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رسمقاله

حال صنعت برق ایران خوش نیست. همان صنعتی که تا چند سال پیش یکی از مظاهر توسعه 
صنعتی در کشورمان بود، این روزها درگیرودار بیم ورشکستگی و امید راهی تازه به توسعه، 

گرفتار شده است.
شاید هنوز هم به درســتی نتوان دلیل قانع کننده و جامعی برای رکود کنونی حاکم بر صنعت 
برق آورد. نگاهی به گذشته، یادآور رخدادهای تلخ بسیاری در صنعت برق است که کلید آن 
در سال 87 و با تصویب قانون تثبیت نرخ حامل های انرژی خورد. مصوبه ای که سنگ بنای 
کمبود نقدینگی را در صنعت برق بنا نهاد. بعدها تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها، عدم 
تخصیص مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق به وزارت نیرو و البته ناکارآمدی و بی 
انضباطی مالی دولت نهم و دهم چنان به این مساله دامن زد که پیامدهای آن به این زودی ها 

از صحنه صنعت برق پاک نخواهند شد. 
البته نمی توان این مساله را نیز نادیده انگاشت که در بحبوحه همین نابسامانی مالی در صنعت 
برق، اقتصاد جهانی با رکودی بی سابقه مواجه شد، به طوری که حتی کشورهای توسعه یافته 
هم در کوران این رکود همه گیر، هزینه های بسیاری متحمل شدند. اما سهم ایران از رکودی که 

دامنگیر اقتصادی جهانی شده بود، بسیار بیشتر بود. 
حال اگر به ایــن اوضاع مبهم و پربحران، تحریم های یک ســویه و ظالمانه بین المللی را نیز 
بیفزایید، خواهید دید که رکود کنونی صنعت برق آنقدرها هم عجیب نیســت. در طول عمر 
دولت یازدهم اقدامات شایســته ای برای از میان بردن رکود اقتصادی صورت گرفته است. 
به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود 
با محوریت توســعه صادرات غیر نفتی، تدوین قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر، ایجاد 
انضباط مالی و کاهش سود سپرده های بانکی به نفع تولید، اقدامات قابل تقدیر دولت بوده اند، 

هر چند درباره میزان اثرگذاری آن ها تردیدهای بسیاری وجود دارد.
وقتی ســال 1392، مهندس چیت چیان پس از تحویل گرفتن وزارت نیرو از مجید نامجو، 
رســما اعالم کرد وزارتخانه ای با 20 هــزار میلیارد تومان بدهی معوق به سیســتم بانکی، 
پیمانکاران و تولیدکنندگان برق را تحویل گرفته است، پیش بینی رکودی بی سابقه در حوزه 

صنعت برق آنقدرها هم دور از ذهن نبود. 
امروز وزارت نیرو پس از نزدیک به ســه ســال که از عمر دولت یازدهــم می گذرد تالش 
کرده بدهی های خود را به کمترین میزان ممکن برســاند و شــاید برای رســیدن به این نقطه 
عدم تعریف پروژه های جدید با بودجه  های دولتی را بهترین راهکار تشــخیص داده اند. این 

سوی ماجرا اما شرکت های سازنده تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق که بازوهای اجرایی 
وزارت نیرو محسوب می شوند و علی رغم بدحسابی های چند ساله این وزارتخانه تحت هیچ 

شرایطی پروژه هایشان را نیمه کاره رها نکردند، قربانیان بزرگ این رکود مخرب هستند. 
البته نکته قابل توجه در مورد رکود کنونی صنعت برق این اســت که آن گروه از شرکت های 
ســازنده و پیمانکار که برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی برنامه  ریزی کرده و در 
این راســتا حرکت کرده اند، گریز موفقی از اثرات سوء رکود داشــته اند. در حقیقت توسعه 
صادرات یکی از راه حل های موثر برای مواجهه با رکود کنونی است اما باید بپذیریم که همه 
شرکت های فعال صنعت برق قادر نیستند و اصوال امکان پذیر نیست که در زمینه صادرات 

فعال شوند. لذا باید برای بازارهای داخلی هم چاره ای اندیشید.
اگرچه مدیران وزارت نیرو در طول دو سال اخیر تالش کردند گام های موثری برای اصالح 
ساختار و اقتصاد صنعت برق بردارند و از این طریق بر توان مالی این وزارتخانه بیفزایند اما 

به نظر می رسد که این اقدامات، در میان مدت قادر به رفع رکود کنونی خواهند بود. 
حرکت آرام وزارت نیرو به سمت خصوصی ســازی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و 
به کارگیری هوشــمندانه آن، قطعا در رفع رکود این صنعت اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه 
شیبب نه چندان تند قیمت برق به سوی واقعی شــدن هم ممکن است در آینده ای نه چندان 
دور اقتصاد صنعت برق را سرپا کند اما سئوال این است که آیا بخش خصوصی صنعت برق 
کشور، تا به نتیجه رسیدن این راهکارها دوام می آورد؟ آیا توان و پتانسیلی که امروز صنعت 
برق ایران را به قدرت سرآمد منطقه بدل کرده تا اثربخشی راهکارهای مد نظر وزارت نیرو، 

تاب مقابله با این رکود را خواهد داشت؟
قطعا صاحبان بخش خصوصی صنعت برق هم این مســاله را می  پذیرند که اصالح ساختار 
اقتصادی صنعت برق، جذب ســرمایه های خارجی و به کارگیری هوشمندانه آن، فاینانس و 
تدوین مکانیزمی برای اجرای پروژه های صنعت برق با سرمایه های بخش خصوصی با هدف 
تقویت شــرکت های داخلی و ایجاد اشتغال راهکارهای مناســبی برای گذر از رکود کنونی 
هستند اما مساله این است که این صنعت پیش از هر چیز به راه عالجی فوری نیاز دارد، قبل 

از آنکه هزینه ناکارآمدی های یک دهه اخیر را صاحبان این صنعت متقبل شوند. 
ایــن روزها صنعت برق راهکار و مرهمی کوتاه مدت نیــاز دارد، چرا که این رکود مخرب به 
اثربخشی راه حل های میان مدت وزارت نیرو مجال نخواهد داد. در این میان آیا باید به تدبیر 

وزارت نیرو امید بست؟ 
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رکودی که نفس صنعت برق را به شماره انداخته
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مدیریت شرایط رکودی در صنعت برق
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۳۵توما ن ضرر، 
به ازا ی هرکیلو وات ساعت برق

وزیرنیرو درصحن علنی مجلس گزارش داد

  محور اول سواالت راجع به آینده صنعت برق به خصوص در سال 95 است؛ 
وزیر نیرو هجدهم خردادماه در مجلس شورای اسالمی گزارشی از وضعیت آب و برق ارائه 

داده و بر وضعیت بحرانی آب  و شرایط نابسامان برق در کشور تاکید کرد.
به نقل از ایسنا، حمید چیت چیان در ابتدای سخنرانی خود در این جلسه عنوان کرد: آب 
و برق به عنوان زیرساخت زیرساخت ها مطرح است و همه  بخش ها از جمله کشاورزی، 
خدمات، حمل و نقل، درمان و فعالیت های بانکی هم وابسته به برق هستند و هم از جهات 

متعددی به آب وابسته اند.
وی با تاکید براینکه این بخش در تمام کشورها مورد توجه است، ابراز امیدواری کرد که 
مجلس دهم نیز به مسأله آب و برق که تمام فعالیت های کشور به آن وابسته است توجه 

الزم را داشته باشد.
وزیر نیرو بخش ابتدایی صحبت های خود را به وضعیت برق اختصاص داده و گفت: در حال 
حاضر وضعیت تولید برق در کشور 74 مگاوات است که از این نظر در منطقه و جهان رتبه 

اول را داریم؛ همچنین 99/99 درصد جمعیت شهرها و روستاها به برق دسترسی دارند.
وی ادامه داد: ما با هفت کشور همسایه تبادل و صادرات برق داریم و در 14 سال گذشته 
صنعتی  کشورهای  مدت  همین  در  حالیکه  در  برده ایم؛  سر  به  سراسری  خاموشی  بدون 

مشکالتی داشته اند.
وزیر نیرو تصریح کرد: حدود 90 درصد مایحتاج صنعت برق در داخل کشور و به دست 
صنعتگران ایرانی تولید می شود؛ همچنین ما در بحث تولید توربین های گازی نیروگاهی 
جزء شش کشوری هستیم که به این تکنولوژی دسترسی دارند. در حال حاضر فقط آمریکا، 
گازی  های  توربین  تولید  که  هستند  ایران شش کشوری  و  ژاپن  فرانسه،  ایتالیا،  آلمان، 

نیروگاهی را انجام می دهند.
چیت چیان در بخش آب نیز توضیح داد: 167 سد با ظرفیت 51 میلیارد مکعب آب ایجاد 
شده و تجهیزات و خدمات ما به بیش از 30 کشور دنیا صادر می شود. همچنین 95 درصد 

سیستم های مورد نیاز در داخل تولید می شود.
وی ادامه داد:  1/99 درصد دسترسی به آب شرب مطلوب وجود دارد و رتبه ما از لحاظ 
شبکه  درصدی   40 پوشش  همچنین  است.  چهارم  نسخه  آبی  های  شبکه  توسعه  حوزه 

فاضالب در کشور وجود دارد.
وزیر نیرو بخشی دیگر از صحبت های خود را به تصریح و چالش های موجود در حوزه نیرو 
ارائه داد و گفت: عمده ترین مشکل ما در بخش برق ، اقتصاد برق است. در سال 94 قیمت 
هر کیلووات ساعت بدون احتساب هزینه سوخت 85 تومان بوده که با قیمت 60 تومان 
فروخته شده است. 10 تومان نیز بابت پرداخت یارانه نقدی از حساب وزارت نیرو برداشته 

شده یعنی به ازای هر کیلو وات برق، 35 تومان ضرر کرده ایم.
چیت چیان ادامه داد:  همین مابه التفاوت باعث شده 24 هزار میلیون تومان از دولت مطالبه 
داشته باشیم؛ در نتیجه میزان بدهی ما به نیروگاه ها، پیمانکارها،  مشاورین و بانک ها بیش 
از 31 هزار میلیارد تومان است و این مسأله آینده صنعت برق را با تهدید و تنش جدی 

مواجه می کند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش برق کاهش پیدا کرده است، گفت: در 
سال 1390، 4 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده است اما این عدد سیر نزولی طی 
کرده و در سال 94 فقط 900 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و این امر نگرانی ایجاد 
کرده است؛ چون ما باید هر سال حداقل 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کنیم. این 
در حالی است که مصرف برق در کشور ما رشد زیادی دارد و یکی از علت های پایین بودن 
قیمت برق است و مردم به مصرف بیشتر برق تشویق می شوند. مصارف برق هر سال 6 
درصد در کشور ما افزایش پیدا می کند که این مسأله در کشورهای دنیا بسیار کم نظیر است؛  

پاسخگویی به این نیاز محدودیت های زیادی برای صنعت برق و دولت ایجاد کرده است.
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وزیر نیرو در مورد چالش های آب نیز اظهار کرد: در مورد آب نگرانی  های ما از نوع 
دیگری است؛ طی 15 سال گذشته میزان بارش ها کاهش پیدا کرده است. میانگین بارش ها 
در هر سال  250 میلیمتر بوده که این رقم به 240.7 میلیمتر در سال کاهش پیدا کرده 
است. بنابراین میزان آب تجدید شونده که 130 میلیارد متر مکعب در سال بود به 116 
میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است. از طرفی بارش ها کم شده و از طرف دیگر درجه 
حرارت به دلیل تغییر اقلیم افزایش پیدا کرده و تبخیر زیادتر شده است. از سوی دیگر 
جمعیت هم اضافه شده است و در نتیجه میزان آب تجدیدشونده به ازای هر فرد ایرانی در 
طی 40 سال گذشته از 7 هزار و 500 متر مکعب به هزار و 450 متر مکعب تغییر کرده 

است که این نشان دهنده تنش و بحران قابل توجه در مسائل آب است.
وی تأکید کرد: ما در سال آبی 95- 94 در نیمی از کشور بارش های خوبی داشتیم اما 
مسأله بحرانی که بخش آب با آن مواجه است با یک یا دو سال بارش قابل رفع شدن 

نیست و باید مجلس، دولت و تمام ارکان نظام در این مسأله وارد شوند.
چیت چیان به برداشت غیرمجاز آب نیز اشاره کرد و گفت: مسأله دیگری که با آن مواجه 
هستیم برداشت غیرمجاز از آب های زیرزمینی و بروز مخاطرات زیست محیطی است. 
بسیاری از تاالب های کشور از جمله دریاچه ارومیه، تاالب بختگان، تاالب گاوخونی 
خشک شده اند؛ چرا که از یک طرف بارش ها کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر مصارف 
منابع  از آب های سطحی،  نگران کننده تر  اما  است  زیاد شده  غیرقانونی  برداشت های  و 
از 55 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی،   آب های زیرزمینی است. بیش 

صنعت و شرب از آب های زیرزمینی برداشت می شود.
وزیر نیرو افزود: برداشت از آب های زیرزمینی باعث شده که در حال حاضر از 609 
دشت کشور، 330 دشت با وضعیت بحرانی مواجه باشند. یعنی بیالن آب زیرزمینی در 
این مناطق منفی است. به عنوان نمونه در استان کرمان، در منطقه ای آب زیرزمینی تمام 
شده؛ باغات پسته ای که از نظر اقتصادی ارزش باالیی دارد خشک شده و کشاورزان ناچار 

شده اند از درختان به عنوان هیزم استفاده کنند.
دریاچه  مثل  دارند شرایطی  منفی  بیالن  که  تمام دشت هایی  در  کرد:  تأکید  چیت چیان 
ارومیه وجود دارد اما چون دریاچه ارومیه در سطح است، هر کسی که از کنار آن عبور کند 
متوجه می شود که آنجا با چه وضعیتی مواجه است و از آنجا که آب های زیرزمینی در زیر 

خاک است، باوجود اینکه شرایطی به مراتب بدتر دارد کسی متوجه آن نیست.
وزیر نیرو در ادامه به طرح های نیمه تمامی که به دولت ارائه شده اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر قریب به 300 طرح و شبکه های زهکشی در قانون بودجه تصویب شده است. 
اعتباری که برای تکمیل این طرح ها الزم است 95 هزار میلیارد تومان است. اگر هزینه 
این طرح ها افزایش پیدا نکند و هر سال اعتبار داده شود به طور متوسط 39 سال طول 
خواهد کشید تا هر یک از این طرح ها به اتمام برسد. نیازمند این هستیم که در این زمینه 
به  به سرعت  را  آنها  کنیم و  دامنه طرح ها را جمع  بتوانیم  تا  اولویت بندی منطقی شود 

بهره برداری برسانیم.
حمید چیت چیان بخش دیگری از گزارش خود را به عملکرد دولت در حوزه آب و برق 
اختصاص داد و گفت:  در سه سالی که از عمر دولت یازدهم سپری شده 45 واحد نیروگاهی 
با ظرفیت 6 هزار و 103 مگاوات و 14 پست 400 کیلووات افتتاح شده است. همچنین 
میزان تلفات شبکه توزیع برق نیز 4 درصد کاهش پیدا کرده است. به عالوه 3.5 میلیون 
نفر مشترک جدید به شبکه برق اضافه شده که مشترکان آن در مجموع از 33 میلیون عبور 

کرده است.
چیت چیان ادامه داد: در بخش آب نیز 14 سد در 11 استان به بهره برداری رسیده و پنج 
سد در پنج استان آب گیری شده که در مجموع حدود 4.5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره 
شده است. همچنین 12 طرح آبرسانی در 9 استان کشور افتتاح شده و 16 تصفیه خانه آب 

در 16 شهر به افتتاح رسیده است. 25 تصفیه خانه فاضالب نیز افتتاح شده و در این مدت 
2 هزار و 500 روستا از نعمت آب شرب بهره مند شده اند.

داد و درباره  پاسخ  نمایندگان  به سواالت  از سخنان خود  نیرو در بخش دیگری  وزیر 
مطلبی که یکی از نمایندگان درباره کاهش میزان تلفات به 14 درصد مطرح کرده بود، 
گفت: ما این کار را انجام دادیم. در حال حاضر تلفات شبکه توزیع از 15 درصد به 11 
درصد رسیده است و 3 درصد هم در شبکه انتقال تلفات داریم که مجموعًا به 14 درصد 
می رسد. ما تالش می کنیم که میزان تلفات شبکه توزیع را تا پایان سال 95 به زیر 10 

درصد برسانیم.
 

است  این  بر  قرار  نیز  کشاورزی  بخش  در  بهره وری  ارتقاء  با  رابطه  در  داد:  ادامه  وی 
به کنتورهای هوشمند مجهز شوند و 7 هزار کنتور  که امسال 50 هزار چاه کشاورزی 
حجمی نصب شود و شبکه های آبیاری و زهکشی در هزار نقطه به تجهیزات اندازه گیری 
مجهز شوند تا امکان مدیریت مصرف فراهم شود. همچنین چاه های غیرقانونی مسدود 
بخار گازی آغاز  نیروگاه  اجرای 7 هزار مگاوات  به عالوه در سال جاری  خواهند شد. 
خواهد شد. در نتیجه راندمان 1.5 برابر می شود. عالوه بر این نیروگاه پرند در سال جاری 
به بهره برداری کامل خواهد رسید و هزار و 800 مگاوات نیروگاه حرارتی جدید نیز به 

بهره برداری خواهد رسید.
چیت چیان اضافه کرد: عالوه بر مواردی که شمارش شد احداث10 هزار مگاوات نیروگاه 
جدید را آغاز می کنیم؛ چرا که در وضعیت تولید برقمان عقب ماندگی جدی داریم و باید 
آن را جبران کنیم. این کار با سرمایه گذاری داخلی و خارجی یا سرمایه گذاری دولت 
انجام می شود. همچنین در سال 95، 400 هزار کنتور مصرف کنندگان برق با اولویت 
برای  گام  نخستین  این  که  می شود  تبدیل  هوشمند  کنتور  به  بزرگ  مصرف کنندگان 

هوشمندسازی شبکه برق کشور است.
چیت چیان به روستاهای فاقد برق نیز اشاره کرد و گفت: در سال 95 حدود 400 روستا که 
باالی 10 تا 20 خانوار جمعیت دارند برق رسانی می شوند و در پایان سال هیچ روستایی 
که بیش از 10 خانوار جمعیت داشته باشد، بدون برق نخواهد ماند. همچنین امسال در 
غرب کشور 10 سد جدید به بهره برداری و آبگیری می رسد که نقش بسیار بزرگی در 
نیز در سایر مناطق کشور  این 4 سد  بر  تأمین آب غرب کشور خواهد داشت. عالوه 
به  بهره برداری می رسد که مجموعًا 55 هزار هکتار شبکه آبرسانی و زهکشی جدید  به 

شبکه های قبلی اضافه خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: مجلس قبل با هوشیاری پیش بینی کرد که 500 هزار دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی به آب روستاها اختصاص داده شود. این منابع در اسفندماه دست ما را 
گرفت و در این سه سال به 2 هزار و 500 روستا آب رسانده ایم و در سال 95 بیش از 2 

هزار روستا دارای آب خواهند شد.
وزیر نیرو از همکاری با بخش خصوصی نیز سخن گفت و عنوان کرد: 23 پروژه آب و 
فاضالب به بخش خصوصی سپرده خواهد شد. مجموع قرارداد ما در این بخش هزار و 
700 میلیارد تومان است. در حال حاضر بیش از 100 پروژه آب و فاضالب آماده شده 

است.
پس از سخنان وزیر نیرو علی مطهری، نایب رئیس مجلس بر سوال یکی از نمایندگان 
تأکیده کرده و عنوان کرد: مقرر بود تا پایان سال 90 کلیه قوانین مرتبط با حوزه کاری همه 
دستگاه های دولتی تنقیح شود اما هیچ وزارتخانه ای این کار را انجام نداده است. وزارت 

نیرو در این خصوص چه کرده است؟
وزیر نیرو در پاسخ به این سوال گفت: این کار انجام شده که امید است به زودی آن را 

تقدیم مجلس کنیم.
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 همانگونه که استحضار دارید، به لحاظ اقتصادی در شرایط مساعدی به سر 
نمی بریم و بسیاری از واحدهای صنعتی افتان و خیزان می روند و منتظرند تا 
وضعیت بهبود یابد. به عنوان سوال اول لطفا بفرمایید آیا بحران اقتصادیی که 

هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنیم در گذشته سابقه داشته است یا موردی 
ناِدر است که تاکنون تجربه نکرده ایم؟

در چند سال اخیر شاهد تداوم رکود در اقتصاد کشور هستیم . در بعضی از سالها رکود توأم 
با رشد منفی اقتصادی هم بوده بعنوان مثال رشد اقتصادی در سال 91 نسبت به سال 90 
عدد 6/8 ـ درصد بوده و این رشد منفی در سال های اخیر اقتصاد ایران بی سابقه است. 
متاسفانه اکنون رکود در بخش های مختلف اقتصادی کشور ازجمله صنعت برق ریشه 

دوانیده است.
صنعت برق از دو جهت به اقتصاد ملی وابستگی دارد. مورد اول ارتباط مستقیم رشد 
مصرف انرژی برق با رشد اقتصادی کشور است . شاخص رشد ساالنه تولید ناخالص ملی 

که در واقع میزان سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را نشان می دهد و به تبع آن نیاز به 
مصرف انرژی الکتریکی هم افزایش می یابد.

مورد دوم وابستگی صنعت برق به اقتصاد ملی از جهت منابع  سرمایه گذاری در تولید برق 
و صنعت نیروگاهی است که رکود اقتصادی آن را به شدت کاهش می دهد. 

متأسفانه متوسط رشد اقتصادی ایران در 10 سال گذشته حدود 2 درصد بوده است که در 
مقایسه با رشد اقتصادی پیش بینی شده در سند چشم انداز 20 ساله که به طور متوسط 
8 درصد باید باشد ، بسیار کم و حدود یک چهارم است. این امر آثار خود را در عدم نیاز 
به رشد تولید انرژی برق و مشکالت سرمایه گذاری در تولید صنعت برق نشان می دهد. 
طبیعتا این امر سبب شده شرکت های فعال در صنعت برق ـ چه کارخانجات تولیدکننده 
تجهیزات و چه شرکت های پیمانکاری که در ساخت و ساز صنعت برق فعال هستند ، با 

رکود کاری مواجه شوند. 

راه های بیطرف
برای عبوراز رکود
گفت وگو با حبیب الله بیطرف؛
وزیر نیروی دولت اصالحات

به گفته پیشکسوتان صنعت برق، زمانی ظرفیت شرکت های فعال این صنعت 
آنقدر تکمیل بود که نمی توانستند پروژه جدیدی را تقبل کنند اما اکنون کارگران 

این واحدها آنقدر بیکار هستند که برخی از شرکت ها حاضر می شوند دست به 
تقلب و رشوه زده و چراغ کارخانجات خود را روشن نگاه دارند. بیکاری سبب 
ازدیاد فساد شده و آحاد جامعه را نسبت به هم بی رحم می کند. تفاوت اکنون با 

زمانی که قیمت نفت تا حدود 8 دالر کاهش یافته بود چیست؟ چرا در گذشته به 
هر ترتیبی که شده کار و پروژه برای صنعت تعریف می شد و اکنون واحدها به حال 

خود واگذاشته شده اند تا روز مرگ و خاموشی آنها فرا برسد؟ آنچه می خوانید 
مصاحبه اختصاصی ستبران با حبیب اهلل بیطرف، وزیر نیروی دولت اصالحات و 
ریاست فعلی سازمان نظام مهندسی تهران درخصوص چگونگی حل این معضل 

بزرگ صنعت برق کشور است. 
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است،  برق شده  فعال در صنعت  بر شرکت های  بیشتر  که موجب فشار  عامل دیگری 
محدودیت و مشکل نقدینگی صنعت برق و شرکت توانیر است. در گذشته ) قبل از سال 
88  ( درآمد پول برق را که از محل فروش انرژی کسب می شد، تماما به شرکت توانیر 
برگشت داده میشد و وزارت نیرو و توانیرمیتوانستند برای آن منابع مالی برنامه ریزی 
کنندو ساالنه بخشی از آن را برای بهره برداری از تاسیسات صنعت برق اختصاص داده 

و مابقی را صرف توسعه تاسیسات جدید در بخشهای تولید و انتقال و توزیع می کردند.
متأسفانه از سال 89 که اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز شد، دولت برای تأمین بخشی از 
منابع یارانه ها از درآمد برخی از شرکت ها ازجمله توانیر استفاده کرد و برای برداشت 
آزادانه این منابع چرخه مالی برق را به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کرد. از آن روز 
مدیریت منابع مالی صنعت برق با اولویت تامین منابع مالی پرداخت یارانه ها در اختیار 
وزارت دارایی است. این مشکل سبب شده است که صنعت برق دچار بحران نقدینگی 
شود و از برخورداری منابع داخلی برای سرمایه گذاری به مقدار قابل توجهی محروم شود. 
به هر حال مجموعه این عوامل سبب بروز بحران مالی در صنعت برق شد و فشار عمده 
آن متوجه شرکت های تولیدکننده تجهیزات و لوازم، پیمانکاران و حتی مشاوران صنعت 

برق است.

 اطالع دارید که ما در گذشته نیز شاهد رکود و بحران های اقتصادی بوده ایم 
و حتی تجربه نفت 8 دالری در دولت اصالحات را نیز به سالمت پشت سر 

گذاشته ایم. تفاوت کار در کجاست که در آن زمان برای واحدهای صنعتی به هر 
ترتیبی پروژه و کار تعریف شد و بیکار نماند اما امروز پهلوی این واحدها یکی 
پس از دیگری به زمین رسیده و به دلیل فقدان کار از دور خارج می شوند؟ آیا 

ضعف در شیوه های مدیریتی و حاکمیت است؟
رویکرد  بدلیل  خام والکن  نفت  از  ناشی  درآمدهای  محدودیت  رغم  علی  زمان  آن  در 
قانونگرایی و توسعه محوری دولت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در تجهیز منابع برای 
توسعه کشور با برنامه ریزی، دقت الزم و گشاده دستی برخورد می کرد و دولت نه تنها 
منابع مالی صنعت برق و بخش های مشابه مثل گاز و مخابرات را برداشت نمی کرد؛ بلکه 
در حد امکان از بودجه عمومی و حتی تسهیالت بانکی به آنها کمک می کرد و به عالوه 
با توجه به سیاست تنش زدایی دولت در روابط بین المللی امکان اخذ تسهیالت بانکی و 
استفاده از منابع فاینانس خارجی فراهم بود ، درصورتی که در سال های اخیر هیچ یک از 

این موارد وجود نداشته است.

 آیا تنها علت نبود کار و پروژه شرایط مالی کشور است؟ منظورم این است که 
آیا ممکن است علی رغم وضعیت نابسامان اقتصادی صنعت برق پروژه های 

جدید تعریف کرد تا واحدهای صنعتی از این حالت بیکاری خارج شده و شرایط 
منجر به ورشکستگی آنها نشود؟  

این موضوع به فضای کلی اقتصادی و کسب و کار در کشور برمی گردد. همانطور که اشاره 
کردم اقتصاد ایران طی 10 سال اخیر علی رغم وجود منابع درآمدی ارزی بی سابقه ـ بالغ 
بر 800 میلیارد دالر ـ به علت مدیریت ناصحیح و سیاست های نادرست پولی و بانکی در 
اقتصاد کالن، دچار رکود بی سابقه و افت رشد اقتصادی شده است و اینک دچار کمبود 
جدی منابع برای سرمایه گذاری است. شما میدانید که رشد اقتصادی به طور مستقیم با 

میزان سرمایه گذاری در کشور ارتباط دارد. 
در شرایط فعلی دو راهکار توسط اقتصاددانان پیش بینی شده است. یکی از این راهکارها 
استفاده از منابع سرمایه گذاری خارجی و دیگری استفاده بهینه از سرمایه های داخلی بخش 

خصوصی است. 
با توجه به اینکه در حال حاضر 45 درصد جمعیت کشور در فاصله سنی 15 تا 34 سال 
قرار دارند و این نسل جوان و تحصیلکرده نیازمند فرصت های شغلی سالم و مولد هستند، 

ـ یا به طور کلی سرمایه گذاری ـ هستیم.  نیازمند سرمایه گذاری خارجی  ما از دو جهت 
یکی برای رشد اقتصادی و دیگری برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال مولد برای نسل 
جوان مملکت. اتفاقا در اصول اساسی اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع توجه شده و 
اقتصاد درست را مبتنی بر درون زایی و برون گرایی دانسته است. ُبعد برون گرایی اقتصاد 
مقاومتی به معنای داشتن تعامالت اقتصادی بین المللی شامل سرمایه گذاری مستقیم یا 
مشارکت در سرمایه گذاری توسط طرف خارجی و یا تأمین مالی سرمایه گذاران ایرانی 
است. البته جهت تحقق  سرمایه گذاری خارجی دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از 

تضمین امنیت سرمایه و وجود بازده مناسب. 
بنابراین ما برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و بهبود وضعیت اشتغال به نرخ 
رشد اقتصادی متوسط 8 درصد احتیاج داریم. این امر رشد ساالنه سرمایه گذاری ها را 
در دامنه 18 ـ 14 درصد طلب می کند و بدون رشد سرمایه گذاری مذکور نمی توان به 
تحقق اهداف چشم انداز درخصوص کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی 

امیدوار بود. 
اگر به آمار و ارقام جذب سرمایه خارجی طی 12 سال گذشته توجه کنیم، درمی یابیم 
های 2014 ـ2003 ساالنه حدود 3  ایران طی سال  در  متوسط جذب سرمایه خارجی 
میلیارد دالر بوده است. این درحالی است که متوسط سرمایه گذاری خارجی در جهان طی 
همین دوره حدود هزار میلیارد دالر در سال و سهم بعضی از کشورها باالی 100 میلیارد 
دالر در سال بوده است. به عنوان مثال کشورهای ترکیه و عربستان طی 12 سال گذشته 
علی رغم منابع مالی هنگفت از محل صنعت توریسم و فروش نفت، ساالنه به طور متوسط 

28 میلیارد دالر جذب سرمایه خارجی داشته اند. 
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( که همواره گزارشاتی از وضعیت جذب 
را  جهان  کشورهای  اخیر خود  گزارش  در  کند،  می  تهیه  مختلف  کشورهای  در  سرمایه 
براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و توانایی بالقوه اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده 
و آنها را در چهار گروه تقسیم بندی کرده است. گروه الف، کشورهای صنعتی و توسعه 
یافته هستند که از عملکرد و توانایی بالقوه عالی برخوردار هستند؛ مثل آلمان، فرانسه، 
اما  ژاپن و مالزی. گروه ب، شامل کشورهای درحال توسعه می شود که عملکرد عالی 
توانایی ضعیف دارند؛ مانند کشور برزیل. گروه ج، کشورهایی هستند که عملکرد ضعیف 
اما توانایی بالقوه عالی دارند؛ مثل ایران. گروه د نیز مختص کشورهایی است که عملکرد 
آنها ضعیف  و توانایی بالقوه آنها هم ضعیف است ، همچون کشورهای امریکای التین و 

کشورهای آفریقایی. 
ایران باید در گروه دوم قرار می گرفت یا حتی با تحقق رشد اقتصادی که در برنامه چشم 
انداز 20 ساله پیش بینی شده است، به گروه اول منتقل می شد. به هر صورت رشد و رونق 
اقتصادی موجب فعال شدن کسب و کارها و همچنین فعال شدن ظرفیت های صنعت 

خواهد شد. 
ایران باید با استفاده از منابع خارجی و همچنین بهره گیری بیشتر از منابع داخلی و نقدینگی 
جامعه در تولید و توسعه زیربناها دوره رکود را پشت سر بگذارد که این کار با برنامه ریزی 

و استفاده از توانایی های بالقوه عملی است. 
مدیریت اقتصاد کالن کشور باید از کشورهایی که در دوره 25 ساله گذشته توانسته اند 
نرخ رشد باالی 7 درصد را بطور مستمر تجربه کنند مانند مالزی، کره جنوبی، چین، ژاپن 
و حتی عمان و سنگاپور ـ الگوگیری کند. این کشورها هم اکنون اقتصادهایی قوی و پایدار 
دارند. ما نیز می توانیم از این بحران رکود اقتصادی خارج شده و رشد اقتصادی مناسب و 

رشد فرصت های شغلی را در کشور ایجاد کنیم. 

 آیا تصور می کنید با چهره ی بی ثباتی که برجام به خود گرفته است، در سال 
جاری امیدی به جذب سرمایه های خارجی برای تعریف پروژه های جدید در 

حوزه برق و بهبود وضعیت موجود وجود داشته باشد؟

پرونده: مدیریت رشایط رکودی در صنعت برق
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هدف برجام این بوده که تحریم های ایران برداشته شود و ایران بتواند از ظرفیت های 
خارجی استفاده کند. در روند تحقق برجام برخی اشکاالت در پیاده سازی پیش آمده است 

و با برخی واقعیات مواجه شده ایم که پیش از این مورد توجه نبود. 
ما طی 10 سال گذشته در دوران تحریم فاصله قابل توجهی با اقتصاد جهانی پیدا کرده ایم 
. با رشد صنعت IT و رسوخ سیستمهای نرم افزاری در حوزه پولی و بانکی بین وضعیت 
موجود ما و دنیا فاصله ایجاد شده و اکنون برقراری ارتباط فعال و مناسب نیازمند کار و 
زمان بیشتری است. به هر حال باید امیدوار بود و با اعتماد به نفس و اتکا به سیاست های 
درست و پایدار اقتصادی، تکیه به ظرفیت های داخلی و کمک گرفتن از فرصت های 

خارجی ، دوباره اقتصاد را فعال ساخته و رونق را به کشور بازگرداند. 

ـ البته به شرط ضمانت برگشت سرمایه ـ در داخل   برخی می گویند تأمین مالی 
کشور نیز امکانپذیر است و مدیریت نادرست سبب خواهد شد ورود سرمایه 
خارجی فرصت های شغلی را نیز از بین ببرد. نمونه این امر نیز همین سپردن 

هوشمندسازی کنتورها به دست کشور کره جنوبی است که قرارداد آن اخیرا امضا 
شد. دیدگاه شما در این باره چیست؟ 

سرمایه گذاری خارجی دارای فرصت ها و تهدیدهایی است و این مدیریت اقتصادی کشور 
است که می تواند با برخورداری از دانایی و تدبیرات الزم از این فرصت ها سود جسته و 

از تهدیدهای آن برحذر بماند. 
انتقال  مدیریت،  بهبود  صادراتی،  بازارهای  کسب  فناوری،  انتقال  مثل  هایی  فرصت 
توانمندی های سازمانی، افزایش بهروری و حضور در زنجیره ارزش اقتصادی جهان ، 
ایجاد می شود. ولی  با سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری  فرصت هایی هستند که 
سرمایه گذاری خارجی تهدیدهایی هم دارد؛ مثل نفوذ سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها 
یا احتمال بحران بدهی هایی خارجی که در برخی از کشورها که به میزان گسترده از منابع 
خارجی استفاده کرده اند، به وجود آمده است. ولی ما باید از تجارب جهانی استفاده کنیم و 

اگر به دلیل ترس از تهدیدها از فرصت ها هم صرف نظر کنیم، رشد نخواهیم کرد. 
به هر حال هر کاری خطراتی هم در بر دارد. شما هرروزی که از منزل خارج می شوید، در 
معرض خطرات هستید اما این خطرات احتمالی نباید باعث شود شما خانه نشین شده و 
فرصت کار و رشد را از خود بگیرید. ما باید تمام جوانب مثبت و منفی امور را با هم در 

نظر بگیریم. 
یکی از فرصت های سرمایه گذاری که ذکر کردم، انتقال فناوری بود که به نوبه خود از 
اهمیت باالیی برخوردار است. منظور من فناوریهای نوین و کارآمدی است که هرروز در 
دنیا تولید شده اند و ما در این 10 سال از آن محروم ماندیم، حقیقتا دستیابی به این فناوریها 
بسیار ارزشمند است و محرومیت بیشتر ما به مثابه یک ُخسران است. ما باید با استفاده از 

تعامل سازنده با جهان از فرصت ها استفاده کنیم؛ ضمن اینکه باید آگاهانه نسبت به تهدیدها 
توجه داشته و راه های تأثیر آنها را مسدود کنیم. 

 وزارت نیرو، شرکت توانیر و سایر نهادهای ذیربط در سال های اخیر در 
راستای حل معضل بیکاری شرکت ها و کارخانجات حوزه برق چه اقداماتی انجام 

داده  اند؟
همانطوریکه میدانید تولید توربین های گازی کالس E در دولت اصالحات با سرمایه 
گاز  توربین  فناوری آن مدل  انجام گرفت و  مپنا  قالب شرکت  نیرو در  گذاری وزارت 
از طریق شرکت آنسالدو ایتالیا و زیمنس آلمان با هدایت وزارت نیرو به شرکت مپنا 
منتقل شد و خوشبختانه با تولید این نیروگاه ها در کشور طی 15 سال گذشته ما مشکل 
خاموشی نداشتیم و ایران جزو معدود کشورهای خاورمیانه بوده است که تولید توربین گاز 
با استاندارد اروپایی را انجام می داده و یکی از نمونه های اقتصاد مقاومتی در صنعت برق 

همین کارخانجات مپنا در بخش نیروگاهی بوده است. 
متأسفانه از سال 1385 به بعد بدلیل برقراری تحریم ها ، ما از برخورداری از فناوری های 
مدرن تر محروم بوده ایم و اخیرا پس از برجام فرصتی پیش آمده تا امکان انتقال فناوری 
توربین های گازی کالس F که یک پله از کالس E باالتر است، ایجاد شود. اکنون سرمایه 
گذاری برای تولید نیروگاه های کالس F در دستور کار بخش دولتی و بخش خصوصی 

است.

 به عنوان سوال پایانی لطفا بفرمایید راهکاری که برای حل مشکل بیکاری 
واحدهای صنعتی به نظر جنابعالی می رسد چیست؟

به اعتقاد من واحدهای صنعتی امروزه باید به فکر شناسایی تکنولوژی های برتر و برقراری 
تعامالت با صاحبان دانش فنی برای انتقال فناوری به ایران باشند و در این چارچوب 
می توانند از منابع خارجی نیز استفاده کنند. شاید مشارکت در توسعه واحدهای صنعتی 
به صورت سرمایه گذاری مستقیم شرکت های خارجی ، درحال حاضر و باتوجه به فضای 

پس از برجام قابل انجام باشد. 
در عین حال اکنون واحدهای صنعتی باید به فکر صادرات تولیدات خود به کشورهای منطقه 
ـ مثل عراق و افغانستان ـ باشند که برای تولیدات صنعت برق ایران که از استانداردهای 
باالیی برخوردار هستند بازارهای خوبی محسوب می شوند. متأسفانه استاندارد تولیدات 
ما در عرصه دیگر صنایع پایین است اما خوشبختانه در صنعت برق در تراز بین المللی 

حرکت می کنیم؛ لذا امکان صادرات به کشورهای دیگر را داریم. 
مهمترین کار برای نجات صنعت برق از بحران نقدینگی اصالح فرایند درآمدی و گردش 
مالی توانیر است. دولت باید از منابع صنعت برق برای پرداخت یارانه صرف نظر کند. 
اساسا پرداخت یارانه باید از محل وضع عوارض به قیمت حامل های انرژی عالوه بر 
قیمت محاسباتی به دست می آمد؛ نه آنکه رمق صنعت را برای پرداخت یارانه بمکند. اگر 
این فرایند اصالح شود، صنعت برق جان تازه ای خواهد گرفت و می تواند بدهی های خود 

را به شرکت ها و کارخانجات طرف قر ارداد خود پرداخت کند. 

 البته مشکل تنها محدود به یارانه نیست؛ چراکه بنابر آماری که داده می شود 
تنها 10 تومان از قیمت هر کیلووات ساعت برق به یارانه اختصاص داده می شود. 
مشکل اصلی شکاف بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن است که حتی با 

حذف یارانه باز هم پرنخواهد شد. 
بله مسائل اقتصادی باید باهم و به صورت توأمان دیده شود. متأسفانه دولت یازدهم تنها 
روی کاهش تورم تمرکز کرده است و به رکود توجهی نمی کند. برای آنکه تورم افزایش 
نیابد، از افزایش قیمت فروش برق خودداری می کند اما این امر مشکالت جبران ناپذیری 
ایجاد کرده است. اقتصاد باید به صورت یک بسته به هم پیوسته دیده شود. این مسائل با 

مدیریت اقتصادی درست قابل حل خواهد بود. 

مسائل اقتصادی باید باهم و به صورت توأمان

دیده شود. متأسفانه دولت یازدهم تنها

روی کاهش تورم تمرکز کرده است و به رکود

توجهی نمی کند. برای آنکه تورم افزایش

نیابد، از افزایش قیمت فروش برق خودداری

می کند اما این امر مشکالت جبران ناپذیری

ایجاد کرده است. اقتصاد باید به صورت یک

بسته به هم پیوسته دیده شود

پرونده: مدیریت رشایط رکودی در صنعت برق
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علیرضا کالهی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران طی گفتگویی با خبرگزاری موج 
که پیش از این در بولتن خبری سندیکا نیز منتشر شد، با تاکید بر اینکه ایران قادر است کل 
تجهیزات مورد نیاز صنعت برق کشور را به جز 3 یا 4 درصد از تجهیزاتی که مربوط به رله های 
حفاظتی و تجهیزات الکترونیکی می شود، بسازد، گفت: این در حالی است 82 درصد از صادرات 

خدمات فنی و مهندسی کشور مربوط به بخش برق و آب است.
علیرضا کالهی با اشاره به مشکل نقدینگی و بدهکاری های وزارت نیرو افزود: به دلیل وجود این 
دست از مشکالت، دولت به استفاده از فاینانس های خارجی روی آورده است. این در حالی است 
که کشورهای خارجی خطوط فاینانس های خارجی خود را در اختیار شرکت ها و سازندگان داخلی 
خود قرار می دهند؛ بنابراین دولت در صورت استفاده از فاینانس خارجی باید از شرکت های معین 

شده از سوی فاینانسورها تجهیزات الزم را خریداری کند. 
وی با بیان اینکه شرکت های خارجی از ارز ارزان استفاده می کنند و این موضوع موجب کاهش 
هزینه های صادراتی آن ها و در نتیجه به صرفه بودن واردات تجهیزات نیروگاهی از سوی آن 

کشورها برای ایران می شود.
کالهی وزارت نیرو را وامدار بدهی دولت گذشته خواند و ادامه داد: در شرایط فعلی که درآمدهای 
کشور به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش قابل توجهی یافته است، تخصیص اعتبار و سرمایه به 
وزارت نیرو امر دشواری است. به این ترتیب می توان گفت وزارت نیرو به عبارتی ناچار به 
واردات ارزان نسبت به تولید گران داخل است. این درحالی است که درپیش گرفتن چنین رویه ای 

منجر به صدمه صنعت و تولید داخل می شود و تاثیرات آن بر کسی پوشیده نیست. 
به عقیده وی در صورتی که دلیل تن دادن به این واردات، استفاده از فاینانس است، می توان از 

منابع صندوق توسعه ملی، استفاده و نقدینگی را تامین کرد.

