر اســاس مصوبه جدید، حریم درجــه دو به طور  كامل از 
جداول حریم خطوط انتقال برق، حــذف و حریم زمیني 

جایگزین حریم در جه یك شد. 
مدیر كل دفتر حقوقي توانیر با اعالم اینکه حریم خطوط 
انتقال برق كه تا پیش از این بر اساس مصوبه سال   1347 
اعمال می شد، با پیگیری های كمیته تخصصي تعیین حریم 
در توانیر، پیشــنهاد جدید توســط وزارت نیرو  به هیات 
دولت ارسال شــد، تصریح کرد: در نهایت پس از مراحل 
قانوني و تصویــب در هیات دولت، توســط معاون  اول 

رییس جمهور براي ابالغ رسمي شده است. 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در تدوین مفاد و بندهاي 
این مصوبه از تجربه هاي جهاني و استانداردهاي  اروپایي، 
ژاپني و استرالیایي بهره گرفته شد و در نهایت با پایه قرار 
دادن اســتانداردهاي اتحادیه اروپا، نظــام  حقوقي و فني 
حریم خطوط انتقال برق پس از حدود 5 دهه اصالح شد، 
اظهار داشــت: بر اساس این مصوبه نه  تنها مباحث ایمني، 
بلكــه مباحث حریم هوایــي نیز براي نخســتین بار وارد 
اصطالحات صنعت برق شد و حریم  خطوط متنوع و قابل 

انعطاف شد. 
وي با یادآوری اینکه با اجرای مصوبه جدید میزان زیادي 
از زمین های در حریم خطوط انتقال برق آزاد و یا  ساخت 
و ساز در آن ها با رعایت نكات ایمني كه در آینده نزدیك 
تدوین و ابالغ خواهد شــد، مجاز خواهــد بود،  بیان کرد: 
بر اســاس مصوبه جدید، حریم درجــه دو به طور كامل از 
جداول حریم خطوط انتقال برق، حــذف و  حریم زمیني 

جایگزین حریم درجه یك شد. 
نظري با بیــان اینكه در ایــن مصوبه ابتــدا اصطالحات 
به كار رفتــه در آن همچون خط برق، محور خط، مســیر 
خط  و حریم تعریف شده اســت، یادآور شد: تدوین مفاد 
دیگر این مصوبه با گسترش و شفافیت بحث، حریم را به 
دو  گونه زمیني و هوایي تعریف كردنــد كه به این منظور 

حریم زمیني شامل دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل 
 به آن از ســطح زمین كه عرض هر یك از این دو نوار در 

تصویب نامه تعیین شده است. 
مدیــر كل دفتر حقوقي توانیــر افزود: حریــم هوایي نیز 
نقاطي در هوا در امتداد هادي و به شكل مستطیل   )فرضي( 
تعریف شد كه خود شامل حریمهاي افقي و عمودي خواهد 
بود كه حریم عمودي فاصله عمودي در  هوا از طرفین هادي 
جریان برق در جهت قائم و حریم افقي فاصله افقي در هوا 
از طرفین هادي جریان برق در  جهت افق را شامل می شود 

كه در تصویب نامه تعیین شده است. 
به گفته نظــري منتظــر حریم خطــوط برق بــا توجه به 
ولتاژهاي مختلف از یک تــا 750 كیلو ولت تغییر كرده 
 اســت به طوري كه به صورت میانگیــن حریم زمیني كه 
مشــابه حریم درجه یك، مصوبه پیشین است،30 درصد 
 تخفیف خورده و حریم درجــه دو نیز به طور كامل حذف 

شده است. 
این مقام مسئول با اعالم اینکه حریم زمیني خطوط برق 
كمتر از یك هزار ولت حداكثر 1.3 متر، از یك هزار  تا 20 
كیلوولت 2.10 متر، 33 كیلوولت 3.5 متر، 63كیلوولت 
8 متر و 132 كیلوولت 9 متر تعیین شــده اســت،  تبیین 
کرد: بر اســاس مصوبه جدید حریم زمیني خطوط انتقال 
برق230 كیلوولت 11.9 متر،400 و 500  كیلوولت 14 

متر و 750 كیلوولت 25 متر خواهد بود. 
وی تاکید کرد: به این ترتیب ســه نوع حریم براي خطوط 
برق قابل تصور اســت كه شــامل حریم زمیني، هوایي و 
 حریم تلفیقي به معنــاي اعمال توامًا حریم هوایي و حریم 
زمینــي تخفیف خورده اســت. مدیر كل دفتــر حقوقي و 
 پاســخگویي به شــكایات توانیر در پایان بــا بیان اینکه 
بر اســاس ماده 12 این مصوبه، زمین های در حریم قابل 
 آزادسازي است، خاطر نشــان کرد: به این ترتیب مالكان 
می توانند به منظور بررسي و آگاهي از وضعیت زمین  خود 
بر اساس مصوبه جدید، به شــرکت های برق منطقه اي و 
توزیع مراجعه كنند چراكه با این اقدام جدید،  بســیاري از 

محدودیت ها رفع شده است. 

پایگاه اطالع رسانی دولت/ جهانگیری: 

وزارت نیرو طرح های نیمه تمام را به 
بخش خصوصی واگذار کند

معــاون اول رییس جمهوری کشــورمان از وزارت نیرو 
خواســت به هر میزان ممکن، طرح های نیمــه تمام  خود 

در بخــش آبرســانی و تولید برق را بــه بخش خصوصی 
واگذارکند. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، جلســه بررسی 
نحوه تامین مالی طرح های کلیدی وزارت نیرو به ریاست 
 معــاون اول رییــس جمهور برگزار شــد و طــرح تولید 
همزمان برق و آب در سواحل جنوبی کشور مورد بررسی 

 قرار گرفت. 
اسحاق جهانگیری در این جلســه با اشاره به ابالغ قانون 
مهم و راهگشای »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
 نظام مالی کشــور« و مجموع امتیــازات مهمی که در این 
قانون برای رفع مشــکالت پیمانکاران و سرمایه گذاران 
 در نظر گرفته شده، یکی از اولویت های دولت را واگذاری 
طرح ها و پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی  عنوان 

کرد. 
وی همچنین با اشــاره به یکی از برنامه های وزارت نیرو 
برای احداث مجتمع های آبرســانی روستایی، آن را یکی 
 از طرح های مهم دولت ارزیابی کرد و افزود: بهتر اســت 
برای اجرای این طرح اولویت بندی صورت گیرد تا  شاهد 

اجرای هر چه بهتر آن در برنامه زمانبندی مشخص باشیم. 
در این جلسه که رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، 
مشــاوراقتصادی رییس جمهــور و نماینــدگان وزارت 
 اقتصــاد، بانک مرکــزی و ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی کشور نیز حضور داشــتند، وزیر نیرو به مشکالت 
جــدی  تامین آب مورد نیاز بخش های شــرب، صنعت و 

کشاورزی در جنوب کشور اشاره کرد. 
حمید چیت چیان گفت: در این مناطق مشــکالت جدی 
بــرای تامین آب وجــود دارد اما با وجود دسترســی این 
 مناطق به دریا می توان از طریق نمکزدایی و شیرین سازی 

آب بخشی از این مشکالت را برطرف کرد. 
وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی این وزارتخانه برای 
شیرین سازی آب جهت اســتفاده در پنج استان واقع  در 
محدوده سواحل جنوب کشور خاطر نشــان کرد: در این 
طرح از بازیافت حرارت نیروگاه های برق، برای  شــیرین 

سازی آب استفاده خواهد شد. 
پس از سخنان وزیر نیرو، نماینده این وزارتخانه گزارشی 
از برخی طرح های کلیدی در حوزه آب و برق را ارائه  کرد 
که یکی از این طرح ها تولید همزمان برق و آب در سواحل 
جنوبی کشور بود و جزئیات فنی، اهداف طرح،  اعتبارات 
مورد نیاز و الزامات اجرای آن مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت. 
آبرســانی به مناطــق پرجمعیــت و دارای تنــش آبی و 
آبرســانی به روســتاها از دیگر طرحهای کلیدی وزارت 
نیرو بود  که در این جلســه بدان پرداخته شــد و جزئیات 
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مربوط بــه برنامه ایــن وزارتخانه بــرای احداث 924 
مجتمع  آبرسانی روستایی برای 15 هزار روستا و تحت 
پوشش قرار دادن 7 میلیون نفر از ساکنین این روستاها 

تشریح گردید. 
در ادامه این نشســت گزارشــی از برنامــه زمانبندی و 
پیشــرفت فیزیکی 58 طرح مهار آب در اســتان های 
غربی  کشور شامل احداث سد و شــبکه های سد ارائه و 
اعالم شد که با اجرای این طرح ها، آب مورد نیاز توسعه 

این  مناطق استحصال خواهد شد. 
بررســی نحوه تامین مالی، اعتبارات مصــوب و برنامه 
زمانبنــدی تخصیــص ایــن اعتبــارات بــرای اجرای 
طرح های  کلیدی وزارت نیرو از دیگر موضوعاتی بود 
که در این جلسه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت. 

ایرنــا/ مدیر دفتر مهندســی ســازمان انرژی های نــو ایران 
خواستار شد؛

ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
برای ساخت توربین های بادی

تهران - ایرنا – مدیر دفتر مهندسی سازمان انرژی های 
نو ایــران گفــت: همزمــان با بومی ســازی ســاخت 
 توربین های بادی در کشــور، ســرمایه گــذاران بخش 
خصوصــی می توانند در تولید انرژی پــاک و ارزان باد 

 سهیم شوند. 
بــه گــزارش ایرنــا از روابــط عمومــی وزارت نفت، 
ایرج هرســینی در این خصوص اظهار داشــت: انرژی 
باد بــه عنوان  یــک انــرژی پــاک و ارزان در صورت 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی، می توانــد تولید برق 

کشور را در سال های  آتی افزایش دهد. 
وی افزود: حمایت از ساخت نیروگاه های بادی راهبرد 
ســازمان انرژی هــای نو اســت و در این مســیر آماده 
همکاری  و حمایت از ســرمایه گذاران هســتیم؛ ضمن 
اینکه اکنون ســازندگان ایرانی با بومی ســازی و انتقال 
دانش فنی در  ســاخت توربین های ٢.٥ مگاواتی روند 

ساخت نیروگاه های آبی را شتاب داده اند. 
وی ادامه داد: فقط ١٢ قطعه که بیشتر آن ها الکترونیکی 
هســتند از خارج برای ســاخت توربین های بادی وارد 
 می شــوند، ضمن آنکه پارســال ٨ قطعه جدید از سوی 

کارشناسان ایرانی داخلی سازی شد. 
هرسینی با بیان اینکه فناوری ساخت مواد پیش آغشته، 

بومی سازی شده اســت، گفت: خط تولید این محصول 
 ارزشمند به زودی به طور رسمی راه اندازی خواهد شد. 

وی افزود: هرگونه سرمایه گذاری در انرژی های نو باید 
صرفه اقتصادی داشته باشد و ایران با توجه به موقعیت 
 خاص جغرافیایــی خود می تواند مکانی مناســب برای 

سرمایه گذاری های جدید به ویژه در بخش باد باشد. 
مدیر دفتر مهندسی ســازمان انرژی های نو ایران با بیان 
اینکه شرکت های مپنا و صبانیرو در کشورمان پیشگام 
 در ســاخت توربین هــای بادی هســتند، گفت: حضور 
بخش خصوصی می تواند جانــی تازه به انرژی های نو و 
 تجدیدپذیر ایران ببخشد و امید است که سرمایه گذاری 

در این بخش شتاب گیرد. 
هرسینی مشارکت بانک ها و اعطای تسهیالت را یکی 
از راه های تشویق به سرمایه گذاری خواند و تاکید کرد: 
 مشارکت صنایع بزرگ و بخش خصوصی در ساخت و 
راه اندازی مزرعه های بادی می تواند از شــدت مصرف 
 انرژی در صنعــت بکاهد و افزون بــر صرفه جویی در 
هزینه ها، صیانت از محیط زیســت را نیز در پی داشته 

باشد. 

فارس/ معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاســخ به 
فارس: 

بدهــی وزارت نیرو بــه 28 هزار 
میلیارد تومان رسید

معاون وزیر نیــرو در امور برق و انرژی بــا بیان اینکه 
متولی صادرات برق همچنان وزارت نیروســت،  گفت: 
در حال حاضر بخش خصوصی درخواست صادرات 14 
هزارمگاوات برق به کشــورهای همجوار را  ارائه کرده 
اســت که وزارت نیرو نیز به آن ها اعالم کرده می توانند 

با طرف خارجی قرارداد مبادله  کنند. 
به گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری فارس، 
هوشنگ فالحتیان در پاسخ به ســؤال خبرنگار فارس 
مبنی بر  اینکه چالــش وزارت نفت بــا وزارت نیرو بر 
ســر صادرات برق به کجا رســید و آیا اینکه این چالش 
به پایان رسیده  اســت یا خیر؟ گفت: بحث وزارت نیرو 
همواره این بوده که متولی صــادرات برق وزارت نیرو 
اســت پس نهاده  اصلی تولیــد برق که همانا ســوخت 
می باشد توســط وزارت نفت تأمین میشود اما تأکید ما 
این است که صادرات  برق باید با همکاری ما و وزارت 

نفت صورت گیرد. 
وی با اشــاره به اینکــه وزارت نفت ســوخت را تأمین 
می کند و وزارت نیرو زیرســاختهای مربوط به تولید و 
 صادرات برق را انجام می دهد، تأکید کرد: تالش ما این 
است که امسال صادرات برق آبرومندانه انجام شود که 

 این شرایط پیش از گذشته فراهم شده است. 
فالحتیان خاطر نشان کرد: مسئوالن وزارت نفت معتقد 
بودند که صادرات برق با ســوخت مایــع غیراقتصادی 
 است پس اساســًا این موضوع از روی میز برداشته شده 
است چرا که سوخت نیروگاه ها توسط گاز تأمین می شود 
به طوریکه سوخت 90 درصد نیروگاه ها در حال حاضر 

گاز است. 
معــاون وزیر نیــرو در امور بــرق و انــرژی ادامه داد: 
درحال حاضــر بخش خصوصی درخواســت صادرات 
14  هزارمگاوات را به وزارت نیرو ارائه کرده اســت و 
وزارت نیرو نیز بارها اعالم کرده آنها می توانند با طرف 
خارجی  قرارداد ببندند و ما نیز به آنها مجوز خواهیم داد. 

به گفتــه وی، آیین نامه صــادرات برق توســط بخش 
خصوصی تدوین شــده است تا هرچه ســامان یافته تر و 
 ســاختارمند صادرات برق انجام شــود بنابراین بخش 
خصوصــی میتواند با قیمــت باالتر صــادرات برق را 

انجام دهد. 

  بدهی های وزارت نیرو به سه بخش تقسیم می شود
وی در پاســخ به ســؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه 
وزیر نیرو سال گذشته اعالم کرده بود بدهیهای وزارت 
 نیرو به پیمانکاران، بخش خصوصی و فروشندگان برق 
در سال 93 نهایی خواهد شــد، گفت: بدهیهای وزارت 
 نیرو به ســه بخش تقسیم میشــود که بخش نخست آن 
شبکه بانکی کشور، بخش دوم فروشندگان برق و بخش 

 سوم پیمانکاران هستند. 

بخشی از بدهی های وزارت نیرو به دولت منتقل می شود
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: بدهی هایی 
که به شــبکه بانکی مربوط می شــود عمده این بدهی ها 
 مربوط به نیروگاه هایی که بــرای رد دیون دولت واگذار 
شده است در حالی که باید به شرکت تبدیل می شده اند  و 

بدهی های آن نیز تسویه می شد. 
فالحتیان ادامــه داد: ما دنبال این موضوع هســتیم که 
این موضوع که همانا تســویه بدهیهــا از بابت رد دیون 
 نیروگاه ها بوده است حل شــود بنابراین دولت قول داده 
است که این موضوع را که در حال حاضر در کمیسیون 
 تخصصی دولت بررسی می شود به ســرانجام برساند و 



97

  
اخبار صنعت برق

اخبار صنعت برق
بدهیهایی که از بابت رد دیــون نیروگاه ها به وزارت نیرو 

 تحمیل شده این بدهی ها به دولت واگذار شود. 
به گفتــه وی، در حال حاضر وزارت نیرو به شــبکه بانکی 
کشــور 7 هزار میلیارد تومان و بــه تولیدکنندگان برق 8 

 هزارمیلیاردتومان بدهکار است. 
فالحتیان تأکید کرد: در حال حاضر وزارت نیرو سر جمع 
28 هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی،  فروشندگان 

برق و پیمانکاران بخش خصوصی دارد. 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص برنامه 
ای که در ســال 94 قرار است انجام شود گفت: قرار  است 
در ســال 94 عملیات اجرایی 7100 مــگاوات نیروگاه، 
بخش بخار و نیروگاه های سیکل ترکیبی که فرایند  احداث 

آنها 3 سال به طول میانجامد آغاز شود. 
به گفتــه وی، همچنین در ســالجاری قرار اســت 3 هزار 
مگاوات نیروگاه جدید عملیات احداث آنها آغاز شود که 
 در مجموع عملیات 10 هزارمــگاوات نیروگاه جدید در 
ســال 94 آغاز خواهد شد. به گفته وی، میزان اعتباری که 
 برای 7100 مگاوات در نظر گرفته شده 6 میلیارد یورو و 
برای 3 هزار مگاوات نیروگاه حدود هزار و 800  میلیون 
یورو اعتبار نیاز اســت که باید بخــش خصوصی خود از 
طریق دریافت وام و به روش ســرمایه گذاری بین  متقابل 

این نیروگاه ها را احداث کند. 
وی با بیان اینکه وزارت نیرو پیگیر آن است که تا قبل از 
پیک کار سال 95 نیروگاه 500 مگاواتی بهبهان،  نیروگاه 
500 مگاواتی یزد 2، بخش بخار نیروگاه کهنوج، 2 واحد 
از نیروگاه برق آبی سیمره، نیروگاه برق آبی  رودبار لرستان 

وارد شبکه سراسری برق شود. 
بــه گفته وی، قبــل از پیک بار ســال 95 حــدود 2000 
مگاوات نیروگاه جدید وارد شبکه سراسری برق می شود. 

تعرفه های برق تغییری نمی کند
معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاســخ به این 
ســؤال که آیا تعرفه های برق تغییــری خواهد کرد یا خیر 
 گفت: در تعرفه های برق تغییر جدیدی اعمال نخواهد شد 
بنابراین برنامه ای برای افزایــش تعرفه های برق در  حال 

حاضر در برنامه وزارت نیرو قرار ندارد. 
 احتمال خاموشی برق وجود دارد

فالحتیان در پاســخ به این سؤال که آیا در فصل تابستان 
خاموشی خواهیم داشــت یا خیر، گفت: پیش بینی ما  این 
است که حداکثر بار شبکه برق کشــور در تابستان به 51 
هزار مگاوات برسد در حالی که پیک بار در  تابستان سال 
گذشــته حداکثر 48 هزار و 600 مگاوات بود، به عبارتی 
پیک بار کشــور حــدود 2400 مــگاوات  افزایش پیدا 

می کند. 
وی ادامــه داد: بنابراین اگر مردم در فصل تابســتان 10 
درصــد در مصرف بــرق صرفهجویی کنند ما خاموشــی 
 برنامه ریزی شــده برای کشور را نخواهیم داشت بنابراین 
اگر این صرفه جویــی صورت نگیرد طبیعی اســت که با 

 کمبود برق مواجه شویم. 
معاون وزیــر نیرو در امــور برق و انــرژی در خصوص 
ظرفیت صــادرات و واردات برق گفــت: در حال حاضر 
ظرفیت  صادرات و واردات برق از سایر کشورها محدود 
است به طوری که در حال حاضر واردات عمده برق ایران 
از  سایر کشورها مربوط به ترکمنستان با 350 مگاوات و 
ارمنستان با 300 مگاوات است بنابراین تالش می کنیم 
 که در داخل کشور با کمبودی مواجه نشویم هر چند قصد 

داریم امسال صادرات برق را مدیریت کنیم. 

واردات برق از آذربایجان
فالحتیان در خصوص واردات برق از کشــور آذربایجان 
گفت: به زودی یک تیم از ایران به کشور آذربایجان سفر 
 خواهــد کرد تا در خصــوص واردات برق از این کشــور 
مذاکراتی را انجــام دهد هر چند طــرف آذربایجان به ما 
اعالم  کرده که بیشــتر از 100 مــگاوات نمیتواند برق به 
ایران صادر کند اما ما نیــز به آنها اعالم کردهایم که 400 

 مگاوات برق از آنها می توانیم وارد کنیم. 
وی در خصوص تأمین ســوخت نیروگاه ها گفت: ســال 
گذشته دریافتی سوخت گاز نیروگاه ها از شرکت ملی گاز 
  30 درصد نسبت به سال 92 افزایش داشت بنابراین سال 
93 به گونه ای تمام شــد که 72 درصد سوخت  نیروگاه ها 
را ســوخت گاز و 28 درصد سوخت نیروگاه ها را سوخت 

مایع تشکیل داد. 
فالحتیان تأکید کرد: امسال طبق قولی که وزارت نفت به 
ما ارائه کرده است گفتهاند که قصد دارند دریافتی  سوخت 
گاز را از 72 درصــد به 80 درصد برســانند البته آنها این 
موضوع را منــوط به مدار آمدن فازهای جدید  عســلویه 

عنوان کردند. 
 * صنعــت برق ماهانه 200 میلیــارد تومان به هدفمندی 

یارانه ها پرداخت می کند
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص اینکه 
صنعت برق چه میزان به سازمان هدفمندی یارانه ها  کمک 
می کند، گفت: صنعت بــرق ماهانه 200 میلیارد تومان به 
هدف مندی یارانه ها پرداخت می کند بنابراین  امیدواریم 

که صنعت برق را از این موضوع معاف کنند. 
وی در خصوص صادرات برق به کشــور عراق نیز گفت: 
طبق قــراردادی که با عــراق منعقد کرده ایم ایــران باید 

  1500 مگاوات برق به کشــور عراق صادر کند بنابراین 
تالش می کنیم تا جایی که می توانیم تقاضای آنها را  جبران 
کنیم اما چون در فصل تابستان ایران به برق نیاز بیشتری 
دارد در حال حاضر زیر هزار مگاوات به عراق  برق صادر 

می شود. 
به گفته وی، ســال گذشــته ایران 800 میلیــون دالر به 
کشورهای همســایه صادرات برق انجام داد و پیش بینی 
 می کنیم که امسال به دلیل اینکه ترکیه وضعیت پربارشی 

را داشته است صادرات برق کاهش یابد. 