فاینانس صنعت برق را در باتالق رکود گرفتار می کند 
 رییس هیات مدیره سندیکا همچنین در کنفرانس مطبوعاتی سندیکا که اوایل خرداد ماه سال 
جاری برگزار شد با پافشاری بر همین موضع، ضمن بیان آنکه فاینانس و وام مشکل صنعت برق 
را حل نمی کند خاطر نشان ساخت: این امور صنعت برق را گرفتار باتالقی خواهد کرد که جبران 

آن سخت خواهد بود و حتی باعث از بین رفتن اعتبار در اجرای تعهدات بین المللی می شود. 
وی در همین راستا با اشاره به اینکه این سندیکا دو سال است که سکوت اختیار کرده است و نقد 
نمی کند اظهارداشت: سکوت ما به خاطر این است که باور داریم که دولت قبلی در تمام ارکان 
دچار مشکالتی بود و میراث  آن را وزارت نیرو با 33 هزار میلیارد تومان بدهی و کسری 15 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با خود به یدک می کشد و رکورد عمیق حاکم بر صنعت برق 

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

نداد که بخش خصوصی وارد این پروژه ها شود.
ریس هیات مدیره سندیکا در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری اذعان داشت: 
سرمایه گذاری مستقیم )FDI( پتانسیل رشد اقتصادی را ایجاد می کند و چون صنعت برق خودکفا 
است امیدوار بودیم با آزاد شدن منابع مالی دولت و بهتر شدن وضعیت بودجه، صنعت برق از این 

وضعیت خارج شود اما متاسفانه همچنان در رکود عمیق به سر می بریم.
کالهی در پاسخ به سوالی از سوی خبرنگار خبرگزاری فارس راجع به آنکه صنعت برق با چند 
درصد ظرفیت کار می کند گفت: صنعت برق همکنون تنها با 25 درصد ظرفیت خود کار می کند 

و اگر صادرات نداشتیم این عدد پایین تر هم می آمد اما به هر حال آن چیزی که صنعت برق را 
به رکود کشانده است عدم وجود نقدینگی و تزریق آن از سوی دولت در پروژه ها است. وی در 
همین رابطه افزود در شرایط فعلی امضای قرارداد با کشور های خارجی در بخش برق موجب 

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

جدی داخلی به ویژه حمایت های مالی است.
به گفته این مقام مسئول، بیش از 82 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی )حدود دو میلیارد 
دالر( و یک میلیارد دالر صادرات تجهیزات و کاالهای صنعتی و تخصصی با ارزش افزوده باال 
در سال های گذشته توسط این صنعت محقق شده است. کالهی با بیان این مطلب ضمن اشاره به 
اینکه توان تامین همه نیازمندی های سالیانه برق کشور در داخل وجود دارد، تصریح کرد: ظرفیت 
صادراتی این صنعت سالیانه 30 میلیارد دالر است و در کوتاه مدت قابلیت انجام 10 میلیارد دالر 
صادرات در صنعت برق وجود دارد؛ اما تحقق همین مساله نیازمند حمایت های جدی داخلی 

به ویژه حمایت های مالی است.
وی یادآور شد: هم اینک بیش از 50 هزار نفر از بخش خصوصی و در مجموع بیش از 150 هزار 
نفر در این صنعت مشغول به کار هستند، اما رکود کلی حاکم بر اقتصاد کشور موجب نگرانی های 

جدی از کاهش اشتغال و حتی از بین رفتن این صنعت شده است.
 با استناد به این نشست خبری رییس هیات مدیره سندیکا بر این عقیده است که 70 درصد 
مشکالت کشور از سوء مدیریت ها و تنها 30 درصد مشکالت وابسته به تحریم های ظالمانه 
گذشته      سال های  در  برق  صنعت  مسائل،  این  همه  وجود  با  اما  است،  بوده  غرب  و  آمریکا 

سرپاماند. 

 عوامل دامن زننده به رکود در صنعت برق 

از ارز ارزان کشورهای خارجی
تا فاینانس های الزام آور
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ورود رسمایه خارجی به رشط 
مشارکت  دهی بخش خصوصی  

در نقد توافقات اخیر وزارت نیرو با 
طرف های خارجی و تاثیر آن بر رکود  

علی بخشی نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری 
در گفت و گویی با خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا در پسابرجام 
وضعیت صنعت برق بهتر شده است و گشایشی در  این صنعت مشاهده می شود، گفت: تفاوتی که 
صنعت برق با سایر صنایع دارد این است که به  صورت واقعی 90 درصد  خودکفا است و چندان 

وابستگی به خارج از کشور ارتباط نداشته و تحریم ها هم نمی تواند بر آن تاثیر گذارد. 
وی افزود: اما به هر حال 70 درصد مشکالت صنعت برق به مسائل مدیریتی داخلی و 30 درصد 
به تحریم ها بازمی گردد،  پس با توجه به اینکه بیشتر مشکالت صنعت برق، مشکالت مدیریتی 
است تغییر وضعیت این صنعت چندان با تحریم ها و یا  برداشتن تحریم ها ارتباطی ندارد. ولی در 
هر صورت در حال حاضر به طور متوسط صنعت برق و یا شرکت های فعال در آن  تنها با 20 تا 25 

درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.  
بخشی در این گفت و گو خاطر نشان ساخت: با توجه به توافق صورت پذیرفته در برجام صنعت برق 
از رکود خارج نشده است  و در حال حاضر رکود شدید است و چون این دوره در حال طوالنی  شدن 

است اثرات آن نمود بیشتری پیدا می کند. 
وی با اشاره به اینکه رکود همچنان در صنعت برق وجود دارد و آثار آن را به وضوح می توان دید 
گفت: این رکود باعث  می شود که شرکت های صنعت برق ضعیف و ضعیف تر شوند و علی رغم 
اینکه مسئوالن اعالم می کنند که صنعت برق باید  سرپا باقی بماند مشخص نیست که دلیل ورود 

سرمایه گذاران خارجی به داخل کشور چیست؟
بخشی در همین رابطه با بیان آنکه با ورود شرکت های خارجی به کشور رمق نهایی شرکت های 
صنعت برق نیز از بین  می رود تصریح کرد: ورود شرکت های خارجی به صنعت برق بدون ضابطه 
و بی حساب و کتاب است و رمق نهایی  شرکت های صنعت برق نیز از بین می برد پس این ورود 

شرکت های خارجی به منزله حرکت در رکود عمیق و افزایش رکود  است. 
نایب رییس هیات مدیره سندیکا در بخش دیگری از سخنان خود در این گفت وگو از صورت گرفتن 
توافقاتی با شرکت های  خارجی چون ساخت ترانس با کره جنوبی و ساخت 3 هزار مگاوات نیروگاه 
با ترکیه صورت خبر داد و اظهار تاسف کرد که  تاکنون از مفاد این توافقات هیچ اطالعی به بیرون 

درز پیدا نکرده است. 
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وی با بیان این مطلب عنوان داشت: زمانی که اقتصاد صنعت برق در رکود است و دولت و 
وزارت نیرو 15 هزار میلیارد  تومان به پیمانکاران برق بدهکار است چگونه یک خارجی 
حاضر می  شود که در ایران سرمایه گذاری کند، مگر اینکه توافق  دیگری با این کشورها انجام 

شده باشد. 
بخشی ادامه داد: اقتصاد صنعت برق به گفته مسئوالن دولتی ضررده است و روز به روز بر 
میزان بدهی آن افزوده می شود.  حال در این فضا چگونه کشور کره جنوبی و یا ترکیه حاضر 
به سرمایه گذاری در صنعت برق ایران می شوند مگر اینکه امتیاز  ویژه ای به این کشورها 

تعلق گرفته که  شامل حال شرکت های ایرانی فعال در صنعت برق نشده است. 
بخشی گفت: اصرار ما این است که باید توافقات و قراردادهای ایران با سایر کشورها در 
حوزه صنعت برق و ساخت نیروگاه،  شفاف سازی و اعالم شود چرا که شاید شرکت های 

داخلی نیز شرایط درنظر گرفته شده را بپذیرند.  
وی افزود: به طور مثال مپنا اعالم می کند از مفاد قراردادهای صورت گرفته میان وزارت 
نیرو با شرکت های کره ای و  ترکیه ای هیچ اطالعی ندارد پس اگر از این مفاد شرکت های 

ایران مطلع شوند شاید این شرایط را پذیرفتند. 

مخالف استفاده از سرمایه خارجی نیستیم
  مصاحبه نایب رییس سندیکای صنعت برق با خبرگزاری فارس در حالی بود که پیش از این 
نیز در کنفرانس مطبوعاتی  سندیکا که اوایل خرداد ماه سال جاری با حضور ده ها خبرنگار از 
رسانه های اقتصادی کشور برگزار شده بود، وی با اشاره به  به تاثیر توافقات اخیر وزارت نیرو 
با طرف های خارجی بر شرایط رکودی حاکم بر صنعت برق اذعان داشت: ما مخالف  استفاده 
از سرمایه خارجی نیستیم بلکه با روش انجام کار مشکل داریم و نسبت به عدم حضور بخش 
خصوصی در تعامالت  بین المللی وتامین مالی پروژه ها انتقاد داریم. مخالفت و نگرانی ما در 
واقع از ورود پول های خارجی است چرا که معتقدیم  صنعت برق به عنوان صنعتی خودکفا 

نیازمند فاینانس نیست. 
وی در نشست مطبوعاتی سندیکا در رابطه با دیگر نمودهای عینی این قسم توافقات افزوده 

بود: درست در همان روزی که  بزرگترین کارخانه ترانس در کشور به بهره برداری می رسید 
قرارداد ساخت و خرید 43 هزار ترانس برق با کره جنوبی در هتل  اسپیناس در حال امضابود. 
نایب رییس سندیکای صنعت برق افزود: متاسفانه به اسم سرمایه گذاری و فرمول فاینانس، 

شاهد تضعیف شرکت های  پیمانکار و بخش خصوصی داخلی هستیم. 
بخشی در ادامه به برگزاری مناقصه خرید کاال و تجهیزات 312 پست فوق توزیع اشاره 
کرد و گفت: پیشنهاد ما این است  که تشکل های بخش خصوصی از ابتدا در تمام مناقصات 
دخالت داده شوند چرا که حضور شرکت های خارجی باید توام با  سرمایه گذاری مشترک با 
شرکت های ایرانی باشد که همین موضوع موجب انتقال تکنولوژی و تقویت بخش تولید 

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

است  که سرمایه گذار خارجی قطعا برای این موضوع هم راهی پیدا خواهد کرد. 
به گفته وی، صحبت از کمبود نقدینگی در حضور بخش خصوصی صنعت برق در حالی 

صورت می گیرد که با کره جنوبی  قرارداد خرید 43 هزار ترانس منعقد می شود. 
به گزارش خبرنگار ایلنا نایب رییس سندیکا با اشاره به ضرر  بیش از 300 ریالی وزارت 
نیرو به ازای فروش هر کیلو وات  ساعت برق به مصرف کنندگان و مشترکان داخلی، تاکید 
کرد: تا زمانی که این مشکل حل نشود، مجبور به دریافت وام از  خارجی ها هستیم که 

بازپرداخت آن در شرایط رکود کنونی کشور خود مساله مهم دیگری است. 
همچنین در این نشست تاکید نایب رییس هیات مدیره سندیکا بر آن بود که عمال عدم 
حضور تاثیرگذار بخش خصوصی در  تامین مالی پروژه های بین المللی، سرمایه گذاری و 
انتقال فناوری سبب شده است دولت به ساده ترین شیوه ممکن یعنی  دریافت وام و انجام 
واردات برای حل مشکالت این صنعت روی آورد .   به گفته وی ایجاد معاونت صادرات 

ریاست جمهوری  شاید بتواند بخش عمده ای از مشکالت صنعت برق را حل و فصل کند. 
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به بهانه
 سرمایه گذاری، 
بیگانگان را به جای 
تولیدکنندگان خودی 
ننشانیم
میزگرد ستبران با موضوع 
»خروج صنعت برق از رکود«

اشاره
شرکت ها و واحدهای فعال در صنعت برق هم اکنون 
در رکود شدید به سر می برند و یکی پس از دیگری 
تعطیل می شوند. چه آزمون و خطاها که صورت 
نگرفته و چه هزینه ها که صرف نشده تا فعاالن 
صنعت برق به دانش و فناوری فعلی خود برسند و 
مرزهای خودکفایی را درنوردند و چه حیف است 
اگر پایان کار این اندوخته های ملی گرانبها به تعطیلی 
انجامد. اینک اولویت برای این شرکت ها به گفته خود 
آنها، بازپرداخت تنها مطالباتشان از وزارت نیرو 
نیست؛ بلکه آنچه آنها را محکوم به ورشکستگی 
می کند، نبود کار و پروژه است؛ چراکه کار سبب 
می شود چرخ این شرکت ها بچرخد و تا پایان رکود 
دوام آورند. 
عباس علی آبادی مدیرعامل شرکت مپنا، اسماعیل 
محسنی کبیر مدیر برنامه ریزی و توسعه شبکه 
شرکت توانیر، زهره کرمانشاهی مدیر کل دفتر 
بودجه و بررسي هاي اقتصادي شرکت توانیر، پرویز 
غیاث الدین دبیر سندیکای صنعت برق، صادق صیاد 
معاون امور کمیته ها و سپهر برزی مهر معاون امور 
اجرایی سندیکا بر سر میزگرد این شماره نشریه 
ستبران گرد آمدند و این مسأله حیاتی صنعت را به 
بحث گذاشتند.

عباس علی آبادی
مدیرعامل شرکت مپنا

اسماعیل محسنی کبیر
مدیربرنامه ریز ی وتوسعه شبکه

شرکت توانیر

زهره کرمانشاهی
مدیر کل دفتر بودجه و بررسي هاي اقتصادي

شرکت توانیر

پرویز غیا ث الدین
دبیر سندیکای صنعت برق

صادق صیاد
معاون امور کمیته های سندیکا

سپهر برزی مهر
معاون امور اجرایی سندیکا
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 غیاث الدین
رویکرد سندیکا نسبت به سال های گذشته تغییر کرده و کمتر 
روی گله و گالیه تمرکز کرده است. ما بنا را بر این گذاشته 
ایم که صنعت برق را یکپارچه بدانیم و در آن جداسازی انجام 
ندهیم. بخش خصوصی یا بخش دولتی دارای منافع و مضار 
یکسان هستند و دلیلی ندارد آنها را از یکدیگر سوا کنیم. ما 
برآنیم که هرچه در صنعت برق به وجود آمده، تحت حمایت 
دولت بوده است؛ آن هم در شرایطی که هیچ قانونی تحت 
عنوان حمایت از ساخت داخل و بخش خصوصی و ... وجود 

نداشت. 
آنچه امروز دامنگیر شرکت های فعال صنعت برق است، بحث 
برون  فعالیت های  است. خوشبختانه  پروژه  نبود  و  بیکاری 
مرزی خوبی شکل گرفته است اما ظاهرا این ترفند به دلیل 

کاهش قیمت نفت رونق سابق را ندارد. 
صنعت برق دوره های مختلفی را تجربه کرده است. جنگ، 
خروج  از  پس  که  خالئی  و  شدید  مالی  محدودیت های 
شرکت های خارجی از ایران با آن مواجه شدیم و کاهش قیمت 
نفت تا 8 دالر، هیچ یک نتوانست صنعت برق را غیرفعال 
کند. ولی متأسفانه در این دوره شرکت های فعال در صنعت 
برق از بیکاری گالیه دارند و دائما درحال تعدیل نیرو هستند. 
امور  در  جمهوری  ریاست  مشاور  نیلی،  دکتر  پیش  مدتی 
به این مطلب اشاره کرده بودند که آنچه تمام  نیز  اقتصادی 
کشور و حکومت را تهدید می کند، بیکاری است. دولت قرار 
نیست استخدام انجام دهد؛ بنابراین این بخش خصوصی است 
که باید اشتغال ایجاد کند. این بخش نیز بدون کمک بخش 

دولتی نمی تواند ایجاد شغل کند. پس چه باید کرد؟ 

 علی آبادی
من معتقدم در صنعت هیچ چیز از برق مهم تر نیست. اگر برق 
نباشد هیچ یک از دیگر صنایع نیستند؛ حتی آبی که مصرف 
می کنیم. ضمن اینکه بنا به هر دلیل اکنون سرعت رشد مصرف 
برق از سرعت رشد جمعیت باالتر است و اکنون با 80 میلیون 
جمعیت به مرز مصرف 80 هزار مگاوات برق نزدیک می 
شویم. این امر نشاندهنده آن است که زمینه برای صنعتی شدن 
کشور درحال فراهم شدن است. وقتی برق به حدود 80 هزار 
مگاوات ظرفیت نصب شده می رسد و دولت ساالنه برای 
داشتن  4 تا 5 هزار مگاوات برنامه ریزی می کند، یعنی قرار 
است به کشوری صنعتی تبدیل شویم. به همین دلیل امروز 
باید موضوع برق بیش از اینها جدی گرفته شود،تا به نگرانی 
اشتغال هم پاسخ مناسبی داده شود؛ چراکه هم صنعت برق به 
شدت اشتغال زا است و هم از آنجا که موتور صنایع دیگر را 

به حرکت می آورد، موجب اشتغال زایی مضاعف می شود. 
ما در شمار سازندگان نیروگاه جهان قرار داریم و در هر بخش 
هستیم.  زیرساخت  دارای  کنید،  را  فکرش  که  برق  صنعت 
عالوه بر حیث فنی و صنعتی، از نیروی انسانی ورزیده و فارغ 
التحصیالن دانشگاهی کارآمد، تجربیات گسترده و سازمان 
بزرگ توانیر نیز برخوردار هستیم که پتانسیل های با ارزشی 
هستند. کشوری که توربین گاز می سازد، جواز ورود به همه 

عرصه ها را دارد؛ چراکه این بدین معناست که به لحاظ فنی به 
جایگاه مناسبی رسیده است. 

از دیدگاه من مشکل صنعت برق پول نیست. متأسفانه امروز به 
بهانه پول نداشتن درحال دعوت از خارجی ها هستیم تا بیایند و 
جای ما را غصب کنند. اگر سیاستها به گونه ای باشد که بتوانند 
به سادگی بیایند، آنها قطعا جای ما را خواهند گرفت و بیکاری 
در کشور بیشتر خواهد شد. مپنا در سال می تواند نزدیک به 
سی الی چهل توربین گاز بزرگ بسازد؛ یعنی این کشور ساالنه 
به تنهایی چیزی حدود 5 تا 6 هزارمگاوات توان تولید توربین 
بزرگ دارد. این در حالی است که چند سالی می شود که این 
شرکت تقریبا هیچ توربینی بزرگی نمی سازد. اکنون ما درحال 

فروش اجناسی هستیم که در گذشته انبار کرده ایم. 
تحریم نیز راه ورود به بازارهای جهانی را به روی ما بسته 
برای  زیرساخت  اساسا  کشور  در  ما  اینکه  ضمن  است. 
واردات  برای  بیشتر  کشور  سامانه های  نداریم.  صادرات 
طراحی و تنظیم شده اند و در کشور در حد صادرات پسته و 
کشمش یا چند تخته قالی زیرساخت داریم اما برای صادرات 
کاالی صنعتی یا انجام پروژه خدمات فنی و مهندسی در دنیا 
نیست  معنا  آن  به  این  نیستیم.  زیرساخت های الزم  دارای 
که از تکنولوژی الزم برای ساخت توربین، کابل یا ترانس 
برخوردار نیستیم؛ بلکه بانک و بیمه نداریم تا ما را پشتیبانی 
کنند. سایر موانع نیز عالوه بر تحریم ایجاد شده و در مسائلی 

مانند ضمانتنامه نیز از مابقی کشورها عقب هستیم. 
نیز در اختیار خارجی ها  بازار داخل را  حال تصور کنید که 
واگذاری  از  حاکی  اخباری  انتشار  شاهد  هرروز  بگذاریم. 
پروژه های داخلی به خارجی ها به بهانه جذب سرمایه هستیم. 
من امروز به ضرس قاطع اعالم می کنم سهل ترین کاری که در 
صنعت می توان انجام داد همان پول آوردن و جذب سرمایه 
است. آنچه مهم است کار است. کار است که ایجاد ثروت می 
کند. طال از خاک درست می شود. مسئولین اوراق مشارکت 
چاپ کنند تا جای سرمایه را پر کند. . راه حل وضعیت جاری 
را که چند سال هم هست ادامه دارد، هر کارشناس اقتصادی می 
داند. اگر دولت سرمایه نقد ندارد، اعتبار که دارد. این اعتبار می 
تواند با انتشار انواع اوراق بهادار ضمانت شده واجد ظرفیت 
نقدشوندگی در آینده و تنزیل در بازار، نقدینگی الزم برای 
بسیاری هزینه ها  تهاتر  یا  برای پرداخت  ابزارهایی  تولید و 
)مانند مالیات، گمرک، تامین اجتماعی و ...( را ایجاد و چرخ 
صنعت را به گردش درآورد. این اوراق با زمانبندی مناسب 
نقد و تنزیل، چون در برابر کار و هزینه های قبال انجام شده 
منتشر می شوند، مطلقا اثر منفی بر تورم، نرخ سود و بازده 

بازار سرمایه و ... نخواهند داشت. 
مپنا این راهکار را در آبان 1392 کتبا به اطالع وزیر اقتصاد 
بخش  و  دولت  کنار  در   1393 سال  در  سپس  و  رساند 
خصوصی تالش کرد تا به عنوان نیاز و تقاضای بخش تولید 
در الیحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر" درج و مورد تصویب 
مجلس قرار دهد. اکنون بیش از یک سال از تصویب و ابالغ 
این قانون میگذرد اما کماکان این ساز و کار بصورت موردی 
و قطره چکانی استفاده می شود. از 37-36 هزار میلیارد تومان 

ظرفیت انتشار اوراق بهادار در بودجه سال گذشته، به ادعای 
برخی مسئولین 10 هزار و 500 میلیارد تومان منتشر شده اما 
درواقع آنچه که تحویل داده شد عمدتا در پایان سال گذشته  
بود و تحویل بقیه نیز به امسال موکول شده که مشخص نیست 
چه زمانی انجام شود. آنگاه در حالیکه وزارت نیرو بیشترین 
بدهی را به پیمانکاران و تولید کنندگان بخش خصوصی دارد، 
دستگاه های دیگر )بویژه وزارت راه( استفاده بیشتری از این 

مکانیزم بردند. 
باز در بودجه امسال هم که 40 هزار میلیارد تومان اوراق دیده 
شده است، عمده ی آن اوراق تسویه خزانه و ... است و حجم 
اوراق دیگر که قادر به ظرفیت سازی الزم برای تولید، ایجاد 
اشتغال و رونق اقتصاد و کسب و کار هستند کاهش یافته 
است. این درست که تعرفه برق مالحظاتی دارد اما این انفعال 
چگونه توجیه پذیر است؟ امروز مطالبات مپنا از وزارت نیرو 
سر به فلک می کشد. امروز چگونه دولت به عنوان متولی 
صنعت، اقتصاد و به عنوان وکیلی که دارایی ملت به دستش 
سپرده شده، به دعوت خارجی ها مشغول است؛ درحالی که نمی 
تواند مطالبات شرکت ها را که می توان به روش های مختلف 
تسویه کرده و خون جدیدی در اقتصاد ترزیق کرد، پرداخت 
نمی کند تا فعالین صنعت، دست و پا بسته شاهد تصاحب 
بازار و صنعت برق توسط خارجی ها باشند؟ چرا روش های 
چرا  یابد؟  می  ادامه  برق  اقتصاد صنعت  مدیریت  ناصواب 
اداره  و  بازار  بر  مبتنی  و  شناخته شده  کامال  راهکارهای  از 
مردمی اقتصاد برق استفاده نمی شود؟ حال که مدیریت غلط 
موجود اقتصاد این صنعت خودش را نمی تواند اداره کند، چرا 
خارجی ها را هم به این چرخه و به شکلی وارد می کنیم تا هم 
تولید کننده داخلی حذف شود و هم با ادامه گردش این دور 
باطل، ابعاد مشکل بزرگتر و فراملی و دامنگیر حیثیت کشور و 
نظام شود؟ اینکه امروز هیچ یک از بانک ها و موسسات مالی 
داخلی برای ما اعتبار قائل نیستند ناشی از چیست؟ چرا این 

معضل را از داخل به بیرون مرزها هم منتقل می کنیم؟
را  صنعت  اقتصاد  ابتدا  باید  ما  می کنم  عرض  ساده  خیلی 
اصالح کنیم؛ آنگاه درصورت لزوم خارجی ها را نیز دعوت 
کنیم؛ وگرنه نیازی به خارجی ها نیست. در دنیا برای تأمین 
پول مسابقه می دهند. همه از دچار شدن به موضوع خواب 
سرمایه فراری هستند و به دنبال کار و پروژه هستند تا بتوانند 
از آن طریق سودی کسب کنند. در خارج از کشور به پول 
سود نمی دهند؛ بلکه به کار سود می دهند. اگر این تضمین را 
به شرکت های داخلی بدهید، آنها برای شما کار خواهند کرد و 
سرمایه ایجاد می کنند. ما حتی حاضریم امانی کار کنیم و حق و 
حقوق خود را 4 سال بعد تحویل بگیریم! امکانات صادرات را 
که فراهم نمی کنید اما حداقل به ما نگویید در خانه خود بنشینیم 
و چون خارجی پول دارد، جای ما را بگیرد. خارجی ها با خود 
پول نمی آورند تا بگذارند و بروند. اگر یک تومان بیاورند، به 
این امید هستند که یک تومان و پنج زار ببرند. اگر این سرمایه 
و اعتبار و سود تضمینی را دارید که به خارجی ها بدهید، آن را 
به ما تولید کنندگان داخلی و کسانی که در سختی ها، شانه زیر 
مشکالت صنعت برق داده اند بدهید. من می بینم در برخی 

پرونده: مدیریت رشایط رکودی در صنعت برق
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کاسبی تحریم های  از  که  از خارجی ها  بعضی  به  مراسمات، 
ظالمانه و با انواع تحمیل ها در محاسبه قیمت و نرخ ارزشان یا 
با دریافت حق و حساب بابت دادن پولمان به خودمان پروار 
شده اند می گوئیم: »ما کمک های شما را در تحریم فراموش 
نمی کنیم«؛ ولی یادمان می رود که در همان روزها، پیمانکاران 
و تولید کننده های داخلی چند برابر سرمایه شان قرض کردند و 
به همراه کارشان به پای وزارت نیرو ریختند تا گردش کارشان 
ادامه یابد و اکنون در آستانه ورشکستگی شاهد عزیز و اولی 
شدن آنهایی هستند که در روز تحریم حتی جواب وزارت نیرو 
را نمی دادند و هنوز هم برای آوردن سرمایه شرط و شروط 

بسیار دارند.
تا دیروز بهانه این بود که تکنولوژی شرکت های داخلی پایین 
است. بی تردید هر تجهیزی که امروز در ایران تولید می شود، 
در دنیا درجه یک است. من حاضرم این امر را به داوری بین 
 E المللی بگذارم. امروز راندمان آخرین مدل توربین کالس
که مپنا ارائه می دهد، از راندمان آخرین ورژن بهترین توربین 
ساز دنیا بیشتر است. آخرین ترانسی که در ایران ترانسفو 
ساخته می شود، قطعا با بهترین ترانس دنیا قابل رقابت است. 
این مسأله در رابطه با کابل هایی که در ایران ساخته می شود 
نیز صادق است. اصال اگر کیفیت ما مشکل دارد، از ما بخواهید 
کیفیت خود را باال ببریم اما کار را به دیگران ندهید. ما می 
خواهیم برای جوانان خود کار بسازیم یا بیکاری؟ درصد عمده 

ظرفیت ما خالی است و از آن استفاده نمی کنیم.
امیدوارم تمام آنچه در روزنامه ها گفته می شود شایعه و شوخی 
باشد. هنوز صحبت های رییس جمهور در حمایت از ساخت 
داخل به روزنامه ها نرسیده است که خبر عقد قرارداد با کره 
ای ها برای ساخت کنتورهای هوشمند منتشر می شود. من 

امیدوارم این سخنان، فقط برای تحریک صنعت باشد.
آیا فراموش کرده ایم آلستوم چه بالیی به سر ما آورد؟ هنوز 
تجهیزات آلستوم را به 5 یا 6 برابر قیمت خریداری می کنیم 
و تازه گاهی از فروش آنها به ما خودداری می کنند! بااین حال 
بازهم می خواهیم تجهیزاتی را وارد کشور کنیم که نسخه ی 
بومی آنها را نساخته ایم؟ این خطاست که به خاطر 2 درصد 
راندمان بیشتر محصولی را که هنوز در جهان در مرحله توسعه 
برای شبکه های خیلی  یا اصوال  بوده و کامال تجاری نشده 
بزرگ قابل قبول است، به سرمایه گذاران توصیه کنیم و بی 
به  و   )Reliability( اعتماد  قابلیت  مهم  شاخص  به  توجه 
 )Efficiency( صرف اتکا به شاخص و خط کش راندمان
و  لوازم  و  تجهیزات  بعدها  اگر  بپذیریم!  را  ریسکی  چنین 

قطعات یدکی آن نرسید چه بالیی به سر کشور خواهد آمد؟
من شخصا معتقدم راهبرد اصلی تولید پراکنده و تولید همزمان 
برق و حرارت )DG و CHP( است و باید به سمت تولید 
پراکنده گام برداریم. وقتی در سراسر کشور گاز پخش کرده 
ایم، باید لوله های گاز را به نقاطی ببریم که مصرف وجود دارد. 

آنگاه می توان از آب شیرین و حرارت آن نیز استفاده کرد.
اگر کارایی واقعا مهم است، چرا تا قبل از اینکه واحدهای گازی 
به سیکل ترکیبی تبدیل شوند، از صندوق توسعه ملی بخواهیم 
اولویت وام را تنها به طرح های اجرایی واحدهای بخار دهد؟ 

اگر این واحدها سرمایه کافی داشته باشند راندمان آنها تا 50 
درصد افزایش می یابد.

مسأله دیگر، صادرات برق است. اگر ما ساالنه 10 میلیارد 
کیلووات ساعت برق صادر کنیم، یک سوم بودجه برق کشور 
تأمین می شود. صادرات برق یکی از مهم ترین کارهایی است 
که ما باید تاکنون انجام می دادیم. حتی اگر مثال کشور عراق 
در پرداخت های خود دیرکرد دارد، باید با او مذاکره کنیم و برق 
او را قطع نکنیم. ما باید برق افغانستان، پاکستان، عمان و سایر 
کشورهای منطقه را تأمین کنیم. به جای اینکه در داخل کشور 
به بحث های تکراری بپردازیم، باید داخل را آماده کنیم و مرزها 

را برای صادرات برق بازکنیم. 
باید مشکالت خود را با وزارت نفت حل کنیم. اکنون سوخت 
به فلر تبدیل می شود؛ درحالی که باید تبدیل به برق شده و 
به خارج از کشور صادر شود. صادرات برق یعنی گسترش 

امنیت، توسعه و اشتغال زایی. 

  محسنی کبیر:
من در ابتدا مختصری به اهداف برنامه ششم توسعه می پردازم. 
پیک مصرف در سال گذشته بیش از 50 هزار مگاوات بوده که 
پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم )انتهای سال 1399( 
به حدود 67 هزار مگاوات برسد. صنعت برق تا پایان سال 
این رقم  1394 حدود 33 میلیون مشترک داشته است که 
تا پایان برنامه ششم به 43 میلیون مشترک افزایش خواهد 
یافت. ظرفیت اسمی نیروگاه های ما نیز در پایان سال 1394 
حدود 74 هزار مگاوات بوده که تا پایان برنامه ششم به 101 
هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. )بیشتر نیروگاه های بخش 
خصوصی از نوع سیکل ترکیبی یا بخش بخار نیروگاه های 

گازی است.(
با استهالک تجدید  قیمت تمام شده برق بدون سوخت  و 
ارزیابی نشده در شرایط حاضر 80 تومان است ولی مبلغی 
که از مشترک اخذ می کنیم 60 تومان است. از این مبلغ، 10 
درآمد  و  شود  می  برداشت  یارانه ها  هدفمندی  برای  تومان 
خالص 50 تومان می شود. اکنون 50 تومان در مقابل 80 
برق 30  کیلووات ساعت  هر  ازای  به  و عمال  داریم  تومن 

تومان کسری وجود دارد.
در سال گذشته 231 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته 
ایم و عمال حدود 5 هزار میلیارد تومان کسری ) با احتساب 
درآمد حاصل از صادرات برق ( در هزینه های جاری داشته ایم 

که این رقم منهای مبالغ مانده از قبل است. 
نیاز داریم هرساله در شبکه  بهبود وضعیت موجود  ما برای 
انتقال و فوق توزیع حداقل 3 هزار کیلومتر مدار  و حدود 6  
هزار مگاولت آمپر ظرفیت ترانس اضافه نماییم . در شبکه های 
توزیع نیز عمال بایستی 3 تا 4 هزار مگاولت آمپر ترانس 
میلیارد  هزار  اینها 128  گذاری  سرمایه  هزینه  شود.  اضافه 
تومان )1.282.000 میلیارد ریال( است که مقرر است در 

برنامه ششم و به مدت 5 سال انجام شود. 

 علی آبادی
با این حساب عدد سرمایه گذاری 32 میلیارد یورو طی 5 سال 
است که تقریبا برابر است با 30 هزار مگاوات. این امر ممکن 
نیست مگر اینکه در صنعت رشد ایجاد کنیم؛ وگرنه رقمی 

بسیار باالست. 

 محسنی کبیر
در برنامه ششم رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته شده 
است که 3 درصد آن از طریق افزایش بهره وری و 5 درصد 

آن با ایجاد ظرفیت جدید حاصل می شود. 

 علی آبادی
اگر این رشد باال در چارچوب یک برنامه اقتصادی در نظر 
گرفته شود، ایرادی به آن وارد نیست. تأمین30 میلیارد یورو 
از نظر من کار مشکلی نیست. اشکال کار اینجاست که این 
امر بر مبنای یک برنامه اقتصادی که بانک ها آن را حمایت و 
پشتیبانی کنند، طراحی نشده است. اگر این اقدام بانک پذیر 
یا Bankable نباشد، حتی اگر محقق شود کشور مقروض 

خواهد شد. 
سخن من این است که حتی اگر از خارج کشور ارز وارد کرده 
و ریال تولید کنیم و منبع دیگری از محل خدمت شما ارز 
الزم را تولید نکند، کشور را مقروض ساخته اید. به نظر من 
بزرگترین چالش صنعت برق این است که برق یک کاالی 
اقتصادی نیست. درنتیجه هر مقدار پول به آن تزریق شود، 
نمی توان انتظاری برای بازگشت آن داشت و سایر بخش ها 
باید این هزینه را تأمین کنند. ما در گذشته نفت می فروختیم 
است  قرار  اگر  اما  کردیم  می  جبران  را  برق  کسری های  و 
اقتصاد بدون نفت را برنامه ریزی کنیم، قطعا این برنامه نقشه 

خطرناکی برای کشور خواهد بود. 

 محسنی کبیر
معموال  که  است  داده  نشان  سابق  توسعه  برنامه   5 تجربه 
برنامه ها بیش از آنچه محقق خواهد شد، طراحی می شوند. در 
این برنامه سعی بر این است که سقف اهداف را پایین آورند 
تا واقعی تر باشد اما تا زمانی که ما نتوانیم نرخ برق را واقعی 
کنیمـ  که البته این امر در برنامه ششم توسعه دیده شده استـ  
هم سرمایه گذاری عقب می افتد و هم کسری هزینه های جاری 

تجربه ۵ برنامه توسعه سابق نشان داده است

که معموال برنامه ها بیش از آنچه محقق

خواهد شد، طراحی می شوند. تا زمانی که

ما نتوانیم نرخ برق را واقعی کنیم که البته

این امر در برنامه ششم توسعه دیده شده است،  

هم سرمایه گذاری عقب می افتد و هم

کسری هزینه های جاری افزایش می یابد
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افزایش می یابد. در حال حاضر  بخش خصوصی 32 هزار 
مگاوات نیروگاه در دست بهره برداری دارد؛ یعنی بیش از 50 
درصد تولید برق ما به دست این بخش است. بخش خصوصی 
باید پول برقی را که به ما می فروشد دریافت کند که عمال این 
اتفاق نمی افتد و به این ترتیب بخش بزرگی از بدهی وزارت 

نیرو بابت  عدم پرداخت  به بخش خصوصی است.  
چنانچه توازنی بین قیمت فروش و خرید برق ایجاد شود، 
بخش خصوصی فعال خواهد شد و کسب و کار رونق می یابد 
و این امر باعث فعالیت کلیه بخش های مربوط به صنعت برق 
از جمله سندیکای صنعت برق نیز می شود. در شرایط حاضر 

صنعت برق حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. 
اگر قیمت فروش برق اصالح شود، بخش سرمایه گذاری ما 
به واسطه درآمد تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی 
به راه خواهد افتاد، بخش توزیع مستقل شده و بدون واسطه کار 
خود را پیش خواهد برد و تنها بخش انتقال باقی می ماند که 
می تواند با درآمدهای ترانزیت برق کار خود را توسعه دهد. 
ولی تا زمانی که هزینه و درآمد باهم همخوانی ندارد، اینها 
محقق نخواهد شد. نتیجه وضعیت فعلی این است که اکنون 
وزارت نیرو در بخش برق بیش از 30 هزار میلیارد تومان 

بدهکار است. 

بانک ها  بستانکار اصلی صنعت برق
 علی آبادی

ترجمه این موضوع نابودی صنعت برق است؛ چراکه اینجا 
بستانکار اصلی بانک ها هستند. فعاالن بخش خصوصی به 
بانک ها بدهکار هستند. ما نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه را با وام 
36 درصدی ساختیم. تصور می کنید با درآمد اندکی که این 
نیروگاه دارد و تازه آن را دریافت نمی کنیم، چند سال دیگر 
سرمایه ما بازخواهد گشت؟ متجاوز از 800 ـ 700 میلیارد 

تومان هزینه تأمین مالی مپنا در سال 94 بوده است. صنعتی 
که  با خون جگر به اینجا رسیده، یک شبه درحال منهدم شدن 
است. ما دیگر حاضر به دریافت وام نیستیم؛ چراکه این سرمایه 

بازنمی گردد. 
صنعت باید نوسازی شود و نمی توان بدون سرمایه آن را سرپا 
نگاه داشت. قطعات شبکه  پس از چند سال فرسوده می شود 
و باید تعویض شود. اگر ما نتوانیم صنعت را نوسازی کنیم، به 
مرور به سمت پیری رفته و کارایی خود را از دست می دهد. 
اگر فکری برای اقتصاد صنعت برق نکنیم، باید هرآنچه را که تا 

به حال به دست آورده ایم، از دست رفته بدانیم.
شاغل  برق  صنعت  در  نفر  هزار   150 گویند  می  اینکه 
عقبگرد  الیه  یک  اگر  ماجراست.  مقدم  خط  تنها  هستند، 
نیز اضافه می شوند و   ... تولیدکنندگان مس، آهن و  کنیم، 
در الیه های پنهان تر تولیدکنندگان ابزارآالت تولید آهن و 
مس نیز از آسیب پذیر هستند. چند برابر خودروسازان در این 

صنعت درگیر هستند و دامنه آنها بسیار وسیع است.

 محسنی کبیر
مقرر است ما 14 هزار مگاوات از واحدهای توربین گاز را 
معادل  یعنی  کنیم؛  تبدیل  ترکیبی  به سیکل  برنامه  پایان  تا 
از حرارتی  7 هزار مگاوات بخش بخار اضافه می شود که 
خروجی اگزوز استفاده می کند. این بدان معناست که سوخت 
مصرف نشده و راندمان شبکه که اکنون حدود 37 درصد است، 
به حدود 41 درصد می رسد. بازپرداخت سرمایه گذاری در 
این بخش از طریق صرفه جویی سوخت مصرف نشده توسط 

دولت تضمین شده است. 
درضمن تعهد داریم راندمان واحدهای نیروگاهی خود را به 
دلیل ارزش سوخت و به منظور جلوگیری از آلودگی محیط 
زیست باال ببریم و به این ترتیب نمی توانیم نیروگاه های با 

راندمان پایین را در شبکه خود استفاده کنیم.  اینگونه نیروگاه ها 
را باید از مدار تولید خارج کرد و به عنوان جایگزین آنها از 

نیروگاههای با راندمان باال استفاده کرد. 
از سوی دیگر بحث تولید پراکنده را در برنامه داریم که هم به 
افزایش راندمان کمک می کند و هم به بخش سرمایه گذاری 
در انتقال و فوق توزیع و کاهش تلفات کمک می کند. اکنون 
ما تلفات را به 11 درصد رسانده ایم و در برنامه ششم مقرر 
شده است این رقم تا 8 درصد کاهش یابد . از 8 درصد به بعد، 
کار دیگر آسان نخواهد بود و کاهش تلفات مستلزم سرمایه 

گذاری زیادی خواهد بود. 
دررابطه با واردات برق باید بگویم ما از کشورهای ترکمنستان 
و ارمنستان برق وارد می کنیم که معامله با کشور ارمنستان به 
صورت تهاتر است و به جای گازی که به آن کشور صادر می 

کنیم، برق دریافت می کنیم. 
ما سال گذشته حدود 9/7 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر 
کرده و 3/8 میلیارد کیلووات ساعت  واردات برق داشتیم. 
و  افغانستان  عراق،  ترکیه،  کشورهای  ما  صادرات  مقصد 
بیشترین  گذشته  سال  در  کلی  طور  به  و  اند  بوده  پاکستان 
صادرات ما به کشورهای ترکیه و عراق بوده است اما شاید به 
دلیل کاهش قیمت جهانی نفت بود که کشور عراق نتوانست 
به تعهدات خود عمل کند و ما اکنون مطالبات باالیی از این 
کشور داریم. نشست های زیادی با طرف مقابل صورت گرفته 
است و آنها درخواست کرده اند زمان های صادرات برق کوتاه 
شود و تنها در زمان هایی که نیاز دارند از ما برق بگیرند. اما 
اتفاق دیگری که افتاد این بود که شرکت مپنا درست در جایی 
که ما به آن برق صادر می کردیم، قرارداد ساخت نیروگاه منعقد 
کرده است. بنابراین نمی توان آنچنان که دکتر علی آبادی می 

گویند، صادرات برق را افزایش داد. 

 علی آبادی
وزارت نیرو گاز عراق را تأمین می کند و ما نیز در شرکت مپنا 
برآن شدیم پیش از اینکه کشورهای دیگر وارد عمل شوند، 

بخش نیروگاهی این کشور را به خود اختصاص دهیم. 