وزارت نیرو/معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی: 

ســهم تولید برق کشــور از انرژی 
خورشیدی و بادی در حد صفر است

معاون وزیر نیــرو در امور برق و انرژی گفت: با پرداخت 
هزینه سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه های حرارتی به 
تولیدکنندگان انرژی های تجدیدپذیر، اقتصاد نیروگاه های 

تجدیدپذیر در کشور  شکل خواهد گرفت. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیــرو )پاون(، 
هوشــنگ فالحتیان با بیان این مطلب اظهار داشــت: در 
طول   35 ســال گذشته ســهم تولید برق کشــور از انرژی 
خورشیدی و بادی بسیار ناچیز بوده است؛ در صورتی که 
می توان ظرفیت چندین هزار مگاواتی برای اســتفاده از 

این انرژی ها را در کشور ایجاد کرد. 
وی ادامه داد: اگر کســی نیروگاه بادی یا خورشــیدی در 
کشــور ایجاد کند و هزینه ســوخت صرفه جویی شده در 
 نیروگاه های حرارتی به وی پرداخت شود به راحتی اقتصاد 

نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور شکل خواهد گرفت. 
فالحتیان تصریح کرد: سال هاســت این مســئله مطرح 
می شــود که می توان به جای اینکه گازوئیــل وارداتی یا 
 تولیدداخل به صورت رایگان در اختیار نیروگاه قرار گیرد 
و مبلغی که از برق تولید شــده دریافت می شــود، کمتر  از 
سوخت نیروگاهی باشــد؛ می توان پول صرفه جویی شده 

سوخت را به تولیدکننده برق تجدیدپذیر پرداخت کرد. 
فالحتیان تصریح کرد: اگر میزان هزینه های هر لیتر یا هر 
متر مکعب سوخت فسیلی که در نیروگاه مصرف می شود، 
محاسبه شود و آثار زیست محیطی آن را در نظر بگیریم، 
به ازای هر کیلووات ســاعت عددی خواهدشد که  اگر آنرا 
به تولیدکننده نیروگاه خورشــیدی یا بادی پرداخت کنند، 
حداقل سود آن تخریب نشــدن محیط زیست  است. وی 
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افزود: با این کار وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان برق 
در نیروگاه های خورشــیدی یا بادی نیــز رونق  خواهد 

گرفت. 

وزارت نیرو/رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
خبر داد: 

توجه به انرژی های تجدیدپذیر در 
طرح حمایت از صنعت برق

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از توجه 
به انرژی های تجدیدپذیر در طــرح حمایت از  صنعت 

برق خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو )پاون(، 
»علی مروی« درحاشیه ســومین کنفرانس انرژی بادی 
ایران  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر به عنــوان موضوعی جدی در مجلس دنبال 
می شود. وی افزود: کشــور ما ظرفیت بسیار باالیی در 
زمینه انرژی های بادی و خورشیدی دارد که متاسفانه تا 

کنون  از این ظرفیت استفاده نکرده ایم. 
مروی اظهار داشــت: انرژی هــای تجدیدپذیر یکی از 
اولویتهــای مجلس اســت و به همین دلیل کمیســیون 
انرژی  طــرح حمایت از صنعت برق کشــور را  آماده و 

تقدیم مجلس کرده است. 
وی یکی از موضوعات اصلی این طرح را توجه به بخش 
انرژی های تجدیدپذیر عنوان کــرد و گفت: این قانون 
 بسیاری از مشکالت وزارت نیرو در زمینه نیروگاه ها، 
افزایــش راندمان، کاهش تلفــات و بدهی ها را کاهش 
می دهد. او با بیان اینکه انرژی بــادی برای ما مقرون به 
صرفه اســت، گفت: درصد قابل توجهــی از قطعات و 
تجهیزات  نیروگاه های بادی در داخل تولید می شود؛ اما 
در بخش انرژی خورشیدی هزینه ها باالتر است و برای 
تولید  داخل پنل های خورشیدی تالش بیشتری صورت 

بگیرد. 
وی خاطر نشان کرد: با تصویب و اجرای طرح حمایت 
صنعت برق، بدهی های وزارت نیرو ســاماندهی شده و 
 منابع مالــی برای حمایت وزارت نیــرو از نیروگاه های 

تجدیدپذیر بیشتر از گذشته فراهم می شود. 

برق نیوز/ مهندس صالحی در گفتگو با برق نیوز گفت: 

قیمــت خریــد تضمینــی بــرق 
تجدیدپذیر ،520  توما ن برای سال 

  94

دبیر کمیته انرژي هاي تجدیدپذیر ســندیکاي صنعت 
برق گفــت: قیمت خریــد تضمیني بــرق  تجدیدپذیر 
براي ســال 94 حدودا 520 تومان مشخص شده است. 
امکان خرید تضمیني برق  تجدیدپذیر براي 20 ســال 
صورت مي گیرد. براي 15 ســال بعدي معادل سوخت 
صرفه جویي شده بر  اســاس قیمت گاز فوب بندرعباس 

این خرید و تضمین صورت مي گیرد. 
وزارت نیرو هر ســاله در اوایل ســال قیمت خرید برق 
تولید شــده از انرژي هاي تجدیدپذیر را اعالم مي کند 
که  سال گذشته اوایل اردیبهشت ماه این قیمت تعیین و 
معرفي شد. اما امسال در حالي به پایان خرداد مي رسیم 
 که هنوز به طور رســمي این قیمت اعالم نشــده است 
اما در محافل غیر رســمي از تعیین تکلیف نهایي نحوه 
 قیمت گذاري و خرید تضمیني برق تجدیدپذیر صحبت 

مي شود. 
به گزارش برق نیوز با وجود اینکه از سوي وزارت نیرو 
و ســازمان انرژي هاي نو ایران چندین و چندبار اعالم 
 شــده بود که برق تولیدي در نیــروگاه تجدیدپذیر براي 
سال 93 به ازاي هر کیلووات به نرخ حدود 460 تومان 
 خریداري مي شــود اما تولیدکنندگان با رد این موضوع 
تاکید دارند که نرخ خریــد تضمیني انرژي تجدیدپذیر 
با توجه به قیمت نفت لحاظ مي شود و با افت شدید نرخ 
نفت، قیمت خرید تضمیني نیز در ســال جدید کاهش 

 یافته است. 
گرچــه بر اســاس بنــد ب مــاده 133 با توجــه میزان 
صرفه جویي شــده سوخت فســیلي بر اثر تولید انرژي 
 تجدیدپذیر، قیمت نفــت و گاز در فرمول تعیین قیمت 
خرید تضمیــن این نــوع انرژي ها دخالــت دارد اما به 
نظر  مي رســد دولت و مجلس براي ترغیب و تشــویق 
ســرمایه گذاري در این بخش نباید این قیمت را کاهش 

دهد. 
برق نیوز در گفت و گو با مهندس حمیدرضا صالحي دبیر 
کمیته انرژي هاي تجدیدپذیر سندیکاي صنعت برق  که 
این روزها درگیر این مسئله است نحوه قیمت گذاري و 

شرایط امسال را پیگیري کرده است. 
صالحي در خصوص تعییــن قیمت خرید تضمیني برق 
تجدیدپذیــر گفت: بعــد از نشســت ها و پیگیري هاي 

 مختلف، قیمت خرید تضمیني بــرق تجدیدپذیر براي 
سال 94 حدودا 520 تومان مشخص شد. 

وي در ادامه افزود: با توجه به اینکه قیمت ســال گذشته 
حدودا 460 تومان بوده اســت امســال نیز بر اســاس 
 توافقي که ســال گذشــته صورت گرفته بود با احتساب 
تورم رسمي اعالم شده این قیمت جدید مشخص شد و 
 تقریبا به صورت نهایي تعیین تکلیف شده است. در سال 
آینده نیز همین روال ادامه خواهد داشت و بر اساس  نرخ 

تورم کشور این رقم تعدیل مي گردد. 
عضو سندیکاي صنعت برق ایران با تاکید بر ضرورت 
خرید تصمیني برق تجدیدپذیر گفت: با حمایت هایي که 
 از اتاق بازرگاني ایران و سندیکاي صنعت برق صورت 
گرفت امکان خریــد تضمیني برق این نــوع نیروگاه ها 
براي   20 ســال مقدور شد که 5 سال اول با قیمت خرید 
تضمیني که هر ساله اعالم مي شــود این حمایت انجام 
شده  اما براي 15 سال بعدي معادل سوخت صرفه جویي 
شده بر اســاس قیمت گاز فوب بندر عباس این خرید و 

 تضمین صورت مي گیرد. 
وي با اشــاره بــه اهمیــت افزایش مدت زمــان خرید 
تضمیني برق تولید شده از انرژي هاي تجدیدپذیر بیان 
داشــت:  این قیمت فعلي و اضافه شدن 15 سال بعدي 
به قراردادهاي خرید تضمیني، ســرمایه گذاري در این 
زمینه را  مطمئن تر کرده و لذا شرایط بهتري براي بخش 

خصوصي فراهم شده است. 
عضــو اتاق بازگانــي ایــران تاکید کرد: یکــي از دیگر 
مشــکالت مهمي که باید حل شــود تا مســیر سرمایه 
گذاري در  این بخش بیش از پیش تسهیل گردد پذیرفتن 
خسارت دیرکرد پرداخت مطالبات از سوي دولت است 
تا  سرمایه گذار بتواند با اطمینان کامل به وزارت نیرو و 

دولت در این بخش وارد شود. 
دبیر اســبق ســندیکاي صنعت برق به برق نیوز گفت: 
پیشــنهاد ما این بود که قیمت خرید بــرق براي هر نوع 
 انرژي تجدیدپذیر متفاوت باشــد تا ریســک سرمایه 
گذاري در بخش هاي دیگر نیز کاهش یابد. االن در حال 
 حاضر با این قیمت ها، برق تولیدي از انرژي باد منطقي 
تر و اقتصادي تر اســت اما براي انرژي خورشیدي این 
 سرمایه گذاري هنوز هم با بازگشــت سرمایه بیش از 6 

سال امکان پذیر است. 
صالحي در پایان تصریح کرد: باید بر اساس قیمت تمام 
شده برق تولیدي، برگشت سرمایه گذاري صورت گرفته 
 در زمان معقــول براي هر ســرمایهگذار در بخش هاي 
مختلف تولیــد انرژي هاي تجدیدپذیــر ازجمله بادي، 

 خورشیدي، زمین گرمایي و ... در نظرگرفته شود. 



99

  
اخبار صنعت برق

اخبار صنعت برق
ایسنا/  

مروی رییس کمیسیون انرژی باقی 
ماند

کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی اعضای هیات 
رییسه این کمیسیون را انتخاب کرد. 

حســین نجابت با بیان این مطلب به خبرنــگار پارلمانی 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایســنا(، گفت: در جریان 
 رســیدگی به انتخاب اعضای هیات رییســه کمیســیون 
انرژی برای ســال جدیــد، علی مروی مجــددا به عنوان 

رییس  کمیسیون انرژی انتخاب شد. 
نماینده مردم تهــران در مجلس افزود: بر همین اســاس 
محمدســعید انصــاری بــه عنــوان نایب رییــس اول، 
 ناصرســودانی نایب رییس دوم، حسین امیری خامکانی 
ســخنگوی کمیســیون، امیرعباس ســلطانی و جعفری 
 نماینده خلخال به عنوان دبیران این کمیســیون انتخاب 

شدند. 