افزایش قیمت برق بسیار بسیار کمتر از تورم بوده است

  کرمانشاهی
یکی از مشکالت اساسی در اقتصاد برق اختالف قیمت تمام 
شده و نرخ فروش است. ارقام درآمدی شرکت های صنعت 
برق در الیحه بودجه سال 1395 با  27 درصد افزایش  نرخ 
فروش برق برآورد شده است که تاکنون که نزدیک 3 ماه از 
سال سپری شده است هیچگونه افزایشی صورت نگرفته است. 
در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با این فرض که صنعت 
برق در سال جاری مبلغی به هدفمندی ندهد با افزایش 10 
درصدی نرخ فروش برق موافقت کرده است؛ لکن تاکنون 
شورای اقتصاد این موضوع را مصوب نکرده است.  بنابراین 
نیز  امسال  مطمئنا  و  بود  پابرجا خواهد  مشکالت همچنان 
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بدهی ما بیشتر می شود. ما به این امید بودیم که حداقل حق 
انشعاب ها افزایش یابد که دولت تاکنون این امر را نیز پذیرفته 

است. 
در سال های اجرای برنامه سوم توسعه ما توانسته بودیم خودکفا 
شویم که در آن زمان منابع داخلی صنعت برق پاسخگوی 
با تثبیت قیمت ها و عدم افزایش  هزینه ها بود اما متأسفانه 
قیمت فروش همینطور عقب افتاده ایم. البته در سال گذشته 
وضعیت مقداری بهتر شد؛ ولی هنوز از رسیدن به قیمت تمام 

شده عقب هستیم. 
با  شد،  عنوان  که  تومان   80 شده  تمام  قیمت  ضمنا 
بار در  ما آخرین  ارزیابی نشده است.  استهالک های تجدید 
سال 1381 تأسیسات را تجدید ارزیابی کردیم و از آن پس 
تجدید ارزیابی اتفاق نیفتاده است. البته برای تجدید ارزیابی 
تأسیسات قوانین مرتبطی وجود دارد که ما را قادر به تجدید 
ارزیابی سازد؛ ولی متأسفانه هزینه استهالک آنها را به عنوان 
هزینه قابل قبول مالیاتی نمی پذیرند؛ بنابراین این امر مقرون 
به صرفه نیست؛ کمااینکه اقدام به تجدید ارزیابی کردیم اما با 

مشکالتی مواجه شدیم. 
ما باید تمام سعی خود را به کار بندیم تا نرخ فروش برق واقعی 
شود؛ چراکه افزایش قیمت برق در سالهای اخیر  بسیار کمتر 

از تورم بوده است. 

  محسنی کبیر
درخصوص بحث فاینانس نیز توضیحاتی را قابل ذکر می دانم. 
دو پروژه به صورت فاینانس واگذار شده اند که یکی پروژه 
312 پست فوق توزیع 132 و 63 کیلوولت و دیگری پروژه 
84 دستگاه انتقال است. این پروژه ها را به صورت فاینانس 
به برق منطقه ای تهران واگذار کردیم و این شرکت اکنون 
فعالیت های خود را در زمینه پروژه 312 پست آغاز کرده 
است. وزارت نیرو و توانیر به منظور اینکه اعضای سندیکا و 
سازندگان تجهیزات بتوانند در اجرای پروژه 312 پست فعال 
شوند، آن را به 5 پکیج تقسیم کرده اند که 4 پکیج پست های 

Conventional و یک پکیج پست GIS است. 
اسناد اولین پکیج مناقصه که شامل حدود 67 پست است، به 

تعداد زیادی از اعضای سندیکا به همراه شریک های خارجی 
آنها  فروخته شده است و ظاهرا آنان فعاالنه در این بخش 
حضور دارند. این پکیج PF است؛ یعنی تجهیزات به عالوه 
تامین منابع مالی مقرر است ساخت و نصب این پروژه در 
داخل ایران انجام شود که اگر دوستان بتوانند فعاالنه ظاهر 
خود  به  را  کار  از  زیادی  بخش  شد  خواهند  موفق  شوند، 

اختصاص دهند که کاری بس بزرگ است. 
شبکه انتقال براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی تماما 
در اختیار صنعت برق باقی می ماند؛  به دنبال آن هستیم که 
راهکاری بیابیم تا این بخش نیز به صورت سرمایه گذاری 
خصوصی قابل اجرا شود و در یک مدت 5 ـ 4 ساله هزینه 

ایجاد شده به سرمایه گذار بازگردد. 

 غیاث الدین
آنچه اخیرا بسیار شنیده می شود این است که ما میراث دار 
هشت سالی هستیم که دولت دهم روی کار بود. نسبت به 
ولی  می شود؛  داده  پاسخ  این  جامعه  از مشکالت  بسیاری 
و  نیروگاه ها  میراث ظرفیت وسیع نصب شده  نیرو  وزارت 
شبکه انتقال و توزیع است و نباید همه چیز را به دولت دهم 
ربط دهد. وزارت نیرو میراث دار همان خودکفایی است که 

همه به آن اذعان دارند.
صنعت برق در گذشته صنعتی معتبر بود. سابق بر این اگر کسی 
می خواست در صنعت برق کار کند، درها به روی او باز بود 
و بانک ها به او اعتبار می دادند. ما در سندیکای صنعت برق 
چندین بار با سرمایه گذاران کوچک جلسه گذاشتیم تا در حوزه 
DG در حد چند میلیارد تومان فعالیت کنند اما آنها حاضر به 
این کار نبودند و پاسخشان این بود که وزارت نیرو اعتباری 
نمی دهد. با بهره های بانکی 28، 30 یا 36 درصد، پروژه ها 

مقرون به صرفه نیستند. باید همه باهم کمک کنیم تا این اعتبار 
از دست رفته را بازگردانیم و بحث به هیچ وجه مختص بخش 

دولتی نیست. 
پیشنهاد مشخص ما همکاری بسیار نزدیک بخش خصوصی 
صنعت برق با بخش دولتی آن است؛ بدین معنی که دولت 
مثال دررابطه با 312 پست فشار قوی از همان نقطه آغاز، 
سندیکا و بخش خصوصی را در جریان بگذارد تا در جلسات و 
رایزنی ها مشارکت کند؛ نه از زمان اعالم مناقصه. جایی نیست 
مراجعه  پست  پروژه 312  کردن  متوقف  برای  دوستان  که 

نکرده باشند و با آن مکاتبه نکرده باشند. 
است.  شده  اعتبار  بی  مقداری  نیز  مجلس  در  برق  صنعت 
مجلسی ها هیچ یک از آمار و اطالعات وزارت نیرو را قبول 
ندارند و این امر شامل قیمت تمام شده برق و نرخ فروش آن 

نیز می شود. 
بیشتر شرکت های خصوصی از بخش دولتی سرچشمه گرفته 
اند و روز اول بانی آنها وزارت نیرو بوده است. اگر وضع بر 
همین منوال بماند، این شرکت ها خود را از صنعت برق جدا 
کرده و به صنایع دیگر روی می آورند. شهرداری تهران اکنون 
وضع مساعدی ندارد اما برخی از شرکت های صنعت برق را 
به سوی خود جذب کرده است و بعید است این شرکت ها با 
شرایطی که صنعت برق دارد، مجددا جذب این صنعت شوند. 
وزارت نیرو نیازمند پست است و صنعت برق نیازمند کار. 
این دو می توانند در کنار یکدیگر باشند و باهم هم پوشانی 

داشته باشند. 
است؛  راحت  بسیار  ایران  از  خارج  در  مالی  تأمین  امروزه 
این را همه می  بسیار سخت است.  ایران کاری  هرچند در 
دانند اما چرا ما مناقصه ها را بین المللی می کنیم؛ درحالی که 
دررابطه با تولید پست های فوق توزیع و پست های انتقال 

اینکه می گویند 1۵0 هزار نفر در صنعت برق

شاغل هستند، تنها خط مقدم ماجراست. اگر

یک الیه عقبگرد کنیم، تولیدکنندگان مس،

آهن و ... نیز اضافه می شوند و در الیه های

پنهان تر تولیدکنندگان ابزارآالت تولید آهن و

مس نیز آسیب پذیر هستند
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هیچ مشکلی در داخل نداریم. متأسفانه در ایران قدرت البی 
گری بسیار باالست. درخصوص همین مناقصه 312 پست 
صورت  کشوری  مسئولین  و  مقامات  با  که  مکاتباتی  چه 
نگرفته است. دوستان هرروز در مجلس سر و صدا کرده اند 
و اعتراض خود را به گوش همه رسانده اند. آقای دکتر علی 
آبادی انتقاداتی را که در سندیکا مطرح می کنند، در رسانه ها 
و جلسات گوناگون مطرح ساخته اند و این دررابطه با سایر 
فعاالن بخش خصوصی نیز صادق است. با این حال هنوز راه 

به جایی نبرده ایم.
چندی پیش یکی از شرکت های سازنده ترانسفورماتور می 
گفت نه روی قیمت بحثی دارم و نه بر سر زمان پرداخت؛ فقط 
ترانس از انبار ما به شرکت توزیع برود و کارخانه ما تعطیل 

نشود. 
مطلب دیگری که الزم می دانم به آن اشاره کنم، تعرفه های 
نیمه  معابر  باید اصالح شود. زمان روشنایی  که  برق است 
شب است که اگر حتی کیلوواتی 30 تومان فروخته شود، برای 
صنعت برق رضایت بخش است اما برق برای معابر رایگان 
ندارد.  به همراه  برق  برای صنعت  را  و هیچ درآمدی  است 
این امر دررابطه با شهرک های صنعتی که شارع عام نباشند و 
شهرک های مسکونی نیز صادق است و برق برای آنها رایگان 
است. برق کشاورزی هر کیلووات 16 تومان است. از مجموع 
اینها به نظر می رسد هرچه مصرف باالتر برود، برق ارزانتر 

تمام می شود!
از سوی دیگر متأسفانه برخی از پیمانکاران توزیع که قرائت 
علیه  بینند،  می  را  مصرف ها  و  دهند  می  انجام  را  کنتورها 
شرکت های توزیع شده اند. به َکرات شنیده شده است که برای 
برخی مشترکین دستگاهی نصب می کنند که مصرف برق 

مشترک کمتر از حد واقعی نشان داده شود. 

تضمین بازپرداخت و آنگاه سرریز منابع مالی داخلی
 علی آبادی

اگر اجازه دهید من به مسأله مربوط به نرخ برق پاسخ گویم. 
قیمت برق شامل دو پارامتر است. یکی پارامتر فنی )یعنی 
انتقال و توزیع( و دیگری سوخت. قیمت  انرژی و  تبدیل 
برقی که اعالم می شود، بدون احتساب سوخت است. هزینه 
ای که از قشر متمول جامعه اخذ می شود، تا حدی شامل هزینه 
سوخت می شود و از سوی دیگر از مابقی مردم همان اصل 

هزینه را نیز تحت عنوان یارانه اخذ نمی کنند. 
قیمت تمام شده تبدیل انرژی در سیکل ترکیبی حدود 2/1  
یورو سنت و قیمت انتقال و توزیع حداقل 1 یورو سنت است 
که البته به دلیل تلفات غیرفنی در بخش توزیع هزینه تا باالی 
1/5 سنت می رسد. بنابراین بخش فنی قیمت برق 3/5 تا 4 
سنت است. اگر قیمت گاز با احتساب تعرفه متعارف 5 سنت 
باشد، حدود 9 سنت قیمت تمام شده برق است که این رقم با 
تغییرات قیمت گاز نوسان دارد. هر سنت حدود 35 تومان 

است که مجموعا قیمت تمام شده  هر کیلو وات ساعت برق 
حدود 300 تومان می شود. 

بنابراین  و  ندارد  تومانی   300 پرداخت  کس  هیچ  اکنون 
همه یارانه دریافت می کنند. بخش کشاورزی تا حد زیادی 
مشمول یارانه می شود. در بخش خانگی هرکس مصرف کمتر 
از 200 کیلووات ساعت داشته باشد نیز تا حد زیادی مشمول 
یارانه می شود. در بخش صنعت نیز نرخ هر کیلووات ساعت 
برق 40 تومان است. بنابراین همه یارانه می گیرند؛ حال برخی 
بیشتر و برخی کمتر؛ که به سیاست های ملی مربوط می شود. 

تأمین برق برای ما خیلی مهم است. به عنوان مثال در نیروی 
هوایی این مهم نیست که یک هواپیمای جنگی چقدر سوخت 
مصرف می کند؛ بلکه آنچه مهم است این است که به وقت 
اضطرار، بتواند تا چه مسافتی و با چه سرعتی پرواز کند. برای 
کشور ما که هرروز در معرض تهدید تحریم است، بسیار مهم 

است که برقی که تولید می کنیم مطمئن و پایدار باشد. 
اگر واقعا هدف حفظ این صنعت یا امنیت تأمین برق است، 
اگر ایجاد شغل مهم است و اگر مشکل چنانکه آقای محسنی 
کبیر گفتند دو موضوع تأمین سرمایه و راندمان باال است، برای 

هردو راه حل وجود دارد.
آیا  فراهم شود.  بازپرداخت  باید تضمین  مالی،  تأمین  برای 
بیاورند  پول  ما  صنعت  در  حاضرند  گذاران  سرمایه  اکنون 
اینترنشنال  یونیت  شرکت  حتی  نخواهند؟  گارانتی  و 
است،  آمده  کشور  به  نیروگاه  گذاری  سرمایه  برای  که 
یا حکومتی  تضمین  ما  از  خود  برق  تضمینی  خرید  برای 
مثل  یعنی  خواهد.  می   Sovereign Guarantee  
شرکت های داخلی به خارجی ها نگاه نمی شود و هرطور که 
شده حق آنها پرداخت می شود. اگر حقوق شرکت های خارجی 
پرداخت نشود، دست در جیب ملت کرده و حتی کشتی نفت 
را در میان دریا مصادره می کند و حق خود را می گیرد؛ چرا که 
تضمین حکومتی  دارد. عدم مشارکت کنونی سرمایه گذاران 
موجود یا ورود سرمایه گذاران جدید به طرح های صنعت برق 
هم ربطی به  10 سال پیش ندارد. علت، سابقه دولت در عمل 
باالیی است که  به تعهدات قراردادی اش و ریسک بسیار 
سرمایه گذار داخلی برخالف سرمایه گذار خارجی در پرداخت 
پول فروش برقش و به تبع آن بازگشت سود و حتی اصل 
سرمایه اش با آن مواجه است. دولت اعتماد و اطمینان الزم را 
با دادن تضمین بدهد؛ آنگاه ببینید چه حجم منابع مالی داخلی 

تجهیز و سرازیر می شود.
ارائه  به  اقدام  هم  داخلی  صنعت  برای  باید  دولت  بنابراین 
خود صنعت  باید  یا  مالی  تضمین  برای  کند.  مالی  تضمین 
سودآور باشد یا هزینه ها از جایی دیگر مثل درآمد نفت جبران 
شود. اگر این تضمین مالی به شرکت های داخلی هم داده شود، 
تأمین سرمایه بسیار آسان است اما مشکل کار اینجاست که 
به  نمی شود و  داده  به شرکت های داخلی تضمین حکومتی 
شرکت های خارجی داده می شود؛ بنابراین شرکت های خارجی 

تأمین سرمایه می کنند و شرکت های داخلی از سرمایه گذاری 
امتناع می ورزند. 

امیدواریم پافشاری ما در بحث اجرای بخش بخار منجر به 
صدور تضمین شود تا پول سوخت صرفه جویی را به ما پس 
انرژی مجلس  امر در کمیسیون  این  اینکه  به محض  دهند. 
تصویب شد، ما در مپنا پروژه را شروع کرده ایم. اگر اراده ملی 
در زمینه بازپرداخت وجود داشته باشد، تأمین مالی آن آسان 
است. ولی تا اقتصاد برق اصالح نشده و از توان جبران کسری 
مطمئن نشده ایم، نباید ساورین گارانتی  بدهیم؛ چون در این 
صورت حیثیت ملی را از بین برده ایم. آنگاه این بی اعتباری 
برای صنعت برق که در بانک های داخلی با آن مواجه هستیم، 

به بانک های بین المللی کشیده می شود. 
اگر برق نداریم، یا باید مصرف را مدیریت کنیم یا راه درستش 
این است که تعرفه برق را باال ببریم تا مردم در مصرف خود 
صرفه جویی کنند؛ ولی اینکه از هر طریق به تولید برق بپردازیم 
و آنگاه نتوانیم از پس رّد مطالبات تولیدکنندگان داخلی یا 

خارجی برآییم، کاری منطقی نیست. 
این واقعا حیف است که صنعتی با این همه سرمایه گذاری 
انجام شده در آن، با بیش از 74 هزار مگاوات ظرفیت نصب 
نیازمند  ... هنوز  و  ابعاد خطوط  این  این حجم شبکه،  شده، 
سرمایه گذاری از بیرون است. اگر اقتصاد این صنعت درست 
و خودگردان بود، حتی به فرض 10% سود، منابع کافی برای 
سرمایه گذاری مجدد از سوی خود صنعت به میزان تقاضای 
موجود در آن فراهم بود و اساسا نیازی به مراجعه به بیرون 

صنعت نبود. 

 محسنی کبیر
این بخش کار به سندیکا و بخش خصوصی برمی گردد. شما 
باید اعالم کنید توانایی تأمین سرمایه را دارید و با پافشاری 
خود دولت را ملزم به تضمین سرمایه خود کنید. اکنون دولت 
و  است  کرده  تقبل  را  خارجی  شرکت های  سرمایه  تضمین 
امیدواریم تضمین سرمایه گذاری  شرکت های داخلی را نیز 

تقبل کند. 

 علی آبادی
ما می دانیم چه باید بکنیم. باید بحث هوشمندسازی را در 
بخش توزیع را در دستور کار قرار دهیم. همچنین در بخش 
تلفات هستیم و سیاست ها مشخص  نیازمند کاهش  انتقال 
است؛ مثال بحث کاهش تلفات انتقال از مسیر افزایش سطح 
ولتاژ جزو سیاست هایی است که قبال مطالعه و تدوین شده 
است. ما برای افزایش راندمان راهبرد اجرای بخش بخار را 
داریم که تبدیل به قانون شده است. چرا این قوانین تاکنون 

اجرا نشده است؟ به دلیل عدم اطمینان از بازپرداخت پول. 
قانون می گوید اگر بخش خصوصی دارای نیروگاه گازی واحد 
خود را به بخش بخار تبدیل کند، در مدت متناسب با سرمایه 
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گذاری انجام شده تولید، برق او رایگان محاسبه می شود اما 
بعد از تسویه از محل سوخت صرفه جویی شده، نیروگاه از 
آن او می شود. بخش دولتی نیز درصورتی که از محل سوخت 
صرفه جویی شده چنین کاری کند، اصل و سود پول از آن 

اوست. قانونی مترقی تر از این داریم؟ 
از رده خارج کردن نیروگاه های فرسوده و جایگزینی آنها با 
با  واحدهای  نصب  از  جلوگیری  پیشرفته،  جدید  واحدهای 
پایین )گرچه در چند سال اخیر واحدهای فرسوده  راندمان 
وارداتی نیز متاسفانه نصب شده است( و سیاست های بحث 
DG، CHP یا CWP )تولید همزمان آب شیرین و برق 
که طی آن می توان راندمان را تا باالی 85 درصد ارتقا داد( 

از دیگر راهبردهایی است که اکنون تبدیل به قانون شده اند. 
افزایش  برای  راهبردهای خوب  کافی  اندازه  به  ما  بنابراین 
راندمان داریم. اخیرا وزارت نیرو اراده کرد و اکنون ما دارای 

توربین های کالس F ساخت داخل هستیم. 
لذا اولویت اول، اصالح اقتصاد برق یا تعیین محل جبران 
است. من به شخصه طرفدار تعیین محل جبران هستم. وزیر 
محترم نیرو تابه حال چندین بار به این مطلب اشاره کرده که 
مقایسه قبض برق با قبض تلفن موبایل نشان می دهد مردم 
هزینه های  پرداخت  توان  مردم  آیا  دارند.  پرداخت  توان 
تلفن موبایل را دارند اما توانایی پرداخت هزینه های برق را 
که حیاتی ترین کاالی آنهاست ندارند؟ اگر نرخ برق برای 
مشترکینی که پایینتر از 200 کیلووات ساعت مصرف برق 
دارند و هفتاد درصد مصرف کنندگان برق را تشکیل می دهند 
دو برابر شود، هزینه های آنها خیلی زیاد می شود؟ آیا اگر قبض 
5 هزار تومانی آنها 10 هزار تومان شود، زندگی آنها به هم 
می ریزد؟ چرا قیمت برق حتی متناسب با نرخ تورم افزایش  

نیابد؟
نکته دوم پس از اصالح اقتصاد برق، تضامین به شرکت های 
داخلی است. شرکت های داخلی حاضرند تأمین مالی را انجام 
دهند و حتی حاضرند با اوراق قرضه یا به صورت قسطی کار 

کنند. اما تضمین باید واقعی باشد و اعتبار پشت آن باشد. 
تمام منابع مالی الزم برای توسعه صنعت برق همین امروز 
فراهم است؛ به شرطی که اگر کارگران کار کردند، پیش از 

آن که عرق آنها خشک شود، مزدشان را بدهیم. نه آنکه حق 
خارجی ها را بدهیم و حق کارگران داخلی را ندهیم. این اقتصاد 
مقاومتی نیست؛ بلکه شکستن مقاومت بنگاه هایی است که در 
خدمت مردم و دولت هستند و در روز سختی و تحریم به داد 
کشور رسیدند و بدهی امروز وزارت نیرو به آنها، نتیجه کار 

آن روزشان است. 
نکته بعدی زمزمه هایی است که گاهی شنیده می شود مبنی 
بر اینکه بخش خصوصی از یک قرارداد سود زیادی کرده و 
نیازی نیست مطالبات او را پرداخت کنیم. اینکه ما پایبند به 
قراردادهای خود نباشیم اصال درست نیست. به هر حال هر 
قراردادی ریسک دارد و اگر بخش خصوصی ریسک آن را 

می پذیرد، سودآوری پروژه هم حق اوست. 

 برزی مهر
در دولت نهم نیز در پاسخ به پیگیری های مکرر سندیکا برای 
وصول مطالبات اعضا اعالم شد که پیمانکاران در دوره ای 
فربه شده اند و ضرورتی به تسریع در پرداخت مطالبات آنان 

نیست. 

فربه شدن پیمانکاران بخش خصوصی به نفع کشور است
 علی آبادی

اگر من جای مدیران برق بودم، کاری می کردم که پیمانکاران 
فربه شوند؛ چراکه پیمانکار فربه و قدرتمند است که به کار 
می آید؛ پیمانکار فرتوت و ناتوان گره از کاری نمی گشاید. 
اگر پیمانکار توانمند نباشد نمی تواند تکنولوژی خود را رشد 
دهد، نمی تواند در بازار بین المللی حضور داشته باشد. اگر 
بازار مناسب در اختیار پیمانکار نباشد و فروش او افزایش 
نیابد، نمی تواند برای توسعه تکنولوژی سرمایه گذاری کند. 
درصورت عدم توسعه تکنولوژی، پیمانکار نمی تواند محصول 
خود را ارتقا دهد و آنگاه نمی تواند در عرصه جهانی رقابت کند 

و بنابراین نابود می شود. 
تمام بنگاه های بزرگ دنیا از آنجا که اقتصاد کشورشان به آنها 
وابسته است، مورد حمایت دولت های خود هستند تا فربه و 
قوی باشند؛ در غیر این صورت به نسیمی می افتند. متأسفانه 
روندی که دنبال می شود این است که بخش بنگاه های بخش 
خصوصی توانمند نباشد. کارآفرینی و اشتغال زایی که در گرو 
این مهم است اتفاق نیفتد و به عبارتی مغزها و نخبه های کشور 
زمانی به خارج از کشور رفته و برای بیگانگان کار می کنند 
که در کشور فرصت های کاری و مزایای مناسب نباشد. در 
این صورت بهترین ها رفته، ناتوان ها باقی می مانند و کشور 
روز به روز ضعیف تر می شود. نیرویی که در قطر 20 هزار 
دالر حقوق می گیرد، نمی تواند حتی با حقوق 4 یا 5 میلیون 
تومان در کشور بماند؛ بنابراین روند فرار مغزها ادامه می یابد 
و تجهیزی که در خارج از کشور می سازند، به چند برابر قیمت 

به ما فروخته می شود. 

 ستبران
بخش  تشکل  عنوان  به  سندیکا،  از  توانیر  توقع 
قیمت  واقعی شدن  برق درراستای  خصوصی صنعت 

برق چیست؟ 

 محسنی کبیر
نرخ برق قبال توسط وزیر نیرو ابالغ می شد و هیچ مشکلی 
وجود نداشت . سال 1383 مجلس شورای اسالمی به عنوان 
عیدی به مردم نرخ را تثبیت کرد؛ البته این امکان را داد که 
دولت ساالنه در الیحه بودجه پیشنهاد خود را درخصوص 
افزایش نرخ برق بیاورد. از آن زمان وزارت نیرو و توانیر 
هرسال نرخ برق پیشنهادی خود را به دولت اعالم کرده و 
دولت با رد پیشنهاد وزارت نیرو، مسئولیت نرخ برق را به 
عهده مجلس گذاشت. بنابراین از سال 1383 تا زمان اجرای 
قانون هدفمندسازی یارانه ها تغییری در نرخ برق حاصل نشد. 
باید همگی کوشش کنیم نرخ برق واقعی شود تا عالوه بر 

تامین منابع، صرفه جویی در مصرف برق نیز انجام گیرد. 

 غیاث الدین
در هر حال هرجا توانیر برای پافشاری محدودیت دارد می 
تواند از سندیکا یاری جوید. سندیکا می تواند به جای توانیر 
پافشاری و چانه زنی کند. اگر در کمیسیون انرژی مجلس 
به رفع  نسبت  تا  کنید  آگاه  را  دارد، سندیکا  ابهاماتی وجود 

ابهامات اقدام کند. 

  کرمانشاهی
دولت،   خواسته  خالف  خواهد  نمی  انرژی  کمیسیون  البته 
قانونی را مصوب کند. افزایش قیمت برق باید در دولت حل 

شود. 

  صیاد 
که  است  شده  ایجاد  نیروگاه ها  صاحبان  میان  در  شائبه  این 
وزارت نیرو از آنجا که مخالف واگذاری نیروگاه ها بوده است، 
بخش خصوصی را رها کرده تا ورشکست شوند و آنگاه خود به 

صورت نیابتی اختیار نیروگاه ها را به دست گیرد. 

  علی آبادی
قبال دولت سرمایه گذاری کرده و نیروگاه ساخته است. وزارت 
نیرو بابت هر کیلووات ساعت برق حدود 10 تومان به دولت 
پرداخت می کند و در باالترین تعرفه در نیروگاه های سیکل 
ترکیبی با قرار داد خرید تضمینی 72 تومان و در بازار برق 
به طور میانگین با احتساب سوخت، حدودا 49 تومان نیز به 
هزینه  باید  اینکه  کند. ضمن  می  پرداخت  بخش خصوصی 
سرمایه گذاری های مجدد و تعمیرات را نیز بپردازد. بنابراین 

وزارت نیرو نیز اوضاع مساعدی ندارد و تحت فشار است. 

آنچه اخیرا بسیار شنیده می شود این است

که ما میراث دار هشت سالی هستیم که

دولت دهم روی کار بود. نسبت به بسیاری از

مشکالت جامعه این پاسخ داده می شود؛ ولی

وزارت نیرو میراث ظرفیت وسیع نصب شده

نیروگاه ها و شبکه انتقال و توزیع است و نباید

همه چیز را به دولت دهم ربط دهد
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  غیاث الدین
مجموعه سندیکا پتانسیل خوبی برای چانه زنی در سطوح 
مختلف و ارگان های گوناگون دولت دارد. مهم ترین فاکتور 
اصالح اقتصاد برق، افزایش قیمت فروش برق است. سندیکا 
می تواند این داستان را پیگیری کند تا درصورت امکان به 
نتیجه برسد. وزارت نیرو و توانیر نیز می توانند دررابطه با 
بازپرداخت بدهی ها و تعامل بیشتر با بخش خصوصی بیشتر 

تالش نمایند. 

قیمت برق باید از حالت وابستگی به دولت خارج شود
  علی آبادی

ما در شرکت مپنا باوجود مطالباتی که از وزارت نیرو داریم، 
یک  مپنا  ایم.  کرده  پرداخت  کامل  طور  به  را  خود  مالیات 
کند.  اظهار  را  خود  فروش  هر  باید  و  است  بورسی  شرکت 
لحظه ای که فروش شناسایی شد، سود آن شناسایی می شود و 

مالیات آن را اخذ می کنند. 
تمام شرکت های تولیدکننده داخلی مالیات می پردازند؛ هم 
خود آنها و هم کارگران آنها؛ ولی واردکننده کاال نه در مبداء 
واردکنندگان  مالیات  پردازد.  نمی  مالیاتی  مقصد  در  نه  و 
تعرفه ها  اگر  که در مقصد وضع می شود.  تعرفه هایی است 
به گونه ای وضع نشود که از تولیدکننده داخل حمایت شود، 

درواقع رقابتی نابرابر و به نفع واردکنندگان ایجاد شده است. 
متأسفانه مدتی است که در بخش هایی از دولت این زمزمه 
تعرفه ها  باید  برق،  قیمت  کاهش  برای  که  شود  می  شنیده 
کاهش یابد. این بدین معناست که برای کاهش قیمت برق 
صنایع داخلی را نابود کنند؛ چراکه واردکننده برق هم با خود 
سرمایه خواهند آورد و هم تعرفه چندانی شامل آنها نمی شود؛ 

ضمن اینکه آنها در خارج از کشور شرایط تأمین مالی بسیار 
خوبی دارند و از وام با بهره های بسیار پایین برخوردار هستند 
و ما در داخل شرایطی بسیار نامساعد داریم. در همین شرایط 
از دولت درخواست تعرفه 2 درصد شده است. درصورتی که 
برای ایجاد شرایط رقابتیـ  و نه حمایت از صنعت داخلـ  نیاز 

به افزایش تعرفه است. 
نتیجه این وضعیت بسیار نامتعادل است. از یک سو تولید کننده 
خارجی قرار دارد که در تحریم نیست و منابع بانکی وافر، بیمه، 
تضامین موسسات اعتبارات صادراتی و سازمان های سرمایه 
مهیا است )و چون  بازار جهانی  در  برای حضورش  گذاری 
برای بازار جهانی تولید می کند تیراژش باالتر و هزینه تمام 
شده اش پائین تر است(. با وام ارزان امکان حضور در ایران 
می یابد، بابت حضور در بازار ایران از کشور خودش جایزه 
صادارتی هم می گیرد، با تعرفه هایی که داریم عوارض کمی 
هم می پردازد، وفق قانون خودمان مالیات بر ارزش افزوده 
ای هم برای واردات ماشین آالت و خطوط تولید وارداتی 
نمی دهد. در مقابل تولید کننده داخلی واقع شده که هنوز بخاطر 
تحریم ها نه منابع بانکی ارزان، نه  بیمه خارجی و نه به تبع آن 
بازار جهانی را دارد؛ از سوی دیگر قیمت تمام شده اش با تیراژ 
محدود به بازار داخل پائین است، جایزه صادارتی دریافت 
نمی کند، بابت ساخت داخلی ماشین آالت و تجهیزاتش باید 
مالیات بر ارزش افزوده هم بدهد و قرار است با این تعرفه 
ناچیز در مقابل موج حضور تولید کنندگان خارجی مقاومت 
کند. به نظرم تعرفه واردات را در همه دنیا قرا داده اند تا از 
تولید کننده داخلی در برابر خارجی محافظت بشود. حداقل تا 
زمانی که تحریم ها کامال برداشته و شرایط برابری برای رقابت 
تولید کنندگان داخلی و خارجی برقرار شود، باید این تعرفه به 

نحوی موثر از تولید کننده داخلی مواظبت کند.

  محسنی کبیر
ما 400 کیلومتر تعویض کابل 63 کیلوولت در محدوده برق 
تهران نیاز داریم و 10 سال است منتظریم تا این پروژه اجرایی  
شود. اگر بخش خصوصی به دنبال کار است و منابع مالی هم 
دارد، می تواند با برق منطقه ای تهران در این خصوص وارد 
صحبت شود و ما نیز کمک خواهیم کرد. عدم تعویض این 
کابل ها درحال حاضر لطمه بسیار سنگینی را به برق و محیط 
زیست وارد می کند. ولی اینکه همه کارها با منابع مالی  بخش 

دولتی حل شود امکانپذیر نیست. 
  علی آبادی

این خاموشی که اکنون از راه رسیده است، ناشی از نواقص 
فنی نیست؛ بلکه یک دلیل آن عدم اعتماد وزارت نیرو است. 
اکنون تمام خیابان های مپنا مملو از توربین و ژنراتور است. 
آنقدر ژنراتور انبار کرده ایم که دیگر جا نداریم؛ ولی چرا آنها 
را نصب نمی کنیم؟ چون تولید آنها برای بیکار نماندن کارگران 
بود؛ ولی نصب آنها سرمایه می خواهد. هرکس برای نصب این 
تجهیزات اقدام کند، حتی اگر پول ما را با تأخیر بدهد استقبال 
خواهیم کرد. چرا ما نتوانستیم مقامات کشور را توجیه کنیم تا 
این مسائل را حل کنند؟ اگر این کار را کرده بودیم، به وضعیت 
اسالمی  زیبنده جمهوری  فعلی  رسیدیم. وضع  نمی  کنونی 

ایران نیست. 
کسی می گفت اگر قیمت برق افزایش نیابد بهتر است؛ بدین 
جهت که در این صورت می توان از سرمایه گذارهای خارجی 
دعوت به عمل آورد تا برای جوانان ما کار ایجاد کنند. اگر 
آنها  اعتیاد  برای درمان  باید  نکنیم،  ایجاد  کار  برای جوانان 
هزینه بپردازیم. ما باید دید همه جانبه داشته باشیم و مقامات 
کشور را برای حل مسائل توجیه کنیم. باید به وزیر نیرو کمک 
کنیم؛ چون یک فرد به تنهایی نمی تواند همه کارها را به انجام 
برساند. همه باید دست به دست هم دهیم تا گره از پای صنعت 
برق بگشاییم. حتی اگر هیچ چیز راه حل نداشته باشد، به نظر 

من مشکل صنعت برق دارای راه حل است. 
23 سال است که من در دانشگاه مسائل فنی برق را تدریس 
می کنم؛ ولی از امسال تدریس اقتصاد برق را آغاز کرده و 
فقط روی آن کار می کنم. به این نتیجه رسیده ام که برق اصال 

مشکل فنی ندارد و مشکل آن اقتصادی است. 

  محسنی کبیر
در گذشته این فاصله زیاد میان قیمت تمام شده و نرخ فروش 
برق وجود نداشت ـ یا اگر وجود داشت مابه التفاوت آن توسط 
دولت پرداخت می شد ـ و به همین دلیل مشکالت این صنعت 
تا به این حد نبود. قیمت برق باید از حالت وابستگی به دولت 
خارج شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد مشکالت ادامه دارد.
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی جایگزین فاینانس
در تالش برای یافتن راهکارهای مدیریت و خروج از رکود در صنعت برق 

گفت وگو با پیام باقری؛
رییس کمیته توسعه صادرات
سندیکای صنعت برق ایران
و
مدیرعامل شرکت پارصان

شاید شرایط عام رکودی که همچنان بر اقتصاد کشور حکم فرما است بر کسی 
پوشیده نباشد اما این امر در صنعت برق کشور به گونه ای مضاعف رخ نموده تا آنجا 

که در طی چند سال اخیر اخبار متعددی از گوشه و کنار این صنعت خصوصا در 
بخش خصوصی به گوش می رسد مبنی بر تعدیل نیروها و بعضا انحالل واحدهای 

فعال این صنعت که روزگاری نام هایی درخشان بودند. لذا با توجه به اهمیت 
این موضوع و در تالش برای یافتن راهکارهای مدیریت و خروج از رکود در 

صنعت برق، در دل این صنعت به سراغ مهندس پیام باقری رفته ایم که با توجه به 
تجربه و تخصص وی در زمینه صادرات و دیگر عرصه های مرتبط با صنعت برق 

راهکارهای مدونی در این خصوص از اصالح اقتصاد برق گرفته تا واقعی شدن 
قیمت ارز و لزوم سرمایه گذاری مستقیم به جای روش های غیر مستقیمی چون 

فاینانس ارائه می دهد که در ادامه خواهید خواند:
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 جنابعالی علت رکود مضاعف موجود را به ویژه در صنعت برق و انرژی در چه 
مواردی می دانید و نقش مدیریت کالن این صنعت را در کنترل یا تشدید اثرات 

این رکود چگونه ارزیابی می کنید؟  به بیانی چه رکود موجود در صنعت برق را تا 
چه میزان حاصل از اشتباهات مدیریتی و چه میزان از آن را برون زا می دانید؟

بحث رکود مختص صنعت برق نیست و اتفاقاتی نظیر تحریم که در کلیت اقتصاد کشور 
افتاده است در صنعت برق نیز به نوعی خود را نشان می دهد. اما رکودی که در صنعت 
برق اتفاق می افتند ناشی از کم شدن تقاضا نیست. در صنایع مختلف مشاهده می شود که 
افزایش نقدینگی و رسوب پول در بانک ها و نیز تورم باعث شده تا قدرت خرید مردم 
پایین بیاید. مردم ترجیح می دهند که به علت شکاف طبقاتی خاصی که بین درآمد و هزینه 
وجود دارد، پول خود را در بانک ها سرمایه گذاری کنند تا از سود سپرده باال برخوردار 
باشند. دلیل با مشکل مواجه شدن نظام بانکی کشور هم همین رسوب کردن نقدینگی و 
منفی شدن تراز مالی این نظام است. زیرا اگر نرخ سود از حدی پایین بیاید  موسسات غیر 
مجازی شروع به فعالیت می کنند که ذخایر قانونی و احتیاطی را به بانک مرکزی پرداخت 
نمی کنند تا نرخ سودشان پایین نیاید. بنابراین می بینیم که تمام این اتفاقات باعث کاهش 
از کاهش  ناشی  برق رکود  اما در صنعت  ایجاد شرایطی رکود است.  و  بازار  تقاضا در 
تقاضای موثر به این شکلی که اشاره کردم نیست. چون مشاهده می کنید که به طور متوسط 
6 درصد در سال رشد تقاضای برق داریم و وزارت نیرو مجبور به اضافه کردن نیروگاه های 
و پست ها و تجهیزات جدید است. اما با توجه به اینکه در ایران شرکت های فعال در صنعت 
برق مجبورند تا در نهایت محصوالت خود را به وزارت نیرو بفروشند و از طرفی به علت 
مشکالت ساختاری که در اقتصاد برق کشور وجود دارد، همواره این نهاد با کمبود منابع 
مالی مواجه است. امروز وزارت نیرو بدهی بیش از 30 هزار میلیارد به شرکت ها دارد که 

موجب شده نتواند به راحتی پروژه های جدید را تعریف و پشتیبانی کند.
 بنابراین می توان گفت مشکل دیگر صنعت برق بیکاری است. کوچک شدن بازار صنعت 
برق در داخل کشور نتیجه وجود ریسک وصول مطالبات و وجود نداشتن پروژه جدید 
است. منظور از ریسک وصول مطالبات، محدود بودن منابع مالی دولت است که شرکتی 
طرف قرارداد با دولت هیچ پیش بینی در زمان دریافت مطالباتش نمی تواند داشته باشد. 
به طور کلی حدود 160 هزار میلیارد توان پروژه نیمه کاره در بخش آب و برق وزارت نیرو 
وجود دارد. از اوایل دهه 80 که قیمت برق تکلیفی را مجلس تصویب کرد دیگر افزایش 
قیمت برق نداشتیم این در حالی است که دیگر حامل های انرژی مانند گاز حدود 10 برابر 
افزایش قیمت در مدت مشابه داشته اند. در سال های اوایل دهه 80 این درآمد حاصل از 
نفت بود که در وزارت نیرو هزینه می شد و امروز که فروش و قیمت نفت دچار مشکل شده 
است این کمبود نقدینگی احساس می شود. پولی را که دولت از محل فروش برق به دست 
می آورد به مراتب کمتر از پولی است که برای تولید آن خرج می کند. پس باید گفت اقتصاد 

مشکل دار برق باعث رکود در صنعت برق شده است.

 به بحث مطالبات اشاره کردید، رابطه میان تعریف پروژه های جدید با منابع 
محدود وزارت نیرو و پرداخت همین منابع برای بخشی از مطالبات شرکت ها را 

چطور می بینید؟ کدام یک اولویت بیشتری دارند و برای حل اساسی مشکل باید 
چه راهکاری اندیشید؟

به نظرم با دو بحث مواجه هستیم. بحث اول مطالبات مربوط به پروژه هایی است که به 
خاطر مشکالتی که عرض کردم  قبال ایجاد شده و نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان 
را شامل می شود که با احتساب خسارت های ناشی از دیرکرد این پول پرداخت رقمی 
از  اگر در آینده بخواهیم صنعت برق را  بیشتری را می طلبد. بحث بعدی این است که 
این رکود خارج کنیم بایستی پروژه های جدید تعریف و سرمایه گذاری هایی متناسب با 
بایستی 50 هزار مگاوات  آینده حداقل  انجام دهیم. در 10 سال  برق  تقاضای صنعت 

نیروگاه جدید وارد مدار شود که احداث نیروگاه، پست و خط که سرمایه گذاری کالنی 
را می طلبد.

 یکی از راه هایی که برای حل مشکل سرمایه گذاری و به تبع آن خروج از رکود به نظر 
بنده می رسد، اصالح ساختار صنعت برق و آزاد کردن قیمت حامل های انرژی است. ما 
بایستی حداقل به میزان تورمی که داشتیم به قیمت برق و آب اضافه می کردیم و از حاال 
به بعد هم باید این کار را انجام دهیم تا در یک شیب مالیم قیمت های انرژی واقعی شود. 
اقتصاد کشور در سال های گذشته التهابات زیادی را به خود دیده است. خوشبختانه دولت 
تدبیر امید توانست یکی از بزرگترین موانع موجود در اقتصاد یعنی تحریم را مرتفع کند. 
مهار موثر تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی از دیگر اقدامات مثبت این دولت است که 
پیش بینی می شود امسال رقم رشد اقتصادی بین 3 تا 5 درصد باشد. اما باید توجه کنیم 
بدون حل و فصل بدهی بسیار باالی دولت و رسوب هزاران میلیارد تومان نقدینگی در 
سیستم بانکی نمی تواند چندان به آینده صنعت کشور خوش بین بود. شاید اصلی ترین مانع 
بهبود فضای کسب و کار سیستم بانکی کشور باشد. اگر ساختار نظام بانکی به شیوه ای 

درست اصالح نشود نمی توان شاهد دستاورد خوبی در حوزه اقتصاد بود.
و  مرکزی  بانک  استقالل  کند،  کمک  مسائل  این  حل  به  می تواند  که  دیگری  کار  راه   
ساماندهی بازار غیر متشکل پولی است. متاسفانه قوانینی در مجلس قبل تصویب شده که 
نه تنها استقالل بانک مرکزی را در پی ندارد که عمال آن را وابسته تر می کند. ماده 138 
و 139 قانون بانکداری بدون ربا نمونه ای از این قوانین است که رییس بانک مرکزی را 

مکلف می کند که تحت نظارت شورای فقهی فعالیت و تصمیم گیری کند. 
از این گذشته ما در کشور متاسفانه دچار قانون زدگی شده ایم و مجلس ها تنها به تقنین و 
تصویب قوانین عالقه دارند این در حالی است که نظارت بر اجرای قوانین به مراتب از 
تصویب قانون مهمتر است. برای نمونه مجلس قبل تبصره 19 و 20 قانون بودجه سال 95 
را که به بازار بدهی های دولت مربوط می شود، تصویب نمی کند. این در حالی است که با 
توجه به ماده 1 و 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که در اوایل سال 94 توسط همان 
مجلس به تصویب رسیده بود، به صراحت به مکانیسم بازار بدهی برای تهاتر بدهی های 
دولت از طریق انتشار اوراق خزانه اشاره می شود. مهمتر از تمام این قوانین باید به قانون 
حمایت از صنعت برق اشاره کرد که قانونگذار به صراحت در ماده 6 این قانون سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور را مکلف و موظف می کند که در بودجه سنواتی اختالف 
قیمت تمام شده و تکلیفی را محاسبه کرده و در بودجه سنواتی لحاظ کند. این اختالف 
بایستی در دوره های سه ماه به وزارت نیرو پرداخت شود. همچنین این قانون تکلیف کرده 
تا این اختالف قیمت از سال 88 تا سال 93 محاسبه و برای پرداخت معوقات وزارت 
نیرو به پیمانکاران، سازندگان، بانک ها و ... در اختیار در اختیار این وزارت قرار داده شود. 
بنابراین اگر چنین قوانین خوبی اجرایی شود و بر روند اجرای آن نظارت کافی وجود داشته 
باشد، خود به خود بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. به هر حال جای امیدواری است 

تا اقدامات مجلس جدید در حمایت از دولت بتواند مشکالت مورد اشاره را حل کند.
 یکی دیگر از راهکارهایی که در تمام دنیا برای خروج از وضعیت رکود استفاده می شود 
جذب سرمایه مستقیم خارجی است. کشور ما در بحث جذب سرمایه مستقیم FDI تقریبا 
هیچ توفیقی در مقایسه با دیگر کشورها نداشته است. منافع سرمایه گذاری مستقیم این 
است که یک اثر اقتصادی بلند مدت ایجاد می کند چون روابطی که با سرمایه گذار ایجاد 
می شود یک رابطه استراتژیک و بلندمدت است و منافع پایدار دو طرف را مدنظر دارد. 
این امر موجب به ثبات سرمایه گذاری شده و سرمایه گذار در منافع و ضررهای پروژه ها 
سهیم می شود. بنابراین بحثی که دوستان ما در سندیکا هم دنبال می کند این است که اساسا 
با ورود شرکت های خارجی در قالب سرمایه گذار ندارد  بخش خصوصی هیچ مخالفتی 
منتها این سرمایه گذاری باید به صورت مستقیم یا اختصارا FDI باشد. مثال بارز این امر 
را می توان در مناقصه 312 پست مشاهده کرد که این روز ها بحث داغی در بین دست 
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به  این مناقصه  اگر قرار است  این است که  ما  تمام بحث  اندرکاران صنعت برق است. 
صورت بین المللی برگزار شود هیچ اشکالی ندارد اما اصرار داریم که این سرمایه گذاری 
به صورت مستقیم باشد تا اگر شرکت خارجی تمایل به سرمایه گذاری داشت، خودش در 
کشور خط تولید راه بیاندازد و یا با شرکای خود در ایران هماهنگ کند تا با هم پروژه را 
به انجام برسانند. تنها در این صورت است که طرف خارجی احساس مسئولیت می کند و 
منافعش در گرو منافع ما خواهد بود و عالوه برآن زیرساخت های صنعتی تقویت و تجربه 
مدیریت و تکنولوژی آن کشور پیشرفته به داخل منتقل خواهد شد و به صورت مستقیم 
اشتغال ایجاد می شود. اما در سرمایه گذاری های غیر مستقیم مانند فاینانس طرف مقابل 
نه تنها هیچ احساس مسئولیتی ندارد و بلکه برای ما تعهد اضافه ایجاد می کند و هزینه ای که 

صرف کرده را سوای اینکه مثبت بوده یا خیر به تمامی پس خواهد گرفت. 

 دالیل جذب نشدن سرمایه مستقیم خارجی تاکنون چه بوده و در آینده شرایط 
این امر را چگونه خواهد بود؟ 

بخش مهم آن مربوط به تحریم ها و قوانین بین المللی است که بر ضد کشور ما تصویب 
شده است. شما می بینید که برخی از بانکهای اروپایی بواسطه اینکه در رعایت نکردن این 
قوانین مقصر شناخته شدند، مجبور به پرداخت جریمه های سنگین نقدی شده اند.  البته با 
وجود برداشته شدن تحریم ها هنوز هم برای سرمایه گذاران خارجی نگرانی وجود دارد و 
با احتیاط با قضایا نگاه می کنند. اما باید توجه داشت که ما در مورد صنعتی صحبت می 
کنیم که بسیار صنعت پر بازده و جذابی است. جذابیت صنعت برق از آنجایی قابل مشاهده 
است که در تمام دیدار هایی که خارجی ها پس از تحریم ها با ما داشته اند یکی موضوعات 
مهم بحث انرژی بوده است. به دلیلی همین جذابیت تعریف پروژه های مانند 312 پست 
قطعا با استقبال شرکت های خارجی روبرو خواهد بود اما همانطور که عرض کردم بایستی 
این همکاری ها در قالب جذب سرمایه مستقیم باشد تا از حداکثر امکانات داخلی استفاده 

نماییم. 

 با توجه به اینکه شما ریاست کمیته صادرات سندیکای صنعت برق را برعهده 
دارید بفرمایید صادرات در صنعت برق چه نقشی را می تواند در از بین بردن 
رکود ایفا کند راهکارهای صادراتی در شرایط فعلی را تا چه حد موثر است؟

به منظور خروج از رکود الجرم یا بایستی تقاضای داخلی را تحریک کرد و یا با تقاضای 
خارجی به مصاف آن رفت. در مورد تقاضای داخلی مفصل بحث شد اما در مورد تقاضای 
خارجی یا صادرات، باید عرض کنم کشور ما از بستر مناسبی برای فعالیت های صادراتی 
برخوردار است و تمام قوانین و هدف گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت در راستای این 
فعالیت ها است. چشم انداز 1404، برنامه ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
... همگی موید و مشوق صادراتی هستند پس باید مشکالت این بخش را مرتفع و به 
شکل گیری آن کمک کنیم. از طرفی چنانچه ضعف ها و کاستی هایی در قوانین موجود دیده 
می شود بایستی با مشورت فعاالن و دست اندرکاران صنعت برق این قوانین را تصویب و 
بر نظارت آن اجرا داشت. متاسفانه در قانون بودجه ای که در سال جاری تصویب شده، منبع 
مالی متناسب با اجرای این قوانین در نظر گرفته نشده است. از طرفی ما می بینیم که بسته 
حمایتی صادراتی غیر نفتی تصویب و ابالغ شده است اما نقطه نظرات بخش خصوصی 
در این بسته لحاظ نشده و در نتیجه دارای نواقص و کاستی های قابل مالحظه ای است. 
البته من منکر تاثیرات مثبت و حرکت رو به جلو در این بسته نمی شوم اما درست در همان 
اثنایی که گروه های مختلف از جمله دوستان ما در سندیکای صنعت برق در حال مطالعه 

محتویات این بسته  و ارایه پیشنهاد بودند، دفعتا شاهد ابالغ این بسته بودیم. 
مساله بعدی در بحث صادرات به نرخ ارز مربوط می شود. بحث های مختلفی در مورد 
تک نرخی شدن قیمت ارز می شود اما مهمتر از تک نرخ شدن قیمت ارز، واقعی شدن 
قیمت آن است. من اعتقاد دارد در مورد قیمت ارز نبایستی به شیوه دستوری عمل کرد 

بلکه تک نرخی شدن باید تابع عرضه و تقاضای بازار و محصول ایجاد روابط بانک های 
ما با بانک های بین المللی باشد. نرخ ارز شناور و مدیریت روند آتی ارز موجب خواهد شد 
تا افراد فعال در حوزه صادرات تصویر روشن و درستی از نرخ ارز در آینده داشته باشند. 
باعث  بلوکه شده  از سرمایه  به واسطه آزاد شدن بخشی  ارزی  ورود جریانات قدرتمند 
شده تا عالوه بر کاهش تورم، نرخ ارز در یک سطح به ظاهر با ثبات قرار داشته باشد 
اما این روند نمی تواند روندی پایدار باشد چون نرخ ارز متناسب با تورم بایستی تغییر 
کند. مابه التفاوت تورم داخلی و متوسط تورم خارجی برای اصالح نرخ ارز، نکته ای است 
که در قانون چهارم و همچنین قانون پنجم توسعه با آن اشاره شده بود اما عمل نکردن به 
آن موجب جهش های انفجاری در نرخ ارز در اوایل دهه 90 شد که لطمات و ضرر های 
جبران ناپذیری را برای سیستم اقتصادی کشور به بار آورد. اهمیت اصالح نرخ ارز به نظر 

من آنقدر زیاد است که می توان آن را معادل رشد اقتصادی قرار داد.
با توانمندی ها و ظرفیت صنعت برق کشور در عرصه صادرات   بحث بعدی در رابطه 
است. در حوزه خدمات فنی مهندسی، حدود 80 درصد صادرات به صنایع آب و برق 
مربوط می شود. جمعیت باالی کشور های منطقه و نیازمند بودن این کشورها به کاالها، 
خدمات فنی مهندسی و انرژی برق فرصت مناسبی است که ایران تبدیل به هاب انرژی 
برای اضافه  نیرو  و هاب برق منطقه شود. اغلب سرمایه گذاری ها و نگرانی های وزارت 
کردن ظرفیت های جدید مربوط به زمان کوتاهی از تابستان می شود. این درحالی است 
که در بقیه روزهای سال تقاضا به مراتب پایین است. با تبادالت منطقه ای و تبدیل شدن 
به هاب منطقه به راحتی می توان این اختالف تقاضا را پوشش داد و برای مثال در تابستان 
از کشوری مانند روسیه برق بخریم و در زمستان که پیک برق روسیه به شمار می رود، 
به آن ها برق بفروشیم. ضمن اینکه فروش خدمات و محصوالت مرتبط به برق منجر به 
وابستگی کشور های همسایه در بلند مدت به ما می شود و منافع ملی زیادی را در جهت 

اشتغال زایی، جذب سرمایه و خروج از رکود به صورت پایدار به همراه دارد.

 دلیل عدم توفیق در عرصه صادراتی را به طور خالصه چه مواردی می دانید و 
چه پیش فرض هایی برای صادرات بایستی وجود داشته باشد؟

به  تنها فروش کاال و خدمات  اشتباهی که وجود دارد  ببینید صادرات علی رغم ذهنیت 
یک کشور دیگر نیست. بلکه صادرات عبارت از یک چرخه است که تولیدکننده داخلی 
قوانین،  دولت،  بانکی،  نظام  دارند.   قرار  آن  انتهای  و  ابتدا  در  خارجی  مصرف کننده  و 
صندوق های بیمه گر، گمرک و ... همگی زنجیرهای تشکیل دهنده این چرخه هستند که اگر 
هر کدام به درستی عمل نکنند باعث ناکامی فعالیت صادراتی خواهد شد. دلیل به مشکل 
مواجه شدن صادرات در دوران تحریم همین بود چون درکشور های اطراف ما به عنوان 

امروز که فروش و قیمت نفت دچار 

مشکل شده است این کمبود نقدینگی 

احساس می شود. پولی را که دولت از 

محل فروش برق به دست می آورد به 

مراتب کمتر از پولی است که برای تولید 

آن خرج می کند. پس باید گفت اقتصاد 

مشکل دار برق باعث رکود در صنعت برق 

شده است
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مصرف کننده به خدمات، تجهیزات و انرژی برق ما نیاز داشتند و در داخل هم شرکت های 
بسیار زیادی بود که هم در بحث صدور خدمات مانند ساخت نیروگاه، پست، خط و ... 
و هم در صدور تجهیزات High Tech و عادی حرف زیادی برای گفتن داشتند. اما 
فقدان ناشی از تحریم و سوء مدیریت در برخی از حلقه هایی که عرض کردم موجب شد تا 
صادرات موفقیت آمیز نباشد. صادرات رقابت بین شرکت ها نیست، بلکه صادرات رقابت 
بین دولت هاست. وقتی دولت چین اساس ذهنی خود را بر اساس صادرات می گذارد و تمام 
حمایت های الزم را از صادرکننده خود انجام می دهد، تبدیل به بزرگترین صادر کننده دنیا 
می شود. اگر صادرکنندگان در کشور های دیگر امتیازات، حمایت ها و تسهیالتی در اختیار 
داشته باشند صادرکننده ای که در کشور ما از این حمایت ها بی بهره است، قدم در یک 
رقابت نا عادالنه گذاشته است و عجیب نیست که با شکست مواجه شود. گرچه شرکت های 
ما با همین وضعیت نابرابر و ناعادالنه در موارد زیادی نسبت به خارجی ها موفق بوده اند و 
بسیاری از شرکت های داخلی به اهداف صادراتی خود دست یافته اند. در سال گذشته سهم 
ما در صادرات غیر نفتی مربوط به صنعت برق کمتر از دو میلیارد تومان بوده در صورتی که 
پتانسیل 30 میلیارد دالر صادرات غیر نفتی در بخش نیرو وجود دارد که تنها حمایت های 

حکومتی اعم از دولت و مجلس را می طلبد.

 در صحبت هایتان در مورد انتظاراتی که از بخش دولتی و سازمان های ذیربط 
باید داشت اشاره کردید. چه انتظاراتی از خود و همکارانتان در بخش خصوصی 

دارید؟ سندیکای صنعت برق چه نقشی می تواند در خروج از این رکود 
بازی کند؟

مانند بسیاری از بخش های دیگر  از جمله دولت، مجلس بانک ها و ... ، فاصله گرفتن بخش 
خصوصی از جوامع بین الملل مشهود است امروز اگر می خواهیم حجم صادرات را زیاد کنیم 
بایستی بخش خصوص به لحاظ نرم افزار، سخت  افزاری و مدیریتی خود را تقویت کند. در 
دنیای امروز مدیریت، اولویت و اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به امکانات سخت افزاری 
و نرم افزاری دارد. کار کردن در کالس جهانی ایده ای  است که در شرکت های دنیا دنبال 
می شود و دیگر کسی به فکر تولید محلی و یا ملی نیست و کل بازارهای جهانی هدف قرار 
می گیرند. الزمه تولید در ابعاد بین المللی می طلبد که شرکت ها تجهیزات و دستگاه های 
از  استانداردهای جدید و معتبر کسب کنند و  به روزآوری کنند، گواهینامه ها و  خود را 
متدهای شفاف و جدید مدیریتی استفاده کنند تا توجه و انگیزه شرکت های خارجی برای 
همکاری با شرکت های ما جلب شود. سندیکای صنعت برق با نمایندگی کردن بیش از 
500 شرکت کوچک و بزرگ، جایگاه اصلی انجام این مباحثات است و امروز بدنه سندیکا 
و افراد فعال در آن به بلوغ کافی برای پیگیری مطالبات اعضای خود رسیده اند و سندیکا 
بایستی ضمن راهنمایی و آموزش موارد فوق به شرکت ها و در اختیار قراردادن مشاوره 
و کمک های الزم به شرکت های کوچک و بزرگ، صدای بلند و رسای بخش خصوصی به 

دیگر بخش ها باشد. 
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عملکرد اقتصاد کالن را با سه معیار میزان تورم، رشد اقتصادی و میزان بیکاری  می سنجند. این سه معیار از  این جهت 
اهمیت دارند که بر زندگی روزمره ما تاثیر می گذارند. تورم از این جهت مورد نکوهش قرار می  گیرد که باعث کاهش 
قدرت خرید مردم و طبقه کارگران و کارمندان با حقوق ثابت می شود. در شرایط تورمی  پس انداز کنندگان متضرر می 
شوند و یک باز توزیع در در آمد افراد جامعه اتفاق می افتد. بیکاری یک  موضوع اقتصادی است که اگر از یک میزانی 
باالتر برود، تبعات اجتماعی و سیاسی خواهد داشت. رشد  اقتصادی باال باعث افزایش تولیدات کاالها و خدمات 
می شود و در صورت بهره مندی یکسان همه افراد جامعه  از این رشد، سطح درآمد سرانه افراد و سطح زندگی جامعه 
افزایش خواهد یا فت. جدول 1 عملکرد اقتصاد  کالن را در دو دولت با رویکرد اصالحات و عدالت نشان می دهد.  

جدول 1- عملکرد اقتصاد کالن کشور طی سالهای 1376 تا 1391 
متوسط نرخ  تورم 

)درصد( 
متوسط نرخ  بیکاری 

)درصد ( 
متوسط نرخ رشد 
GDP  ساالنه 

دورهسال

اصالحات  1383 -1376 3.6  11.7  15.6 
عدالت و مهرورزی1383-1392 2  12  18.95 

رکود اقتصادی عبارت از سیر نزولی و مستمر رشد اقتصادی است. در دوران رکود اقتصادی حجم تولید و  تجارت 
بخصوص در مورد کاالهای لوکس و بادوام کاهش و در پی آن بیکاری افزایش خواهد یافت.  

یکی از دالیل رکود اقتصادی کاهش قیمت نفت عنوان می شود، بررسی داده های قیمت نفت در دو دوره  اصالحات 
و عدالت نشان می دهد که با اینکه متوسط نرخ رشد ساالنه قیمت نفت در دوره اصالحات منفی  بوده است)1.9-
درصد(، اما نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره)3.6 درصد( بیشتر از دوره عدالت و  مهرورزی) 2 درصد( 
بوده است. بررسی همین چند داده نشان می دهد که قیمت نفت به تنهایی تضمین  کننده نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی و کاهش بیکاری نخواهد بود و تاکید بر مولفه های حکمرانی خوب)  کنترل فساد، اثر بخشی دولت و...(  منجر 
به تخصیص بهینه منابع و رشد تولید خواهد بود. شاخص های  حکمرانی خوب مقادیری بین 2.5 تا 2.5- می گیرند، 
هر چه مقادیر این شاخص ها به عدد 2.5 نزدیکتر  باشند، نشان دهنده بهتر بودن وضعیت کشور در آن شاخص است. 
بررسی دو مولفه از این شاخص نشان می  دهد که وضعیت کنترل فساد و اثر بخشی دولت در دوره  اصالحات بهتر 
از دوره مهرورزی بوده است)جدول 2  مالحظه شود(.  بررسی روند داده ها نشان می دهد که در برخی از سالها کشور 
کاهش های شدید قیمت نفت  را تجریه کرده، بدون آنکه رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، به طور مثال  قیمت 
نفت در سال 1377 در  مقایسه با سال 1376 به میزان57.3 درصد کاهش می یابد و از 18.1 دالر در سال 1376 
به 11.5 دالر در  سال 1377 می رسد، در حالیکه نرخ رشد  GDP  از  1.4 درصد در سال 1376 به 2.1 درصد در 

سال 1377  افزایش می یابد. 

جدول 2- مقایسه قیمت نفت و شاخص های منتخب حکمرانی خوب طی سال های 1383 تا 1391 

کنترل  فساداثر بخشی  دولت
متوسط نرخ رشد 

 ساالنه قیمت 
نفت ) درصد( 

میانگین قیمت 
دورهسالنفت ) دالر( 

اصالحات  1383 -1376 22.1  1.9-  0.51-  0.47- 

عدالت و 1383-1392 77.2  12  0.71-  0.56- 
مهرورزی

24

توجه  به رسمایه های اجتامعی، رویکرد مقابله با استمرار رکود اقتصادی  

حسن الجوردی؛
پژوهشگر آزاد در حوزه برق و انرژی
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اگرچه علت ایجاد رکود اقتصادی نشات گرفته از عوامل اقتصادی مانند کاهش نرخ 
رشد اقتصادی و کاهش  تقاضا است، اما تدوام آن نتیجه فضای نااطمینانی به دلیل جنگ 
در خاورمیانه، عدم چشم انداز روشن  در این منطقه، اعمال سیاست های نادرست در 
از  ناشی  افزایش آسیب پذیری کشور، کاهش  اعتماد عمومی  طول یک دهه گذشته، 
کشمکش های سیاسی و افت سرمایه های اجتماعی است. جامعه امروز همانند کشتی 
 نشینانی است که دچار مصیبت طوفان شده و بجای همکاری با یکدیگر برای رسیدن به 

ساحل نجات، هر کس  در پی نجات خویش با هر وسیله و ترفندی است. 
فرض کنید در اقتصاد دو همکار بنام دولت و بخش خصوصی باهم در سال 100 واحد 
کاال و خدمات تولید می کنند، که سهم هر کدام به ترتیب 70 و 30 درصد است)نمودار1(.

حال یک شوک برونزا  مانند تحریم به  سبب  عملکرد همکار دولتی  اتفاق می افتد و 
تاثیر آن کاهش 10 درصدی در  تولید است، یعنی تولید و خدمات به 90 واحد برسد، 
بنابراین با در نظر گرفتن شرایط منصفانه  قبلی) بدون پیش داوری در مورد مقصر( 
انتظار داریم که سهم دولت و بخش خصوصی از مجموع تولیدات و خدمات به 63 و 

27 برسد. 
همان سهم 70  بخواهد  برتر  موقعیت  و  داشتن شرایط  دلیل  به  دولتی  همکار  اگر  اما 
درصدی خود را در شرایط عادی حفظ کند، در این صورت سهم بخش خصوصی برابر 
درصد   به77.8  اقتصاد  از  دولت  سهم  شرایط  این  در  بنابراین  بود.  خواهد  واحد   20

افزایش و سهم بخش خصوصی به 22.2 درصد کاهش خواهد یافت) نمودار2(.
این تصویری است از اقتصاد ایران در شرایط رکود، که منجر به افزایش سهم دولت 
به  نسبت  تواند   نمی  اقتصاد  در  دولت  است.  شده  خصوصی  بخش  سهم  کاهش  و 
موقعیت های مختلف منعطف باشد، یعنی توان کاهش هزینه ها را متناسب با کاهش 

درآمدش را ندارد، بنابراین با اهرم مالیاتی، منابع بخش خصوصی را به خود اختصاص 
می دهد. و چون دولت دست باال را در اقتصاد دارد و زور بخش خصوصی به آن نمی 
رسد، منجر به فضای بی اعتمادی خواهد شد و این بی اعتمادی بصورت زنجیره وار بین 

کارفرما و کارگر و ......تسری می یابد. 
بخش  تا سهم  داد،  می  اجازه  در شرایط شوک   دولت  که  بود  آن  آل  ایده  اما شرایط 
خصوصی  همان 30 واحد باقی بماند و سهم خودش از اقتصاد را به 60 واحد کاهش می 

داد) این همان فضای اعتماد سازی است(.
در گذشته روابط تجاری بین افراد جامعه بر اساس اعتماد و قول طرفین شکل می گرفت، 
روابط تجاری فعلی  که بر اساس بی اعتمادی شکل گرفته فقط هزینه مبادله را در جامعه 
افزایش می دهد. روابط بین کارگر و  کارفرما با نوع قرادادهای کاری باعث کشمکش های 
طوالنی و کاهش بهره وری شده است. برخی از مسئولین  دولتی صنایع بجای تامین 
منافع کلیه ذینعفان از جمله مشاورین، پیمانکاران، مشترکین و تامین کنندگان مواد  اولیه، 
دغدغه ای جز تامین حقوق پرسنل خود از محل بودجه ندارند. ساختارهای رسمی شکل 
گرفته برای  حل و فصل دعاوی و اختالفات عمال به دلیل افزایش کشمکش های درون 
جامعه توانایی الزم را ندارند و در  چنین فضایی حل اختالفات به خشونت و درگیری 
کشانده شده است. در چنین جامعه آسیب زده ناشی از  شوک های برونزا توان افراد به 
شدت کاهش و در پی آن آسیب های اجتماعی همانند طالق، اعتیاد، خشونت  و..... رو 

به رشد است. 
اعتماد یکی از مولفه های مهم سرمایه اجتماعی است که هزینه های مبادله را کاهش می 
دهد، افزایش اعتماد  باعث کاهش واحد های نظارتی و آزاد سازی منابع  مالی در این 
بخش ها می شود. اولین ساز و کار ایجاد  اعتماد فراهم کردن شبکه های روابط کاری 
است. بدین منظوردولت، مدیران ارشد را موظف نماید تا بجای  شرکت در مراسم های 
بخش  مشکالت  شنیدن  به  را  زمانی  ای،  کلیشه  سخنرانی های  و  دولتی  تشریفاتی 
 خصوصی و ذینعفان حوزه خود اختصاص دهند. استفاده از تکنولوزی  ارتباطات همانند 
شبکه های اجتماعی  نیز در این خصوص می تواند به سرعت ارتباط گیری بین طرفین با 

هزینه کم کمک نماید. 
گروه های  احزاب، رسانه های مستقل،  نخبگان،  انجمن ها،  نهادها، سندیکاها،  به  دولت 
مرجع) اساتید دانشگاه،  امامان جمعه و ...( در جامعه توجه کرده و بستر های الزم را برای 
رشد و توانمند سازی آنها فراهم نماید، این  گروهها می توانند انتقال دهندگان انتظارات  
افراد جامعه از مسئولین باشند. متقابال این تشکل ها باید نشان  دهند که در انتقال پیام ها 
شفاف عمل نموده و اعتماد الزم را برای جامعه فراهم می سازنند . این ساز و کار  باید 
به گونه ای عمل نماید که احساس شود مزایای بدست آمده از رویکردهای گروهی و 

سازمانی بیشتر از  رویکرد انفرادی است.  
در شرایط فعلی و مشکالت اقتصادی ناشی از رکود، توجه به افزایش توانمند سازی 
افراد همانند زنان خانه دار  از اهمیت زیادی برخوردار است. زنان  خانه دار به عنوان 
برنامه ریزان استراتژیک در خانه، می توانند با درک  اوضاع جامعه، اقتصاد خانه را بهتر 

تدبیر نمایند. 
فراهم کردن ساز و کارهای مناسب برای  کارهای داوطلبانه و تشویق افراد جامعه به 
مشارکت های عام المنفه  برای  ایجاد حس مفید بودن و عدم تحلیل قوا و انرژی موثر 

است. 
در کنار توجه به مولفه های حکمرانی خوب، اعتماد سازی جهانی و منطقه ای، مسئولین 
دولتی باید توان خود  را در ارتباط گیری با بخش های مختلف جامعه افزایش داده و در 
تخصیص منابع، بخش خصوصی را در  اولویت قرار دهند. سرمایه گذاران و نهادهای 
اقتصادی را تشویق نمایند که عالوه بر طلب سود معقول به  رسالت اجتماعی خود نیز 

پایبند باشند. 
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نشست تخصصی کسب و کارهای جدید در توزیع نیروی برق هشتم اردیبهشت ماه در 
جنب بیست و یکمین کنفرانس توزیع نیروی برق به  ریاست پرویز رمضانپور ریاست 
پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو و با حضور ناصر اسکندری مدیرعامل توزیع نیروی 
برق استان البرز، گودرز  شکوهی از مدیران اسبق توانیر، دکتر الهی مدیر گروه توزیع دفتر 
نظارت و معاونت برق وزارت نیرو، محمدحسین عقدایی دبیر انجمن صنفی  شرکت های 
توزیع، اکبر یاورطلب مشاور پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو، کیومرث حیدری مدیر 
گروه اقتصاد برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو   )به عنوان اعضای پنل( و جمعی از فعاالن و 
کارشناسان حوزه صنعت برق در محل دانشگاه آزاد استان البرز و به همت شرکت توزیع 

برق استان  البرز برگزار شد.  
در ابتدای این نشست ناصر اسکندری، مدیرعامل توزیع استان البرز با بیان اینکه دولت 
بنا به صالحدیدهایی و به منظور جاری ساختن  سیاستگذاری ها در تمام شئون حضور 
اما عمال و ماهیتا  ایم  نهاده  نام غیردولتی  دارد، اظهار کرد: ما روی شرکت های توزیع 

دولتی هستند.  
دبیر انجمن صنفی شرکت های توزیع نیز با اشاره به اینکه شرکت های توزیع در چارچوب 
آیین نامه های معامالت محبوس هستند و خارج از  آن نمی توانند حرکتی انجام دهند، 
عنوان کرد: باید در آیین نامه ها تجدیدنظر شود و مقدمه این تغییر نیز باید در ساختار اتفاق 

بیفتد. ما هنوز  نمی دانیم شرکت های توزیع خصوصی هستند یا دولتی.  
محمدحسین عقدایی افزود: بحث  BOO  و  BOT  در توزیع نیروی برق به خوبی قابل 
اجراست؛ نه تنها در بخش  DG  و پنل های خورشیدی؛  بلکه حتی در بحث تعویض شبکه 
یا کاهش تلفات و ... . اما در ساختار کنونی یا امکان هیچ حرکتی وجود ندارد یا بسیار 

سخت است.  
عقدایی با اشاره به این مطلب که ما برای  BOO  و  BOT  یا روش های مدرن دیگر هنوز 
نتوانسته ایم چند مسأله مهم مانند دوران برگشت  سرمایه را حل کنیم، گفت: اگر بخواهیم 
در روش های جدید گام برداریم، ابتدا باید مسائل دست و پاگیر و موانع قانونی را بیرون 

ریخته و حل  کنیم.  
گودرز شکوهی نیز به عنوان سخنران بعدی این نشست تخصصی ضمن اظهار امیدواری 
به اینکه نتایج بیست و یکمین کنفرانس توزیع کاربرد  عملی داشته باشد، اظهار کرد: اولین 

قدم تأمین منابع مالی است و ما در همین ابتدای کار مانده ایم.  
این مدیر پیشکسوت وزارت نیرو ادامه داد: مدیریتی می تواند تصمیم به تأمین مالی بگیرد 
که به گردش مالی خود مسلط باشد. مدیر باید از  زمانی که کاال فروخته می شود تا زمانی که 
نقدینگی آن می آید، تصمیم گیری کند. اکنون حوزه توزیع به این شکل نمی چرخد و هیچ 
یک از   »روش های تأمین مالی در بنگاه های اقتصادی« در بخش توزیع قابل اجرا نیست. 

بنابراین مسئولین باید اقدامی انجام دهند تا این رویه اصالح  شود.  
اکبر  برق  نیروی  توزیع  در  جدید  کارهای  و  کسب  تخصصی  نشست  بعدی  بخش  در 
یاورطلب مشاور پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو گفت: ما در  حال حاضر برق را خام 
فروشی می  کنیم. درواقع کاری که اکنون انجام می دهیم، نسبت به آنچه که می توان انجام 

داد خام فروشی برق است.  
مشاور پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو ادامه داد: اینک دنیا به سمت نیروگاه های تولید 
پراکنده جهت گیری کرده است. ما در کجای این  حرکت قرار داریم؟ چه میزان در نیروگاه 
های بادی و خورشیدی کار کرده ایم؟ چرا موفق نمی شویم؟ امروزه امور کنترلی، امنیتی، 

در نشست تخصصی کسب و کارهای جدید در توزیع نیروی برق مطرح شد؛

بی پولی را بهانه کرده ایم تا کار را تعطیل کنیم
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اقتصادی،  اطالع رسانی و ... را می توان هوشمندسازی کرد. چرا این کار در ایران تبدیل به 
یک کسب و کار واقعی نمی شود؟

یاورطلب اظهار داشت: تقریبا تمام توان ما صرف این می شود که تأمین تقاضا کنیم اما در 
دنیا این هدف را کنار گذاشته و می گویند بایستی  ضمن برآورده ساختن نیاز مشتری آن 
را مدیریت کرد. در دنیا سعی دارند قله مصرف را تا جایی که امکانپذیر است مسطح کنند 

اما ما در ایران  چه می کنیم؟  
الهی، مدیر گروه توزیع دفتر نظارت و معاونت برق وزارت نیرو نیز با بیان اینکه مسأله 
نقدینگی بر تمام موضوعات ما سایه انداخته است، تصریح  کرد: ما گمان می کنیم تا پول 
نباشد نمی توان کاری کرد. برای مثال می توانیم شبکه های توزیع خود را      LED  کنیم تا 
در هزینه ها صرفه  جویی شود؛ ولی چون پول نداریم این کار را نمی کنیم. ما حدود 8 هزار 
پست در تهران داریم؛ یعنی حدود 40 هزار متر مربع زمین. این تجهیزات  را می شود به 

زیر زمین منتقل کرد؛ ولی بازهم چون پول نداریم کاری نمی کنیم.  
مدیر گروه توزیع دفتر نظارت برق وزارت نیرو علت این کم کاری ها را این دانست که 
همیشه با شرکت های توزیع مانند شهروند درجه 2 رفتار  کرده اند و اظهار کرد: در این 
کشور حتی نرخ خشکشویی مشخص و سود خشکشو تضمین شده است؛ درحالی که همه ما 
در خانه اتوی  جایگزین داریم. ولی تکلیف سرویسی که شبکه توزیع ارائه می دهد مشخص 

نیست؛ با آنکه زندگی ما به برق وابسته است.  
کیومرث حیدری، مدیر گروه اقتصاد برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو نیز با بیان این مطلب 
که کسب و کارها همواره متأثر از محیط توسعه یافته  یا محدود می شوند، گفت: باید ببینیم 
برای تحقق اهداف خود روش بهینه را انتخاب کرده و به آن آرایش الزم را داده ایم یا خیر. 
آیا ما در  وضعیت مودجود به نحو مطلوب از ظرفیت های خود استفاده کرده ایم؟ همه این 
مباحث در طرز تفکر ما ریشه دارد و اگر تفکر خود را عمیق  کنیم، قادر خواهیم شد همیشه 

در وضعیت مطلوب باقی بمانیم.  
پرویز  برق  نیروی  توزیع  در  جدید  کارهای  و  کسب  تخصصی  پنل  بعدی  بخش  در 
رمضانپور، ریاست پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو خاطرنشان  ساخت: ما در شبکه های 
توزیع چند فعالیت اصلی از جمله خرده فروشی برق، توسعه شبکه ها و نگهداری شبکه ها 
داریم و به چند فعالیت  جانبی از قبیل افزایش بهروری و کاهش تلفات نیز اشتغال داریم.  
وی افزود: قانون بودجه شیوه بیع متقابل ـbuy backـ که باب جدیدی است را برای 
ما باز کرد اما چگونه می توانیم بستری فراهم کنیم که از  این شیوه در شبکه های توزیع 
استفاده کنیم؟ چندین سال است که قانون بودجه به ما اجازه داده کاهش تلفات را در فضای 
بیع متقابل خریداری  کنیم؛ ولی آیا ما در شرکت های توزیع می توانیم در کنار انحصار، 

راهکاری برای واگذار کردن فعالیت های خود پیدا کنیم؟  
ریاست پژوهشکده توزیع پژوهشگاه نیرو ضمن اشاره به اینکه ما گمان می کنیم استفاده 
از روش هایی غیر از روش های متداولمان امکانپذیر  نیست، گفت: ما به خاطر محدودیت 
های فکری بسیاری از فرصت های خود را از دست می دهیم. طبیعت شبکه های توزیع 
انحصاری است. آیا  در چنین شرایطی امکان ورود بخش های غیرانحصاری وجود دارد؟  

اکبر یاورطلب نیز با بیان اینکه در کسب و کار کاال یا خدماتی به فروش رسیده و خالصه 
تبادلی انجام می شود، گفت: قلب فروش، شناخت  خواسته های مردم است. آیا ما حقیقتا به 
خواسته های مردم می پردازیم؟ از سوی دیگر به فرض شناخت خواسته های مردم، واقعا 
ما چقدر برای  رسیدن به اهداف خود دغدغه داریم؟ دستیابی به هدف مساوی با باور کردن 

آن است. می گویند رسیدن به هدف باید مثل مرگ و زندگی باشد.  چرا ما در کسب و کار 
موفق نمی شویم؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: یک علت عدم موفقیت ما در کسب و 
کار، عطش شدید به پول است. ما در بسیاری از موارد در  جهت تحقق خواسته های مردم 
حرکت نمی کنیم. ما در بسیاری از موقعیت ها و حتی در مقاالت، خود را با کشورهای 
پیشرفته قیاس می کنیم  درحالی که طبق مطالعاتی که من داشته ام، مبنای تأسیس هیچ 
یک از شرکت های موفق خارجی در آغاز کار پول نبوده است؛ بلکه آنها مبنای  کار را 
خدمت رسانی و کیفیت خدمات قرار داده اند؛ یعنی در جهت برآورده ساختن خواسته های 

مردم قدم برداشته اند.  
اکثر جلسات  ما در  ادامه گفت:  توانیر در  توزیع  معاونت  فنی  مدیرکل سابق پشتیبانی 
مدیریتی خسته هستیم و در پایان نیز نتیجه ملموسی کسب  نمی کنیم؛ چراکه باور نداریم 
حضورمان در نشست باید پاسخی برای سواالت ما یا شفافیتی به فضای معادالت ما بدهد. 
یاورطلب با بیان اینکه اگر ما دولتی سازی را درست انجام دهیم، خصوصی سازی درست 
نیز امکانپذیر می شود، تصریح کرد: هیچ کشوری را در  جهان نمی یابید که بخش خصوصی 
نباشد. در  اما بخش دولتی فعال و توانمند باالی سر آن  فعال و توانمندی داشته باشد 
است.  در دست حاکمیت  اختیارات بخش خصوصی  تمام  پیشرفته  سررشته  کشورهای 
قانون، امنیت، رانت، منابع مالی عظیم و ... در اختیار حاکمیت است و به  تناسب توانمندی 
بخش خصوصی، به آن تفویض اختیار می کنند. در این مسیر حتی امنیت را خصوصی 
سازی می کنند و بادیگاردها هم جزو  بخش خصوصی هستند. آیا ما در این قادر به انجام 

چنین اقداماتی هستیم؟
وی افزود: ما در کشور نیاز شدید به کار سیستمی داریم و این یک راه حل برای حل 
بسیاری از مشکالت ماست. کار و حرکتی که در درون یک  سیستم انجام نشود، اغلب در 

نهایت آسیب رسان خواهد بود. 
که درخصوص  زمانی  داشت:  اظهار  نشست  بعدی  عنوان سخنران  به  کیومرث حیدری 
به یک حوزه بدون  با ساختار دولتی یکپارچه سخن می گوییم،  معموال  سیستم محدود 
ریسک یا با ریسک های پنهان اشاره کرده ایم. در این زمان طبق یک الگوی مأموریت 
محور و مبتنی بر هزینه عمل  می کنیم. ولی وقتی وارد فضای تجدیدساختار یافته می شویم، 
ریسک ها آشکار می شوند و وارد یک فضای اقتصاد محور می شویم. آنگاه از  مأموریت 
محوری فاصله گرفته و به جای هزینه، بر مبنای قیمت کار می کنیم. در این شرایط برق 

رسانی مبتنی بر مدل اقتصادی شکل می  گیرد.  
مدیرگروه اقتصاد برق و انژی در پژوهشگاه نیرو ادامه داد: تصور می کنم صنعت برق ایران 
گرفتار مسأله ای است که روانشناسان آن را تله موش  می نامند. من فکر می کنم صنعت 
برق در تله موش اسیر شده است. به نظر می رسد ما کسب و کارها را شکل نمی دهیم؛ ما 

محیط را شکل  می دهیم و محیط، کسب و کار را رونق داده یا محدود می کند.  
پنل  این  به عنوان آخرین سخنران  نیز  توزیع  انجمن صنفی شرکت های  دبیر  عقدایی، 
تخصصی با بیان اینکه وزارت نیرو باید بداند کجاست و  می خواهد به کجا برسد، گفت: اگر 
ما بتوانیم برای همه کارها از جمله امور شرکت های توزیع، خصوصی شدن و ... یک برنامه 

زمانبندی داشته  باشیم، بخش بزرگی از کار حل می شود.  
همچنین در خاتمه نشست تخصصی کسب و کارهای جدید در توزیع نیروی برق برخی 

از حضار ایرادات و سواالتی مطرح کردند که توسط  اعضای پنل به آنها پاسخ داده شد. 

پرونده: مدیریت رشایط رکودی در صنعت برق
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تریبون آزاد

صنعت سخت جان برق را اگر دفتر بگشاییم واژه بحران، انباشت 
با  نیست؛  کم  آن  در  نقدینگی  کمبود  حتی  و  تحریم  مطالبات، 
این همه اما همت عالی صاحبان این صنعت چه در بخش دولتی 
این صنعت و چه در جای جای بخش  و در سطح مدیران ارشد 
خصوصی طی تمام این سال های پر نشیب و فراز مانع از آن بوده 
با عنوان رکود یا نبود  با معضلی  که چرخ این صنعت نچرخد و 
کار و پروژه روبرو شود؛ مساله ای که الجرم تعطیلی و یا تعدیل 
نیروها در بلند آوازه ترین های این صنعت را هم سبب شده است. 
اما اکنون چند سالی است که حال این صنعت خوب نیست و هر 
به  بیماری رکود می شود. رکودی که  از گذشته درگیر  روز بیش 
گفته کارشناسان به رغم نیاز مصرفی برق کشور و به دلیل کمبود 
نقدینگی حادث شده و پای صحبت هر صنعتگری اگر بنشینید 
تدوین  بعضا  که  آنجا  تا  دارد   دردی  پر  دل  و  طوماری  آن  از 
پروژه های جدید را حتی بر وصول مطالبات خود مقدم می دانند. 
با این وجود اما تالش صنعتمردان کشور در مدیریت این شرایط 
رکودی و سرپا نگه داشتن واحدهای صنعتی از خالل روش هایی 
چون صادرات یا پرداختن به امور دانش بنیان شاید ستودنی ترین 
اقدامات در این صنعت باشد که شرح آن را در گفت و گو با چندتن 

از اعضا خواهید خواند.