فرصت امروز/  

تدویــن  در  خصوصــی  بخــش 
آیین نامه ها حضور یابد  

شکوفایی صنعت برق با اجرای قانون رفع موانع تولید  
دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای صنعت برق، 
قانون رفع موانع تولید را به شــرط اجرای درست،  عامل 
شکوفایی صنعت برق معرفی می کند. اما رییس فدراسیون 
صادرات انرژی و صنایع وابسته بر این باور  است که بدون 
حضور بخش خصوصی در تدوین آیین نامه ها، این قانون 
راه به جایی نخواهد بــرد. تصویب قانون  رفع موانع تولید 
رقابت پذیر در مجلس شــورای اســالمی طی یک سال 
گذشته از سوی دولت پیگیری شــد. در  نهایت این قانون 
با پیشنهاداتی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد با 
اعمال تغییراتی، اول اردیبهشــت ماه  سال جاری از سوی 

مجلس و با تایید شورای نگهبان به دولت ابالغ شد . 
صــادق صیــاد، دبیــر کمیته حمایــت از ســاخت داخل 
ســندیکای برق در گفت وگو با »فرصت امروز« می گوید: 
اگر  آیین نامه های برخی مواد پیش بینی شــده در قانون، به 
دقت و هوشمندانه تعریف شــود، می تواند تاثیر مثبتی بر 

 صنعت برق داشته باشــد. تعداد زیادی از مواد این قانون 
نیــاز به آیین نامــه دارد که در انتظار تدوین آن از ســوی 
 دولت هستیم. وی اضافه می کند  : تمام شرکت های صنعت 
برق پیمانکار بوده و مطالباتــی از دولت دارند. وضعیت 
 بازپرداخــت این مطالبــات در قانون رفــع موانع تولید 
مورد بحث قرار گرفته  است  . براساس این قانون مکانیزم 

 بازپرداخت مطالبات یا تهاتر آنها مشخص شده  است . 
تعیین تکلیف نحوه پرداخت مطالبات بخش خصوصی

صیاد با اشاره به اینکه مواد یک تا سه قانون رفع موانع تولید 
دولت را موظف می کند که تحت یک ســری  راه کارهایی 
مطالبات بخش خصوصی را پرداخــت کند، از اصالح و 
تجدید نظر روی قوانین بانک ها براساس قانون  رفع موانع 
تولید خبر می دهد. وی می گوید: متاسفانه بانک ها تاکنون 
به دنبال کســب و کار خود بوده و  شــرکت داری می کنند 
اما در مواد 16 تا 24    قانون رفــع موانع تولید بنگاه داری 
بانک ها محدود شــده  است. دبیر  کمیته حمایت از ساخت 
داخل سندیکای برق ادامه می دهد: اگر دستورالعمل های 
این مواد از سوی دولت ابالغ  شود، سرمایه های مورد نیاز 
صنایع مختلف تامین می شود  . زیرا در حال حاضر بانک ها 
در بخش امالک اقدام به  سرمایه گذاری کرده و پولی برای 
توزیع میان تولیدکنندگان در اختیــار ندارند. وی اضافه 
می کند: براســاس  بندهای مختلفی از قانــون رفع موانع 
تولید، وضعیت مطالبات معوق بانکی و نحوه وصول آن 

نیز مشخص شده   است  . 
صیاد بــر این باور اســت که صنعت برق نیز مشــکالت 
جامعی مشابه سایر صنایع کشور دارد. اما حجم مطالبات 
 این صنعت از دولت، بیش از ســایر صنایع اســت. زیرا 
برق مشتری دولتی داشــته و این مسئله برای فعاالن این 
 بخش، مشــکل ایجاد می کند. وی اجرای کامل و صحیح 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را تنها خواسته  صنعت 
برق از دولت می داند. دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل 
ســندیکای برق تاکید می کند: از دولت  می خواهیم به این 
قانون بدون کم و کاســت، تبعیض و تفسیر به رأی عمل 
کند. زیرا با اجرای آن امنیت و  آرامش خاطر برای فعاالن 
بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. وی می گوید: در کشور 
قانون خوب کم نداشته ایم.  اما متاسفانه این قوانین خوب 
بعد از مدتی به دست فراموشی ســپرده شده اند. بنابراین 
دولت باید خــود را  موظــف بداند که قانــون رفع موانع 
تولید را اجرا کند. بخش خصوصــی نیز فرصت خوبی به 
دســت آورده که  مطالبات خــود را از طریق اجرای قانون 

پی گیری کند . 

خسارت دیرکرد فراموش نشود
مـحـمـد پـارسـا، رییس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته 
در گفت وگو با »فرصت امروز« در پاسخ به این  پرسش که 
آیا قانون رفع موانع تولید صنعــت برق را از رکود خارج 
می کنــد، می گوید: اگر منبع تامین بودجــه  برای پرداخت 
مطالبات در این قانون روشن شده  باشد همچنین خسارت 
دیرکرد بــرای مطالبات بخش خصوصی  که در شــش تا 
هفت سال اخیر پرداخت آن به تاخیر افتاده، در نظر گرفته 
شــود، صنعت برق متحول خواهد  شد. وی اضافه می کند: 
در حال حاضر خســارت دیرکرد پــول پیمانکاران، دو تا 
سه برابر اصل بدهی است. اگر  بودجه کافی برای پرداخت 
مطالبات وجود داشــته باشــد، مشــکالت پیمانکاران و 
تولیدکنندگان حل می شــود. در  غیر این صورت اگر محل 
تامین بودجه یا خســارت در قانون مشخص نشده باشد، 

تغییری در وضعیت صنعت  ایجاد نخواهد شد  . 
رییس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایجاد محدودیت 
در بنــگاه داری بانک هــا را هــم عاملی برای آزاد شــدن 
 سرمایه های بانکی و تامین ســرمایه در گردش بنگاه های 
خصوصی معرفی می کند. وی تاکیــد می کند: دولت باید 
 از نظرات بخــش خصوصی برای تدویــن آیین نامه های 
بندهای مختلف قانون رفع موانع تولید استفاده کند. زیرا 
 اگر دولت به تنهایی آیین نامه بنویســد، ممکن اســت این 
آیین نامه ها اجرا نشــود. پارســا ادامه می دهد: امیدوارم 
 همان گونه که دولت اعالم کرده که قصد دارد همه چیز را به 
بخش خصوصی واگذار کند، تدوین آیین نامه های  قانون 
رفــع موانع تولید را هم با حضــور بخش خصوصی انجام 
دهد. وی می گوید: به اجرای این قانون خوش بین  هســتم 
زیرا دولت راه دیگری برای برون رفت از مشکالت فعلی 

پیش رو ندارد . 

ایسنا/  

 " واقعی ســازی قیمت انرژی" روی 
میز کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی  

نایب رییس کمیســیون انــرژی اتاق بازرگانــی تهران 
مهمترین دغدغه های این کمیسیون را عنوان و اظهار کرد: 
 مهمترین موضوعی که کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی 
تهــران به دولت مطرح خواهد کرد "واقعی ســازی قیمت 

 انرژی" است  . 
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اخبار صنعت برق

اخبار صنعت برق

حمیدرضا صالحی درباره اولویت های اصلی کمیسیون  
انرژی و محیط زیســت اتــاق بازرگانی تهــران گفت: 
در  کمیســیون انرژی اتــاق در زمینه نفــت،گاز، برق و 
حوزه های مختلــف انــرژی برنامه ریزی هایی صورت 
گرفته و  فعالیت اعضای کمیســیون در چنــد کارگروه 

مختلف متمرکز شده است  . 
وی افزود: در حــوزه انرژی مهمتریــن موضوعی که با 
آن روبرو هســتیم موضوع اقتصاد انرژی است. اگر در 
رابطه  با اقتصاد انرژی و واقعی سازی انرژی حرکتی را 
در کشور با شیب تعریف شده ای نداشته باشیم به سمتی 
 می رویم که وضعیت نامطلوبی در بخش انرژی برای ما 
رقم خواهد خورد و ســرانه مصرف انرژی مان افزایش 

 می یابد  . 
این کارشــناس حوزه انرژی دربــاره مهمترین دغدغه 
کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: مهمترین 
 موضوعی که در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با 
دولت مطرح خواهیم کرد "واقعی سازی قیمت انرژی" 
 اســت، چرا که این واقعی سازی اســت که می تواند از 
قاچاق سوخت که امروز حدود هفت میلیارد دالر است 

 جلوگیری کند  . 
بــه گفته وی هفت میلیــارد دالر مبلغ قاچاق ســوخت 
می تواند جزو درآمد های دولت قرار گیرد و قدرت خرید 

 مردم را افزایش دهد  . 
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: از ســوی دیگر واقعی سازی قیمت انرژی می تواند 
از  رانت خــواری و ویژه خواری جلوگیــری کند و این 
انرژی را صرف ارزش افزوده در کشــور کنیم. همچنین 
به  کاهش تلفات انرژی در شبکه های برق کمک خواهد 

کرد  . 
صالحی گفت: در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
ســعی می کنیم با وزارت نیــرو همکاری هایی داشــته 
باشیم  که از ظرفیت ها و فاینانس بخش خصوصی برای 

جلوگیری از هدر رفتن تلفات برق استفاده کنیم  . 
وی با تاکید بر اســتفاده از انرژی هــای نو تصریح کرد: 
باید از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش 
 انرژی های نو استفاده شود. یکی از هدف های کمیسیون 
که در گذشــته هــم آن را دنبــال می کردیــم، افزایش 

 ظرفیت های نیروگاه های انرژی های نو است  . 

اتاق تهران/ در نشســت کمیســیون انرژی و محیط زیست 
مطرح شد

رونمایــی از مهمتریــن وظایــف 
کمیسیون در دوره هفتم

دومین نشست کمیســیون انرژی و محیط زیست اتاق 
تهران صبح دوشنبه در حالی برگزار شد که اعضای آن به 
 بررسی اولویت ها و برنامه های کمیسیون در دوره فعلی 
پرداختند و با طرح موضوع انتخاب تشکل های مربوط 
به  حوزه انرژی و محیط زیست که می توانند به جلسات 
کمیسیون دعوت شوند، تصمیم گیری نهایی در خصوص 

 آن را به نشست بعدی موکول کردند. 
در دومین نشســت کمیســیون انرژی و محیط زیست 
مقرر شــد معاون علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
برای  حضور در یکی از جلســات آتی کمیسیون انرژی 
و محیط زیست دعوت شــود. در این نشست، اعضای 
کمیسیون  انرژی و محیط زیســت با بحث و تبادل نظر 
روی شرح وظایفی که برای این کمیسیون تدوین شده، 

روی موارد  زیر به جمع بندی رسیدند: 
 - بررسی چگونگی گذر از بحران تحریم در حوزه انرژی 

و ارائه راهکارهای مناسب برای دوره پسا تحریم
 - بررســی راهکارهــای اجرائــی شــدن رفــع موانع 
سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی در حوزه انرژی 

و رفع  موانع کسب و کار برای فعاالن این حوزه
 - افزایش بهــره وری در حوزه انــرژی از طریق کاهش 
شدت انرژی و تلفات در شبکه های برق، آب، گاز و ... . 

 - تهیه نقشه راه انرژی کشور
 - بررســی و مطالعات کارشناسی توانمندی های بخش 
خصوصــی در زمینه اجــرای پروژه های نفــت و گاز و 
 پتروشــیمی و رفع موانع مربوط به بومی شدن نیازهای 

تجهیزاتی حوزه نفت و گاز
 - اجرای بهتر اصل 44 در بخش انرژی با هدف توانمند 

کردن فعاالن این بخش
 - تشــکیل کمیتــه مشــترک همکاری هــای اتــاق با 
وزارتخانه های نفت، نیــرو و صنعت و تجارت با هدف 
شناحت  صحیح فرصت های پیش رو و مشکالت حوزه 

نیرو. 
 - بررسی مشکالت مشاوران، سازندگان و پیمانکاران 
بخــش خصوصی در حــوزه انــرژی و تدویــن موارد 
جمع بندی  شده با هدف طرح در کمیته های مشترک اتاق 

تهران با وزرای نفت و نیرو
 - چگونگی حضــور موثر و توانمند بخش خصوصی در 

تجارت انرژی
 - ایجاد توازن میــان امنیت انرژی، رشــد اقتصادی و 

حفاظت از محیط زیست
 - در نهایــت مقرر شــد این مــوارد در جلســه بعدی 
کمیسیون مورد بازنگری نهایی قرار گیرد و مسایلی که 

در  اولویت هستند مشخص شود. 

تسنیم/  باعاملیت بانک ملی؛

فروش 1000 میلیارد تومان اسناد 
خزانه اسالمی برای پرداخت طلب 

پیمانکاران آغاز شد  

واگذاری 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی از 
امروز چهارشنبه)سوم تیر ماه( تا 31 تیرماه سال جاری 

 در شعب منتخب بانک ملی ایران آغاز شد.  
به گزارش گروه اقتصادی »خبرگزاری دانشجو«؛ بانک 
ملی بــه عنوان بانک عامــل از طرف خزانــه داری کل 
کشور،   10 هزار میلیارد ریال اســناد خزانه اسالمی را 
به منظور پرداخت بخشی از بدهی دولت )دستگاه های 
اجرایی(  به طلبکاران غیردولتی )پیمانکاران( از طریق 
شعب منتخب مرکزی، اســکان و هفتم تیر تا تاریخ 31 

تیر ماه  جاری واگذار خواهد کرد. 
  براین اساس، اســناد خزانه اسالمی پیمانکاران وزارت 
نیرو در شعبه اسکان، پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی 
 در شعبه مرکزی و پیمانکاران وزارت کشور، ورزش و 
جوانان و آموزش و پرورش در شــعبه میدان هفتم تیر 

 واگذار خواهد شد. 
  قیمت اســمی هر یک از ایــن اوراق مبلغ یک میلیون 

ریال و سررسید آن 23 اسفند ماه امسال است. 
  اسناد فوق فاقد کوپن سود علی الحساب بوده و تنها در 
سررسید مبلغ اسمی این اوراق به دارندگان آنها  پرداخت 
خواهد شــد. الزم به ذکر است اســناد مذکور با نام بوده 
و معامله ثانویه آنها قبل از سررســید از طریق  شــرکت 

فرابورس انجام می پذیرد. 
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فارس/ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درگفتوگو با فارس:
کمتر از 20 درصد اقتصاد دســت 

بخش خصوصی است

نایــب رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفــت: دولت طی 
دهه هــای اخیر بخــش خصوصــی را بــازی نداده اند 
تا جایی که بــه اصرار ایــن بخش تنهــا در 20 درصد 
اقتصاد مشارکت دارد و اکنون70درصد بودجه جاری 

کشورصرف هزینه جاری دولت می شود.
محســن جاللپور در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی 
خبرگــزاری فارس، در مــورد همدلــی وهمزبانی بین 
دولت و بخش خصوصی واینکه آیا دولت تاکنون بخش 
خصوصی را در کارهای اقتصادی کشور راه داده است، 
اذعان داشــت: واقعیت این است که طی دهه های اخیر 
بخش خصوصی کاًل نتوانســته در بیــش از 20 درصد 
اقتصاد کشــور وارد شــود که آنهم با اصرار خود بخش 

خصوصی بوده است.
وی ادامــه داد: باتوجه بــه اینکه از دهــه 1340 به بعد 
بودجه کشور کاماًل وابسته به نفت بوده رویکرد دولتها 
تغییرکرده وخیلی به بخش خصوصی اهمیت داده نشده 
اســت، درحالیکه درآمد دولت در زمان قاجار از محل 

خراج )مالیات( و تولید بخش خصوصی بوده است.
نایب رئیس اتــاق بازرگانی ایران بابیــان اینکه امروز 
70 درصد بودجه جاری کشور صرف هزینه های دولت 
می شــود، افزود: علیرغم تأکید مقام معظم رهبری این 

مسئله رو به افزایش هم نهاده است.
جاللپور با انتقاد از حضــور کمرنگ بخش خصوصی 
در کمیته ها، شــوراها و مجامع تصمیم گیری اقتصادی 
خاطرنشان کرد: دراغلب کمیته ها ازجمله شورای پول 
و اعتبار یا شــورای عالی صادرات بیش از 80 درصد 
اعضــا از مدیران دولتــی هســتند، درصورتی که قرار 
است درمورد شرایط اقتصاد و بخش خصوصی کشور 

تصمیم گیری شود.
وی همچنیــن درمورد اســتفاده از ظرفیــت اقتصادی 
بخــش خصوصی ســایر اســتان ها درتصمیم ســازی 
اقتصادی،گفــت: در دوره هــای قبــل اعضــای هیأت 
نماینــدگان اتــاق ایــران کــه متشــکل از نمایندگان 
شهرستانها بوده اند، فقط حق رأی داشتند، اما در 8 سال 
اخیر حضور این افراد درمجامع تصمیم گیری پررنگ تر 

شده است.

وی پیشــنهاد داد تــا هنگامــی که درمــورد وضعیت 
اقتصادی مرتبط با هر اســتان قرار اســت تا تصمیمی 
گرفته شــود حتمــًا نماینــده بخش خصوصــی و اتاق 
بازرگانی آن استان نیز در تصمیم گیری ها به کار گرفته 

شود، اتفاقی که اکنون کمتر می افتد.

اتاق تهران/ اجرای تفاهم نامه اتاق تهران و ثبت شرکتها؛

خدمت تازه اتاق تهران برای فعاالن 
اقتصادی

درحالیکه چند ماهــی از انعقاد تفاهمنامــه اتاق تهران 
و اداره ثبــت شــرکتها میگــذرد، واحــدی بــه عنوان 
ثبت شــرکتها در اتاق تهران تشــکیل شــده کــه آماده 

خدمات رسانی به اعضای اتاق تهران است.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران، بنابر آنچــه در تفاهم نامه میان اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معادن و کشــاورزی تهــران و اداره کل ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجاری مقرر شده است، 
تســهیالتی برای اعضای اتاق درمورد امور جاری انها 
با ثبت شرکت ها فراهم شده و شرکت های دارنده کارت 
بازرگانی می توانند امور مربوطه را از طریق واحد امور 

ثبت شرکت ها در اتاق تهران پیگیری کنند.
درحــال حاضر این واحد اتاق تهــران خدماتی از قبیل 
مشــاوره و آمــوزش در تهیه و تنظیم صورتجلســات 
و تصمیمات شــرکتها، ممیزي صورتجلســات، ورود 
اطالعات تصمیمات صورتجلســات به ســامانه ثبت 
شــرکتها، ارســال مدارک به اداره مذکــور و پیگیري 
صورتجلسات در اداره ثبت شــرکتها تا حصول نتیجه 

نهایی و اعالم به متقاضی را انجام می دهد.
اتاق تهران برابر برنامه بلندمدت خود برای گسترش و 
توسعه خدماترسانی هدفمند به اعضا این خدمات را به 
صورت کاماًل رایــگان انجام میدهد و دارندگان کارت 

بازرگانی میتوانند از این خدمات بهره مند شوند.
)متقاضیــان و اعضــای محتــرم کــه نیازمند کســب 
اطالع بیشتر در این زمینه هســتند می توانند با شماره 

88725780 تماس بگیرند.

فارس/ رئیس کنفدراسیون صادرات درگفت وگو با فارس:

جــای خالی بخــش خصوصی در 
سیاستگذاری صادرات

رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید: در شورای عالی 
صادرات صندلی برای تشــکل تخصصی صادرات در 
نظر گرفته نشده و تصمیم گیری در این حوزه بدون نظر 

بخش خصوصی صورت می گیرد.
محمدالهوتــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، در پاســخ به اینکه طبق آخرین آمار 
همچنان 10 کاالی اول صادراتی مربوط به محصوالت 
پتروشیمی اســت و برای توسعه صادرات غیرنفتی چه 
راهکاری پیشرو دارید؟ اظهار داشت: تا دو سال گذشته 
برای بررسی ظرفیت های صادراتی بین سازمان توسعه 
تجــارت و کنفدراســیون صادرات هــردو هفته یکبار 
جلساتی برگزار می شد تا نظر بخش خصوصی به دولت 
برای رفع موانع انتقال داده شود، اما متأسفانه از دو سال 

اخیر این جلسات دیگر برگزار نشد.

جای خالی بخش خصوصی در شورای عالی صادرات
وی ادامــه داد: همچنین با احیای مجدد شــورای عالی 
صادرات تنهــا یک نماینده از بخش خصوصی و آن هم 
رئیس اتاق ایران حضور می یابد و هیچ جایگاهی برای 
تشکلهای تخصصی مانند کنفدراسیون صادرات که به 
مشــکالت صادرکنندگان واقف اســت در نظرگرفته 
نشده است و در نتیجه بســیاری از تصمیمات در حوزه 
صــادرات بدون نظــر واقعی بخــش خصوصی گرفته 

می شود.

تولید و صــادرات کاال با ارزش افزوده با مشــارکت 
سرمایه گذار خارجی

الهوتی با بیان اینکه ما در بســیاری از حوزه ها مزیت 
صادراتی داریم، خاطرنشــان کرد: همــواره صادرات 
کاالهای خام و بدون ارزش افــزوده یکی از دغدغه ها 
بوده اســت درحالیکه در حوزه فرش دســتباف، چرم، 
خشکبار، ســنگ های صنعت ســاختمان و سنگ های 
گرانقیمت مزیت های بســیار زیادی داریم که در جهت 

تولید با ارزش افزوده می توان حرکت کرد.
وی توســعه صادرات غیرنفتی را عاملی بــرای ایجاد 
رونق در بخش تولید، ایجاد اشتغال و درآمد برای دولت 
دانســت و گفت: حتی بارها گفته ایم میتــوان با جذب 

 اخبار  اقتصادی 
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سرمایه گذار خارجی به شــرط آنکه مشارکت دوسویه با 
تولیدکننده ایرانی داشته باشد کاال با هدف صادرات تولید 
کرد و سرمایهگذار خارجی خود می تواند عاملی هم برای 

تأمین سرمایه و هم بازاریابی صادراتی در کشورها باشد.
رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران بــه قانون جذب 
سرمایهگذار خارجی در کشور اشاره کرد وگفت: قانون ما 
این اجازه را به ســرمایه گذار خارجی میدهدکه صددرصد 
شــرکتی را به نام خود ثبــت کرده و با اســتفاده از نیرو و 
انرژی ارزان تولید خود را ببرد بدون آنکه بهره ای برای ما 
داشته باشد. درحالیکه باید قانون به گونه ای باشد که طرف 

خارجی ملزم به مشارکت با تولیدکننده ایرانی باشد.

ســردرگمی ســازمان امور مالیات بر نحوه بازگرداندن 
مالیات بر ارزش افزوده صادرات

الهوتی درمــورد اخذ مالیات بر ارزش افــزوده از محل 
صادرات بــا انتقاد از اینکه هنوز ســازوکار مشــخصی 
بــرای آنکه از چه کاالیــی این مالیات گرفته شــود و در 
چــه زنجیره ای اتفــاق بیفتد، وجود نداشــته و ســازمان 
امور مالیاتی نمیداند کــه باید این مالیــات را چگونه به 

صادرکننده بازگرداند.
وی همچنین با انتقاد از تغییر نرخ سود سپرده و تسهیالت 
در بانک ها گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها 
نرخ سود سپرده های کوچک را کاهش دادند اما به عناوین 
مختلف از پایین آوردن نرخ ســود تسهیالت شانه خالی 

می کنند.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق تهــران کار به جایی 
رســیده که برخی بانک ها حتی بانک ها دولتی 10 تا 20 
درصد مبلغ وام را مسدود و به عنوان سپرده قرض الحسنه 

نزد خود نگه می دارند .

بانک ها مصوبه شورا پول و اعتبار را دور میزنند
وی گفت: با احتســاب این موارد سود تسهیالت تا 28 
درصد هم می رســد که بــرای تامین مالــی صادرکننده، 
واردکننده و حتی تولیدکننده مقرون به صرفه نیســت و 
به گونه ای بانک ها مصوبات شورای پول و اعتبار را دور 

میزنند.