آیارکود صنعت برق کشور را خواهد بلعید؟
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 آیا شرکت شما به عنوان یک شــرکت دانش بنیان درگیر رکودی که در بخش های مختلف اقتصادی  وجود 
دارد بوده است؟ تبعاتی مانند کاستن از نیروی کار، نداشتن قرار داد جدید و ... چقدر برایتان  مشکل ساز بوده 

است؟   
بله متاسفانه این مشکالت کمابیش برای ما هم اتفاق افتاده و آن رشدی را که برای خودمان متصور بوده ایم نتوانستیم  محقق 
کنیم.  امسال سعی کردیم با دورنمایی که می بینیم این رشد را افزایش دهیم اما متاسفانه تاکنون تغییر محسوسی را  مشاهده 
نکرده ایم و وضعیت به روال چند سال اخیر ادامه یافته است. اما در صنعت برق عالوه بر مشکالتی که تمامی  صنایع دیگر با 
آن دست به گریبان هستند، مساله ای با عنوان قیمت تمام شده برق وجود دارد که باعث تشدید مشکالت  شده است. وزارت 
نیرو برق را از نیروگاه هایی خصوصی از قرار کیلووات ساعت 92 تومان خریداری می کند و پس از انتقال  و توزیع، ان را با 
قیمت حدود 65 تومان به مشترک می فروشد. مسلما این وضعیت باعث ورشکستگی شرکت برق و به تبع  آن شرکت های 
پیمانکار می شود و در بلند مدت با ایجاد مشکالت عدیده باعث خاموشی و متضرر شده تمامی صنایع کشور  خواهد شد.  به 

نظرم یکی از عمده دالیل ایجاد رکود مضاعف در صنعت برق همین ناعادالنه بودن قیمت برق است. 

  از نظر شما به جز بحث قیمت برق، رکودی که در صنعت برق با آن مواجه هستیم چه دالیل دیگری  دارد؟
دالیلی که در بحث رکود وجود دارد همیشه وجود داشته است. بها ندادن به بخش خصوصی، دولتی بودن این صنعت،  حاکم 
نبودن رقابت، تفاوت و ناعادالنه بودن تعرفه های تجاری با استانداردهای دنیا و .... همگی دالیل ایجاد رکود هستند.  سوای 
این دالیل که همیشه باعث مشکل شده، در حال حاضر نبودن پول و نقدینگی در صنعت برق عامل اصلی ایجاد  رکود در 

این صنعت است.  

  اگر بخواهید بین دریافت مطالبات از دولت و یا صرف این هزینه برای خروج از رکود موجود یک مورد  را 
انتخاب کنید چه تصمیمی خواهید گرفت؟

به نظرم مقایسه این دو مورد به هیچ وجه درست نیست. وقتی که شما از کسی طلبکار هستید موظفید تا بدهی خود را  تسویه 
کنید. اینکه وزارت نیرو به بهانه ایجاد پروژه و کار جدید مطالبات قبلی خود را به شرکت ها نپردازد، به هیچ وجه قابل  توجیه 

نیست. من فکر می کنم طرح این موارد مبنای عادالنه و اصولی ندارد و هیچ عقل سلیمی آن را پذیرا نخواهدبود.  

  با وجود شرایط بســیار سختی که در این سال ها وجود داشت شرکت شما توانست از رشدی ولو  حداقلی 
برخوردار باشد و برخالف بسیاری از شرکت ها که تا تعطیلی و ورشکستگی کامل پیش رفتند،  توانست تا 

حدودی موفق عمل کند. راز مدیریتی این پیشرفت چه بوده است؟
مهمترین عامل تالش مضاعفی بوده که دوستان ما در مجموعه باسط پژوه داشته اند. عالوه براین ساختار شرکت ها و  نوع 
 فعالیتشان نیز در مواجهه با شرایط سخت تاثیر دارد. به عنوان مثال شرکتی که پیمانکاری باشد و اجناسی را خریده، پروژه 
را  اجرایی کرده و مطالبات خود را دریافت نکرده باشد، قطعا ورشکست خواهد شد. یا تغییر نرخ ارزی که از هزار تومان 
به  باالی ســه هزار تومان رسید قطعا موجب زیان بسیاری از شرکت ها من جمله شرکت ما شد. اما چون سایز شرکت ما 
به  نسبت کوچکتر بود توانستیم از محل ذخیره ها ضرر را جبران کنیم. به هر حال به دلیل اینکه ساختار شرکت ما بر اساس 

 تحقیقات و تولید بوده است توانستیم تا حدود زیادی نامالیمات را تحمل کنیم و تا به حال دوام بیاوریم.  
به بیانی رویکرد دانش بنیان شرکت باسط پژوه کمک کرد تا در آن شرایط سخت پابرجا بماند. چون ما وابستگی خاصی به 
 خارج از کشور نداشتیم و وقتی تحریم ها شروع شد تنها در تامین یک سری از تجهیزات دچار مشکل شدیم که آن هم با  دور 
زدن تحریم ها به هر شکل تامین می شد. یا وقتی نرخ ارز تغییر کرد، چون ما تولیدکننده بودیم در نهایت توانستیم سود  ببریم. 

به هر حال من هنوز معتقدم مشکل همه شرکت ها در صنعت برق از جمله شرکت ما، نداشتن پول و نبود نقدینگی  است. 

  چه انتظاراتی از سندیکای صنعت برق دارید و نقش آن را در برون رفتن از شرایط رکودی کنونی  چطور 
ارزیابی می کنید؟

نقش تشکل هایی مانند سندیکا می تواند در تعامل بیشــتر با نهادهایی مانند مجلس باشد. به خصوص مجلس جدید که 
 بایستی در مورد واقعی کردن قیمت برق و اثراتی که بر صنعت برق دارد قانع شوند. بایستی وضعیت موجود صنعت برق 
 کشور با کمک سندیکا و توانیر برای نهادهایی مانند مجلس که تصمیم گیرنده هستند، شرح داده شود تا قوانین مربوطه را به 

 تصویب برسانند.   

غیرواقعی بودن قیمت برق، عامل تشدیدکننده رکود در صنعت برق

اسفندیار بامداد؛ مدیرعامل شرکت باسط پژوه تهران

تریبون آزاد
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  رکودی که صنعت برق در این ســال ها بدان دچار بوده تا چه حد گریبان گیر 
شرکت شما بوده است؟

به دلیل اینکه تمامی فعالیت ها در صنعت برق به هم وابسته هستند، طبعا شرکت ما هم 
در گیرودار رکودی که بر این  صنعت حاکم بوده، مشکالت زیادی را تحمل کرده است. 
از آنجایی که شرکت های دولتی مانند شرکت های توزیع  طرف قرارداد محصوالت ما 
هستند، مواد اولیه را به لطایف الحیلی وارد کشور کرده و اقدام به تولید در داخل کشور 
 کرده ایم. پروژه های زیادی را برای بخش توزیع انجام دادیم و کاالهای درخواستی را 
تحویل دادیم اما متاســفانه بالغ بر   16 میلیارد تومان از مطالبات ما توســط این بخش 
پرداخت نشده اســت. مشکل دیگر در بحث قراردادها اســت که به  صورت یک طرفه 
با شرکت توزیع بسته می شــود. علی رغم پیگیری هایی که از کانال های مختلف اعم از 
سندیکا برای  لحاظ کردن شرایط هر دو طرف در قراردادها انجام شده، هنوز تغییری را 
مشاهده نکرده ایم و نحوه انجام پروژه و  پیش پرداخت کامال مطابق با نظر شرکت توزیع 

است که بعضا به همان ها هم متعهد نیستند. 

  اگر به جای مسئولین وزارت نیرو بودید ترجیح می دهید پروژه های جدیدی 
برای خروج از رکود  تعریف شود یا همان بودجه محدود صرف پرداخت بخشی 

از مطالبات شرکت ها شود. 
به نظر نمی آید وزارت نیرو سیاست شفاف و محکمی را در حل مشکل مطالبات دنبال 
کرده باشد. ایده هایی مانند کمک  گرفتن از صندوق ذخیره ارزی مطرح بوده که تا کنون 
عملی نشــده اســت. به هر حال تا زمانی که مطالبات شــرکت ها  پرداخت نشود، مواد 
اولیه ای برای انجام پروژه ها جدید وجود نخواهد داشــت. بحث های مانند دادن اوراق 
و کوپن های  میل گــرد و ورق آلومینیوم و ...  در ازای بخشــی از مطالبات مطرح بوده 
که علی رغم پیگیری ها با مسیر ســخت و مبهمی  مواجه شدیم و عمال نتوانستیم از آن 

بهره مند شویم. 

  شرکت نوآوران برق آریا از محدود شرکت هایی بوده که چه در زمان تحریم 
و چه در زمان رکود  توانسته خود را ســرپا نگه دارد، راز این موفقیت چه بوده 

است؟
از لحاظ مدیریتی در این مدت ســعی کردیم در مورد قرار داد هایی که به تحریم خورده 
بود با قیمت های نازل و بســیار  کمتر از ارزش قرارداد تعدیل هایی را از طریق توانیر 

و ســندیکا بگیریم و با تمام ســختی ها آن ها را به انجام برســانیم.  سعی داشتیم بخشی 
از مشــکالت را با وارد شــدن در بازار نفت و نیز صادرات حل کنیــم که در نتیجه آن 
قراردادهایی را  در عمان، قزاقستان، عراق و افغانستان داشتیم و اجرایی کردیم. اما در 
زمینه دانش بنیانی در حال کار بر روی  محصوالت جدیدی هستیم که پس از طی کمال 
مراحل تولید و گذراندن تست ها، قرار اســت به صورت منحصر به فرد  به بازار عرضه 
شود. به طور کلی سال های گذشته سال های سختی برای شرکت ما بود و با وجود تمام 
مشکالت تمامی  پرسنل خود را حفظ کردیم. پرســنلی اکثرا جوان که سرمایه شرکت 
هســتند و با تحصیالت لیسانس و باالتر، سال ها در  شــرکت آموزش دیده و حرفه ای 

شده اند. 

  ریشــه اصلی رکود به  وجود آمده به خصوص در صنعت برق را چه می دانید و 
تفاوت این بحران با  سال های دور که با وجود مشکالت اقتصادی وضعیت این 

صنعت بهتر از امروز بود چیست؟
به نظرم عامل اصلی رکود در این صنعت وزارت نیرو است که اکثر پروژه ها با همکاری 
شرکت های زیر مجموعه آن  تعریف و اجرایی می شود. تا زمانی که شرکت های دولتی 
نقدینگی نداشــته باشــند مشــکالت به قوت خود باقی خواهند  بود. دلیل اصلی این 
بدقولی ها، پایین بودن قیمت نفت و وضعیت نابسامان اقتصادی در کل صنایع است. 
در مقایسه با  سال های قبل می بینیم که وجود مدیریت یکپارچه در بحران های اقتصادی 
خصوصا زمانی که آقای زنگنه وزیر نیرو  بودند، باعث شد که با وجود وضعیت اقتصادی 
ضعیف و پایین بودن قیمت نفت، مشکل چندانی در صنعت برق وجود  نداشته باشد. در 
این چند ســال می بینیم که مدیریت های پراکنده و نفی کردن کار گذشتگان و اهمیت 
ندادن و بی  توجهی به کارهایی که قبال انجام شده، وضعیتی را بوجود آورده است که به 

رکود اقتصادی دامن زده و گریبان گیر  صنعت برق شده است. 

  حضور شرکت های خارجی در فضای پسابرجام را چطور ارزیابی می کنید؟
البته تا امروز اقدام عملی خاصی انجام نشده و تغییری را در فضا مشاهده نکرده ایم اما 
امیدواریم با باز شــدن سوییفت  داللی هایی که در این زمینه وجود داشت برطرف شود 
و قرارداد ها با طرف های اروپایی به روال قبل از تحریم ها  بازگردد. حضور شرکت های 
خارجی عالوه بر تامین مالــی، در بلند مدت باعث انتقال تکنولــوژی و به روزآوری 

صنایع  داخلی خواهد شد و باید آن را به فال نیک بگیریم.   

مدیریت های پراکنده و نفی کار گذشتگان؛ تشدیدکننده رکود در صنعت برق  

عبدالجوادصمدی؛ قائم مقام شرکت نوآوران برق آریا  

تریبون آزاد
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  آیا تبعات رکودی صنعت برق در سال های گذشته بر شرکت شما نیز اثرگذار 
بوده است؟

بله. مهمترین مشکل در بحث حمل و نقل بوده است که  هنوز کاهشی در قیمت ها نداشته ایم 
و پیشنهاد جدیدی از  سوی شرکت هایی که در حمل و نقل و کشتیرانی فعالیت می کنند به ما 
داده نشده است. البته این مسائل به طور  مشخص به تحریم ها مربوط بوده است و متاسفانه 
حتی پس از برداشته شدن تحریم ها هنوز نتوانستیم وضعیت خود را  تغییر دهیم و پیشنهاد 
جدیدی نداشته ایم. در بحث رکود هم مشکل نقدینگی یکی از بزرگترین معضالت شرکت 
ما بوده  است. حدود 14 میلیارد تومان از شرکت توانیر طلب داریم که قرار بود برای جبران 
بخشی از آن، امکاناتی را در قالب  حواله های دریافت فوالد و آلومینیوم دریافت کنیم که 
آن هم تا به حال عملیاتی نشده است. در پایان هر سال وزارت  نیرو مقداری پول به عنوان 
بخشــی از بدهی های خود به بخش خصوصی پرداخت می کرد که امسال شرکت ما از این 

 منبع هم بی بهره بود.  

  آیا این رکود موجب کاهش تولید و بیکاری و یا تعدیل پرسنل نیز بوده است؟
ببینید رکود ایجاد شــده در بخش های مختلف مانند مســکن اثر گذار بوده است. یکی از 
مهمترین مشــتری های ما  پروژه های مسکن مهر بوده که متاســفانه در یکی دو سال اخیر 
سفارش کنتور از این مجموعه به شــدت کاهش یافته  است. به همان نسبت سفارش های 
متفرقه و مناقصات شرکت توزیع کاهش یافته و به طور کلی سفارش ساخت کنتور  کم شده 
است. از طرفی نداشتن نقدینگی و پرداخته نشــدن مطالبات ما باعث شده در تامین مواد 
اولیه دچار مشــکل  باشیم و تعطیلی خط تولید و بیکار شدن پرسنل بیشتر به خاطر نبودن 

مواد اولیه بوده است.  

  در این شرایط ترجیح شرکت شــما در دریافت مطالبات به طور زودهنگام 
اســت و یا مایل به صرف  بودجه برای ایجــاد پروژه های جدیــد و به تبع آن 

پیشنهادهای جدید هستید؟
قطعا با توجه به ساختاری که شرکت ما دارد مایل هستیم تا هرچه سریعتر مطالبات قبلی 
خود را دریافت کنیم. چون  بدون وجود نقدینگی شرکت قادر نخواهد بود تا مواد اولیه برای 
ساخت قطعات جدید و انجام سفارش جدید را تامین  کند. بنابراین تعریف شدن پروژه های 

جدید بدون پرداخت مطالبات برایمان بی معنا خواهد بود.  

  حضور شــرکت های خارجــی را چقدر برای خود تهدیــد می دانید؟ حضور 
خارجی ها بازار  تولید کننده های داخلی کساد نمی کند؟

در صورتی که حضور بخش خارجی منجر به این شود که وضعیت رکودی موجود تغییر کند 
و به عبارتی وزارت نیرو از  نظر نقدینگی وضعیت بهتری داشته باشد، برای شرکت هایی 
مانند بهینه سازان طوس نیز اتفاق خوبی رخ خواهد داد.  چون مطالبات خود را دریافت کرده 
و برای پروژه های بعدی هرچند که محدود باشد، توانایی خرید محصوالت اولیه را  خواهیم 

داشت. 

  آیــا برای عبور از رکود بــه فعالیت های صادراتی نیز  دســت زده اید؟ نقش 
صادرات را برای کاهش  تبعات وضعیت رکودی چقدر مثبت ارزیابی می کنید؟

بســتن قرارداد کنتورها یک ســری محدودیت هایی دارد که اجازه فروش آن را به بخش 
متفرقه نمی دهد و ما مجبوریم با  شرکت های توزیع قرارداد ببندیم. در زمینه صادراتی هم 
با کشورهایی مانند عراق، تاجیکستان و افغانستان قراردادهای  جزئی داشته ایم اما مشکل 
اینجا است که اگر کشورها بخواهند قراردادهای عمده و بزرگی در زمینه خرید هر تجهیزی 
را  داشته باشند، اقدام به برگزاری مناقصات می کنند که در این صورت با ورود شرکت های 
بزرگتری خارجی شــانس ما  برای برنده شــده کاهش می یابد. از طرفی بســیاری از این 
شرکت هایی که نام بردم درگیر جنگ و مسائل داخلی  خودشان هستند که چندان نمی توان 

از لحاظ پرداخت به موقع مطالبات رویشان حساب کرد. 

  انتظار شــما از سندیکای صنعت برق چیست و تشــکل هایی مانند سندیکا 
چگونه می توانند در از بین  بردن بحث رکود کمک کننده باشند؟

به نظرم کمک سندیکا جهت همکاری بخش های ذی ربط با شرکت های تامین کننده و حل 
مشکالت گمرکی که برای  شرکت   هایی مانند شرکت ما وجود دارد، کمک بزرگی خواهد 
بود. همچنین تالش و پیگیری برای پرداخت مطالبات  گذشته که نقش اساسی در حرکت 
چرخ تولید شرکت دارد و به خصوص اهمیت آن در تامین و خرید مواد اولیه و توانایی  انجام 

سفارش های جدید، از دیگر مسایلی است که انتظار داریم حمایت سندیکا را داشته باشیم.

بازپرداخت مطالبات ارجح بر تعریف پروژه های جدید  

فهیمه فراحی؛ مدیربازرگانی شرکت     صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس

تریبون آزاد
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  اگر به عنوان یک شرکت فعال در صنعت برق بخواهید بین دریافت مطالبات 
و یا خروج از رکود موجود  و ایجاد اشــتغال یکی را انتخاب کنید چه تصمیمی 

خواهید گرفت؟ آیا اساسا شرکت شما تحت الشعاع  رکود بوده است؟
بله در ســه ســال اخیر وضعیت به گونه ای بوده که به واســطه وجود رکود بســیاری از 
قراردادهای ما دچار مشکل شده و حجم  تولید شرکت ما به طور قابل مالحظه ای کاهش 
یافته است. وجود رکود باعث بسته شدن شرکت ها، کاهش اشتغال و کم  شدن نقدینگی 
می شود. اگر برنامه ریزی و تصمیماتی گرفته شود تا از رکود موجود خارج شویم، چرخه 
تولید شرکت ها به کار  می افتد و با ایجاد اشتغال زایی مشکالت بسیاری حل خواهد شد. 
به نظرم تعریف شــدن پروژه های جدید و خارج شدن از  وضعیت رکود به مراتب بهتر 
از تزریق پول به صورت صرف اســت. به واسطه فعالیت های به هم وابسته و زنجیروار 
شرکت های  تولیدکننده در صنعت برق، با به کار افتادن یک شرکت امکان فعالیت چند 
شرکت وابسته و تامین کننده دیگر فراهم خواهد  شد و آثار خارج شدن از رکود در سطح 

کالن به مرتب تاثیر بیشتری در تزریق پول به صورت محدود دارد.  

  نقش صادرات را در این رابطه چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا  فعال شدن بخش 
صادراتی می تواند   راهکاری برای خارج شدن از وضعیت رکود باشد؟  

به طور قطــع همین طور خواهد بود زیرا کشــور هایی مانند عراق و افغانســتان که به 
تازگی در حال توســعه یافتن و صنعتی شدن  هســتند، هدف مناسبی برای شرکت ها و 
پیمانکاران خوب داخلی هســتند تا با این کشورها پروژه های مختلفی داشته باشند. به 
 عنوان مثال پروژه های متعدد ساختمان ســازی در افغانستان و عراق و نیز پروژه های 
نفتی در عراق فرصت خوبی برای ما  است تا به آن وارد شده و اهداف صادراتی خود را 

برآورده سازیم.  

  تشکل هایی مانند ســندیکا در مدیریت رکود و احیانا در خروج از این رکود 
حائز چه نقشی خواهند بود و   چه انتظاراتی از سندیکا در مدیریت رکود دارید؟
ســندیکای صنعت برق نماینده همه شــرکت های برقی من جمله شرکت های تولیدی 
اســت و به عنوان نماینــده می تواند  تعامالت ســازنده ای را با توانیــر و وزارت نیرو 

داشــته باشد. در حال حاضر مشــکلی که با توانیر داریم در رابطه با وارد کردن  بی رویه 
کاالهای ارزان و بعضا بی کیفیت از کشورهای چین و ترکیه است. این در حالی است که 
می توان این کاال ها را در  داخل کشور با کیفیت باالتر و با حمایت همه جانبه تهیه کرد. 
با حمایت هایی مانند پرداخت وام های مناسب می توان چرخه  تولید این شرکت ها را به 
کار انداخت و تشکلی مانند ســندیکا صدای بخش خصوصی برای انتقال این موارد به 

بخش دولتی  است. 

  اگر بخواهیم ریشه ای تر بحث کنیم، به نظر شما علل رکورد خصوصا در بخش 
مدیریتی چه مواردی  است؟

هدف گیری های اشــتباهی که در ســطح کالن انجام می شــود باعث ایجاد مشکلی به 
نام رکود اســت. واردات بی رویه،  تحریم ها و ســوء مدیریت ها همه دست به دست هم 
می دهند تا وضعیت راکد و بســته ای در وضعیت اقتصاد ایجاد شده و  متاسفانه صنعت 

برق نیز مانند سایر بخش ها از این رکود متضرر شده است. 

  یکی از چالش های وزارت برق در بســتن قرار داد با شــرکت های خارجی، 
داشــتن حمایت های مالی برای  پروژه های خصوصــی و دولتی در قالب هایی 
مانند فاینانس و ... است. به نظر شما چه راهکاری می توان  اندیشید تا هم از این 
حمایت های مالی برخوردار بود و هم از واردات به گفته شما بی رویه جلوگیری 

 کرد؟
یکی از سیاســت های خوبی که دولت فعلی در بستن قراردادهای خارجی پیش گرفته، 
بحث انتقــال تکنولوژی بدون وارد  کردن کاال اســت. شــرکت های داخلی می توانند 
به واسطه حمایت دولت با خارجی ها وارد قرارداد شده و به ازای انتقال  تکنولوژی های 
جدید به تولید با کیفیت در داخل کشور اقدام کنند. متاسفانه هنوز در صنعت برق چنین 
قراردادهایی تعریف و  عملیاتی نشده اما نمونه موفق آن در دیگر صنایع مانند راه آهن 
انجام گرفته که می تواند الگوی مناسب و راهکاری عملیاتی  برای خروج از رکود و کم 

کردن تبعات آن باشد.   

عبور از رکود با انتقال تکنولوژی  به جای واردات بی رویه  

امین ژیان پور؛ مدیر فروش شرکت آسیا بهین برق

تریبون آزاد
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  رکود موجود در صنعت برق چه مشکالتی را برای شرکت تحت مدیریت شما 
به همراه آورده است؟

رکود دالیل مختلف داشته که هر کدام از این دالیل مشکالت مختص به خود را به همراه 
داشــته است. به عنوان مثال در  دوران تحریم ها شــرکت ما با مشکالت متعددی دست و 
پنجه نرم می کرد که یکی از مهمترین موارد آن ورود کاالهای  تقلبی و بی کیفیتی بود که به 
نام شــرکت های معتبر وارد می شد و استفاده از آن ها مشکالت زیادی را برایمان به وجود 

 می    آورد.  

  چه راهکاری را برای غلبه بر این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
ببینید مثال در بحث اجناس تقلبی بایستی سازوکارهای مشخصی هم در گمرک و هم در 
شرکت های واردکننده در پیش  گرفته شود که شرکت های داخلی که به واردات تجهیزات 
خارجی مشغولند نتوانند ســهوا و یا عمدا کاالی تقلبی و یا  بی کیفیت وارد کنند. بایستی 
واردکننده ها از طریق نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی اقدام کنند تا شرکت های 
 معتبری مانند پاد رعد بواسطه اســتفاده از قطعات بی کیفیت در سطح دنیا بدنام نشوند و 
بتوانند با کیفیت باال کاالهای  صادراتی تولید کنند. ضمن اینکه حمایت دولت نیز باید در 
راستای رشــد تولید کننده ها باشد. شرکت هایی مانند پادرعد که  توانسته اند در حوزه هایی 
مانند کنتور های هوشــمند به دانش و تکنولوژی بومی و هماهنگ با اســتاندارد های دنیا 
دســت پیدا  کنند نیازمند حمایت های بیشتری هســتند. اما متاسفانه مشاهده می کنیم که 
هنوز هم بانک ها وام هایی با بهره های باال ارایه  می دهند که تمام این مشــکالت انگیزه و 
توان شــرکت های پیشــرو را خواهد گرفت. شــرکت ما قراردادهای متعــددی را هم در 
 بحث صادرات محصول و هم در راه اندازی خط تولید در دســت انجام دارد که نشــان از 
موفقیت آمیز بودن روند طی شده  توسط این شرکت بوده است که یک افتخار برای ما است. 
اما باید بگویم هنوز نگاهی که از جانب دولت وجود دارد، نگاه  حمایتی نیست و به اهمیت 

کار شرکت هایی مانند پادرعد آن گونه که شایسته است بها نمی دهند.  

  به چه میزان نگاه صادراتی در غلبه بر شــرایط رکودی تاثیر گذار بوده است و 
چقدر موقعیت کنونی خود  را مدیون آن هستید؟

قطعا این تاثیر مثبت بوده اســت و در کنار دانش بنیان بودن این شرکت توانسته با نگاهی 
مثبت به صادرات جایگاه مناسبی را  در سطح بین¬المللی برای خود رغم بزند. صادرات 
کنتور و نرم افزار به قزاقســتان، آذربایجان. عراق و ایتالیا از پروژه های در  دست اجرای 
ما است که با ارائه کیفیت و قیمت مناسب نسبت به سایر رقبا توانسته ایم در مناقصه های 

متعددی برنده شدیم  که افتخاری برای ما به عنوان یک شرکت ایرانی به شمار می رود.  

  انتظار شما از سندیکای صنعت برق چیست و چگونه می تواند در از بین بردن 
بحث رکود کمک کننده  باشد؟

سندیکا می تواند درد دل شرکت های خصوصی را به گوش مقامات و مسئولین برساند تا با 
کمک قوانین مناسب، مشکالت  مختلفی که در بحث های گمرکی، واردات کاالی تقلبی، 
مشکالت نظام بانکی، وضعیت بهره ها و پرداخت مطالبات موجود  را اصالح و مرتفع کند. 

  مابین پرداخت مطالبــات و تعریف پروژه های جدید با هدف خروج از رکود، 
انتخاب شما چیست؟

قطعا تعریــف پروژه های جدید وقتی موضوعیت پیدا می کند کــه دولت پول پروژه های 
قبلی را پرداخت کرده باشــد. مثال  شرکت ما در برهه ای حدود 27 میلیارد تومان از دولت 
طلبکار بود و روند پرداخت به قدری کند و بدون برنامه انجام شد که  اگر سود مدت زمانی 
که از دولت طلبکار بودیم حساب می شد، رقم پرداختی بسیار کمتر از آن می بود. به هر حال 
شــرکتی که  اقدام به انجام پروژه می کند باید انگیزه داشته باشد و بدون پرداخت مطالبات 

قبلی تضمینی به پرداخت  پول پروژه های  بعدی نخواهد بود.  

نمک ورود کاالهای تقلبی بر زخم رکود  

   مجید دانشور؛ مدیرعامل شرکت پادرعد
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  رکود موجود در صنعت برق در این ســال ها چقدر گریبان گیر شرکت تابش 
تابلو شرق بوده است؟ تجربه  شــما برای مدیریت این شرایط به چه نحو بوده 

است؟
تاثیر رکود بر شــرکت ما به طور صددرصدی بوده است و مانند دیگر شرکت ها به فکر 
مدیریت وضع موجود و استفاده حداکثر  از شــرایط موجود بوده ایم. به عنوان مثال در 
مقطعی تصمیم گرفتیم تا در مناقصه های توزیع شرکت نکنیم. در حال حاضر با  فراهم 
آوردن منابع تصمیم به شــرکت در مناقصه ها گرفته ایم. به هر حال همواره برای حفظ 

پرسنل تالش کردیم تا در  نهایت کارمان به تعطیلی کشیده نشود و سرپا بمانیم.  

  آیا دراین مدت مطالباتی هم از شــرکت های توزیع داشته اید و بین دریافت 
مطالبات و تعریف شدن  پروژه های جدید با توجه به محدودیت منابع وزارت 

نیرو کدامیک را انتخاب می کنید؟
بله می توانم بگویم در تمام مقاطع به طور متوسط 2 میلیارد تومان از شرکت های توزیع 
در اســتان های مختلف طبلکار  بوده ایم. به محض اینکه از یک شرکت توزیع بخشی از 
مطالبات را دریافت کرده ایم با شــرکت دیگری وارد قرارداد شدیم.  اما این مطالبات 

همواره وجود داشته است. 
  در خصوص انتخاب میان مطالبات و تعریف پروژه هــای جدید باید گفت هر دو این 
موارد به موازات هم ولو در حد اقداماتی  اندک باید وجود داشته باشد. اگر ما فقط منتظر 
دریافت مطالبات باشیم خط تولید بیکار خواهد شد و اگر تنها به تولید فکر  کنیم منابعی 
برای انجام کار در اختیار نخواهیم داشت. به نظر انتخاب یکی از این دو چندان منطقی 
نیست و باید به نحوی  بتوان مدیریت کرد تا مطالبات بتدریج و در مدت زمانی منطقی 

پرداخت گردد و از طرفی پروژه ها جدید برای ادامه کسب و  کار تعریف شود.  

  در این وضعیت آیا موضوع صادرات را نیز جهت عبور از شرایط رکودی مد 
نظر داشته اید و چه  اقداماتی در این زمینه انجام داده اید؟  

پروژه  های مختلفی را با کشور های همسایه مانند عراق در سال های 92 و 93 داشته ایم 
تا قراردادهای ما فقط به مجموعه  شــرکت های توزیع وابسته نباشد. نتایج خوبی هم از 

این قراردادها گرفتیم و توانست بخشی از بار مشکالت را از دوش ما  بردارد.  

  آیا با برداشته شــدن تحریم ها، حضور شرکت های خارجی را تهدیدی برای 
شرکت های داخلی می دانید  یا این حضور می تواند برای وضعیت رکودی پیش 

رو مفید باشد؟
من فکر می کنم این حضــور قطعا مفید خواهد بود. نمونه پیش پا افتاده آن بحث تامین 
قطعات و مواد اولیه برای شــرکت های  داخلی است. تا پیش از تحریم ها مجبور بودیم 
تا مواد اولیه را که از نظر کیفیت چندان مورد اعتبار نبود، با چندین دســت  واسطه تهیه 
کنیــم. اما امیدواریم با اجرایی شــده کامل برجام بتوانیم موارد اولیه را از شــرکت ها و 
نماینده های معتبر تهیه کنیم.  ارتباط با شرکت های خارجی محاسنی به همراه دارد که در 

مقابل تهدیدات آن قابل چشم پوشی است.  

  چشــم انتظار و توقع شما از سندیکای صنعت برق چیست و چه پیشنهاداتی 
برای بهتر شدن خدمات  آن دارید؟

ما  به عنوان یک شــرکت عضو از اطالع رســانی و نحوه برگزاری برنامه های مختلفی 
مانند نمایشگاه هایی که توسط مجموعه  سندیکا برگزار می شود بسیار رضایت داریم. 
محیطی که سندیکا برای برقراری ارتباط و دیالوگ میان قشر های مختلف  پیمانکاری، 
تولید، تامین کننده ها و ... ایجاد می کند فرصت حل مشکالت و حتی ایجاد قرار داد های 

جدید را فراهم می آورد.   

صادرات، روشی کارا برای مدیریت رکود 

  علی اربعه؛ مدیرعامل شرکت تابش تابلو شرق

تریبون آزاد
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  آیا شرایط رکودی و نبود کار و پروژه در این سال ها گریبان گیر واحد صنعتی 
شما نیز بوده است؟ لطفا  ضمن ارائه شرحی اجمالی از احوال فعلی فعاالن بخش 
خصوصی صنعت برق و ذکر تاثیــرات نبود  کار، در خصوص راهکار مدیریتی 
خود جهت تعدیل اثرات این شــرایط در واحد صنعتی تحت  مدیریتان توضیح 

فرمایید. )ورود به بازارهای صادراتی، اتخاذ رویکرد دانش بنیان و .... ( 
ورود به بازارهای صادراتی پولدار و معتبر متاثر از اعتبار سیاسی است که در زمان ریاست 
جمهوری آیت اهلل رفســنجانی با  اقبال خوبی روبرو بود. رویکرد دانش بنیان نیز مستلزم 
پشتیبانی مالی بسیار قوی است. البته نسل پویا نیازمند روحیه مهیج  و شاد است و جوانان 
ایرانی که به خارج از کشــور می روند با وجود کار سنگین و دریافتی محدود و عدم امنیت 
کاری  به    علت تامین نیاز روحیه هیجان جوان از زندگی در خارج استقبال می کنند  ولی در 

ایران به علت جو افسرده، انگیزه فعالیت  ضعیف است. 

  جنابعالی علت رکود مضاعف موجود را به ویژه در صنعت برق و انرژی در چه 
مواردی می دانید و نقش  مدیریت کالن این صنعت را در کنترل یا تشدید اثرات 

این رکود چگونه ارزیابی می کنید؟
آقای مهندس بهزاد زمانی که توانیر بودند از مشــاورین محلی استقبال نمی کردند و آن را 
بن مایه انحصارگرایی و رانت  مي دانستند که نمونه های ده سال اخیر این مهم را ثابت کرد 
مضافا مجموعه های رانت بنیان با اســتفاده از عدم وجود  حسابرسی و بازرسی کل فعال و 
عدالت مدار اقدام به انحصار طرح کرده اند که تداوم دارد- در کشور وسیع ایران همیشه  کار 

هست ولی برای واحدهای ناصالح و سوء استفاده گرها. 

  با توجه به تجربه های بعضا موفق گذشته در مدیریت شرایط رکودی صنعت 
برق در مقایســه با امروز،  عوامل و ســازوکار مدیریتی آن دوران را واجد چه 

ویژگی هایی می دانید؟
در زمان ریاست آقای هاشمی رفسنجانی وزارت نیرو، آقای مهندس زنگنه و آقای مهندس 
مالکی بر صنعت برق کشور  والیت داشتند و از قانون و مصالح کشور تبعیت می کردند و 

به انجام وظایف شرعی و قانونی اهتمام داشتند که پس از  ایشان کال ناپدید شد. 

  از نظر شــما در شــرایط کنونی مابین دو موضوع مهم پرداخت مطالبات و یا 
تعریف پروژه های جدید  کدامیک برای بخش خصوصی صنعت برق و من جمله 

واحد صنعتی تحت مدیریت شما اولویت دارد؟
مهم تر از هر دو مورد مطالبات و تعریف پروژه جدید مســاله عدم تامین قانونی است زیرا 
ضمانت نامه های پیمانکاران  گروگان سو استفاده است. قوانین دارایی و تامین اجتماعی به 
دلخواه افراد اعمال و مورد سوءاســتفاده قرار گرفته که علت  اصلی ترس از فعالیت برای 
کارآفرینان شــده اســت. برای مثال برای تجهیزات چند بار حق بیمه محاسبه می شود هم 

هنگام  خرید تجهیزات و هم هنگام تحویل قطعی و اخذ مفاصا حساب طرح ها !!!  

  از نظر شما شرایط پسابرجام و  ورود کمپانی های خارجی به فضای صنعتی و 
اقتصادی کشور به چه  طریق می تواند ضمن آنکه در خروج صنعت برق از رکود 
از طریق جذب سرمایه خارجی مفید واقع  می شود، تهدیدی برای فعاالن داخلی 

این صنعت در شرایط بی رحم فضای رقابتی نباشد؟  
در زمان پس از جنگ تحمیلی کماکان شــرکت های خارجی بیش از حاال مستقر و فعال 
بودند با این وجود و با ضعف مالی  بودجه کشــور جناب آقای هاشمی رفسنجانی با دست 
خالی پس از 8 ســال جنگ تحمیلی و تخریب های جانی و مالــی  حاصل از جنگ چنان 
روحیــه ای در جامعه دمید که همگان از جان خود مایه گذاشــتند و شــکوفایی صنعتی و 
سازندگی  عظیمی ایجاد کردند ولی متاسفانه دشمنان آن شکوفایی هسته مولد و اثرات آن 

را تخریب و نابود کردند. 

  از وزارت نیرو، شرکت توانیر و نیز ســندیکای صنعت برق در راستای حل 
معضل بیکاری شــرکت ها و  کارخانجات حوزه برق و مدیریت بهتر  شــرایط 
رکودی چه اقدامات قابل حصولی را انتظار دارید و  راهکار پیشــنهادی شما در 

برآورده ساختن این انتظارات چیست؟   
عاقالن را گوشه چشمی بر حقایق کافی است .    

انحصار پروژه ها در مجموعه های رانت بنیان و حکایت رکود

محمودرضا مرتضوی؛ مدیرعامل شرکت صفانیرو

تریبون آزاد
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مقدمه: در پی آگهی مناقصه بین المللی خرید و فاینانس 312 دســتگاه پســت فوق توزیع در 
اوائل سال 94 کمیته های  تخصصی سندیکا و بعضا افرادی اقدام به انتشار اخباری ضدونقیص 
و خبررسانی نادرســت کرده اند و علی رغم توضیح مشاور  و کارفرمای پروژه در مصاحبه ها و 
جلسات حضوری ظاهرا نحوه برخوردها شکل دیگری پیدا کرده و مجددا سواالت جدیدی  را 
مطرح وگویا این پرسشــگرها در پروسه اولیه ارزیابی تامین کنندگان جایگاهی نداشته اند لذا 
جهت روشــن شدن افکار این  دوستان عزیز در نظراســت موضوع به صورت پرسش و پاسخ 

به شرح زیر ارائه شود:  

 1-  سابقه امر : 
همکاران ما در ســندیکا به خصوص کمیته تخصصی سازندگان پست مطلع هستند که به علت 
عدم تخصیص بودجه در  ســال های 83 به بعد جهت طرح های عمرانی به شــرکت های برق ، 
این شــرکت ها در احداث خطوط و پست ها با دشواری  های جدی مواجه شدند که مشکالت 
خود را با صرفه جویی و بخشــی از تجهیزات و لوازم یدکی و بعضا سفارشات جزئی تا  حدی 
حل نمودنده اند ، لیکن به روال گذشته نیازهای خود را به شرکت توانیر منعکس کرده و شرکت 
توانیر بر اساس  درخواست ها پروژه های خطوط و پست ها را در هر سال بررسی و به شرکت 
هــای 16 گانه برق ابالغ می نمود ، اما اجراء  آنها منوط به اختصاص بودجه بوده اســت که هر 
ساله شــرایط به لحاظ عدم تخصیص بودجه   حادتر می شد و شــبکه سراسری  ضعیف تر می 
گردید ، بطوریکه دو شــرکت برق منطقه ای هر یک با همکاری دو مشاور بزرگ مجوز خرید 
پســت های  مربوطه را از طریق فاینانس دنبال نمودند ، اما بانــک های عامل همکاری الزم 
را نتوانســتند انجام دهند ، زیرا اکثر این بانک  ها در تحریم بودند . در همین راســتا شــرکت 
برق منطقه ای تهران که نیازهای بیشــتری داشت راســا با دریافت مجوز از شرکت  توانیر و 
وزارت نیرو اقدامات مشایهی را دنبال نمود و در آن زمان منابع مالی خارجی بیشتر پول های 
ذخیره شــده در یک  بانک چینی بود . با برنامه ریزی که مدیریت شرکت برق منطقه ای تهران 
و همکاران داشــتند و هماهنگی هایی که با  شــرکت توانیر و وزارت نیرو بعمل آورده بودند 
موضوع خرید جدی شد ، فلذا شرکت توانیر از شرکت های برق منطقه ای  خواست تا نیازهای 
خود را در مورد پســت های فوق توزیع اعالم کنند که مجموعا 312 پســت شد که مدیریت 

پروژه با توجه  به اقدامات قبلی برق تهران به شرکت برق منطقه ای تهران واگذار گردید . 
 2-  نحوه خرید و تامین پست ها: 

با توجه باینکه مقرر بود خرید با منابع مالی خارجی انجام شــود تاکید نمودند حتی االمکان از 
امکانات داخل کشور نبز استفاده  شود و جلسات تصمیم گیری مشاور با کارفرما و کمیته فنی 
بازرگانی و قراردادها در جلســات پیاپی نحوه خرید را  PF  یعنی  تامین تجهیزات و فاینانس 
مصــوب نمودند .با این روش اگر ارزش کاال 100 باشــد در واقع 30 الی35 درصد از خارج 

تامین  خواهد شد. 

 3-  دریافت مجوزها:  
با توجــه به مقررات و کمبود منابــع و اینکه بانک ها در حالت تحریم بودند گزارشــاتی را از 

کارفرما خواستار شدند که عبارت  بود از :  
 3-1-  برآورد مبلغ کار بصورت تفکیکی شامل هزینه طراحی ، خرید و بیمه و حمل ، عملیات 

ساختمانی ، نصب و راه  اندازی  
 3-2-  محاسبات الزم جهت برگشت سرمایه  

 3-3-  ارائه گزارش در مورد بخشنامه حداکثر استفاده از توان ساخت داخل  
 3-4-  مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست  

 3-5-  نحوه ارائه تضامین  
 3-6-  امکان سنجی طرح

پروسه فوق بسیار وقت گیر ، ولی با تالش مشاور و نمایندگان کارفرما عملی شد . 

 4-  تهیه اسناد بین المللی:  
اســناد بین المللی توسط تیمی از متخصصین پست تهیه و نقشه های مربوطه آماده گردید و با 

اعمال نظرات کمیسیون فنی  بازرگانی شرکت برق منطقه ای تهران بتدریج تکمیل شد . 

 5-  اعمال بازخوردها بر روی اسناد:  
همزمان در جلسات سندیکا و مصاحبه های مسئوالن برق نگرانی هایی خطور می کرد و حتی 
شرکت ها یا افرادی که این  کار را محال میدانستند متوجه شدند که موضوع جدی است ، فلذا 
خواستار آن شدند تا این مجموعه به بخش های  کوچکتری تقسیم تا سازندگان بیشتری را در 

بر گیرد که به دو دلیل این منطق پذیرفته شد . 
تبصره : در این مناقصه مقرر گردید و در اسناد تســریع شده که برنده مناقصه باید حداقل 51 
درصد  تجهیزات را از داخل کشــور و از ســازندگان مورد تائید کارفرما و توانیر خریداری و 
تحویل نماید . در  صورت تحویل تجهیزات بیش از 51 درصد امتیاز فنی بیشــتری کســب 

خواهد کرد. 
 5-1-  دلیل اول:  

اگر یک شــرکت یا مشــارکت تمامی 312 پســت را در دســت می گرفت با تعداد کمی از 
سازندگان داخلی می توانست قرارداد  مبادله کند . 

 5-2-  دلیل دوم:  
با ارزیابی وضعیت بانک های عامل توسط کارفرما در یافتند که این بانک ها محدودیت هایی 

در واگذاری وجه از نظر  فاینانس برای اینگونه طرح ها دارند. 