مهر/ 

دریافت روادید مکــرر عراق برای 
تجار ایرانی

شــرایط دریافت روادید مکرر سفر به عراق برای تجار و 

پیمانکاران ایرانی فعال در بازار این کشور، از سوی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعالم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براســاس دســتورالعمل جدید 
اتاق ایــران آن دســته از مدیران، پیمانــکاران و فعاالن 
اقتصادی که برای پیگیری تعهدات خود نیاز به دریافت 
روادید مکرر از سفارت عراق در تهران دارند، برای احراز 
معرفینامه باید سه مدرک را تهیه و به اتاق بازرگانی که در 
آن عضو هستند تحویل دهند. این مدارک شامل مدارک 
مربوط به شــرکت ثبت شــده در عراق، قــرارداد معتبر 
تجاری با طرف عراقی وتشخیص ضرورت اخذ روادید 

مکرر از سوی اتاق شهرستان مربوطه است.
براســاس اعالم اتاق ایران، اتاق شهرســتان باید پس از 
بررســی دقیق مــدارک متقاضی و احراز شــرایط فوق، 
مدارکــی را جهت معرفی فعــال اقتصــادی متقاضی به 
سفارت عراق به اتاق ایران ارسال کند. این بسته مدارک 
باید شــامل: معرفینامه اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه 
با ذکر درخواســت روادید مکرر، تصویر کارت بازرگانی 
معتبر متقاضی، تصویرگذرنامه متقاضی که حداقل شش 
ماه اعتبار داشته باشــد و فهرست شش ماه آخرین حقوق 

دریافتی برای کارمند شرکت باشد.
پس از اینکه مدارک به اتاق ایران ارســال شود برای اخذ 
ویزای مکرر به سفارت عراق ارســال خواهد شد و امور 

مربوط به آنان انجام خواهد شد.

بانک مرکزی/ 

تولید  قانــون رفــع موانــع  ابالغ 
رقابت پذیر

بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به منظور 

اجرا به نظام بانکی کشور ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دولت در ســال 
گذشته در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی 
بر رشد پویای درونزا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی 
و با هدف خروج غیر تورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل 
عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شــده بود، برنامهها 
و تدابیــر مختلفی را به مورد اجرا گــذارد که از جمله آنها 
ارایه الیحه یک فوریتی»رفع موانــع تولید رقابتپذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد رفع معضالت و موانع 
فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از 

رکود و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی بود.
الیحه مذکــور با همــکاری و تعامل مثبــت نمایندگان 

مجلس شــورای اســالمی یکم اردیبهشــت ماه 94 در 
مجلــس شــورای اســالمی تصویــب و در جلســه نهم 
اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید 

واقع شد.
تکالیف و مسئولیتهای متعددی در قانون مذکور برعهده 
نظام بانکی کشــور نهاده شده اســت، بر این اساس بانک 
مرکزی یک نســخه از قانــون مذکور موضــوع ابالغیه 
شــماره 21925 مورخ 1394/2/27 ریاست جمهور 
به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از 

آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابالغ کرد.

اتاق تهران/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد:

هفت خــوان انتقــال ارز حاصل از 
صادرات به ایران

عضو هیات نماینــدگان اتاق بازرگانــي، صنایع، معادن 
و کشــاورزي تهران با انتقاد از عملکرد بانک ها و برخي 
بخشــنامه های بانکي عنوان کرد که بعــد از پرداخت ارز 
حاصل از صــادرات به بانک این انتظار وجود دارد که در 
داخل بتوان ســریعًا همان ارز را تحویل گرفت اما بجاي 
تحویل ارز، معادل ریالي آن را پرداخت میکنندکه آنهم با 

محاسبه نرخ رسمي است.
»ســیدرضي حاجــي آقامیــري« در مــورد مشــکالت 
تجــارت خارجي در شــرایط فعلي گفت: نقــل و انتقال 
ارز همچنان مشــکل اصلي تجارت اســت. به خصوص 
اینکه در بخش صادرات برخي بخشــنامههاي داخلي نیز 
مشکلساز اســت. بانک مرکزي در بخشــنامه اي اعالم 
کرده کــه صادرکننــدگان، ارز حاصل از صــادرات را از 
طریق بانک هایي وارد کنند که در این مدت توانســته اند 
از زیر فشــار تحریم خارج شــوند. مقصــود بانک هاي 
ایراني هستند که با پي گیري امور حقوقي از تحریم خارج 
شــده اند. این تصمیم غیرکارشناسي است و امکان تحقق 

آن براي صادرکنندگان وجود ندارد.
به گزارش ســایت اتــاق بازرگانــي، صنایــع، معادن و 
کشاورزي تهران، رضي میري که با سایت خبري صداي 
اقتصــاد گفتوگو کرده اســت، افزود: بانک هــاي ایراني 
خارج از تحریم در همه کشــورهایي که به آنها صادرات 
داریم، فعالیت ندارند. ضمن اینکه بســیاري از مشتریان 
کاالهاي صادراتي حاضر نیستند به بانک هاي ایراني پول 
بپردازند. حتي اگر این شرایط فراهم باشد و بانک ایراني 
درکشــور هدف فعال باشــد و بتوان ارز را به آن سپرد، 
بازهم مشــکالت زیادي که در همکاري بــا بانک براي 

اخبـار اقتصـادی
 اخبار  اقتصادی 
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اخبـار اقتصـادی
صادرکنندگان بوجود میآیــد موجب عدم تمایل به این 

کار میشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: همکاري 
با این بانک ها بروکراسي و پیچیدگي زیادي دارد. بعد 
از پرداخــت ارز به بانک در کشــور هــدف این انتظار 
وجود دارد که در داخل بتوان سریعا همان ارز را تحویل 
گرفت اما معموال این فرایند طوالني میشود و از طرف 
دیگر بجاي تحویل ارز، معــادل ریالي آن را پرداخت 

میکنندکه آن هم با محاسبه نرخ رسمي است.
عضو هیــات مدیــره کنفدراســیون صــادرات ایران 
خاطرنشان کرد: صادرکنندگان با نرخ واقعي که در بازار 
آزاد حاکم اســت، کار میکنند به همین دلیل فروش ارز 
با نرخ مبادلهاي بعد از طي کردن این مراحل سخت در 
انتقال پول، اصاًل منطقي نیســت. ضمن اینکه از بانک 
انتظــار میرود که همان ارزي کــه تحویل میگیرد را در 
ایران تحویل بدهد نه اینکــه ارز بگیرد و ریال تحویل 

بدهد.
او گفت: مشکالت صادرات در زمینه انتقال ارز بسیار 
زیاد است در این شرایط صدور چنین بخشنامههایي از 
ســوي بانک مرکزي نشــان میدهد که تحلیل دقیقي از 
وضعیت واقعي وجود ندارد. انتظار این است که بانک 
مرکزي و سایر نهادهاي دولتي با شنیدن نظرات بخش 

خصوصي به فهم مشترکي از شرایط برسند.

خبرآنالین/ 

جایگاه ایران در تازه ترین رتبه های 
اعالم شده اقتصادی

جایــگاه ایران در رتبه بندی های اعالم شــده توســط 
نهادهای بین المللی در حوزه اقتصاد طی ســالهای اخیر 
تحت تاثیــر عوامل مختلفــی دارای افــت و خیزهای 

خاصی بوده است.
رتبه هر کشور شــاخصهای جهانی در شکلدهی نگرش 
کلی به آن سرزمین به شدت مؤثراست. سرمایه گذاران، 
فعاالن اقتصادی و گردشــگران هم در انتخاب شــرکا 
و مقاصد خــود نیم نگاهی به این شــاخص ها و جایگاه 

هرکشور در رتبه بندیها دارند.
درحوزه اقتصادی نیز همین شــرایط حکمفرما اســت؛ 
جایگاه هرکشــوردررتبه بندیهایی که در مورد مسائل 
اقتصادی صورت مــی گیرد، نقش موثــری در تعیین 

گستره و عمق نفوذ تجاری و اقتصادی آن کشور دارد.
رتبه جمهوری اســالمی ایران طی سالها یا خیر به علل 

مختلــف در رتبه بندیهــای گوناگون افــت و خیزهای 
فراوانی داشته است اما از نظر شاخصهای اقتصادی و در 
رتبه بندیهایی که بر مبنای این شاخصها انجام می شود، 
وضعیت کشورمان متأســفان چندان مطلوب نیست. 
نگاهی گذرا به رتبه ایران در چند شاخص اقتصادی این 

واقعیت را تأیید میکند.

شاخص رقابت صنعتی 
)Competitive Industrial Performance(

تازه ترین نتایج اعالم شده برای این شاخص مربوط به 
ســال 2011 میالدی است. این شاخص در میان 136 
کشــور جهان اندازه گیری می شــود و در سال 2011 
میالدی رتبه ایران درمیان 136 کشور 59 اعالم شده 

است.

شاخص رقابت پذیری جهانی 
)Global Competitiveness Index(

تازه ترین فهرست اعالم شده از این شاخص مربوط به 
سال 2014 میالدی اســت. 144 کشور جهان در این 
شــاخص مورد ارزیابی قرار می گیرنــد. در رتبه بندی 
ســال 2014 ایران در جایگاه 83 از میان 144 کشور 

قرار دارد.

شاخص توانمندی تجارت 
)Enabling Trade Index(

کشــورها از نظر توانمندی تجاری آخرین بار در سال 
2014 میالدی مــورد ارزیابی قرارگرفتــه اند. دراین 
ارزیابی 138 کشور از نظر قدرت تجاری بررسی شده 
اند. رتبه ایران در این شاخص از میان 138 کشور 131 
اعالم شده که یکی از نامناسبترین رتبه های کشورمان 

در شاخصهای اقتصادی است.

شاخص توسعه انسانی 
)Human Development Index(

شــاخص توســعه انســانی اگرچه درظاهر ارتباطی با 
مسائل اقتصادی ندارد، اما بررسی مؤلفه هایی که در این 
شــاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند نشان می دهدکه 
نقش مســائل رفاهی و اقتصادی در آنها بسیار پررنگ 

است.
این شــاخص آخرین بار در ســال 2013 میالدی در 
جهان اندازه گیری و نتایج آن اعالم شــده است. 187 
کشــور در این سال از نظر شــاخصهای توسعه انسانی 
بررسی شده اند و جمهوری اسالمی ایران توانسته است 

رتبه 75 را به خود اختصاص دهد.

شاخص آزادی اقتصاد
)Index of Economic Freedom(

شاخص آزادی اقتصاد ازجمله شاخصهای مهمی است 
که ســرمایه گذاران خارجی در انتخاب مقاصد سرمایه 
گذاری خود به آن توجه می کنند. شرایط کشورمان در 

این شاخص متأسفانه اصال مطلوب نیست.
شــاخص آزادی اقتصــاد آخرین بار در ســال 2014 
میالدی اندازه گیری و نتایج آن منتشرشــده است. در 
این ارزیابی 186 کشــور مورد بررسی قرارگرفته اند. 
ایران درمیان این کشــورها رتبه 173 را از نظر آزادی 

اقتصاد به خود اختصاص داده است.

ایسنا/ دبیر اتاق مشترک بازرگاني ایران و عراق اعالم کرد

پیمان پولــي دوجانبه با عراق هنوز 
اجرا نشده است

دبیر کل اتاق بازرگاني مشــترک ایران و عراق درباره 
آخرین وضعیت برقــراري پیمان پولــي دوجانبه بین 
ایران و عراق گفت: پیمان هاي پولي دو جانبه و همچنین 
ســپرده گذاري متقابــل بانک هاي مرکزي دو کشــور 

اجرایي شده اما هنوز به مرحله عملیاتي نرسیده است.
جهانبخش سنجابي شــیرازي در گفت وگو با خبرنگار 
ایسنا، اظهارکرد:سپرده گذاري در هر دو سمت انجام و 
بانک عامل طرفین نیز تعیین شــده و توافقات الزم در 

این زمینه انجام شده است.
وي با بیان اینکــه یکي از الزامات ایجاد پیمانهاي پولي 
دوجانبه این اســت که بانک هاي مرکزي دو کشور نزد 
یکدیگر اعتبار داشته باشــند، ادامه داد: غیر از موضوع 
پیمانهــاي پولــي دو جانبــه، صــدور ضمانتنامه براي 
شــرکتهاي ایراني در عراق از موضوعات مطرح شــده 
است که درحال حاضر بانک مرکزي این موضوع را نیز 

در دستورکارخود قرارداده است.
دبیرکل اتاق بازرگاني مشترک ایران و عراق در پاسخ 
به این ســوال که در حال حاضر تبــادالت تجاري بین 
ایران و عراق براســاس چه واحد پولي انجام مي شود؟ 
گفت: معامالت تجاري با عراق به صورت ریالي انجام 
مي شود. البته بخشــي از معامالت هم با دالر صورت 
مي گیرد اما چون اساســا بخشــي از مبادالت ایران با 
عراق به شــکل پیله وري انجام مي شود، هرچند مالک 
محاســبه نرخ تبدیل دینار و ریال، دالر است اما عمال 
پرداخت ها به صورت دینار اســت یا براســاس مرجع 
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ریــال پرداختي بــه دالر تبدیل و ازطریــق صرافي بین 
دوطرف ردوبدل مي شود.

ســنجابي شــیرازي درباره این نقد که ایجاد پیمان پولي 
دوجانبه با عراق به دلیل اینکه تراز تجاري ایران نســبت 
به عراق مثبت است نمي تواند اقدام منطقي باشد، عنوان 
کرد: این نقد مي تواند درست باشد، چون یکي از الزامات 
برقراري تجــارت دوجانبه برخــورداري از تراز تجاري 
متعادل اســت. زماني که تراز تجــاري ایران با عراق 95 
درصــد به نفع ایران اســت مفهــوم آن این اســت که در 
تسویه حساب بانک هاي مرکزي در میان مدت به مشکل 

برمي خوریم.
وي اظهارکرد: اگر بانک هاي مرکزي دوطرف بتوانند این 
پیمان دوجانبه را به سمت برقراري پیمان چندجانبه ببرند 

مي تواند نتایج مثبتي در بلندمدت داشته باشد.

ایرنا/ رییس اتاق ایران عنوان کرد،

تقویت تشکل های بخش خصوصی 
در طول چندسال گذشته

تهران - ایرنا – رییس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران، حضور پررنگ تشکل ها درانتخابات 
دوره هشــتم را بیانگر تقویت جایــگاه آنها در طول چند 
سال گذشته دانســت و گفت: این موضوع باید سرفصلی 
برای آغاز فعالیتهای جدید باهدف بهتر شدن جایگاه آنها 

باانگیزه ای مضاعف به شمارآید.
به گزارش خبرنــگار اقتصادی ایرنا، محســن جاللپور 
روز یکشــنبه در نخســتین نشســت هیات رییس دوره 
هشتم اتاق بازرگانی ایران با محوریت توسعه تشکلها در 
رویکرد و برنامه های جدیــد، افزود: اصلی ترین برنامه و 
هدف در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران ارتقای 

جایگاه بخش خصوصی درکشــور اســت که اگر درطول 
این سالها نتوانستیم اتاق و بخش خصوصی را تا آنجا که 
باید برسانیم، تنها به این دلیل است که ازحضور و قابلیت 

تشکلها غافل بودیم.
وی با تاکید و تعامل بین تشــکلها و اتاق ایران، تصریح 
کرد: باید زمینه ها برای حضور و نقش آفرینی تشــکل ها 
فراهم شــود تــا از این طریــق شــرایط بالندگی بخش 
خصوصــی را به وجودآوریــم. امروز متاســفانه به دلیل 
بــی توجهی ها به ظرفیــت بخش خصوصــی و مجموعه 
داشته های آن با چیزی که باید باشد، فاصله بسیاری وجود 
دارد. بنابراین اصلیترین برنامه دوره هشتم اتاق ایران را 

به موضوع تقویت تشکل ها اختصاص دادیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران ســپس بر ضرورت باز شدن 
مسیر برای حرکت تشــکلها و واگذاری امور ملی به آنها 
و در مقابل باال بردن حس پاســخگویی تشکلها متناسب 
با وظایف محوله تاکید کرد و اظهار داشــت: به طور حتم 
بخشی از کارهای تحقیقاتی و بین المللی که باید از سوی 
اتاق انجام شود به تشکلها واگذار خواهد شد البته در قدم 
نخســت باید ظرفیت موجود در هر کدام از تشــکل ها را 

شناسایی کنیم.
جاللپور یادآور شــد: برای رســیدن به اهداف و تحقق 
برنامه ها و ارتقای اتاق و درکنار رفع نیاز جامعه، چاره ای 
جز ارزش دادن به تشکلها نداریم؛ باید تشکلها را در امور 
اجرایی دخیل کرده و حس پاسخگویی را در آنها تقویت 

کنیم.
وی در ادامه ســخنان خود به موضوع انتخابات و حضور 
موثر و پررنگ تشــکلها در این عرصه اشاره کرد و گفت: 
تشــکلها برای نخســتین مرتبه با تحرک و پویایی بسیار 
باالیی در انتخابــات هیات نمایندگان و هیات رئیســه 
حضور داشــتند که این می تواند نشــان دهنــده تقویت 
جایگاه آنها نسبت به دوره های قبل باشد. این برای اولین 

بار است که یک گروه هفت نفره توانست به طور کامل با 
رأی اکثریت هیات نمایندگان سکانداری اتاق را برعهده 

بگیردکه این وظیفه ما را دو چندان می کند.
نایب رییس اتاق ایران نیز بر ضرورت حمایت بیشتر و 
بهتر از تشــکلها و تقویت جایگاه آنها تاکید کرد و گفت: 
در اتــاق تهران نیز به این موضوع توجه جدی شــده و در 
تالش هستیم که با کمک آنها گروه نمایندگان اتاق که در 
جلسات و کمیسیونهای مختلف مجلس و دولت حضور 

می یابند، آگاهی بیشتری نسبت به مسائل پیدا کنند.
مسعودخوانساری تصریح کرد: به طور قطع با کمک این 
شیوه می توانیم از تداوم چالش ها و معضالت موجود در 
اقتصاد کشور جلوگیری کرده و جایگاه بخش خصوصی 

را ارتقا دهیم.

دوره هشتم دوره تشکلهاست
نایب رییس اتاق ایران بابیان اینکه نام دوره هشــتم باید 
دوره تشکلها در نظر گرفته شود، گفت: متناسب با حضور 
تشــکلها در انتخابات، اتــاق باید در ایــن دوره در کنار 
تشکلها و تشــکلها نیز در کنار اتاق شرایط متفاوتی خلق 

کنند.
پدرام ســلطانی ادامه داد: در دوره گذشته افزایش تعداد 
تشکلها مورد توجه بود که خوشبختانه اقدامات جدی در 
همین راســتا صورت گرفت. این اعتماد به نقش تشکلها 
سرمایه ای استثنایی است که با جدی گرفتن آن و تقسیم 
کار بین اتاق و تشکلها به حل مشکالت بخش خصوصی 

می انجامد.
نایب رئیس اتاق ایران به شــکل گیری فدراســیون ها و 
کنفدراســیون ها اشــاره کرد و گفت:  یکپارچه ســازی و 
ســاماندهی تشــکلها قدرت آنها را باال می برد و اینگونه 
می توانند مدیریت کننده چانه زنی های بخش خصوصی 

با دولت باشند.
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جناب آقای مهندس صادق نیت حقیقی
ریاست حمرتم رشکت قم آلیاژ

با کامل تأسف و تأثر درگذشت جناب آقای مهندس تقی شامهرادی را خدمت جنابعالی 
و خانواده حمرتم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، علو 

درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی آرزومندیم.

جناب آقای مهندس علی اوسطی آشتیانی
مدیرعامل حمرتم رشکت آشتیان تابلو

با کامل تأثر و تأسف  درگذشت برادر بزرگوارتان را خدمت جنابعالی و خانواده حمرتم 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی 

آرزومندیم.

جناب آقای دکرت صاحلی
مدیرعامل حمرتم رشکت صانری

با کامل تأثر و تأسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده حمرتم تسلیت عرض نموده، برای آن 
مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی آرزومندیم.

تسلیت
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مراســم افتتاحیه نمایشــگاه مرکزی محصوالت شــرکت رهورد خراسان واقع در 
خیابان الله زار نو، کوچه اوالدی ، صبح پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این مراســم که بــا حضور آقایان قربانعلــی رحیمی ، مدیر عامــل ، محمد رضا 
ظریفیان محقــق ، مدیر کارخانه ، و دکتر مرتضی رحیمــی ، قائم مقام مدیرعامل و 
پرسنل بخش های فروش و روابط عمومی این شرکت و دیگر مدیران و نمایندگان 
گروه صنعتی رهورد خراســان برگزار شــد ، جمعی از صاحبان صنایع و مشتریان 

مرتبط با این شرکت نیز حضور داشتند.
شرکت رهورد خراســان ، تولید کننده انواع لوله های خرطومی و اتصاالت مرتبط 
، جهت محافظت از ســیم و کابل های برق ، با قریب بر 27 سال پیشینه صنعتی هم 
اکنون به عنوان برجسته ترین شــرکت داخلی فعال در تولید این گونه محصوالت 

شناخته می شود.
 ،www.rahflex.com به استناد سایت رسمی گروه صنعتی رهورد خراســان
محصوالت این شرکت شــامل لوله های خرطومی ، گلند و متعلقات ، محصوالت 
جانبی و ابزار برش بوده و تاکنون ســابقه همکاری های درخشــانی در پروژه هایی 
چون پل طبقاتی صدر تهران، پروژه خطوط مترو تهران و مشهد و همچنین شرکت 
در برخی پروژه های سکوی نفتی منطقه پارس جنوبی را در رزومه کاری خود دارد. 
گفتنی اســت این شــرکت در حال حاضر دارای بیــش از 40 نمایندگی فروش در 

سراسر کشور است.

از نخستین گام ها تا محصوالتی با کیفیت
در گفتگویی که در حاشیه این مراسم با مهندس رحیمی، مدیرعامل، صورت گرفت 
وی درباره پیشینه شرکت رهورد خراســان و تحوالت و دستاوردهای این شرکت 
طی سالها فعالیت در صنعت کشور ضمن اشاره به ســابقه حضور خود و تیم همراه 
در کارهای اجرایی و پیمانکاری برق در قبل از انقالب، نظر به نیاز داخلی در زمینه 
کاری خودمان با کمبودهایی روبرو بودیم که این مسئله ما را بر آن داشت تا با توجه 

به اهمیت تولید در کشور، ورود به این عرصه را وظیفه خود بدانیم.
رحیمی ادامه داد: یکی از پرکاربردترین تجهیزات مورد نیاز در صنایع، لوله خرطومی 
فلزی بوده که به عنوان حامل و حفاظ سیم ها و کابل های صنعتی مورد استفاده قرار 
میگرفت. پیش از آن، این گونه محصوالت جهت استفاده در شرکت گاز از انگلیس 
وارد می شد اما بعد از انقالب به علت بروز تحریم ها و دیگر مشکالت، قیمت این 

محصوالت به شدت افزایش پیدا کرد و به لحاظ دسترسی نیز بسیار کمیاب شد.
مدیرعامل شــرکت رهورد خراسان ســپس ادامه داد: بر همین اساس، تحقیقات و 
بررســی های اولیه، ما را به این نتیجه رســاند که تولید این گروه از محصوالت در 
ایران عملی است اما، همچنان از جهت اطالعات فنی و تولیدی آشنایی چندانی با 

فرآیند تولید و دستگاه های مورد نیاز وجود نداشت چرا که تا پیش از این ما و دیگر 
فعالین صنایع کشــور تنها به عنوان مصرف کننده ایــن محصول بودیم و هیچگونه 
زمینه تولیدی این محصوالت، اعم از دســتگاه ها و مواد اولیه آن در ســطح کشور 