خرید و تامین مالی312 دستگاه پست  فوق توزیع
مروری بر یک مناقصه بین املللی  

  محسن پوررفیع عربانی؛ 
رییس کمیته تخصصی مهندسین مشاور
و  مدیر عامل رشکت مهندسی نامداران

یادداشت
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 6-  اقدامات و تصمیم گیری های بعدی:  
مقرر گردید این مناقصه بجای یک مناقصه به پنج مناقصه شکسته شود و هنگامیکه مجموعه 
پست ها به سه یا پنج شرکت  یا مشارکت واگذار شود ، طیف بیشتری از سازندگان داخلی در 
ساخت تجهیزات دخیل می گردند و از آن مهمتر برای اینکه  سازندگان و پیمانکاران پست ها 
در ایران خود یا با مشارکت دیگر شرکت ها اقدام کنند در ارائه ضمانتنامه با مشکالت  کمتری 

روبرو خواهند شد . 

 7-  پست های  GIS  این پروژه:  
نظر به اینکه بخشی از پست های فوق توزیع پست های  GIS  می باشند مقررشد یک مشاور 
خبره نحوه انتقال تکنولوژی  فیدرهای  GIS  را تدوین و در یکی از بسته ها که صرفاپ پست 
 GIS  است گنجانده شود شرکت متن وشرکت قدس نیرو  کاندیدای این کار شدند.   تا سازندگان 
و پیمانکاران پیشــنهاد خود را بر مبنای انتقال تکنولوژی ســاخت پست های  GIS  در ایران 

ارائه کنند. 

 8-  نتایج اولیه اقدامات:  
خوشــبختانه این مرحله که گذار از مرحله شناسایی ســازندگان و یا وام دهندگان بود بخوبی 
انجام شده و آن دســته که همواره  بر طبل نا امیدی می زدند که چنین کاری عملی نیست ، می 
توانند منتظر اقدامات بعدی باشند ، زیرا با درایت به کار برده  شده کلیه سازندگان اصلی پست 
ها بصورت فردی یا مشــارکت و شرکت های بزرگ پیمانکاری پست  هاباهمین شیوه در این 
امر سهیم و حد نصاب الزمرا کسب کرده اند. بنابراین به زودی اولین بسته شامل 67  پست به 
مناقصه خواهد رفت و امید می رود به دنبال آن دیگر بسته ها در موعد مقرر تشریفات مناقصه 
را بگذرانند و  خوشبختانه وضعیت بانک ها نسبت به گذشته بهبود یافته است الزم به ذکر است 

پس از گشایش اعتبار اسنادی اولین  پرداخت توسط دولت دو و نیم سال بعد خواهد بود . 

 9-  تبعات خرید این پست ها:  
با خرید تجهیزات این پست ها و توزیع آن به شرکت های برق آنها بالفاصله باید از خدمات 
مشــاورانی که توان طراحی  تفضیلی پست ها را دارند اســتفاده نموده و می توان گفت تمامی 
مشاوران مرکزی و منطقه ای مشغول خواهند شــد . همزمان  با طراحی تفصیلی شرکت های 
بــرق از طریق مناقصه پیمانکاران ســیویل و نصــب و اجراء و راه اندازی خواهند داشــت تا 
 تجهیزات تحویلی را نصب نمایند و در این وادی احتمال تامین کســری تجهیزات نیز وجود 

خواهد داشت که بازهم از داخل  قابل تامین است . 
مالحظه میشــود با وصول تجهیزات چه حجم کار در داخل شــکل می گیرد و ســازندگان و 

پیمانکاران و مشاوران داخلی  مشغول خواهند شد . 

 10-  پاسخ برخی سئواالت : 
 10-1-  تعدادی از عزیزان ســندیکا معتقد هســتند تعداد 312 عدد پست فوق توزیع برای 
کشور زیاد است که بهتر است  به لیست نیازهای شــرکت ها و ارزیابی آن توسط دفتر برنامه 

ریزی و توسعه شبکه توانیر مراجعه نمایند . 
 10-2-  سئوالی شده چرا 312 دستگاه پســت را به صورت  EPCF  خریداری می کنند و در 
این راه چه کسانی منتفع  می شوند ؟ باید گفت که اشتباه می کنید این خرید بصورت  PF  است 

EPCF  نه
 10-3-  این سئوال جالب است که چرا در عصر پیشرفت تکنولوژی باید 312 دستگاه پست 
خریداری نمائیم ، زیرا در  دنیا برای احداث یک پســت مطالعات جامعی و تحقیقات وسیعی 
انجام میدهند . دوست عزیز توجه فرمائید در  هفت سال گذشته تعداد پست های نصب شده از 
انگشتان دست کمتر است و از طرفی تابستان سال گذشته  شرکت مدیریت شبکه با گرفتاری 
بسیار و با حداقل خاموشی سال 94 را پشت سر گذاشــته و مهم اینکه  مسئولین وزارت نیرو 
اعالم کرده اند بســته اول پســت های 63 و 132 کیلوولت  نیاز به خطوط ارتباطی ندارند ، 
زیرا اجبارا" در زیر خطوط پســت های موقت و  سیار گذاشــته اند تا شبکه را حفظ کنندواین 
بســته از پست ها جایگزین آنها  خواهند شــد. لذا بجای این سئوال در پیک بار سری به مرکز 
دیسپاچینگ ملی بزنید و خواهید فهمید با چه  مشکالتی و حتی بارگیری اضافی شبکه را پایدار 
نگه داشــته اند. من به نوبه خود به این عزیزان احســنت و  خداقوت می گویم . عالوه برآن با 
توجه به مشکالتی که با کشورهای همســایه در مورد مبادله برق داریم  حتما" باید حدود 20 
درصد رزرو تولید و شــبکه های پشتیبان داشته باشــیم که چنین نیست و مسئوالن با  درایت 
حداقل در 12 سال گذشته از خاموشــی های گسترده   ) Block out (   جلوگیری نموده اند و 
این  محقق نمی شود مگر اینکه ساالنه حدود 3000 مگاوات تولید و متناسب با آن شبکه های 
انتقال و توزیع دائر  کنیم که درخواست یکی از عزیزان در تلگرام مشاوره و هم اندیشی در این 
رابطه است . پیشنهاد میگردد در  این هم اندیشی شرکت فرمائید . البته ذکر این مطلب از آرتور 

شوپنهاور خالی از لطف نیست
هر حقیقتی از سه مرحله میگذرد: 

ابتدا به مسخره گرفته میشود. 
سپس به شدت با آن مخالفت میشود. 

در نهایت همه ادعا میکنند که آن امری بدیهی وآشکار بوده است. 
و حرف آخر اینکه مهندسین مشاور نامداران صنعت انتقال با مجوز کارفرما آمادگی همکاری 
 وپاسخگویی هر گونه سوال در رابطه با این طرح را دارد. گرچه قرار بود شرکت نامداران فقط 
مشاور  فاینانس طرح باشد ، لیکن بعلت حسن همکاری تا کنون صدها نقشه و طرح تهیه نموده 
و بجای یک قرارداد و مناقصه مقرر  گردیده پنج مناقصه مجزا برگزار گردد تا طیف وسیعتری 

از سازندگان رادر بر گیرد و امیدوار است با این کار خدمتی ناچیز به  صنعت برق نموده باشد.

یادداشت
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به نظر مي رســد مســئولین محترم در دولت با تمركز بر مســاله مهار تورم بزرگترین 
دســتاورد خود را پس از عملیاتــي كردن  برجام و رفع تحریم هــا كاهش نرخ تورم از 

حدود 40 درصد  به 15 درصد مي دانند. 
در ایــن دوره نــرخ ارز مبادالتي از حــدود 25.000 ریال به حــدود 30.000 ریال 
افزایش یافته و نرخ آزاد ارز تقریبا ثابت و  در محدوده 35.000 ریال در نوسان است 
كــه از این منظر با توجه به كاهش بهاي نفت به ارقام زیر 30 دالر به ازاء هر  بشــكه تا 
این لحظه دولت عملكرد به مراتب قابل قبول و فراتر از پیش بیني ها را از خود به جاي 

گذاشته است كه قابل  تقدیر است. 
ولــي آیا ادامه وضعیت كنونــي و تمركز بر كاهش نرخ تورم و غفلــت از ركود و آثار 
زیانبار آن در جهت منافع كشور است؟  و آیا نباید برنامه اي براي خروج از ركود ارائه 
شــود؟ اگر امید است با اســتفاده از رفع تحریم ها و اســتفاده از ظرفیت هاي  فاینانس 
خارجي كسب و كار در كشــور مجدد رونق بگیرد باید توجه داشت كه عملیاتي شدن 
فاینانس خارجي با توجه  به پروســه طوالني آن اثر فوري بر بازار كســب و كار ایجاد 
نمي کند و به عالوه بخش هاي مهمي از فاینانس اثري بر  تولید داخل نخواهد داشت در 
شرایط فعلي به دلیل ركود چندین ساله بخش صنعت و خدمات كشور كه در بعضي از 
 مصاحبه ها به رقم منفی 25 درصد نیز اشــاره شده است و در كنار آن مشكل نقدینگي 
و مطالبات بخش خصوصی از  دولت و هزینه هاي سرسام آور تامین مالي بخش تولید 
و خدمات را بي رمق و شــركت ها را به اتخاذ سیاست هاي  انقباضي و حركت به سمت 
كوچكتر شــدن برده اســت در این شرایط بسیاري از شــركت ها علي رغم میل باطني 

ناگزیر از  كاهش نیروي كار بعضا متخصص نیز شده اند. 
با این روند نتیجه روشن است افزایش بیكاري و مواجه مردم با تاثیرات نا مطلوب آن. 

برنامه اي كه فقط كاهــش فوري تورم را بدون توجه به دیگر شــاخص هاي اقتصادي 
هدف قرار دهد و براي ركود وكاهش  بیكاري پیش بیني نداشــته باشــد مي تواند خطر 

آفرین باشد. 
مي توان با هــدف گذاري طوالني مــدت تر براي كاهــش تورم به مــوازات اجرای 

سیاست هایی برای كاهش ركود و ایجاد  اشتغال را نیز برنامه ریزي كرد. 
واقعیت این است كه در شرایط فعلي باید انتخاب كرد ركود بدتر است یا تورم؟!  

  در اواخر اســفند ماه 1394 در یك نمایشگاه صنعت برق در تركیه شركت کرده و 
غرفه اي داشتیم. )الزم به یادآوري اســت كه مهمترین  بخش محصوالت تولیدي 
شــركت پارس سویچ در تركیه تولید نمي شــود(. در این نمایشگاه شركت تجاري 
كوچك، ولي بسیار فعالي  مسئولیت غرفه شــركت را به عهده داشت و محصوالت 

تولیدي پارس سویچ را تبلیغ مي کرد. 
شركت تجاري موصوف در تامین بخش بســیار محدودي از نیازهاي شركت ما از 

كشور تركیه یا منابع دیگر فعال بود )در حد2 تا   2/5درصد(. 
این شــركت ُترك، جهت موفقیت در تشویق مسئوالن شركت برق آنكارا )تپاش( 
و پیمانــكاران تركیه اي فعال در صنعت برق در كشــورهاي  تركیــه براي انتخاب 
محصوالت پارس ســویچ، با اغراق اعالم مي کرد كه حــدود 80 درصد از قطعات 
و مواد اولیه مورد نیاز پارس ســویچ از  تركیه تامین مي شود و خرید از محصوالت 
شــركت پارس ســویچ، حمایت از اقتصاد تركیه اســت و چنین اظهــاري در عین 
غیرواقعي و  اغراق آمیز بودن تاثیر محسوسي داشــت و آشكارا در نحوه پرسش و 

بررسي مشخصات فني و قیمت و .... اثر مثبت داشت. 
ضمن آفرین گفتن و تحسین چنین روحیه اي در مردم و مسئوالن و فعاالن بخش 
خصوصي كشــور تركیه، باید تامل کرد كه شاید یكي از  وظایف مردم و به خصوص 
مســئوالن در تحقق اقتصاد مقاومتي، ایجاد و تقویت چنین روحیه اي و در بخش 

اقدام و عمل، تاكید و توجه به  موارد زیر باشد: 
 1- در تغییر تعرفه هاي واردات ببینیم، نتیجه در جهت سهولت واردات و تضعیف 

تولید داخلي نباشد. 
 2-  تهیه آماري از كاالهاي وارداتي كه در پروژه هاي ملي، استاني و منطقه اي كاربرد 
دارند و ایــن پروژه ها از طریق نهادهاي دولتي،  عمومي، حكومتي و حتي خصوصي 
مدیریت مي کردند و معرفي آن كاالها به عنوان سوژه هایي كه مي توان تولیدكنندگان 

را به  تولید داخلي آن ها تشویق کرد. 
 3-  جمع آوري اطالعاتي كه نشان مي دهد، ســازمان هاي مناقصه گذار، بدون الزام 
واقعي، مشخصات فني یك تجهیز را به منظور دادن  شانس بیشتر به واردات تغییر 

مي دهند. 
 4-  تشــكیل تیمي از وزارت صنعت، معــدن و تجارت و تشــكل هاي مختلف و 
ســندیكاها و اتاق بازرگاني جهت بررســي كاالهاي وارداتي  به منظور پیشنهاد به 
سرمایه گذاران جهت ســرمایه گذاري در داخل كشــور به همراه حمایت از آن  ها با 
تشــویق واردكنندگان به  فعالیت در جهت صادرات كاالهایي كه در داخل به تولید 

آن ها اقدام مي شود. 
امیدوارم، اقدام و عمل شعار سال واقعا به اقدام قابل گزارش بیانجامد، نه آماري از 

بنرها و اطالعیه ها و تشكیل جلسات و... .

خاطره ای از يك منايشگاه صنعت برق ركود بدتر است يا تورم ؟
و تعصب يك ملت

مسعود سعادتی؛ 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

و مدیرعامل رشکت مبنا نیرو  

ولی الله بیات؛ 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

و مدیرعامل رشکت پارس سویچ

یادداشت
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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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بیســت و یکمین کنفرانس شــبکه های توزیع 
نیروی برق و نمایشــگاه جانبی آن با برگزاری 
آیین افتتاحیه، صبح هفتم اردیبهشت ماه سال 
جاری در ســالن اصلی دانشــکده روانشناسی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج با حضور جمع 
کثیری از مسئولین و مدیران ارشد صنعت برق 

و توزیع نیروی برق کشور آغاز به کار کرد.
در این مراســم مهندس ناصر اسکندری رییس 
کنفرانس، دکترحسن غفوری فرد رییس انجمن 
مهندسین برق و الکترونیک و مهندس سیدحمید 
طهایی استاندار استان البرز در کنار دکترحسین 
امیری خامکانی سخنگوی کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی و مهندس آرش کردی 
مدیرعامل شــرکت توانیر به ایراد سخنانی در 
خصوص ابعاد مختلف صنعت توزیع کشــور 

پرداختند. 

عــالوه  برایــن حاضرین ایــن مراســم از دو 
سخنرانی کلیدی با موضوعات هوشمندسازی 
شبکه های توزیع وکاهش تلفات که به ترتیب 
توسط پرفسور  ابراهیم واحدی استاد دانشگاه 
بریتیــش کلمبیا کانــادا و دکتــر محمودرضا 
حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 

مورد ارائه قرار گرفت بهره مند شدند.
بر همیــن اســاس مهنــدس اســکندری طی 
صحبت های خود بــه بیان محورهــای اصلی 
کنفرانس شــامل ارائه مقاالت، ارائه توانمندی 
های ساخت داخل در نمایشگاه جانبی و کارگاه 
های آموزشــی در کنار نشست های تخصصی 
پرداخت و اصلی ترین محور را توجه به اقتصاد 
مقاومتی و استراتژی های صنعت برق در جهت 

اقدام و عمل عنوان کرد. 
دیگر سخنران این نشست مهندس غفوری فرد 

بود که ضمن ذکر یــادی از مرحوم دکتر قدرت 
اهلل حیدری، موسس کنفرانس های بین المللی 
برق مفصال به بحث هوشمندسازی شبکه های 

توزیع پرداخت.
در ادامه این مراسم حمید طهایی، استاندار البرز 
ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، 
تمثیل ایشــان در خصوص اســتان البرز را به 
عنوان ایران کوچک یادآور شد و گفت: بخش 
تولید و صنعت استان البرز به نسبت جمعیت آن 
و در مقایسه با میانگین ملی صنعت در حدود ده 

برابر فعال تر است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
درخصوص مذاکرات هسته ای 3 محور اصلی 
شــامل لغو چند قطعنامه، به رسمیت شناختن 
فنــاوری هســته ای و نهایتا لغو تحریــم ها را 
به عنوان دســتاوردهای اصلی ایــن مذاکرات 

دانست.
ســخنران دیگر این نشســت حســین امیری 
خامکانی بــرق را نظر به نقــش پررنگ آن در 
انتقال منابع آب، مایه اصلــی حیات در دنیای 
امروز قلمداد کرده و تصریح کرد: مهم ترین امر 
در رفع چالش های صنعت برق امروز، ترویج 
نگرش بنگاهداری در این صنعت بوده و براین 
اساس می بایست به همخوانی درآمدها و هزینه 

های این صنعت توجه داشت. 
سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس همچنین 
خاطرنشان ســاخت: در کلیه مصوبات مجلس 
نیز ایجــاد درکی متقابل بین تصمیم ســازان و 
کارشناسان امر مدنظر بوده و تنها کمیسیونی که 
در سال نامگذاری شده با عنوان اصالح الگوی 
مصرف موفق بــه تصویب قانــون جامعی در 
این خصوص هم در بخــش نفت و گاز و هم در 

آنچه در بیست و یکمین کنفرانس توزیع گذشت
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صنعت برق و باالخص انرژی تجدیدپذیر شد، 
کمیسیون انرژی مجلس بوده است.

در ادامه مدیرعامل شرکت توانیر با ارائه گزارش 
مفصلی از وضعیت صنعــت توزیع دررابطه با 
بحث تلفات و دیگر ظرفیت ها اهمیت بررسی 
صنعت برق را از سه منظر حاکمیت، کارگزاران 
و مشترکان یادآور شد و گفت: افق مورد نظر ما 
افزایش 20 الی 25هزار مگاواتی ظرفیت برق 

کشور در بازه ای 5 ساله است.  
این آئیــن افتتاحیه پس از ارائه دو ســخنرانی 
کلیــدی و علمی بــا افتتاح نمایشــگاه جانبی 

کنفرانس خاتمه یافت. 

نمایشگاه جانبی کنفرانس توزیع
همزمان با برگــزاری کنفرانــس توزیع البرز، 
نمایشگاهی نیز به  همت سندیکای صنعت برق 
ایران از توانمندی های شــرکت های سازنده و 
پیمانکار صنعت برق کشور در مساحت حدود 
2000 متر مربع برگزار شــد. این نمایشگاه در 
قالب دو سالن اصلی و غرفه های فضای باز بود 
و 75 شــرکت فعال صنعت برق در آن شرکت 
داشتند که 37 شــرکت از آنها عضو سندیکای 

صنعت برق بودند. 
شایان ذکر است طی دو روز برگزاری کنفرانس 
توزیع محمودرضا حقی فام معاونت هماهنگی 
توزیع توانیر، آرش کــردی مدیرعامل توانیر، 

ناصر اسکندری مدیرعامل شرکت توزیع البرز، 
غالمعلی رخشــانی مهر مدیرعامل شــرکت 
توزیع سیســتان و بلوچســتان، مدیران ارشد 
شرکت های توزیع نیروی برق و اعضای محترم 
از میهمانان غرفه سندیکای صنعت برق ایران 

در بخش نمایشگاه جانبی کنفرانس بودند.
 

به پایان آمدن دفتر بیســت و یکمین 
کنفرانس

در پایان دومین روز ایــن کنفرانس، مصادف 
با هشتم اردیبهشــت ماه ســال جاری، مراسم 
اختتامیه در ســالن اصلی دانشــگاه آزاد استان 

البرز برگزار شد. 
این مراسم با حضور هوشنگ فالحتیان معاون 
وزیر نیرو در امور بــرق و انرژی، آرش کردی 
مدیرعامل شــرکت توانیر، ناصر اســکندری 
ریاســت کنفرانس توزیع و مدیرعامل شرکت 
توزی نیروی برق اســتان البــرز، کرم رضایی 
معاونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر، 
نمایندگان سندیکای صنعت برق ایران و جمعی 
از فعاالن، کارشناســان و دانشــجویان حوزه 
توزیع و به طور کلی صنعت برق به عهده شرکت 

توزیع استان البرز برگزار شد.
در بخش آغازین مراســم اختتامیه مدیرعامل 
شرکت توزیع استان البرز ضمن اظهار خیرمقدم 
به تمامی میهمانان و شرکت کنندگان کنفرانس 

گفت: این کنفرانــس در 4 محور اصلی برگزار 
شــد.  در محور مقاالت، در این کنفرانس 88 
مقاله به صورت شــفاهی، 99 مقاله به صورت 
پوســتر و 255 مقاله جهت چاپ ارائه شــد که 
مجموعه مقــاالت به صورت لوح فشــرده در 
اختیار مخاطبان و عالقمندان قرار گرفته است. 
ناصر اسکندری ادامه داد: محور دوم مد نظر ما 
کارگاه های آموزشــی بود کــه در این 2 روز 8 
کارگاه آموزشــی در دو سالن به صورت موازی 
برگزار شد و استقبال مناســبی از آنها صورت 
پذیرفت و نتایج ارزنده ای در ارتقاء حوزه برق 

از آنها حاصل آمد. 
وی با بیان اینکه محور ســوم کنفرانس بیست 
و یکــم توزیع نمایشــگاه صنعتی بــود که در 
حاشــیه کنفرانس برگزار شــد، عنوان کرد: در 
این نمایشگاه 76 شــرکت از زمره سازندگان 

تجهیزآالت برق شرکت داشتند. 
به گفته اسکندری محور چهارم بیست و یکمین 
کنفرانس توزیع نشست های تخصصی بود که 
در طول 2 روز برگزاری کنفرانس، سه نشست 
تخصصی برگزار شــده و امورد استقبال بسیار 

گرم حضار قرار گرفت.
اسکندری همچنین با بیان اینکه بیش از 2 هزار 
نفر برای حضور در این کنفرانس ثبت نام کرده 
بودند، از تمامی سازمان ها، شرکت ها و کسانی 
که از کنفرانس بیست و یکم توزیع حمایت مالی 

و معنوی کردند، تشکر و قدردانی کرد.
هوشنگ فالحتیان نیز به عنوان سخنران بعدی 
مراسم اختتامیه بیست و یکمین کنفرانس توزیع 
ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران کنفرانس 
گفت: تعداد زیاد مقاالت و شرکت کنندگان در 
نمایشگاه، نشــاندهنده موفقیت این کنفرانس 

است.
معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: 
دانشــجویان عزیزی که به ارائه مقاله همت می 
گمارند، کاری بســیار مفید برای صنعت برق 
انجام می دهنــد و امیدوارم همه دانشــمندان 
صحنه علم و عمل در تأمین برق پایدار همواره 

در کنار صنعتمردان برق باشند. 
وی با بیان اینکه امســال سال اقتصاد مقاومتی 
و اقدام و عمل نام گرفته اســت، عنوان کرد: در 
یکی دو سال اخیر صنعت برق در حوزه کاهش 
تلفات برق موفقیت چشمگیری داشته و تلفات 
برخی از شرکت های توزیع به 7 درصد یا حتی 
پایین این رقم رسیده اند. باید تالش کنیم سایر 
شرکت های توزیع نیز به چنین موفقیتی دست 

یابند. 
فالحتیــان تصریح کــرد: ما امســال در حوزه 
مســائل صنعتی مرتبط با توزیع برنامه ریزی 
انجام داده ایم تا تعویض لوازم قبلی را با لوازم 
اندازه گیــری کنتورهای دیماندی و کنتورهای 
هوشــمند داخلی که نقش موثری در مدیریت 

گــزارش



44

بار شبکه و رفتار مشــترکین دارد، در اولویت 
اول قرار دهیــم. ضمنا جا دارد از ســازندگان 
تجهیزات که در کسب این توفیق بسیار یاری 

رسان بودند تشکر کنم. 
به گفته وی ساماندهی سهام شرکت های توزیع 
برق نیز یکی از اموری است که مقرر است در 
سال 95 پیگیری شــود. همچنین ابالغ آیین 
نامه تکمیلی تعرفه های برقـ  که نام آن به آیین 
نامه اجرایی تعرفه های برق تغییر کرده استـ  
نیز در آینده ای نه چندان دور پس از سال ها با 
ویرایش جدیدی که صورت گرفته است، مورد 

استفاده قرار می گیرد.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: استفاده از خدمات 
IT و ICT برای ارائه خدمات به مشترکان در 
این زمانه موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر 
است. همیشه ارتقاء سطح رضایت مشترکان 
برق نیاز به هزینه زیاد نــدارد؛ تغییر رویه ها، 
سرعت بخشی به خدمات و استفاده از فناوری 
های نویــن قطعا می تواند ســطح رضایت را 
باال برد و بر همین اساس از همه مسئوالن این 
بخش استدعا می کنم کما فی السابق از آخرین 
دســتاوردهای کشــور در ایــن عرصه کمک 

بگیرند. 
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به اینکه کوتاه 
کردن دوره زمانی واگذاری انشعاب و هرگونه 
تقاضای مشترکین از موضوعات مهمی است 
که می تواند شاخص های ایران را در سطح دنیا 
ارتقا دهد، عنوان کرد: در یکی از دوسال گذشته 
نیز بــه همین ترتیب عمل کــرده ایم و جایگاه 
جمهموری اسالمی ایران بیش از 30 رتبه در 

سطح جهان ارتقا یافته است. 
هوشنگ فالحتیان همچنین اظهار داشت: سر 
و سامان دادن به اقتصاد برق نیز از موضوعاتی 

است که دو سه سالی اســت درگیر آن هستیم 
و خوشــبختانه مجلس و دولت محترم در این 
راســتا همراهی خوبی با ما دارند. اکنون هیچ 
جبهه مخالفی برای بهبــود وضعیت اقتصادی 
صنعت برق وجود ندارد اما به هر حال شرایط 
اقتصادی کشــور و مصــرف کننــدگان برق 
وضعیت را به گونه ای ساخته که هنوز نتوانسته 
ایم هزینه تمام شــده برق را از مشــترکان اخذ 
کنیم. همچنین امکان تأمین ما به التفاوت قیمت 
تمام شده و قیمت تکلیفی به سرانجام نرسیده 
و بنابرایــن نه تنها بخش توزیــع، بلکه بخش 
تولید برق نیز در شــرایط قابل قبولی نیست. 
امیدواریم امسال با اقدامات و تصمیماتی که در 
شرف انجام هستند، وضعیت اقتصادی بهتری 

را نسبت به سال قبل رقم بزنیم. 
وی خاطرنشان ساخت: قطعا در شرایط کنونی 
صرفا بــا کار متعهدانه و جهادگونــه می توان 
دستاوردهای بهتری را برای صنعت برق رقم 
زد و اگر تفکر اینگونه باشــد که با کار متعارف 
می توان شرایطی متفاوت ایجاد کرد، به غلط 
رفته ایم. کما اینکه در یکی دو ســال گذشــته 
هزینه چندانی صرف شــبکه های توزیع نشد؛ 
بلکه همت مدیران بود که تلفــات برق را تا 4 

درصد کاهش داد. 
فالحتیان تصریح کرد: در بخش تولید امسال 
بنــا داریم کلیــه کارهای عملیاتــی مرتبط با 
افزایش راندمــان نیروگاه هــا را یکی پس از 
دیگری آغاز کنیم و این امر بدان معناست که 
هدفگیــری کرده ایم تا راندمان متوســط برق 
کشور را که در ســال گذشته حدودا 37 درصد 
بوده است، در طول 5 ساله برنامه ششم توسعه 
به فراتر از 40 درصد برسانیم و من بر این باور 
هستم که با شرایط و برنامه ریزی های صورت 
گرفته این اتفاق که ما را در ردیف کشورهای 
طراز اول از نظر بهــره وری در نیروگاه ها می 

رساند، رخ خواهد داد. 
وی با اشــاره به این مطلب که توجه به توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر همواره مورد توصیه 
وزیر نیرو و مدیران صنعت برق بوده اســت، 
بر لزوم همت بیشــتر مدیران بخش توزیع در 
جذب ســرمایه گذار برای توسعه نیروگاه های 

تجدیدپذیر مقیاس کوچک تأکید کرد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو جذب سرمایه 
گذار برای توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک 
را از اســتراتژی ها و راهبردهای صنعت برق 
کشور دانســته و گفت: تالش مدیران شرکت 
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های توزیع و شرکت های برق منطقه ای در این راستا 
می تواند به کاهش تلفات و افزایش بهروری منجر 
شود و همچنین سبب می شود سرمایه های کوچک 
نیز امکان ورود به زیرســاخت های صنعت برق را 
پیدا کنند. به این ترتیب مشــارکت مردم که یکی از 

اهداف اقتصاد مقاومتی است، رقم خواهد خورد. 
فالحتیان افزود: در سال گذشته تفویض اختیارات 
الزم از سوی شرکت توانیر صورت گرفت تا اینگونه 
اقدامات توسط خود شرکت ها در استان ها صورت 

گیرد.
در پایان مراســم اختتامیه عالوه بر مقاالت برتر، از 
مدیران عامل شرکت های حامی کنفرانس جمشید 
بردبار مدیرعامل شــرکت الکترونیــک افزارآزما، 
مجید دانشــور مدیرعامل شــرکت پادرعد، حبیب 
صالحی مدیرعامل شــرکت نوآوران برق آریا، سید 
عبداالمیر وسمه ای مدیرعامل شرکت تابش تابلو، 
عبدالعظیم قنبریــان مدیرعامل شــرکت تجارت 
الکترونیک پارسیان، ســید علی عاملی مدیرعامل 
شــرکت کنتورســازی ایــران، منوچهــر ممتازی 
مدیرعامل شرکت اندیشه کامپیوتر، حسینعلی برقعی 
مدیرعامل شــرکت داده پردازی برق و آب پویش 
پارس، اباذر قنبری مدیرعامل شرکت نیرورسانان 
آکام، آرش قیــالو مدیرعامل شــرکت ســنجش 
افزار آســیا، محمدعلی عالیی مدیرعامل شــرکت 
تانیر، اشکان احساســیان مدیرعامل شرکت شهاب 
توشــه، محمد بیرانوند مدیرعامل شــرکت شایان 
برق، ابوالفضل شــریفی مدیرعامل شرکت منیران 
و عبدالکریم نصری مدیرعامل شــرکت زرکشان با 

اهدای لوح تقدیر و تشکر شد. 
عالوه بر این از مدیرعامل شــرکت هــای برگزیده 
بخش نمایشــگاهی کنفرانــس نیــز از قبیل علی 
کشوری مدیرعامل آراد کاوش پی، سید عبداالمیر 
وسمه ای مدیرعامل شــرکت تابش تابلو، جمشید 
بردبار مدیرعامل شــرکت الکترونیــک افزار آزما، 
حبیب صالحی مدیرعامل شرکت نوآوران برق آریا، 
مجید غنی زاده مدیرعامل شــرکت مهندسی الکترو 
نیرو تابان کنترل)نتکو( و مجید دانشور مدیرعامل 
شرکت پادرعد با اهدای لوح تقدیر، قدردانی به عمل 

آمد.  
ضمن اینکه آرش کردی، مدیرعامل شــرکت توانیر 
نیز در پایان مراســم از تمامی دســت انــدرکاران 
کنفرانس توزیــع و همــکاران خــود در مجموعه 
صنعت برق در بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی 
قدردانی کرده و اظهار امیــدواری کرد صنعت برق 
روز به روز به توفیقات بهتر در راه ســربلندی ایران 

دست یابد. . .
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وعده مسئولین در حاشیه بیست و یکمین کنفرانس توزیع؛

سند اقدامات اساسی اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو 
به زودی نهایی می شود

نشست تخصصی ارائه استراتژی های وزارت 
نیرو در حوزه اقتصاد مقاومتی هشتم اردیبهشت 
ماه در جنب بیســت و یکمین کنفرانس توزیع 
نیروی برق به ریاست داود منظور معاونت مالی 
و پشتیبانی شرکت توانیر و با حضور حمیدرضا 
قجر مدیر گــروه برنامه ریــزی راهبردی دفتر 
برنامه ریزی تلفیقی و راهبــردی وزارت نیرو، 
ذبیح اهلل قائمی رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان البرز، ابوالفضل فالح مدیر کل 
امور اقتصادی و دارایی اســتان البرز )به عنوان 
اعضای پنل( و جمعی از فعاالن و کارشناسان 
صنعت برق در محل دانشگاه آزاد استان البرز 
و به همت شرکت توزیع برق استان البرز برگزار 

شد. 
در بخش نخســت این نشســت داود منظور با 
بیان توضیحاتــی درخصوص اقتصاد مقاومتی 
اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی یک مسأله جهانی 
اســت و مختص کشور ما نیســت. اکنون سال 
هاست بحث های مجمع جهانی اقتصاد داووس 
روی مســأله اقتصاد مقاومتی متمرکز اســت. 
ما در اقتصاد مقاومتی به دنبال آن هســتیم که 

اقتصاد داخلی یک کشور را نسبت به شوک ها 
و مخاطرات تاب آور کنیم. در ارتباط با اقتصاد 
ایران نیز مخاطرات مختلفی وجود دارد که شاید 
سنگین ترین آنها شوک های نفتی باشد. قیمت 
نفت افت و خیزهای فراوانی داشته و حتی سابقه 
داشته تا سطح 8 دالر پایین بیاید. بنابراین اگر 
ما اقتصاد خود را به درآمدهای نفتی وصل کنیم، 

قطعا آسیب پذیری آن باال خواهد رفت. 
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توانیر افزود: 
شناخت دو فقره سیاستگذاری ما را در برخورد 
با مخاطرات تنظیم می کنــد: اول اینکه بدانیم 
احتمــال وقوع مخاطره چقدر اســتـ  که طبعا 
باید مخاطره محتمل تر را جدی بگیریمـ  و دوم 

شناخت تأثیر بالقوه مخاطرات. 
به گفته منظــور یک سیســتم اجتماعی زمانی 
مقاوم است که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را 
جذب کرده و خود را با شرایط به سرعت درحال 
تغییر انطباق دهــد؛ بدون اینکه ثبات خود را از 
دست بدهد. »کشور تاب آور« کشوری است که 
از قابلیت سازگاری و انطباق با تغییر موقعیت 
ها، تاب آوردن در برابــر مخاطرات ناگهانی و 

خودبازیابی تا یک تعــادل مطلوب و در عین 
حال محافظت از تداوم عملیات خود برخوردار 

باشد. 
داود منظــور مقوله های اســتحکام، افزونگی، 
پرتدبیری، واکنش و بازیابــی را از مولفه های 
تاب آوری دانســت و گفت: »استحکام« بدان 
معناســت که باید در شبکه های حساس کشور 
ســوپاپ اطمینان داشته باشــیم و زنجیرهای 
کشــور در پاســخ به شــرایط در حــال تغییر 
بخش بخش شــوند تا احتمال نشــر فراگیر و 
سراسری خسارت بالقوه به یک بخش از کشور 

کاسته شود. 
وی درخصوص مولفه »افزونگی« عنوان کرد: 
افزونگی به معنی داشــتن ظرفیــت اضافی و 
سیستم های پشــتیبانی اســت که در صورت 
بروز آشفتگی هاحفظ کارکردهای محوری را 
امکانپذیر می کند. درصورتی که زیرساخت ها 
و نهادهای حســاس یک کشور طوری طراحی 
شوند که برای دســتیابی به اهداف و مقاصد از 
روش ها، سیاســت هــا، راهبردهــا و خدمات 
همپوشــان برخوردار باشند، احتمال فروپاشی 

کشور در شــرایط تنش یا از کار افتادن برخی 
زیرساخت ها کاهش می یابد. 

به گفته معاون مالی و پشــتیبانی شرکت توانیر 
مولفه »پر تدبیــری« بدین معناســت که یک 
سیستم توان ســازگاری با بحران، انعطاف در 
پاسخ دهی و تبدیل پیامدهای منفی به پیامدهای 
مثبت را داشــته باشــد. درصورتی که نهادهای 
کشــوری و سیســتم های حکمرانی به چالش 
کشیده شوند یا از کار بیفتند، چنانچه زیربخش 
های اقتصاد و جوامع بتوانند در درون شبکه های 
خود اعتمادساز و خودسازمانده باشند، احتمال 
اینکه به طور خودجوش واکنش نشان داده و راه 
حل چالش های پیش بینی نشده را کشف کنند، 

باالتر خواهد رفت.
منظور همچنین اضافه کــرد: »واکنش« یعنی 
توانایی بسیج سریع در برابر بحران ها. این مولفه 
این معنــا را در خود دارد که آیا کشــور و مردم 
برای گردآوری اطالعــات از همه بخش های 
جامعه و مخابره داده ها و اطالعات موضوعیت 
دار به دیگــران، روش های مناســبی دارند یا 
خیر. این مولفه همچنین ناظر به این امر اســت 
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که آیا تصمیم سازان توانایی تشخیص سریع 
مشکالت در حال ظهور را دارند یا خیر.

این مقام مســئول مولفه »بازیابی« را ناظر به 
توانایی کســب مجدد درجــه ای از وضعیت 
نرمال پس از یک بحران دانست و عنوان کرد: 
این مولفه تــاب آورانه ظرفیت و راهبردهای 
یک کشــور برای تأمیــن اطالعــات برای 
سیاســت های عمومی و راهبردهای کسب و 
کار و نیز توانایی تصمیم سازان را جهت اتخاذ 
اقدامات مقتضی برای سازگار شدن با محیط 

در حال تغییر  ارزیابی می کند.
منظور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
گام های ضــروری تحقق اقتصــاد مقاومتی 
فهم آن و برنامه ریزی دقیق، فرهنگ ســازی 
و تبدیل آن به گفتمان حاکم، بسترســازی و 
تقسیم کار، بسیج همگانی و جهاد اقتصادی، 
رصد آسیب پذیری های اقتصادی و طراحی 

های دشمن و اقدام و عمل است.
وی اضافه کرد: تکالیف مرتبط با صنعت آب و 
برق در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از 
این قرار است: رشد بهره وری، توانمندسازی 
نیروی کار، افزایش تولید و اشتغال، حمایت 
همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات، تنوع 
بخشــی پیوندهای اقتصادی با کشــورها به 
ویژه در منطقه، انتقال فناوری های پیشرفته، 
اســتفاده از ظرفیت های ســازمان های بین 
المللی و منطقه ای، افزایــش صادرات برق، 
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و مدیریت 

مخاطرات ریسک است. 
به گفته معاون مالی و پشتیبانی شرکت توانیر 
ســاماندهی اقتصاد بــرق، مدیریت ســمت 
تقاضا، زیرساخت ها، شــبکه انتقال و توزیع 

کارآمد و ترکیب بهینه سبد تولید موضوعات 
اســتراتژیک وزارت نیــرو را در بخش برق 

تشکیل می دهند. 
داود منظــور ضمن بیان اینکه بــرای انطباق 
راهبردهــا و خط مشــی های بخــش برق و 
انرژی با سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
اقداماتی چند مورد نیاز اســت، اظهار داشت: 
اصالح نظام مالی، تنوع بخشــی، توســعه و 
جــذب منابع مالی مــورد نیاز برای توســعه 
صنعت برق، توسعه ظرفیت های تولید، انتقال 
و توزیع برق متناســب بــا نیازهای مصرف 
مدیریت شده و نوســازی و بهنیه سازی آنها، 
توســعه مبــادالت منطقه ای بــرق، افزایش 
بهره وری تولیــد برق و ارتقاء بــازده نیروگاه 
ها، کاهش تلفات در شــبکه های برق، ارتقا و 
توســعه نظام ارتباط و پاسخگویی مناسب به 
نیازها و انتظارات ذینفعان و بهبود شــاخص 
های کیفیت خدمات به منظور احقاق حقوق 
شهروندی، ارتقا و توسعه نظام مدیریت تقاضا 
و اصالح الگــوی مصرف انــرژی در بخش 
های مختلف با رویکرد کاهش شدت انرژی 
در کشــور ازجمله اقدامات مورد نیاز در این 

عرصه است. 
به گفتــه این مقام مســئول توســعه ظرفیت 
نیروگاه ها و تکمیل بخش بخار نیروگاه های 
سیکل ترکیبی، افزایش سهم بخش خصوصی، 
افزایش راندمان تولید، کاهش تلفات شبکه، 
توسعه انرژی های نو، هوشمندسازی شبکه و 
اصالح الگوی مصرف ازجمله اموری اســت 
که به توسعه اقتصاد مقاومتی در بخش برق و 

انرژی می انجامد.
همچنین براســاس اظهارات منظــور برنامه 

های متناظر با سیاســت های بخــش برق از 
این قرار است: تدوین و اعمال معیار کارآیی 
مصرف انرژی در واحدهای نیروگاهی، الزام 
به رعایت اســتانداردهای مصرف انرژی در 
واردات و ساخت تجهیزات، حمایت از تولید 
لوازم برقی با راندمان باال و حمایت از شرکت 
های خدمــات انرژی، توســعه فعالیت های 
طراحی و مهندســی برای بهینه سازی انرژی 
در طراحی و بهره برداری از شبکه های انتقال، 
بهره گیری از سیاست های قیمتی حامل های 
انرژی جهت کنترل نرخ رشد مصرف، ارتقاء 
بهره وری انــرژی الکتریکــی در بخش های 
مختلف مصرف ازطریق بهینه سازی و افزایش 
راندمان نیروگاه ها از طریق تبدیل واحدهای 
گازی به ســیکل ترکیبی، اجــرای طرح های 
افزایش راندمان نیروگاه هــای بخار و تولید 

همزمان آب و برق.
معــاون مالی و پشــتیبانی شــرکت توانیر به 
هدفگذاری وزارت نیرو مبنی بر رســیدن به 
تلفات 7 درصدی تا ســال 99 اشــاره کرده و 
گفت: مقرر است تا ســال 1404 نیز تلفات 
6 درصدی را رقم بزنیم امــا تمامی این امور 

مستلزم بهبود قیمت های برق است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
کرد: طبق برآوردها در ســال جــاری درآمد 
ما حداکثر 14 هزار و پانصــد میلیارد تومان 
اســت؛ این درحالی اســت که هزینــه ما 17 
هزار و پانصد میلیارد تومــان خواهد بود. اگر 
به همین ترتیب پیش برویم نمی توانیم طرح 
های توسعه ای صنعت برق را عملیاتی کنیم. 
ما هنــوز در نیازهای جاری خــود مانده ایم و 
این ناترازی ها سبب شده شرکت های توزیع 

به یک زیان انباشته 25 هزار میلیارد تومانی 
در پایان سال 93 برسند.اگر همینگونه پیش 
برویم تا پایان ســال 95 این رقم به 32 هزار 

میلیارد تومان خواهد رسید. 
منظور اضافه کرد: بایستی بهای تمام شده برق 
از طریقی تأمین شــود؛ در غیــر این صورت 
ناترازی ها سبب آســیب پذیری اقتصاد برق 
می شــود. اگر این مســائل را جــدی نگیریم 
ممکن است اقتصاد ملی ما از محل اقتصاد برق 
آسیب پذیر شــود. امیدواریم بتوانیم با کمک 
نماینــدگان مجلس طرح تحــول آفرینی در 
جهت اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایجاد 

کنیم. 
در بخش دوم این نشست تخصصی ذبیح اهلل 
قائمی به دیدگاه های مقــام رهبری و زوایای 
بحث ایشــان در اقتصاد مقاومتی اشاره کرده 
و گفت: تمرکز بر فعالیت هــا و زنجیره های 
اقتصادی مزیت دار کشور، زنده ساختن تولید 
داخل، پرهیز از واردات تضعیف کننده تولید 
داخل، پرهیز از هدر دادن منابع مالی که پس از 
برجام وارد کشور می شود، دانش بنیان شدن 
بخش های حســاس و مهم اقتصــادی، احیاء 
بخش های اقتصادی که قبال در آنها ســرمایه 
گذاری صــورت گرفته، لحاظ شــرط انتقال 
فناوری در معامالت خارجی ، مبارزه جدی با 
فساد، ویژه خواری و قاچاق در کشور، ارتقاء 
بهره وری انرژی و نگاه ویژه به صنایع متوسط 
و کوچک از محورهای مهم ســخنان رهبری 
درخصوص اقتصاد مقاومتی اســت که باید به 

آنها توجه کرد. 
رییس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
استان البرز در ادامه اظهار کرد: برنامه اقتصاد 
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مقاومتی نباید جدا از برنامه ششم توسعه باشد؛ 
بلکه بایــد در قالب آن قرار گیــرد. باید اهداف 
کوتــاه مدت خــود را تا پایان دولــت یازدهم، 
اهداف میان مدت را تا پایان برنامه ششم توسعه 
و اهداف بلندمدت را تا پایان چشــم انداز 20 

ساله کشور محقق کنیم. 
وی افــزود: نکتــه ظریف دیگر این اســت که 
برنامه های اقتصاد مقاومتی تنها ناظر به بخش 
دولتی نباشد و به حرکت درآوردن آحاد جامعه، 
توانمندســازی آنها و به کارگیری کلیه ظرفیت 

های کشور و جوانان مورد نظر قرار گیرد. 
به گفته قائمی یکی از محورهای کار ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی کشــور که دســتگاه 
مسئول برنامه های اولویت دار ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی کشــور محســوب می شود، 
بحث ســالمت اداری و بهبود محیط کسب و 

کار است.
وی خاطرنشان ســاخت: جای خوشحالی دارد 
که ریز پروژه ها و افراد و دســتگاه های مسئول 
آنها در کشور مشخص شده است و این خود قدم 

مثبتی در راستای تحقق اهداف است.
پس از ســخنان قائمی، ابوالفضل فالح با بیان 
اینکه یکــی از نکات مهم سیاســت های کالن 
اقتصاد مقاومتی درونگرایــی و برون زایی آن 
است، عنوان کرد: ویژگی درون زا بودن به این 
معناست که می بایســت از همه ظرفیت های 
موجود در داخل کشور اســتفاده شود. مثال در 
کشور ما پتانسیل استفاده از انرژی های نوین و 
نیروگاه های خورشیدی و بادی وجود دارد و ما 
باید به آنها اتکا کنیــم. درون زایی یعنی اتکا به 

داشته های خود. 
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان البرز 
در توضیح برون گرایی اقتصاد مقاومتی گفت: 
برون گرا بودن یعنی نگاهی هم به خارج از کشور 
داشته باشیم؛ مثل جذب سرمایه های خارجی، 
انتقال تکنولوژی به کشــور و نگاه به بازارهای 

بین المللی.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود اظهار 
کرد: ما در اقتصــاد دو طرف داریــم: عرضه و 
تقاضا. مشکل ما در طرف عرضه، نبود بهره وری 
در فضای کســب و کار اســت. هر تولیدی که 
قرار اســت در کشــور رخ دهــد، نیازمند امور 
زیرســاختی اســت که یکی از آنها برق است. 
در این رابطه نگاهی فرابخشــی تر الزم است. 
پســت برق ما جایی نصب می شود که شاید در 
آنجا چندان هم نیاز به پست برق حس نمی شود. 