وجود نداشت.
به گفته وی با ادامه تحقیقات و انجام مسافرت های پژوهشی به ترکیه به عنوان یکی 
از معدود تولید کنندگان این محصوالت در آن زمان، به مدد اطالعات مختصری که 
کسب کرده بودیم و با سعی و خطا به تولید دستگاه ها و سپس محصوالت پرداختیم 
هرچند که بدیهی بود در ابتدای امر، محصوالت کیفیت الزم را برای عرضه به بازار 

نداشت.
رحیمی با اشــاره به راه اندازی نخســتین واحد رسمی شــرکت رهورد خراسان در 
مشهد طی ســال های 66 و 67 آن را همچنان از واحدهای بسیار فعال این شرکت 
برشــمرد و توضیح داد: " نهایتا در ســال 69 اولین تولیدات و از ســال 70 با تولید 
انبوه محصول، وارد بازار داخلی شدیم که نسبت به قیمت مشابه خارجی آن با حفظ 
کیفیت بســیار مناســب تر بود. در همان زمان محصوالت ما با آنکه هنوز به سطح 

کیفی مورد نظرمان نرسیده بودیم با استقبال باالیی روبرو شد." 
وی افــزود: " بنابراین به علت قیمت باالی دســتگاه ها در این امــر نیز به توانایی 
خودمان روآوردیم و روز به روز بر توانمان بر کیفیت و تنوع محصوالت افزودیم، 
تا به امروز که تنوع محصوالت بسیار باالست و لوله های خرطومی را در سایزهای 
مختلف، با ورق های گوناگون با کیفیت تولیدکنندگان برجســته جهانی تولید و به 

بازار عرضه میکنیم.
چنین است که شرکت رهورد خراسان را می توان به جرات اولین تولید کننده داخلی 
لوله های خرطومی دانســت که با توجه به سبقه تحقیقاتی آن، از اولین شرکت های 
دانش بنیان صنعت برق کشــور بعد از انقالب محسوب می شود که این پیشگامی 
را نه تنها در تولید محصول که در طراحی و ســاخت دســتگاه های مــورد نیاز نیز 

برداشته است.
رحیمی در توصیف مزایای رقابتی محصوالت شــرکت رهورد خراسان نسبت به 
نمونه های مشــابه داخلی و خارجی با معرفی محصوالت تولیدی این شــرکت به 
عنوان سیســتم های مدیریت و حفاظت ســیم و کابل های برق و دیتا که در انتقال 
ســیاالت و هوا نیز کاربرد دارد بیــان کرد: تولید محصوالت بــا کیفیت، مطابق با 
استانداردهای معتبر جهانی و رضایتمندی مشــتریان، سرلوحه ماموریت و کسب 
و کار شرکت رهورد خراسان قرار دارد و گروه صنعتی رهورد خراسان مفتخر است 
برای اولین بار در خاورمیانه موفق به استاندارد VDE آلمان شده است و در نتیجه 
محصوالت این شرکت را با نمونه اروپایی هم تراز دانست و به لحاظ کیفیت و حتی 
قیمت به علت رقابت پذیری باال محصول این شرکت نسبت به مشابه چینی و ترکی 

منایشگاه مرکزی محصوالت رشکت رَهَورد خراسان افتتاح شد 

رشکتی با بیش از 27 سال سابقه در صنعت
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هم ارجح است.
عالوه بر این الزم به ذکر اســت اســتاندارد ملی ایران نیز در تولید و عرضه این محصول برای 
اولین بار به شــرکت رهورد خراسان تعلق گرفته اســت که این خود نشان دهنده کیفیت باالی 
محصوالت این شــرکت در حد محصوالت معتبر بین المللی است که به عنوان یکی از گام های 
اساسی توسعه، منجر به اخذ گواهینامه ISO9001 با هدف بهبود مستمر کیفیت تولید و دانش 
فنی، تنوع محصوالت و توســعه بازار با رویکرد مشــتری مداری شده اســت. بر همین مبنا در 
سنوات گذشته رهورد خراسان برای محصوالت خود موفق به دریافت گواهینامه کیفیت، ایمنی 

از موسسه VDE آلمان بر اساس استاندارد IEC 61386 شد.
مدیر عامل شــرکت رهورد خراسان ضمن اشاره به حضور محصوالت این شرکت در بازارهای 
بین المللی تصریح کرد: اخذ چنین اســتانداردهایی ما را تا مدت ها موفق کرد تا عالوه بر تامین 
بازار داخلی در برهه هایی اقدام به صادرات محصوالت خود کنیم. البته طی ســال های اخیر که 
به طور کلی با  رکود صادراتی روبرو بوده ایم از میزان صادرات این شرکت نیز کاسته شده است، 
اما با توجه به کیفیت باالی محصوالت این شرکت و دارا بودن تاییدیه های کیفی خارجی، این 

تولیدات را می توان در سطح نمونه های اروپایی دید.
مهندس قربانعلی رحیمی در خصوص تعداد نمایندگی ها و فروشگاه های گروه صنعتی رهورد 
خراســان تا به امروز و انگیزه از برپایی این فروشــگاه در قلب بازار برق تهــران اذعان کرد: در 
ارتباط با نمایندگی و عاملین فروش در سرتاسر کشور و در قریب به اتفاق استان ها نمایندگانی 
داریم و حتی در مراکز برخی اســتان ها که از حجم باالیی از کار برخوردارند از جمله تهران، دو 
یا سه نماینده نیز از این شــرکت حضور دارند، فعالیت بسیار خوب و تنگاتنگی با آن ها داشته 
ایم. در مورد فروشگاه های عرضه مستقیم محصوالت شرکت رهورد خراسان، فروشگاه حاضر 
دومین مورد بعد از فروشــگاه مشهد است. هدف از برپایی فروشــگاه هایی این چنین بیش از 
هرچیز عرضه محصوالتی است که عمدتا کمیاب است و نهایتا اینجا نمایشگاهی برای دسترسی 

بهتر و سریعتر به این محصوالت است.
همچنین حضور آقــای صالح بیگی که از اواســط دهه 70 به عنوان نمایندگی شــرکت رهورد 

خراسان همکاری داشته است در پایان این گفتگو بر لطف آن افزود.

شروع از صفر و ادامه مسیر بدون وابستگی
این میان مهندس محمد رضا ظریفیان محقق، چهره تاثیر گذار دیگری در دیروز و امروز شرکت 
رهورد خراســان است که سال ها همکاری وی با این شرکت، در سمت مدیر کارخانه های گروه 
صنعتی رهورد خراسان گویای همراهی و هماهنگی سازنده مدیران این واحد صنعتی و تولیدی 
است. گفت و گوی کوتاهی با وی روشن کننده ابعاد دیگری از دستاوردهای این شرکت و چشم 

اندازها و موانع پیش روی آن است.
وی با اشاره مجدد به آنکه دست اندر کاران رهورد خراسان و از جمله خود او در شرکت های نفتی 
فعالیت داشته اند، این امر را موجب آشنایی باالی این افراد با فعالیت های صنعتی جدی در این 
حوزه و چند و چون تجهیزات مورد استفاده در صنعت توصیف میکند و می افزاید 27 سال پیش 
ما از صفر دست به کار تهیه محصولی شــدیم که امروز حرف اول تولید آن را به لحاظ کیفیت و 
کمیت در سطح کشور میزنیم و این حاصل سال به سال رفع مشکالتی متعدد بوده است و در این 

مسیر کوشیده ایم تا استقالل خود را حفظ کنیم.
مدیر کارخانه های گروه صنعتی رهورد خراســان در مورد طیف مشــتریان محصوالت رهورد 
خراســان عمده ترین آن ها را در میان صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی عنوان کرد که نشــان از 
همبستگی این شرکت به ریشــه صنعتی خود است. عالوه بر این لزوم استفاده از محصوالتی با 
استانداردها و کیفیت باال در صنایع سنگینی از این دست و نیز پروژه های مخابراتی و تاسیساتی 
عظیمی چــون راه آهن و مترو این صنایع مهم را در زمره مشــتریان عمــده محصوالت رهورد 
خراسان قرار می دهد که البته این شرکت نیز طی این سال ها چه در کیفیت و چه کمیت به خوبی 

پاسخگوی نیاز داخلی بوده است.
ظریفیان ضمن اشــاره به مخاطرات و ســختی های حاصــل از بروز تحریم ها در کند شــدن و 
دشــواری روند دریافت مواد اولیه از خارج از کشور، تصریح کرد: عمال به جز مس و آلومینیوم 
شرکت رهورد خراسان در تهیه سایر مواد اولیه مورد نیاز طی سال های اخیر با مشکالت فراوانی 
روبرو بود و عالوه بر این امکان صادرات کاالهای خود را نیز از دســت می داد، اما در صورت 
رفع تحریم ها امید باالیی به عرضه مجدد محصوالت خود در عرصه بین المللی و حتی در سطح 

اروپا خواهیم داشت. 
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در واپسین روزهای سال 93 اتفاق مبارکی در صنعت برق کشور رخ داد. 
شرکت همند نیرو گسیل، با مشارکت کمپانی هوپکه ) Hoppecke ( آلمان، در 
محل سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ  تهران، اقدام به برگزاری سمیناری آموزشی 

تخصصی در سطح کشور کرد. 
در این سمینار که با محوریت آشنایی با تکنولوژی های نوین باتری برگزار شد، 
در دو پنل صبح و بعد از ظهر به ترتیب  موضوعات تکنولوژی باتری های نیکل 

کادمیوم و تکنولوژی باتری های پلنته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
سخنرانان اصلی این سمینار مدیر تولید  هوپکه و مدیر فروش منطقه ای خاورمیانه 

هوپکه بودند که به ایراد نظرات خود  در این حوزه پرداختند. 
دکتر گوتزایت، مدیر تولید کمپانی هوپکه آلمان با مقایسه تکنولوژی های مختلف 
و    Sintered  ، Pocket Plate  شامل  تکنولوژی کادمیوم  نیکل  باتری های 
 Fiber Structure، مزایا و معایب هریک از این تکنولوژی ها را در  عمل و 

صنعت تشریح کرد. 
در ادامه این سمینار مدیر فروش کمپانی هوپکه در منطقه خاورمیانه، مشخصات و 

خصوصیات برجسته  باتری های  پلنته، موارد استفاده و خصوصیات فنی و طراحی 
این نوع باطری ها را، شامل نکات نصب، راه اندازی و نگهداری،  توصیف و تدقیق 
کرد. هم چنین در پایان این نشست به پرسش های فنی و تخصصی حضار پاسخ 

داده شد. 
در این سمینار 200 نفر از مدیران، مشاوران و مهندسین صنایع برق و نیروگاه ها، 
نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع ریلی ، صنایع سنگین و دیگر شرکت های بزرگ از 
سراسر کشور حضور یافتند و در پایان دوره، گواهی آن تقدیم شرکت کنندگان شد. 

گفتنی است شرکت هوپکه آلمان که از پیشگامان تکنولوژی باطری های صنعتی؛ 
هم در بخش باطری های نیکل  کادمیوم و هم در بخش باطری های سرب اسید بوده، 

دارای تکنولوژی های انحصاری و ابداعات مختلفی در این  صنعت است. 
انحصاری  و  رسمی  نماینده  تاکنون،   2005 سال  از  گسیل  نیرو  همند  شرکت 
به واسطه دارا  بودن پرسنلی آموزش دیده و مورد  کمپانی هوپکه بوده است که 
تایید  این کمپانی، خدمات خود را شامل پیش از فروش ، مشاوره ، فروش و پس 

از  فروش،طی این سالها به صنایع گوناگون ارایه می دهد . 

رشکت همند نیرو گسیل برگزار کرد

سمینار تخصصــی   
با حضور منایندگان کمپانی هوپکه آملان
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