در این راســتا نگاه به ســند آمایش و گره زدن 
آن به موضوع توزیع بــرق ضروری به نظر می 
رسد. مثال دیگر نبود بهره وری در امور کشور، 
اشخاص فاقد تخصصی هستند که در یک کار 

گماشته می شوند. 
فالح همچنین در پایان ســخنان خــود بر نیاز 
کشــور به تدوین یک نقشه راه تأمین مالی بین 

المللی در کشور تأکید کرد.
حمیدرضا قجر نیــز عضو دیگر پنل تخصصی 
ارائه اســتراتژی هــای وزارت نیــرو در حوزه 
اقتصاد مقاومتی بود که با اشاره به سند اقدامات 
اساسی وزارت نیرو عنوان کرد: یکی از اساسی 
تریــن اقداماتی که درخصوص سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو به آن توجه شــد، 
ایجاد یک زبان سازمانی مشترک و تسری آن 
به شــرکت های زیرمجموعه بود.  وزارت نیرو 
تالش کرد به این خاطر و به منظور شناســایی 
وظایف این ســازمان دررابطه با پیاده ســازی 
اقتصاد مقاومتی ســندی را با عنــوان اقدامات 

اساسی وزارت نیرو تنظیم کند. 
مدیر گــروه برنامــه ریــزی راهبــردی دفتر 
برنامه ریزی تلفیقی و راهبــردی وزارت نیرو 
افــزود: این ســند بــه زودی نهایی شــده و به 
زیرمجموعه های وزارت نیرو ابالغ خواهد شد. 
مقرر است این سند که در قالب 52 محور احصا 
شده است، تمام مســائل صنعت آب و برق را 
پوشش دهد. عالوه بر این 52 محور، اقدامات 
اساسی وزارت نیرو نیز دررابطه با محورها در 

قالب این سند تهیه شده است. 
وی در ادامــه بــه محورهای 52 گانــه اقتصاد 
مقاومتــی در صنعت آب و برق اشــاره کرده و 
اظهار داشت: رویکرد جهادی، تقویت فرهنگ 
جهادی در ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت و 
سرمایه گذاری، رویکرد انعطاف پذیر، رویکرد 
فرصت ســاز، رویکرد مولد، رویکرد درون زا، 
رویکرد پویــا و پیشــرو، رویکــرد برون گرا، 
فعال ســازی کلیــه امکانــات و منابــع مالی، 
فعال ســازی سرمایه های انســانی، به حداکثر 
رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های 
اقتصادی؛ همکاری های جمعی؛ ارتقاء درآمد و 
نقش طبقات کم درآمد و متوسط، فعال سازی 
سرمایه های علمی کشور، اقتصاد دانش بنیان، 
اجرای نقشه جامع علمی کشــور و ساماندهی 
نظام ملی نوآوری برخی از محورهای 52 گانه 
اقتصاد مقاومتی در صنعت آب و برق را تشکیل 

می دهد.

حمیدرضا قجر به اقدامات متناظر با محورهای 
52 گانه اقتصــاد مقاومتــی در صنعت آب و 
برق اشــاره کرد که برخی جزئیــات آن از این 
قرار اســت: درراســتای محور »فعال ســازی 
کلیه امکانات و منابع مالی« چند طرح مصوب 
در لیست اقدامات اساســی وزارت نیرو آمده 
است که ایجاد بانک یا موسسه مالی و اعتباری 
تخصصی صنعت آب و بــرق و اصالح تعرفه 
های آب و برق براساس قیمت تمام شده از آن 
قبیل است. همچنین درراستای »تقویت عوامل 
تولید« اصالح و بهینه سازی پست های فرسوده 
در دسته طرح های پیشنهادی وزارت نیرو قرار 
گرفته اســت. از ســوی دیگر طرح پیشنهادی 
اســتفاده از تجهیــزات مصرف کننــده برق با 
راندمان باال نیز در لیســت اقدامات اساســی 
وزارت نیرو جای گرفته است که ناظر به محور 

»کاهش شدت انرژی« است.
همچنیــن به گفته رئیــس گــروه برنامه ریزی 
راهبردی دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی 
وزارت نیرو، طرح های ارتقای سامانه موجود 
جهت رســیدگی و پاســخگویی 24 ساعته به 
سواالت و نیازمندی های شهروندان و ذینفعان، 
اصالح فرآینــد برقراری انشــعاب، اصالح 
فرآینــد تخصیص درآمد شــرکت هــای برق 
منطقه ای و توزیع، برق رســانی به روستاهای 
کشــور، تدوین و اجرای نظام برقــراری برق 
موقت جهت پیشگیری از بهره برداری غیرمجاز 
شبکه و اســتقرار پرتال یکپارچه ارائه خدمات 
الکترونیک صنعت برق ازجمله اقداماتی است 
که درراســتای تحقق محور »اقتصــاد عدالت 
بنیان و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی« 
پیشــنهاد شــده اند. همچنین درراستای تحقق 
محور »مدیریــت مصرف و اجرای سیاســت 
های اصالح الگوی مصرف« نیز آموزش های 
عمومی، تخصصی و فرهنگ ســازی در زمینه 
اصــالح الگوی مصــرف در زمــره طرح های 

پیشنهادی جای گرفته است.
حمیدرضا قجر در ادامه تصریــح کرد: وزارت 
نیرو این اقدامات اساسی را پس از نهایی شدن 
تصویب کرده و به زیرمجموعه های خود ابالغ 
خواهد کرد. این اقدامات عالوه بر 17 پروژه ای 
است که در نظام یکپارچه پایش سیاست های 
اقتصاد مقاومتی با عنوان »نیپا« ابالغ شده است. 
نیپا اکنون در صنعت آب و برق در جریان است 
و مقرر اســت این مجموعه اقدامات اساسی به 
عنــوان طرح های مکمل پــروژه های 17 گانه 

اجرا شود. 
وی با اشاره به پروژه های نیپا گفت: این پروژه 
ها به تمامی دســتگاه های اجرایی ابالغ شــده، 
وزارت نیرو به دقت تمام مجری تک تک این 
پروژه ها را تعیین کرده اســت که هریک از آنها 

حکم ابالغی دریافت کرده اند.
رئیــس گــروه برنامه ریــزی راهبــردی دفتر 
برنامه ریزی تلفیقی و راهبــردی وزارت نیرو 
ادامه داد: پــروژه های اقتصــاد مقاومتی یقینا 
باید بــه صورت یــک مجموعه و یک بســته 
برهم تأثیرگذار دیده شــوند. ما نمی توانیم این 
پروژه ها را به صورت مســتقل و تک محوری 
ببینیم. تــا موضوع اصالح نظــام قیمتگذاری 
صنعت آب و برق حل نشود، شاید ما حتی یکی 
از معضالت زیرساختی را به دشواری بتوانیم 
حل کنیم. اینهــا بر هم تأثیر متقابل دارند و باید 

همزمان باهم مورد توجه قرار گیرند. 
وی تنظیم برش های دستگاهی و منطقه ای را 
الزام دوم محســوب کرده و اظهار کرد: این امر 
ضروری به نظر می رســد که هریک از نواحی 
کشــور بدانند که باید در جهت اجرای برنامه ها 
چه هدفگذاری های منطقــه ای را مدنظر قرار 

دهند. 
حمیدرضا قجر هم سو ساختن تخصیص منابع 
در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را 
الزام مهم دیگری دانست و خاطرنشان ساخت: 
ما نمی توانیم از سویی نظام تخصیص منابع خود 
را درراستای اقتصاد مقاومتی تنظیم نکنیم و از 
ســوی دیگر تحقق اقتصاد مقاومتی را مطالبه 

کنیم. 
این مقام مســئول در پایان از کلیه شرکت های 
فعال در حوزه صنعت آب و برق درخواســت 
کرد تا درصورت مشاهده ضعف و نقصانی در 
سند اقدامات اساسی اقتصاد مقاومتی وزارت 
نیرو با پیشــنهادات خود نســبت بــه برطرف 
ســاختن آن اقدام کنند تا این ســند به صورت 
یکپارچه تر و منســجم تر تدوین شــود. عالوه 
بر ایــن رئیس گــروه برنامه ریــزی راهبردی 
دفتر برنامه ریزی تلفیقــی و راهبردی وزارت 
نیرو از کلیه شــرکت ها و مجموعه های ذیربط 
درخواســت کرد پس از تدوین اهداف کّمی در 
جهت تحقق آنها تالش کننــد؛ چراکه وزارت 
نیرو نیز بنا دارد به منظــور اطالع از موفقیت 
و پیشــرفت صنعت آب و بــرق در زمان های 
مناسب گزارش هایی را درخصوص پیشرفت 

اهداف کّمی تدوین کند.
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پنجمین جلسه از نشست های راهبردهای اقتصاد ایران 
مشاور  نیلی  مسعود  حضور  با  ماه  اردیبهشت  سیزدهم 
اقتصادی رییس جمهور، مسعود خوانساری رئیس اتاق 
تهران، فرشاد فاطمی مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت 
روسای  از  جمعی  و  شریف  صنعتی  دانشگاه  اقتصاد  و 
انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها، صندوق ها، فدراسیون 

ها و کنفدراسیون ها در محل اتاق تهران برگزار شد.
با بیان  در بخش نخست این جلسه مسعود خوانساری 
اینکه شاید سال 94 سخت ترین سال اقتصادی کشور 
بود، عنوان کرد: در این سال هم رکود سختی را تجربه 

کردیم و هم رشد اقتصادی تقریبا صفر بود. 
وی افزود: البته اواخر سال 94 نقطه عطفی به نام توافق 
برجام را تجربه کردیم و در این مدت 5 ـ 4 ماهه بیش 
از 180 هیأت خارجی به ایران آمدند که تعداد هریک 
این  از  پیش  که  ما  برای  بود.   نفر   50 حداقل  آنها  از 
روابطمان با خارج از کشور قطع بود، این امر اتفاق مهمی 
محسوب می شود که همه باید قدردان آن باشیم؛ ولی با 

این حال هنوز این سوال به حق مطرح است که آیا آمد و 
رفت هیأت های خارجی نتیجه ای دارد یا خیر؟

رییس اتاق بازرگانی تهران آوردن سرمایه را به ایران در 
طول 5ـ  4 ماه کاری سخت دانسته و گفت: مردم خود ما 
نیز هنوز سرمایه های خود را از سپرده های بانکی خارج 
نکرده اند. بنابراین وقتی این روند در ایران به طول می 
انجامد، از خارجی ها نیز نمی توان توقع داشت به سرعت 

اعتماد کنند. 
وی ادامه داد: معموال حتی پیش بینی برنامه های 5 ساله 
نیز درست از آب درنمی آید؛ اما فکر می کنم دست کم 
شرایط اقتصادی یک سال را بتوانیم برآورد کنیم. طبعا با 
چنین پیش بینی ها و برآوردهایی سرمایه گذاران خارجی 
و ایرانی نیز دورنمایی از وضعیت به دست خواهند آورد 

و تصمیم گیری برای آنها ساده تر خواهد شد.  
به گفته خوانساری موسسات بین المللی رشد اقتصادی 

ایران را در سال 95 حدود 5 ـ 4 درصد دانسته اند. 
رییس اتاق تهران بحث تک نرخی نشدن ارز، بحث نظام 

بانکی، بوروکراسی حاکم و دیوانساالری و فساد حاکم 
بر محیط کسب و کار را از موانع اصلی توسعه دانست 
کاهش  و  ها  قیمت  ثبات  مشکالت،  وجود  با  گفت:  و 
تورم از نقاط امیدبخشی هستند که ممکن است به رشد 

اقتصادی در سال 95 کمک کنند. 
پس از سخنان خوانساری، مسعود نیلی مشاور اقتصادی 
به  راجع  ندارم  خاطر  به  داشت:  اظهار  جمهور  رییس 
عملکرد اقتصادی یک سال تا این حد حساسیت وجود 

داشته باشد که نسبت به امسال وجود دارد. 
نیلی ادامه داد: مشکالت اقتصادی ما را در برابر دو سوال 
قرار می دهد. یک اینکه آیا می توان بین فهرست طویل 
مشکالت که برطرف ساختن هریک اقداماتی بسیار می 
طلبد اولویت بندی کرد؟ آیا ما می توانیم مشکل شماره 
یک ایران را مشخص کنیم و بر سر آن به یک اجماع و 
اتفاق نظر برسیم؟ تا زمانی که همه مشکالت را ذکر می 
کنیم، اتفاق نظر وجود دارد اما وقتی به ظرفیت محدود 
تصمیم گیری و زمان محدود می رسیم، نیاز به اولویت 

در پنجمین جلسه از سلسله نشست های راهربدهای اقتصاد ایران مطرح شد؛

5 درصد رشد اقتصادی در سال 95
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بندی داریم و آنگاه ممکن است بر سر مشکل اول اجماعی 
وجود نداشته باشد. 

وی در طرح سوال دوم عنوان کرد: پس از اولویت بندی 
به این مسأله می رسیم که حاال این مهم ترین مشکل را 
این کار چقدر زمان می  چگونه می توان برطرف کرد و 
امور  به  اول  مشکل  ساختن  برطرف  خالل  در  آیا  برد؟ 

دیگر هم می توان پرداخت؟
مسعود نیلی به بحران بزرگی که امریکا، اروپا و ژاپن در 
سال های 2008 و 2009 به آن دچار شدند اشاره کرده 
و اظهار کرد: اکنون اقتصاد امریکا به رشد 2/5 درصدی 
بینی از وضعیت  بلندمدت خود( بازگشته و پیش  )رشد 
خود  بلندمدت  رشد  به  تدریج  به  که  است  این  اروپا 
بازگردد. ولی ژاپن هنوز حوالی نقطه صفر نوسان می کند 

و ممکن است فعال نتواند به رشد اقتصادی دست یابد. 
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور افزود: با نگاهی به 
اقتصاد برزیل و روسیه متوجه می شویم این کشورها با 
مشکل جدی مواجه هستند و رشد اقتصادی آنها کاهش 
قابل توجهی یافته است. همچنین کشور چین مسیر رشد 
نزولی را طی می کند. در میان این کشورها شاید این هند 
باشد که باالتر از مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می کند 

و راجع به آینده آن پیش بینی منفی نمی شود. 
به گفته مشاور اقتصادی رییس جمهور بخشی از کاهش 
سرمایه  فراوانی  علت  به  نفت  مثل  پایه  کاالهای  قیمت 
گذاری ها در دوران افزایش قیمت این کاالها بازمی گردد 
و بخش دیگر به دلیل کاهش رشد اقتصادی کشورها رخ 

داده است. 
مسعود نیلی کشورهای صادرکننده نفت را در سه بخش 
مانند  کشورها  این  از  برخی  گفت:  و  کرده  بندی  دسته 
امارات به یک اقتصاد متنوع رسیده اند و سطح وابستگی 
خود را به کاالهای پایه کاهش داده اند و برای این کشور 
در سال 2017 رشد حدود 3 درصدی را پیش بینی می 
کنند. کشورهایی مانند عربستان یا کویت که اقتصاد آنها 
نفت،  درآمدهای  وفور  دوره  در  است،  نفت  به  وابسته 
صندوق های خود را اندوخته کردند و اکنون قیمت پایین 
اقتصادی ساخته است.  را دچار رکود و شوک  آنها  نفت 
سوم کشورهایی مثل روسیه، ونزوئال و ایران هستند که 
در دوره وفور با وجود آگاهی از اینکه این درآمدها موقتی 
هستند، تقریبا همه درآمد خود را صرف کردند و بودجه 
خود را با مخارج حاصل از درآمدهای نفت متورم ساختند 
مثال  بهترین  کردند.  وابسته  واردات  به  را  اقتصادشان  و 
کشور ونزوئال است که تورم آن در سال گذشته به 120 
درصد رسید؛ درحالی که این رقم در دوره وفور درآمدهای 
نفتی حدود 30 ـ 20 درصد بود. برای این کشور باالی 
480 درصد در سال جاری و حدود 1600 درصد در سال 

2018 تورم پیش بینی شده است.

ما  اقتصاد  گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
همواره در موارد خارجی از نفت و در داخل از نظام بانکی 
تأمین مالی می کرده است. در سال 94 درآمد نفتی ما به 
نسبت سال 92 تقریبا حدود 50 درصد و به نسبت سال 
90 تقریبا یک سوم بوده است. حال سوال این است که 

اقتصاد ما با کاهش قیمت نفت چه خواهد کرد؟ 
نیلی تصریح کرد: صنعت و خدمات ما مجموعا در سال 
94 به نسبت نفت و کشاورزی که رشد مثبت داشته اند، 
کاهنده  نیز روند  تورم  است. در بخش  داشته  منفی  رشد 

استمرار یافته و اکنون تک رقمی شده است. 
افزایش  ما  نفتی  درآمد  و  تولید  سال 95  در  افزود:  وی 
درصد   25 حدود  داریم  انتظار  بنابراین  و  یافت  خواهد 
سال  به  نسبت  خام  نفت  از صادرات  حاصل  درآمدهای 
94 افزایش یابد. اگر صادرات غیرنفتی را نیز حتی با یک 
شیب مالیم در نظر بگیریم، حجم تجارت با خارج حدود 

20 ـ 15 درصد رشد خواهد کرد. 
فعلی  شرایط  در  را  ایران  اقتصاد  مسأله  ترین  مهم  وی 
وضعیت نظام بانکی دانست که با فاصله ای زیاد از سایر 
مشکالت اقتصاد ما قرار دارد. به گفته وی این نقطه اصلیی 
است که برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید روی آن 
نوعی  ما  مسائل  در  بانکی  نظام  مشکالت  کنیم.  تمرکز 
تهدیدی  و  اقتصادی کشور  گلوگاه رشد  دارد و  فراگیری 

برای سیستم اقتصادی حساب می آید. 
در  ادامه گفت:  در  اقتصادی رییس جمهور  ارشد  مشاور 
دولت برای حل مشکالت نظام بانکی اتفاق نظر حاصل 
شده است. ریشه مسأله ای که امروز اقتصاد ما با آن مواجه 
است، در سال های نیمه دوم دهه 80 است که درآمدهای 
را  آن  همه  دولت  و  یافت  افزایش  با شدت  کشور  نفتی 
خرج کرد. پایه پولی کشور در آن زمان باال رفت و منابع 
زیادی را در اختیار نظام بانکی قرار داد. این منابع آنقدر 
زیاد بود که نه تنها بانک های ما پرسنل و شعب خود را 
خیلی  اعتباری  و  مالی  موسسات  بلکه  دادند؛  افزایش 
بتوانند این پول را جمع کنند.  تا  نیز ایجاد شدند  زیادی 
ما در اقتصاد به این شیوه ایجاد پول روش هلیکوپتری می 
گوییم که مانند هلیکوپتر در کشور پول پخش می کند. این 
موسسات بدون اینکه شرایط الزم را کسب کرده باشند، 
نرخ سود  گرفت  تصمیم  همزمان  دولت  و  تشکیل شدند 
بانکی را با شدت کاهش دهد. نرخ سود بانکی از 21 درصد 
به 12 درصد رسید و به دلیل اینکه تورم در حال افزایش 
بود و نرخ سود سپرده نیز با سرعت زیادی کاهش یافته 
بود، برخالف آنچه امروز با آن مواجهیم که نرخ سود سپرده 
مثبت شده است، آن زمان نرخ سود سپرده خیلی منفی شده 
بود و بنابراین تبدیل به یک منبع رانت شده بود. بنابراین 

در اقتصاد ما بانکداری غیرحرفه ای رواج یافت. 
نیلی خاطرنشان ساخت: زمانی که نرخ سود بانکی منفی 

بزرگی  رانت  از  تسهیالت  کننده  دریافت  شود،  می 
برخوردار شده و آنگاه با توجه به اینکه نرخ واقعی سود 
تسهیالت منفی است، هر پروژه ای برای او توجیه پذیر 
خواهد بود. براین اساس در نظام بانکی ما پدیده مطالبات 
غیرجاری شکل گرفت. آنگاه فشار زیاد بانک مرکزی و 
دولت برای پایین آوردن نرخ سود، باعث شد بانک ها از 
فعالیت اصلی بانکی خود سود نکنند و از آنجا که به دلیل 
می  افزایش  مستغالت  و  مسکن  قیمت  هلندی  بیماری 
یافت، ترکیب دارایی های بانک ها به سمت سایر دارایی 

ها سوق یافت.
از  توانست  نمی  دولت  که   85 سال  از  پس  افزود:  وی 
طریق بودجه فعالیت های خود را گسترش دهد، فعالیت 
های شبه بودجه ای که استفاده از منابع سیستم بانکی بود 
توسعه پیدا کرد و بدهی دولت به بانک ها افزایش قابل 
توجهی پیدا کرد. این بدهی در چارچوب قراردادی روشن 
نبود و این امر سبب شد ریسک بسیار زیادی در بانک 
های ما جمع شود و کمبود سرمایه بانک ها تبدیل به یک 

مشکل جدی شود. 
از  پس  جمهوری  ریاست  اقتصادی  مشاور  گفته  به 
رویدادهایی چون مطالبات غیرجاری، تغییر دارایی های 
بانک ها به سمت دارایی های فیزیکی و ازدیاد موسسات 
غیرمجاز که در نیمه دوم دهه 80 رخ داد، ایران وارد دوره 
تحریم شده و درآمدهای دولت با کاهش زیادی مواجه شد. 
آنگاه دوره ای آغاز شد که مطالبات نظام بانکی از دولت 
افزایش  اقتصادی  و  سیاسی  های  نااطمینانی  همچنین  و 
پیدا  زیادی  افزایش  پولی  پایه  رشد  روند  یافت.  بسیار 
کرد و بخش تولید باعث شد نرخ ارز جهش زیادی پیدا 
کند. از سوی دیگر روابط بانکی ایران با بانک های بین 
الملل قطع شد و موجب شد هزینه بسیار اندکی که بانک 
ها بابت ال سی دریافت می کردند ناگهان چندین برابر زیاد 
شود. بنابراین بنگاه ها در ایفای تعهدات خود در قبال نظام 
بانکی ناتوان شدند و پدیده نکول غیرارادی اتفاق افتاده و 

مشکالت نظام بانکی تشدید شد. 
مسعود نیلی در ادامه گفت: در سال های 93 و 94 مسکن 
با رکود مواجه شد و آنگاه بخش دارایی های بانک ها که 
از  نداشت.  بازدهی  عمال  بود،  شده  جمع  مستغالت  در 
سوی دیگر مطالبات از دولت نیز غیرقابل وصول بود و 
نقدشوندگی دارایی های بانک ها کاهش یافت. از طرفی 
چون سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی به 
خاطر جهش نرخ ارز افزایش پیدا کرد، فشار تقاضا برای 
منابع زیاد شد. بانک ها تنها می توانستند کمبود منابع نقد 
خود را با جمع آوری سپرده جبران کنند و موفقیت در این 
کار تنها در صورت پیشنهاد نرخ های باالتر سود سپرده 

امکانپذیر است. 
وی افزود: راه دیگر فشار به بانک مرکزی برای افزایش 
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در  را  پولی  پایه  که  موردی  بزرگترین  که  بود  پولی  پایه 
به  ها  بانک  بدهی  توجه  قابل  رشد  داد،  افزایش   1393
بانک مرکزی به دلیل همین عدم تعادل در نظام بانکی بود. 
راهکار دیگر فشار به بازار بین بانکی بود که در نتیجه این 

کار نرخ بازار بین بانکی هم به شدت افزایش پیدا کرد. 
به گفته این مقام مسئول در نتیجه این روند، سود بانک ها 
تا پایان سال 1393 با کاهش زیادی مواجه شد و ایران 
قدرت  دیگر  ها  بانک  چراکه  شد؛  مالی  افول  دوره  وارد 
اعطای تسهیالت نداشتند و تنها بخش جمع آوری سپرده 
در  که  نقدینگی  حجم  عمال  و  ماند  باقی  فعال  ها  بانک 
اقتصاد به وجود می آمد، به سپرده های بانکی تبدیل می 
شد که چون در اقتصاد فعال نیست و در سیستم بانکی قفل 
می شود، رابطه بین نرخ سود و تورم و همچنین رابطه رشد 
نقدینگی و تورم قطع شود. چنانکه می بینیم اکنون نرخ 
رشد نقدینگی در حال افزایش و نرخ تورم درحال کاهش 
است. علت این تناقض این است که نقدینگیی که درحال 

افزایش است، در اقتصاد فعال نیست. 
نیلی با بیان اینکه مطمئنا حل موردی و موضعی نمی تواند 
باشد، گفت: یک راه حل این است که دولت  راه حل ما 
بهادار  به اوراق  بانکی را تبدیل  به نظام  بدهی های خود 
نیز  بانک ها  بانک ها دهد؛ آنگاه  به  کند و این اوراق را 
این اوراق را به عنوان وثیقه و بابت بدهی های خود نزد 
بانک مرکزی بگذارند تا از این طریق دارایی های منجمد 
بانک ها به تدریج امکان فعال شدن یابند. مرحله بعد این 
است که کاری کنیم فشار بودجه روی نظام بانکی به حداقل 
گیرد.  قرار  حداقل  در  پولی  پایه  روی  آثارش  و  برسد. 
همچنین اقداماتی انجام دهیم که سرمایه بانک ها افزایش 
یابد. از سوی دیگر اصالح ساختار بانک های ضعیف و 
ناسالم و تفکیک آنها از بانک های سالم این امکان را فراهم 
از پاییز  بانک مرکزی ازطریق مداخله ای که  تا  می کند 
گذشته در بازار بین بانکی آغاز کرده باعث شود نرخ سود 

بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. 
وی اضافه کرد: در راستای تمام این مباحث بسته ای به نام 
»اصالح نظام بانکی« ایجاد شد که در دولت بحث و جمع 
بندی شد و در همین قالب برای بودجه سال 95 در قسمت 
اصالح نظام بانکی دو تبصره به مجلس داده شد که به مثابه 
آمد.  می  حساب  به  بانکی  نظام  اصالح  پازل  قطعه  دو 
متأسفانه مجلس هردو تبصره را رد کرد. تبصره 19 مبنی 
بر افزایش سرمایه بانک ها بود و تبصره 20 بر این مبنا 
بود که دولت بتواند حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی 
های خود را به اوراق تبدیل کند تا در قالب مکانیزمی که 
توضیح داده شد، بسته کلی اصالح نظام بانکی خود را اجرا 
کند تا هم قدرت اعطای تسهیالت بانک ها کمی افزایش 

یابد و هم از نرخ سود بانک کاسته شود. متأسفانه اکنون 
با حذف این دو تبصره عمال آن بسته اصالح نظام بانکی 

امکان اجرا ندارد. 
نیلی ادامه داد: وقتی دولت اوراق منتشر می کند، باید بتواند 
سود این اوراق را در بودجه خود ببیند تا بتواند در سررسید 
این دو  که مجلس  آنجا  از  کند.  پرداخت  را  مربوطه، آن 
تبصره را حذف کرد، ارقام سود اوراق را میان بخش های 
دیگری که به صالحدید مجلس نیاز به منابع داشتند توزیع 
را  تبصره 20  حداقل  است  تالش  در  دولت  اکنون  شد. 
بازگرداند و شاید الزم باشد در مجلس جدید اصالحیه ای 
در بودجه سال 95 شکل گیرد تا این دو تبصره احیا شود؛ 
ولی این کار حداقل 6 ماه ابتدایی سال 95 را تحت الشعاع 

قرار داده و عمال کار را به تعویق می اندازد. 
به گفته مسعود نیلی بایستی در سال 95 در جهت تحقق 
دستاوردهای برجام برای استفاده از منابع بین المللی قدم 
هایی برداشته شود که اصالح نظام بانکی، حفظ دستاورد 
تورم تک رقمی که از ایجاد آن سخت تر است، یکسان 
راستای  در  سرمایه  بازار  دهی  جهت  و  ارز  نرخ  سازی 

استفاده از اوراق از آن جمله است. 
این مقام مسئول در ادامه افزود: اگر نظام بانکی به صورت 
بینی شده اجرا نشود،  برنامه پیش  کامل اصالح نشود و 
برنامه ها و فعالیت هایی برای سال 95 پیش بینی شده که 
بتواند به صورت جداگانه و جزیره ای بهبودی در وضعیت 
اقتصادی کشور ایجاد کند که تحرک بخش مسکن، پروژه 
های صرفه جویی انرژی، پروژه های نفت و گاز و ... را 
شامل می شود که بسته های آنها تهیه شده و برخی تصویب 
و درحال تدارک مقدماتی است. مجموعا می توان گفت 
داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  درصد  جاری، 3  سال  در 
باقی فعالیت های  از  از محل نفت و رشدی 2 درصدی 
اقتصادی تجربه خواهیم کرد. درمجموع احتمال دارد رشد 
اقتصادی 5 درصدی را در سال 95 شاهد باشیم که برای 
کشور ما درمقایسه با کشورهای اطراف مثل ترکیه رشد 
انتخاب  خوبی خواهد بود. در هرحال زمان زیادی برای 
ـ درصورت  راه حل نداریم و باید اقداماتی انجام دهیم تا 
رشد 5 درصدی در سال جاری ـ در سال های آینده با افت 

رشد روبرو نشویم. 
در بخش بعدی نشست فرشاد فاطمی با اشاره به معضالت 
از  یکی  رسد  می  نظر  به  گفت:  ایران  اقتصادی  رشد 
معضالت رشد ما این است که معموال پایدار و بلندمدت 
نیست اما وضعیتمان در مقایسه با برخی کشورها چندان 
ما  بیکاری  این درحالی است که نرخ  نبوده است.  بد هم 
همواره در 10 سال اخیر حدود 12 ـ 10 درصد بوده است 
و حتی زمانی که رشد خوب داشته ایم، باز هم نتوانسته ایم 

اشتغال ایجاد کنیم. این مسأله ای ساختاری برای اقتصاد 
 5 رشد  تحقق  درصورت  حتی  دهد  می  نشان  که  ماست 
درصدی ـ که دکتر نیلی به آن اشاره کردند ـ ممکن است 
مسأله بیکاری ما تغییر نکند و حتی باتوجه به ساختارهای 
جمعیتی و تحصیالت دانشگاهی جوانان ما عمیق تر شده 
به  تبدیل  است ـ  اقتصادی  مسأله  اینکه یک  بر  ـ عالوه  و 

مسأله ای اجتماعی شود. 
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به درآمد سرانه 
خارج  رکود  از  کمی   92 سال  از  ما  کرد:  اظهار  حقیقی 
شدیم. سپس در اواخر 92 و اوایل 93 رشد درآمد سرانه 
شدت گرفت اما مجددا در سال 93 متوقف شد. بیشترین 
لطمه را بخش نفت خورد که ارزش افزوده آن در این دوره 
شدن  جدی  دلیل  به  آن  از  بخشی  یافت؛  کاهش  شدیدا 
تحریم های بانک مرکزی و تحریم ارزی شد و بخش دیگر 
به دلیل کاهش قیمت نفت در دنیا بود. رشد بخش های 
خدمات و صنعت هم به دلیل متأثر بودن از نفت و دالیل 

دیگر متوقف شد. 
از  است  عبارت  ارز حقیقی  نرخ  اقتصاددان  این  گفته  به 
نسبت قیمت های خارجی به قیمت های داخلی بر حسب 
توان  یابد،  کاهش  ما  حقیقی  ارز  نرخ  هرقدر  پول.  یک 
صادراتی صادرکننده ها کم شده و واردکننده ها وضع بهتری 
می یابند. همچنین ما شدیدا تابع واردات کاالی واسطه ای 
است و نیازهای ارزی کشور از این طریق بیشتر می شود 
که ممکن است کاهش قیمت نفت همزمان با چشم انداز 
کاهش درآمدهای ارزی باعث ایجاد تقاضاهای سوداگرانه 
در بازار شود. از سوی دیگر افزایش و کاهش ریسک های 
سیاسی ممکن است باعث خروج و ورود سرمایه شود. این 

سه عامل در تقاضای ارز تأثیر می گذارند.
فرشاد فاطمی با اشاره ای مختصر به عوامل تأثیر گذار بر 
مسأله عرضه نیز گفت: یک طرف عرضه، صادرات است 
که انتظار داریم ازطریق رفع تحریم ها صادرات غیرنفتی 
انتظار داریم  تا ارز وارد کشور شود، همچنین  زیاد شود 
درآمد نفتی زیاد شود تا توان بانک مرکزی برای مداخله در 
بازار ارز زیاد شود و ارز از این راه تزریق شود. ضمن اینکه 
کاهش قیمت نفت ممکن است ازطریق کاهش صادرات 
و درآمد نفت روی توان ارزی ما در بازار نفت اثر منفی 
بگذارد. به طور کلی این دو طرف عرضه و تقاضاست که 

مشخص کننده شرایط اقتصادی ما خواهد بود. 
نظر می رسد  به  ادامه عنوان کرد:  در  دانشگاه  استاد  این 
در 40 سال اخیر برخالف روند تورم، همواره تمایلی به 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود داشته است. یعنی تا جایی 
که بانک مرکزی می تواند از منبع درآمدهای نفت مداخله 
توان  که  زمانی  اما  دارد  می  نگه  ثابت  را  ارز  نرخ  کند، 
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نکته  یابد.  می  افزایش  ارز  نرخ  یابد،  می  کاهش  مداخله 
ای که در این زمینه وجود دارد این است که از سال 92 
تغییری در پارادایم سیاستگذاری های ارزی ایجاد شده و 
اجازه نداده اند نرخ ارز حقیقی به شدت افت کند؛ بدان معنا 
که نرخ ارز اسمی را متناسب با نرخ تورم در سطحی نگه 
داشته اند که عمال نرخ ارز حقیقی پایین نیاید. امیدوارم 

این اتفاق موید یک تغییر پارادایم باشد.
تولید  هرگاه  نمودارها  و  آمار  طبق  کرد:  تصریح  وی 
ناخالص داخلی ما خواسته رشد کند، پیش از آن با یک 
فاصله یکی دو فصلی واردات کاالی واسطه ای باال رفته 
است. بنابراین بخشی از رشد اقتصادی ما وابسته به کاالی 
واسطه ای است و البته این امر تنها منحصر به ما نیست. 
حال نکته این است که در سال 93 واردات کاالی واسطه 
ای ما کاهش یافته و این روند در سال 94 نیز ادامه یافته 
است و بنابراین رشد در کوتاه مدت چندان محتمل نیست. 
به همین خاطر پیش بینی من برای 6 ماه آغازین سال 95 
این نیست که بتوانیم رشد زیادی را تجربه کنیم؛ چون طبق 
اطالعاتی که گمرک منتشر می کند، در فصل سوم سال 94 
رشد ارزش دالری واردات ما عالوه بر اینکه در کل منفی 
بوده، در کاالهای واسطه ای و سرمایه ای نیز منفی بوده 
است. بنابراین در تابستان و پاییز سال 94 به اندازه کافی 
انتظار  بهار 95  که در  ایم  نکرده  ای وارد  کاالی سرمایه 

رشدی ویژه و خارق العاده داشته باشیم. 
فاطمی با بیان اینکه به طور کلی روند انباشت سرمایه در 
ایران از سال 91 دچار شکست شده و این روند در تولید 
خود را نشان داده است، خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم 
شرایط را بهبود بخشیم، باشد رشد سرمایه خود را بیشتر 
کنیم. در سال های اخیر در بهترین شرایط سرمایه گذاری 

خارجی ما از سالی 3 میلیارد دالر تجاوز نکرده است. 
نهایی  بندی  به عنوان جمع  فاطمی روی 3 عامل  فرشاد 
بحث تأکید کرده و گفت: اولین عامل، تنگنای مالی است 
که دکتر نیلی به تفصیل راجع به آن بحث کردند. به نظر 
بانکی ما در وضعیت  می رسد توان تجهیز سرمایه نظام 
فعلی محدود است و تا زمانی که اصالحات نتیجه ندهد 
دچار مشکل خواهیم بود. دومین عامل روند غیرصعودی 
قیمت نفت است و سوم وضعیت نامطلوب سرمایه گذاری 
که احتمال انباشت نهاده ها و تحقق یک رشد باال و پایدار 
در سال 95 را کم می کند. رشد باال در نیمه اول سال 95 
در  و  است  ناممکن  ساختاری  و  اساسی  تغییرات  بدون 
شش ماهه دوم به دلیل اینکه ممکن است تحریم ها برداشته 
شده و آنگاه یک شکست ساختاری اتفاق افتاده و روند به 
طور کلی معکوس شود، تحلیل و پیش بینی با اطالعات 

تاریخی دشوار خواهد بود. 
وی تصریح کرد: نکته ای که امیدوارم در اقتصاد ما رخ 

دهد این است که اگر ما فضای کسب و کار را فراهم کنیم، 
هرگاه فشار اقتصادی پیش آید صاحبان کسب و کار می 
یا  های جدید  فرصت  کارهای جدید،  و  از کسب  توانند 
بازارهای داخلی و خارجی جدید و به طور کلی جاهایی 
که اطالعات تاریخی نشان نمی دهد رشد به وجود آورند.

دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده  اقتصاد  گروه  مدیر 
صنعتی شریف در پایان اظهار کرد: به دلیل کاهش قیمت 
جهانی نفت همزمان با کاهش تورم داخلی، اصالح قیمت 
حامل های انرژی و تک نرخی شدن ارز اتفاقات اساسی 
و خوبی هستند که می توانند در سال 95 رخ دهند. ضمن 
اساسی  آبی ضرورت های  منابع  و  اشتغال  اینکه مشکل 
اجتماعی  فضای  در  است  ممکن  که  هستند  بلندمدتی 
سرریز کرده و ما را دچار بحران کنند. عالوه بر این به نظر 
می رسد اصالح نظام بانکی و اصالح ساختار نظام بیمه و 
تأمین اجتماعی که در کل در قالب اصالح ساختار نظام 
مالی جای می گیرند، دو ضرورت غیر قابل انکار هستند؛ 
چون در شرایطی که اشتغال با مشکل روبروست، اگر نظام 
تأمین اجتماعی نیز نتواند خانوارها را تأمین کند، ممکن 

است در معیشت خانوارها دچار مشکل شویم. 
پنجمین جلسه از سلسله نشست های راهبردهای اقتصاد 
ایران با پرسش های حضار و پاسخگویی سخنرانان خاتمه 

یافت.
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نخســتین همایش ســالیانه اعضــای شــوراهای راهبری 
حوزه های تخصصی شــنبه یازدهم اردیبهشت ماه در حالی 
برگزار شد که حضور صدها چهره برجسته علمی و پژوهشی 
صنعت بــرق در کنار مدیران ارشــد این صنعت من جمله 
حمید چیــت چیان وزیر نیــرو، محمدصــادق قاضی زاده 
ریاست پژوهشگاه نیرو، علی اکبر مهاجری معاون تحقیقات 
و منابع انسانی وزارت نیرو، محسن مرجانمهر قائم مقام و 
معاون فناوری پژوهشــگاه نیرو، گئورک قره پتیان معاون 
پژوهشی پژوهشــگاه نیرو و دیگر معاونین وزارت نیرو و 

پژوهشگاه نیرو آذین بخش آن بود. 
در بخش آغازین همایش، رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به 

روند و ضرورت شکل گیری پژوهشگاه نیرو با در نظرگرفتن 
چشم اندازها و برنامه های توسعه کشور، پژوهشگاه نیرو را 
به عنوان »سازمان هماهنگی و مدیریت اجرایی در تحقیقات 

صنعت برق کشور« معرفی کرد. 
قاضــی زاده در ادامه تمرکــز و ســازماندهی فعالیت های 
پژوهشــگاه را در قالب ســه حوزه  تحصیل دانش بومی و 
کاربردی و استفاده از ایده های نو، ارائه محصوالت مشخص 
و قابل عرضه به بازار برای تکمیــل چرخه تولید ثروت در 
کشــور و تولید دانش برای حل مشــکالت صنعتی کشور 
دانست وضمن اشاره به مأموریت و هدف پژوهشگاه نیرو 
که افزایش حجم فعالیت های تحقیقاتی و اســتفاده از همه 

ظرفیت های موجود در کشور است، تاکید کرد: پژوهشگاه 
نیرو در ساختار جدید خود از انجام تحقیقات و فعالیت هایی 
که توســط بقیه دستگاه ها و مراکز تحقیقاتی و علمی کشور 

قابل انجام است، منع شده است.
رئیس پژوهشــگاه نیرو همچنیــن عنوان کــرد: گزارش 
هزینه  کرد و فعالیت های ســال های 93 و 94 پژوهشــگاه 
به خوبی نشان دهنده دستیابی به اهداف و حرکت در مسیر 

مأموریت های تعریف شده جدید است. 
وی همچنین در پایان ســخنان خود خواســتار همکاری و 
مشــارکت دانشــگاه ها، مراکز پژوهشــی و محققین برای 

افزایش رونق ملی در حوزه برق و انرژی شد.

برگزاری نخستین هامیش سالیانه شوراهای راهربی حوزه های تخصصی صنعت برق؛

اجرای طرح های دانشگاه نیازمند تأمین مالی است

گــزارش
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در ماموریت جدید پژوهشــگاه نیرو تاکیدی بر 
اجرا  نشده است

پس از سخنان قاضی زاده، معاون تحقیقات و منابع انسانی 
وزارت نیرو با اشاره به ضرورت توجه به مدیریت تحقیقات 
در صنعت برق کشــور گفــت: افزایش ســریع جمعیت، 
تقاضای آب و غذا و انرژی، مسئله جهانی شدن و تغییر اقلیم 
چالش های اساســی پیش روی زندگی بشر در عصر حاضر 
است. در کنار چالش های موجود، آلودگی آب و هوا مشکل 

دیگری است که گریبانگیر کشورها و به ویژه ایران است.
علی اکبــر مهاجری صنعت زیربنایــی آب و برق را الزمه 
توسعه مستمر کشور دانســت و گفت: در این زمینه منابع 
کشور محدود است و باید برای نسل های بعد حفظ شود؛ لذا 
بایستی حرکت در کشور به ســوی بهره وری باشد. با توجه 
به وضعیت و جایگاه کشور انرژی های تجدیدپذیر مزیت 

جدی کشور هستند که باید توسعه یابند. 
وی با اشــاره به نقش کلیدی صنعت آب و برق در دستیابی 
به اهداف سندهای باالدستی ملی از جمله اقتصاد مقاومتی، 
پیشــتازی فنی و دانش بنیان بودِن صنعت آب و برق را از 
جمله مزایای این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر کشور 

برشمرد.
مهاجری در بخش دیگری از ســخنان خــود، چالش های 
صنعت آب و برق کشــور در بخش پژوهش را در مواردی 
همچون خالء سیاســت گذاری جامع در حــوزه پژوهش، 
کم رنــگ بــودن نقــش پژوهــش در سیاســت گذاری ها 
و تصمیم هــای صنعــت، ناکارآمدی ســاختار ســازمانی 
مدیریت هــای پژوهش و فناوری شــرکت ها در مســائل 
کالن صنعت آب و برق و شــناخت فناوری های روز دنیا، 
فقدان رویکرد یکپارچه برای تعیین اولویت های پژوهشی، 
ناکارآمــدی تعامالت مراکــز پژوهشــی وزارت نیرو و 
شرکت های وابسته با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 

و مراکز علمی پژوهشی دانست. 
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو عدم استفاده 
مناسب از ظرفیت های بالقوه مراکز مجری پژوهش و ضعف 
ارتباطی میان مراکز مجری پژوهــش و واحدهای طراحی 
مهندســی و عملیاتی وزارت نیرو را از جمله معضالت و 
مسائل صنعت آب و برق کشور در بخش عملیاتی برشمرد 
و گفت: هم چنیــن عدم وجــود نظارت اثربخــش و عدم 
بکارگیری شاخص-های مناســب برای نظارت در سطح 
کالن نیز از دیگر چالش های نظارتــی صنعت آب و برق 

کشور است. 
معاون تحقیقات و منابع انســانی وزارت نیرو با اشــاره به 
جایگاه بیست و دوم ایران در جهان و جایگاه دوم در منطقه 
از نظر تحقیقات انجام گرفتــه در حوزه صنعت آب و برق، 
اظهار داشت: هنوز در مقایســه با آمار جهانی از نظر تعداد 
محقق و ســهم بودجه تحقیقاتی در این حوزه، خیلی عقب 

هستیم.
وی در ادامه ســخنان خود به تعریف مدیریت تحقیقات و 
جایگاه آن در وزارت نیــرو اختصاص پرداخته و با معرفی 
پژوهشگاه نیرو به عنوان یک مرکز فعال در سیاست گذاری، 
برنامه ریزی، ســامان دهی، نظارت با تکیه بر منابع انسانی 
تصریح کرد: در ماموریت جدید پژوهشــگاه نیرو بر اجرا 

تاکیدی نشده؛ بلکه هدف مدیریت پژوهش است.
علــی اکبــر مهاجــری اســتقرار و ارتقــاء نهــاد و نظــام 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی و راهبری موثر آموزش و 
پژوهش در صنعت آب و بــرق، افزایش تعامل با صنعت 
آب و برق، ارتقاء توان پاســخ گویی به تحوالت محیطی و 
نیازهای صنعت و همچنین توسعه همکاری های مشترک 
با ســازمان های مردم نهاد و مراکز علمی پژوهشی داخلی 
و خارجــی را از مهمترین راهبردهــای وزارت نیرو برای 

مدیریت پژوهش دانست. 
وی همچنین تجهیز صنعت آب و برق به فناوری های برتر 
و پیشــرفته، یکپارچه سازی و همسوســازی اولویت های 
پژوهش و فناوری وزارت نیرو با سیاست های ملی در حوزه 
علم و فناوری، تقویت تقاضا محوری و پاسخ گویی پژوهش 
و فنــاوری به نیازهــای صنعت آب و برق، ســامان دهی و 
واگذاری نقش های مناســب به نقش آفرینــان پژوهش و 
فناوری در وزارت نیرو، توســعه همکاری های همه جانبه 
با نهادهای علمی و فنی و صنعتی کشــور و جهان، تقویت 
رویکرد یادگیری فناوری، آینده نگاری و سیاســت گذاری 
متمرکز و غیرمتمرکز در فعالیت های پژوهشی را از جمله 

اهداف مدیریت تحقیقات در وزارت نیرو برشمرد.
معــاون تحقیقات و منابع انســانی وزیر نیــرو در ادامه به 
توضیح در مورد ســاختار پژوهش، ارکان و سطوح اجرای 
پژوهش در وزارت نیرو پرداخته و ساختار شورای آموزش 
و پژوهــِش وزارت نیــرو و وظایف آن را برشــمرد. وی 
رفع چالش ها و مســائل وزارت نیــرو را به عنوان وظیفه و 
مأموریت اصلی بــرای ارکان مختلف وزارت نیرو تعریف 
کرده و خاطرنشان کرد: ارکان پژوهشی وزارت نیرو مانند 
پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب اجازه ندارند بودجه 
را به طول کامل به مصرف خود برسانند و بایستی سهمی از 
بودجه را از طریق واگذاری تحقیقات به دانشــگاه ها هزینه 

کنند.
به گفته مهاجری ســطوح مختلــف در اجــرای پروژه ها و 
مجریان مختلف طرح هــای وزارت نیرو بــه این صورت 
است: مجریان ســطح اول شامل ســازمان های پژوهشی 
نظیر پژوهشگاه نیرو برای مدیریت تحقیقات کاربردی و 
توسعه فناوری، مجریان ســطح دوم شامل واحدها و دفاتر 
شرکت های تحقیقاتی وابسته که نقش کارفرمایی و اجرایی 
دارند، مجریان سطح سوم شامل کلیه مراکز تحقیقاتی کشور 
و شــرکت های دانش بنیان، مجریان ســطح چهــارم برای 
تبدیل دانش اخذ شده از مجریان ســطوح یک، دو و سه به 

فناوری و تولید محصول دانش محور و تجاری سازی آن و 
مجریان سطح پنجم گروه های مهندسی طراحی و تولید انبوه 

محصوالت نمونه سازی.

ایران بایــد در مدیریت تقاضــا و مصرف برق 
منطقه سرآمد شود

هوشــنگ فالحتیان دیگر سخنران این نشســت بود که با 
اشاره به نقش صنعت برق در پیشرفت فناورانه کشور گفت: 
صنعت برق ایران بــا 74 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
نصب شده و بیش از 33 میلیون مشترک، بزرگترین صنعت 
بــرق در منطقه بوده و شــاهد افزایش 25 هــزار مگاواتی 
ظرفیت در ســال های آتی خواهیم بود. در سال های گذشته 
شــاهد افزایش مشــارکت بخش خصوصی در تولید برق 
کشور بودیم، به طوری که در حال حاضر بیش از 55 درصد 

تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می پذیرد.
وی افزود: میزان تولید انرژی الکتریکی در ایران ســاالنه 
280 میلیــارد کیلووات ســاعت بوده و متوســط بازدهی 
نیروگاه های کشور در سال قبل 37/7 درصد گزارش شده 
است. اوج مصرف در تابستان گذشته به پنجاه هزار و 177 
مگاوات رسید. بر اســاس آمار و گزارش ها، تلفات بخش 
فوق توزیع، انتقال و توزیع شــبکه برق ایران 13/5 درصد 
بوده است. میزان مصرف شبکه برق هرسال به طور متوسط 
رشــد 6 درصدی داشته است. شــدت مصرف در بعضی از 

بخش ها بیش از حد جهانی است که نیاز به کار جدی دارد.
معاون وزیر نیرو در امور بــرق و انرژی اظهار کرد: در پنج 
سال گذشته بیش از 10 میلیارد کیلووات ساعت تبادل برق 
با کشورهای همسایه داشته ایم که 4 میلیارد کیلووات ساعت 
از آن مربوط به واردات برق از کشــورهای همســایه بوده 
اســت. لذا از نظر تبادل برق طراز مثبــت داریم و تاکنون 
درآمدی در حدود یک میلیــارد دالر از قبال صادرات برق 

نصیب کشور شده است.
فالحتیان در ادامه گفت: ســاالنه نیاز به احداث و افزایش 
5 هزار مگاوات نیروگاه جدید در کشور وجود دارد که یک 
سرمایه گذاری ســه میلیارد دالری را می طلبد. همچنین 6 
هزار میلیارد تومان برای زیرساخت های انتقال، فوق توزیع 
و توزیع برای رساندن انرژی برق به دست مصرف کنندگان 

الزم است.
معــاون برق و انــرژی وزارت نیرو با اشــاره به ســهم 15 
درصدی بخش بــرق از کل ارزش افزوده صنعت کشــور 
خاطرنشان کرد: 80 درصد خدمات فنی و مهندسی کشور 
متعلق به بخش نیرو است که 50 درصد آن متعلق به بخش 
برق و 30 درصد متعلق به بخش آب اســت. ارزش افزوده 
صنعت برق در طول سال های گذشته همواره روند صعودی 
داشــته و این یکی از ویژگی های مثبت صنعت برق کشور 
است. در حال حاضر 2 هزار بنگاه اقتصادی در بخش های 
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مختلف صنعت برق مشغول به فعالیت هستند که 150 هزار 
مورد اشتغال به صورت مستقیم ایجاد کرده اند. در زمینه برق 
شاخص نسبت دالری به وزنی در صادرات، حدود چهار برابر 

بیشتر از سایر کاالها است.
به گفته فالحتیان تمرکز و تالش وزارت نیرو مبتنی بر بهبود 
وضعیت اقتصاد و مدیریت صنعت آب و برق و اصالح نظام 
اقتصادی صنعت برق، توســعه و بهینه ســازی ظرفیت های 
تأمین برق با اولویت تولید برق از طریق منابع تجدید پذیر و 
تولید پراکنده، ارتقاء فنی شبکه های توزیع با تاکید بر اجرای 
زیرساخت های شبکه های هوشمند و انتخاب سطوح مناسب 
ولتاژ و کاهش تلفات، ارتقاء ســطح پایداری شبکه قدرت، 
ارتقا و توسعه نظام ارتباط و پاسخ گویی مناسب به نیازهای 
ذینفعان مدیریت بهره وری و کارایــی انرژی در بخش های 
مختلف و سازگاری زیست محیطی  و ارتقای ایمنی مشترکان 
و کارکنــان از راهبردها و رویکردهــای مهم در صنعت برق 

ایران است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی رویکرد توسعه فناوری 
در صنعت برق کشور را شــامل چهار مقصد دانسته و گفت: 
در مقصد اول ایران به عنوان مرکز راهبری شبکه برق منطقه 
قرار می گیرد، در مقصد دوم دسترسی آزاد به شبکه و رقابت 
منصفانه در صنعت برق ایجاد خواهد شد، در مقصد سوم ایران 
در عرضه برق پاک و مطمئن و با کیفیت ســرآمد شــده و در 
مقصد چهارم سرآمد کشورهای منطقه در مدیریت تقاضا و 

مصرف برق خواهد شد.
همچنین کفایــت ذخیره تولید بــرق، تامین بــرق رقابتی و 
اقتصادی، کاهش آالینده های زیست محیطی، افزایش امنیت 

انرژی و مدیریت بهینه تقاضا از منظر کاهش شدت مصرف 
انرژی از جمله اهداف فناوری های صنعت برق بود که معاون 

برق و انرژی وزارت نیرو به آنها اشاره کرد.
فالحتیان در ادامــه، روند تعیین اولویت هــای فناوری در 
صنعت برق را شامل مواردی از جمله شناسایی موضوعات 
فناوری به منظور رســیدن به راهبردهای توســعه توســط 
پژوهشگاه نیرو با بهره گیری از مشاورین تکنولوژی، تشکیل 
کمیته های تخصصی در چهار حوزه تولیــد، انتقال، توزیع و 
انرژی، تشکیل کمیته تلفیق و یکپارچگی نتایج و تعیین 40 

حوزه اولویت دار صنعت برق و انرژی برشمرد.
وی افزود: انرژی خورشیدی، توربین های گازی، توربین های 
بادی، شبکه های هوشــمند، خودروهای برقی، فناوری های 
ذخیره ســازی بــرق، خدمــات مشــترکین، برنامه ریزی و 
مدل سازی برق و انرژی، ابزار دقیق و توسعه آزمایشگاه های 
ملی صرفه جویی از جمله طرح های کالن توسعه فناوری در 

حوزه برق است.
معــاون بــرق و انــرژی وزارت نیــرو خاطر نشــان کرد: 
مأموریت های محوله به پژوهشــگاه نیرو به منظور عملیاتی 
ساختن طرح های توسعه فناوری شامل مواردی از جمله تهیه 
برنامه جامع هر یک از طرح ها، ایجاد سازمان انجام کار، تامین 
زیرســاخت های الزم، تعامل مناسب با محققین و پیشنهاد 

منابع و اعتبارات مورد نیاز است.
وی همچنین اختصــاص یک درصــد از بودجــه عملیاتی 
شــرکت ها، اختصاص منافع مالی یک نیروگاه و اختصاص 
منابــع 40 میلیارد تومانــی را به صورت ســاالنه و از محل 
اعتبارات منظور شده در قانون اخذ عوارض برای انرژی های 

تجدیدپذیر و روستایی از جمله ظرفیت های تعیین شده جهت 
تامین مالی طرح  های کالن معرفی کرد.

در ادامه مراســم قائم مقام و معاون فناوری پژوهشگاه نیرو 
ضمن  ارائه توضیحاتی درخصوص ســازمان دهی و ساختار 
تدوین اسناد نقشــه راه طرح های توسعه صنعت برق کشور 
گفت: در راستای تحقق بخشیدن به شعار امسال که از سوی 
مقام معظم رهبری ســال اقتصــاد مقاومتی، اقــدام و عمل 
نامگذاری شــده اســت و با توجه به توصیه اکید وزیر نیرو، 
تدوین اسناد راهبردی در اولویت کار پژوهشگاه قرار گرفته 

است.
محسن مرجانمهر افزود: 302 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان 
صنعت برق در تدوین این اسناد همکاری داشتند. برای تهیه 
هر کدام از این طرح ها 7 الی 16 جلسه برگزار شد و برای هر 
طرح به طور متوسط 7000 نفرـ ســاعت کار صرف شد. در 

تهیه این اسناد 695 نفر به طور غیرمستقیم درگیر بودند.
وی اظهار داشــت: جلسات هم اندیشــی برای نشان دادن و 
عرضه محتوای این اسناد و جذب حمایت در راستای به ثمر 
رسیدن این اســناد برگزار شده اســت. برای تحقق محتوای 
اســناد، پروژه هایی تعریف شــده که اجرای این پروژه ها از 
طریق تبادل تفاهم نامه به ســازمان ها و شرکت ها واگذار می 
شــود. در حال حاضر 30 تفاهم نامه با موسســات پژوهشی 
امضا شده است. یک تفاهم نامه نیز به صورت کلی و عمومی 
  )R&D(با ســندیکای صنعت برق برای تحقیق و توســعه
امضا شده اســت. تصمیم گرفته شد که بر اســاس نظرات و 
پیشنهادهای اساتید و خبرگان صنعت برق، این اسناد هر دو 

سال یک بار مورد بازبینی و ویرایش قرار بگیرند.
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رونمایی از اسناد نقشــه راه طرح های توسعه 
فناوری های صنعت برق و انرژی

در بخش بعدی مراسم نخستین همایش سالیانه شوراهای 
راهبری، اســناد نقشــه راه طرح های توسعه صنعت برق 
کشور رونمایی شد و پس از آن حمید چیت چیان بااشاره 
به ادامه اهمیت تحقیقات، مسایل و چالش های پیش روی 
تحقیقات صنعتی کشور چیت چیان ضمن تاکید بر داشتن 
اتفاق نظر در خصوص چگونگی پیگیری تحقیقات صنعتی 
در کشــور، اولین گام برای اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
ملی تحقیقات کشور را توافق نسبی در مورد نقش مراکز 
مختلف، ســازگاری آنها و ایجاد هم افزایی بین آنها عنوان 
کرد و گفت: نقش این اســناد در ایجاد همسویی بسیار با 

ارزش بوده و این کاری بزرگ است.
وی با اشاره به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری 
گفت: یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان بودن آن 
است که مولفه های آن شامل انجام تحقیقات و فعالیت های 

علمی است.
وزیر نیرو با اشــاره بــه دیدار خود با وزیر انرژی کشــور 
ســوئد گفت: حجم باالی فارغ التحصیالن دانشگاهی در 
رشــته های فنی و مهندســی، ظرفیت و زمینه رشد باالی 
کشور برای پیشرفت و توســعه همه جانبه را امکان پذیر 
کرده اســت و کشــورهای دیگر جهان از این نظر احترام 

ویژه ای برای ایران قائل هستند.
وی ادامه داد: علی رغم پیشرفت ها و کارهای صورت گرفته 
هنوز راهی طوالنی پیش رو داریم و باید بیشــتر تالش 
کنیم. اختالف نظرها و مغایرت ها در خصوص چگونگی 

انجام تحقیقات و مسئولیت تحقیقات علمی در کشور باید 
حل شود و به یک اتفاق نظر در این خصوص نیازمندیم. با 
مقایسه کشورهای مختلف می بینیم که مراکز مختلف نظیر 
دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، مراکز پژوهشی دولتی 

بایستی در کنار هم و با مشارکت هم به تحقیق بپردازند. 
معاون پژوهشــی پژوهشــگاه نیرو نیز به عنوان آخرین 
ســخنران این نشســت ضمــن برشــمردن برنامه های 
کوتاه مدت و بلندمدت معاونت پژوهشی گفت: معاونت 
پژوهشــی رابط بیــن دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی و 

پژوهشگاه نیرو است.
گئورک قره پتیان ادامــه داد: در هفته پژوهش ســال 94 
تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و وزارت علوم در راستای 
حمایت از تحقیقات مستمر، اعطای فرصت های مطالعاتی 
به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و فرصت های پسادکترا 
و حمایت از پایان نامه های تحصیلی مقاطع کارشناســی 

ارشد و دکترا امضا شد.
وی به تشریح ساختار شوراهای راهبری پرداخته و افزود: 
در شــوراهای راهبری، مدیر گروه پژوهشــی مربوطه به 
عنوان حلقه واسط این شورا با پژوهشگاه نیرو عمل می کند 
و سه عضو این شــورا از دانشگاه، دو عضو از متخصصین 
صنعت برق و یک کارشــناس از پژوهشگاه نیرو انتخاب 

می شوند.
قره پتیان در ادامه به جزییات طرح »اســتاد« اشاره کرده و 
خاطر نشان کرد: »هدف وزارت نیرو از بکارگیری استادان 
دانشگاه در زمینه صنعت برق، استمرار تحقیقات موثر و 
کاربردی کردن تحقیقات اســت. در این راستا 350 طرح 
از دانشــگاه دریافت شــده است. بســیاری از طرح ها که 

حدود یک ســوم از مجموع طرح ها را شامل می شود، در 
زمینه انرژی های تجدیدپذیر است. از میان دانشگاه های 
مشارکت کننده، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین مشــارکت را داشته اند. 
بیش از یک ســوم طرح های واصله بررســی شده و بیش 
از نیمی از طرح های بررسی شــده، در مرحله عقد قرارداد 

هستند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو تاکید کرد: اولین شرط به 
تحقق رسیدن این طرح، همدلی و و هماهنگی بدنه اجرایی 
پژوهشگاه نیرو، وزارت نیرو و دانشگاه ها و دومین شرط 

تامین مالی طرح ها است.
وی  ایجاد شبکه علمی متخصصین صنعت برق را زیربنای 
شــورای راهبری حوزه  های تخصصی شبکه متخصصین 

دانست.

برگزاری میزگرد تخصصی 
در پایان این همایش، میزگردی با حضور گئورک قره پتیان 
معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو، محسن مرجانمهر معاون 
فناوری پژوهشــگاه نیرو، فرهاد گلســتانی فرد مدیرکل 
ارتباط با صنعت وزارت علــوم و محمدعلی فرحناکیان 
مدیركل دفتر امور تحقیقات برق شــركت توانیر برگزار 
شد که طی آن اساتید و پژوهشــگران حاضر در نشست، 
نقطه نظرات و پرسش های خود را در مورد اسناد راهبردی 
و نقشه راه طرح های توســعه فناوری صنعت برق کشور 

مطرح ساخته و با هم به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. 
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قرارگرفنت سکسیونر هوایی فشار متوسط 
در سبد تولید رشکت توان ره صنعت 

حمیدرضا هوبخت؛ معاون مدیرعامل شرکت توان  ره صنعت

برای شرکت تولیدی توان ره صنعت یازدهم اسفند ماه سال گذشته روز ویژه بود که در آن محصول جدید خود را  با عنوان سکسیونر هوایی فشار متوسط 
در آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران به مدت یک ثانیه تحت تست تحمل اتصال کوتاه قرار داد.

 این محصول که پیش از این تست اتصال کوتاه 16 کیلو آمپر را نیز سپری کرده بود، این بار  با حضور نمایندگان دفترهای فنی و کنترل کیفیت 
شرکت های توزیع اهواز، فارس، البرز، خوزستان و کرمانشاه با همراهی مهندس هوبخت معاون مدیرعامل و جمعی از دیگر مدیران شرکت توان ره 
صنعت در این آزمایشگاه به مدیریت دکتر محسنی مورد تست اتصال کوتاه 20 کیلو آمپر با مقدار پیک 50 کیلو آمپر قرار  گرفت و آن را با موفقیت 

پشت سر نهاد.
در گفتگویی با مهندس هوبخت در حاشیه انجام تست مذکور در خصوص پیشینه این شرکت عنوان شد: شرکت توان ره صنعت که در سال 1372 با 
رسالت تولید تجهیزات برقی تاسیس شده است در تولید و ساخت کلید های گردان با عنوان cam switch نام شناخته شده ای دارد. این شرکت در 
اولین گام های خود تحت همکاری فنی با شرکت برماس BREMAS ایتالیا قرار داشت و به مرور زمان اقدام به ساخت کلید های گردان در داخل کرد.

وی با اشاره به ادامه روند توسعه این شرکت افزود: در همین اثنا کنتاکت پرچ محصول دیگری بود که ساخت آن در شرکت توان ره صنعت آغاز شد. این 
محصول در واقع شامل پالتین هایی هستند که برای اتصال الکتریکی در انواع سیستم های قطع و وصل جریان به کار می روند. در ادامه روند گسترش 

محصوالت نیز، شرکت توان ره صنعت اقدام به ساخت میکروسوییچ ها، کلیدهای دیسکروپنسی سوییچ  و انواع کنتاکت های الکتریکی و سرسیم کرد.
معاون مدیرعامل شرکت توان ره صنعت با بیان  این مطلب که از سال 1387 ورود به فعالیت تجاری در بازار فشار متوسط برای این شرکت آغاز شد 
و اقدام به واردات محصوالتی در این حوزه با تمرکز بر روی شبکه توزیع ثانویه کرد خاطر نشان ساخت:  به مرور زمان و با توجه به طبیعت تولیدی این 
شرکت، به تدریج از میزان فعالیت های وارداتی کاسته و به فعالیت های تولیدی افزوده شد. به طوری که در سال 1394 موفق شدیم سکسیونر هوایی را 
به صورت کامال بومی به تولید انبوه برسانیم. در این راستا فعالیت هایی از قبیل تست و تایید این محصول که انواع مختلفی از تست ها را شامل می شد. 
در حال حاضر محصوالتی مانند سکسیونر هوایی، سکسیونر تابلویی و دژنکتور خأل و تابلو کامپکت توسط شرکت توان ره صنعت تولید می شود که هر 

محصول درصد خاصی در میزان بومی بودن به خود اختصاص داده است که در رابطه با سکسیونر هوایی این عدد به میزان 100 درصد است.
وی در ادامه با تمرکز بر محصول جدید این شرکت و زمینه های اولیه تولید آن اظهار داشت: در رابطه با محصوالت فشار متوسط شروع کار با همکاری 
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شرکت کنتاکت پالسما  Contact Plasma ایتالیا بود. اما با توجه به متفاوت بودن مقتضیات بازار داخلی و نیز تفاوت نوع استفاده و تجهیزات جانبی مورد تقاضا در داخل 
کشور محصوالت خارجی جوابگو نبود و شرکت کنتاکت پالسما نمی توانست خأل ناشی از این اختالف را پر کند. بنابراین ابتدا تصمیم گرفتیم با مهندسی معکوس نسبت به 
محصوالت این شرکت تسلط کافی پیدا کرده و دانش فنی مورد نیاز را استخراج کنیم. سپس با تکیه بر این دانش فنی و متناسب با نیاز داخلی، به بازطراحی محصوالت روی 

آوردیم که سکسیونر هوایی نمونه موفق این امر بود. 
قیمت تمام شده این محصول از دیگر موضوعات مورد پرسش در این گفتگو بود که بر اساس گفته معاون مدیرعامل شرکت توان ره صنعت در مقایسه با محصوالت وارداتی، 
با قابلیت باالیی در رقابت توصیف و دلیل این امر تامین بخش قابل توجهی از مواد اولیه در داخل کشور عنوان شد. همچنین در نظر گرفتن سود تجاری بسیار محدود برای 
این محصول از دیگر عوامل رقابت پذیری آن محسوب می شود و در عین حال به جهت جلوگیری از انحصار عرضه این محصول توسط شرکت های خارجی ورود شرکت  

توان ره صنعت به این بخش همراه با منطقی شدن قیمت بازار و ارائه کیفیت باالتر نسبت به گذشته همراه بوده است.
مهندس هوبخت در ادامه نتایج رضایت بخش تست این محصول را در حضور نمایندگان شرکت توزیع استان  های مختلف یادآور شد و افزود: تحمل اتصال کوتاه به میزان 
20 کیلو آمپر نشان دهنده کیفیت باالی این محصول در مقایسه با محصوالت خارجی است. به طوریکه سکسیونرهای هوایی ساخت کره جنوبی که همکنون وارد می شود، تنها 
تا 12.5 کیلو آمپر را تحمل می کند. با توجه به افزایش قدرت شبکه توزیع ما در آینده قطعا به جریان های اتصال کوتاه باالتری نیاز است که محصوالت خارجی و وارداتی در 
مورد امکانات محدودی دارند. بنابراین با استفاده از محصوالت شرکت توان ره صنعت تا سال های آینده مشکلی از این لحاظ وجود نخواهد داشت و در صورت استفاده از این 

محصوالت هیچ نگرانی از باب طرح های توسعه آتی در شرکت های توزیع وجود ندارد. 
در  شرکت  این  بنیان  دانش  فعالیت های  با  ارتباط  در  هوبخت  مهندس 
نشان  برق خاطر  مهندسی  و  مکانیک  مهندسی  مواد،  مهندسی  بخش های 
ساخت: با توجه به مفقود بودن حلقه تحقیق و توسعه در سطح صنایع در 
کشور، بنا داریم بخش تحقیق و توسعه شرکت را به ثبت برسانیم و همگام 
با نیازهای روز بازار و تحوالت تکنولوژیک محصوالتی جدید و کاراتر 

تولید کنیم. 
وی در ادامه در خصوص موانع پیش روی این هدف با انتقاد از فرایندهای 
تهدیدات  بزرگترین  از  یکی  را  آن  دولتی  سازمان های  در  بوروکراتیک 
اشتغال در داخل کشور خواند و تصریح کرد: به عنوان مثال برای تست 
موانع  با  داریم  رو  پیش  در  برای محصوالتمان  که  راستی آزمایی هایی  و 
و سنگ اندازی های متعددی مواجه شده ایم. در مورد سکسیونر هوایی هم 
مدت ها درگیر پیداکردن مرجعی در داخل و خارج کشور برای انجام تست 
بودیم درحالی که علی رغم مطلع بودن مراجع ذی صالح از وجود تجهیزات 

تست دانشگاه تهران، تا مدت ها این مرکز به ما معرفی نمی شد. 
معاون مدیرعامل شرکت توان ره صنعت همچنین در خصوص برنامه های 
هم  داشت:  عنوان  این شرکت  نگاه  کردن  توصیف  راهبردی  با  صادراتی 
اکنون محصوالت فشار ضعیف  این شرکت به چندین کشور خارجی صادر 
کشورهایی  جمله  از  سوریه  و  عربستان  ترکیه،  مقدونیه،  ایتالیا،  می شود. 
هستند که کلیدهای فشار ضعیف ما به آن ها ارسال شده است. عالوه بر 
 ،CIS این برای ورود به بازار مشترک روسیه، بالروس و کشورهای حوزه
استاندارد GOST  روسیه را کسب کرده ایم. در مورد سایر محصوالتمان 
به خصوص سکسیونر هوایی برنامه هایی را برای صادرات داریم و در حال 
مطالعه برای انتخاب بازارهای هدف هستیم. البته در ارتباط با کشورهای 
مختلف مشکالت متعدد سیاسی اقتصادی وجود دارد اما بنا داریم تا پایان 

سال بتوانیم محصول جدیدمان را صادر کنیم. 
وی در ادامه با اشاره به دغدغه شرکت توان ره صنعت برای تربیت نیروی متخصص، ارائه این آموزش های حین خدمت را  به لحاظ سطح علمی و کاربردی، در نوع خود منحصر 
به فرد خواند و اذعان داشت: عالوه بر این در صورت شناسایی دوره های آموزشی داخلی و یا خارجی که برای پیشبرد اهداف شرکت مفید ارزیابی شود، به اعزام مهندسان و 

متخصصان و کارگران خود به آن دوره تردیدی نداشته ایم.
معاون مدیرعامل شرکت توان ره صنعت در پایان ضمن تقاضا از مسئولین دولتی به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت جلوگیری از هجوم کاالها و تجهیزات 
بی کیفیت از چین، کره و دیگر کشورها  این مساله را نابود کننده زیرساخت های تولید داخل و هسته های تخصصی تحقیق و توسعه در کشور توصیف کرد و خطاب به شرکت های 
همکار افزود: ما باید یاد بگیریم تا با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح دانش فنی، ضمن ابقا در چرخه رقابت این امر را به مشتریان داخلی نیز اثبات کنیم که 
برای رسیدن به چنین هدفی ایجاد هسته های پژوهشی و تحقیقاتی در هر شرکت الزم و ضروری است. هوبخت در توصیه خود به مصرف کنندگان داخلی به خصوص شرکت های 

توزیع و برق منطقه ای و نیز شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی حمایت آنان را  از کاالهای ساخت داخل جهت ایجاد فرصت های شغلی بیشتر خواستار شد. 
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کاربردهای فن آوری نانو در صنعت برق و انرژی
نسرتن ریاحی نوری؛ مدیرگروه پژوهشی موادغیرفلزی پژوهشگاه نیرو

مفهوم فناوری نانو اولین بار توسط فیزیکدان معروف ریچارد فینمن در سال 1959 
مطرح شد. عبارت نانو تکنولوژی اولین بار توسط نوریو تانیگوچی در سال 1974 
مورد استفاده قرار گرفت اگر چه شناخته شــده نبود. اریک درکسلر با الهام از مفهوم 
مطرح شده توســط فینمن در سال 1986 کلمه نانوتکنولوژی را در کتاب خود مورد 
استفاده قرار داد و با تاسیس انستیتو فورســایت به افزایش دانش و آگاهی عموم در 
رابطه با فناوری نانو کمک نمود. لذا در نتیجه تالش های به عمل آمده، این فناوری به 

عنوان یک زمینه جدید در دهه 1980 مطرح گردید.

فناوری نانو به تکنیک هایی اطالق می گردد که با در دست گرفتن کنترل ساختار ماده 
در مقیاس اتمی و مولکولی ساختارهای فوق العاده ریز )10-9 تا 10-7( ایجاد می 
نماید. برخی از پدیده ها با کاهش اندازه سیستم تشدید می گردند. از جمله این پدیده 
ها اثرات مکانیک کوانتومی می باشد. به عنوان مثال خواص الکترونیکی جامدات با 
کاهش اندازه آنها تغییر می کند. این اثرات در اندازه های ماکرو تا میکرو مشاهده نمی 
شود. همچنین برخی از خواص مکانیکی، الکتریکی، نوری و غیره در مقایسه با سیستم 
های ماکروسکوپیک تغییر می نماید. به عنوان مثال نسبت سطح به حجم ماده افزایش 
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پیدا کــرده و خواص مکانیکی، حرارتی و کاتالیتیک مــواد را تغییر می دهد. فلذا مواد 
در مقیاس نانو خواص دیگری از خود بروز می دهند مثال مواد کدر می توانند شــفاف 
شــوند. مواد غیر قابل حل می توانند قابل حل گردند و مواد خنثی می توانند به عنوان 
کاتالیست عمل نمایند. ب استفاده از مواد نانو تجهیزاتی تولید می گردد که از جنبه های 
مختلف از قبیل دوام، طول عمر، هزینه تمام شــده، کارآیی و ... نسبت به انواع مرسوم 

ارجحیت دارد.
فناوری نانو به عنوان انقالب تکنولوژیک قــرن 21 موجب دگرگونی در حوزه های 
مختلف از جمله مواد، انرژی، محیط زیست، الکترونیک و ... می گردد. خواص مورد 
نظر می تواند خواص فیزیکی، مکانیکی، متالورژیکی، شیمیایی و غیره باشد. با توجه به 
کاهش ذخایر نفتی و افزایش نیاز جهانی برای تامین انرژی، بکار گیری فناوری نانو در 
حوزه برق و انرژی مورد توجه فراوان قرار گرفته اســت. پیش بینی می شود که با بهره 
گیری از فناوری نانو تولید برق به میزان 20 تا 25 درصد تا سال 2020 افزایش یابد.

كاربرد فن آوري نانو در حوزه برق و انرژي را مي توان به بخش هاي زیر تقسیم كرد:
- ســاخت و تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با كارایــي و خواص بهتر و هزینه 

كمتر
- ساخت و تولید تجهیزاتي كه با فن آوري هاي مرسوم امكان پذیر نمي باشد

- توسعه روش هاي بهره برداري، تعمیرات، نگهداري، بهسازي و نوسازي تاسیسات 
و تجهیزات صنعت برق 

- كاهش تلفات برق در شبكه هاي انتقال و توزیع
-  افزایش راندمان تجهیزات در صنعت برق 

- افزایش توان و تولید 
نظر به اینكه كشور ما از نقطه نظر تولید علم در زمینه فن آوري نانو در منطقه اول و در 
جهان در رتبه هفتم قرار دارد همچنین از نظر توان نیروگاه هاي نصب شــده در منطقه 
دارای رتبــه اول و در جهان رتبه چهاردهم دارد، به نظر می رســد كه با بكارگیري فن 
آوري نانو در تمامي شاخه هاي صنعت برق موجبات ارتقاء هرچه بیشتر این صنعت و 

صعود به رتبه هاي باالتر فراهم شود. 
برخي از كاربردهاي فن آوري نانو در محور تولید برق: 

- كاتالیزورهاي مخصوص سوخت 
- مواد افزودني سوخت

- پوشش هاي لوله بویلر
- پوشش هاي پره هاي كمپرسور

- سیاالت انتقال حرارت 
- فیلترهاي مربوط به نوربین هاي گازي، تصفیه آب و پساب و ........

-  روانكارهاي مورد استفاده در توربین هاي گازي
- كاتالیست هاي گوگردزادایي از سوخت فسیلي

- كیت هاي مغناطیسي به منظور صرفه جویي در مصرف سوخت 
- كاتالیست هاي مورد استفاده در به دست آوردن سوخت هاي مایع از ذغال سنگ

- غشاهاي بر پایه نانو ذرات 

برخي از كاربردهاي فن آوري نانو در محور انتقال و توزیع برق:
1- هادي ها و كابل هاي مورد استفاده در شبكه هاي انتقال و توزیع

2- ورق هاي هسته ترانسفور ماتورها
3- مغناطیس هاي نرم مورد استفاده در تجهیزات الكترونیك قدرت ) به عنوان مثال 

بریكرها، فیلترها، آمپلي فایرها و .....(
4- عایق هاي الكتریكي خطوط فشار قوي

5- قرص برقگیر
6- پوشش مقره هاي پرسالني

7- سازه هاي بتني 
8- سیاالت خنك كننده مورد استفاده در ترانسفورماتورها 

9- سنسورهاي مورد استفاده در شبكه 
10- باطري ها

11- ابررساناهاي دماي باال
12- كاتالیست هاي معدوم سازي تركیبات هالوژنه روغن هاي ترانسفورماتورها

13- سبك سازي سازه هاي مورد استفاده در شبكه 
14- تجهیزات و اداوت الكترونیك قدرت و سنسورهاي مورد نیاز شبكه هوشمند

15- تجهیزات نیمه هادي

برخي از كاربردهاي فن آوري نانو در حوزه مصرف برق:
-  روشنایي

- هسته هاي موتورهاي الكتریكي 
)OLED( المپ كم مصرف -

- عایق هاي حرارتي و الكتریكي 
- شیشه ها 

- نانسولیت ها
- سبك سازي سازه ها 

- روانسازهاي ترمیم كننده سطوح 

برخي از كاربردهاي فن آوري نانو در حوزه انرژي تجدید پذیر و ذخیره سازي انرژي: 
- سلول های خورشیدي

- پیل هاي سوختي
- كاتالیست هاي پیل سوختي

- توربین هاي بادي 
- باطري ها 

- ذخیره سازي هیدروژن 
- ابرخازن ها

- مولدهاي ترموالكتریك 

فناوری
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 نشست ساالنه سندیکایی ها برگزار شد

گردهمایي صمیمي مدیران ارشد و فعاالن صنعت برق و انرژي
گردهمایي صمیمي مدیران ارشــد و فعاالن صنعت برق و انرژي عصر امروز 17 اسفندماه با حضور هوشنگ فالحتیان، معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژي، احمد میدري معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مسعود خوانساري رئیس 
اتاق بازرگاني تهران، حسین امیري خامکاني سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي، ناصر شفق، مشاور ارشد وزیر 
نیرو، غالمرضا حیدري، از منتخبین مردم تهران در مجلس دهم، مرتضي عمادزاده عضو هیات علمي سازمان مدیریت صنعتي، 
هومن حاجي پور، مدیرکل امور تشکل هاي اتاق ایران، غالمرضا ناصح، پیشکسوت صنعت برق و مدیرمسوول نشریه ستبران، 

هیأت مدیره، کارکنان و اعضاي سندیکاي صنعت برق ایران در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
در بخش نخســت این نشست علیرضا کالهی، رئیس هیأت مدیره ســندیکای صنعت برق ضمن خیر مقدم به حاضرین با ارائه 
توضیحاتی درخصوص وضعیت فعلی صنعت برق گفت: ما در یکی دو سال اخیر تالش کردیم انتقاد چندانی نکنیم تا مشکالتی 
که وزارت نیرو از سال های قبل به ارث برده تا حدودی حل شود اما اکنون خبرنگاران متصال این سوال را از ما می پرسند که با ورد 

به دوران پسابرجام، برنامه وزارت نیرو برای صنعت برق چیست و چه آینده ای انتظار این صنعت را می کشد؟
در بخش دیگر این گردهمایی ساالنه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن بیان تحلیلی از وضعیت اقتصادی 
کشــور در سال 94، به ترسیم فرض های اصلی در سال آتی پرداخت. وی بر این اساس عمده موضوعات حائز اهمیت در بررسی 
گذشته و پیش بینی آینده یکساله اقتصاد کشور را ذیل عناوینی چون نوسانات قیمت ارز، واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، 
تسهیل فضای کسب و کار، اهمیت دهی به بخش خصوصی، امنیت سرمایه گذاری، رفع فساد اداری و ارتقاء شفافیت و ... در هردو 

بخش خصوصی و دولتی طبقه بندی کرد. 
احمد میــدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار داشــت: تجربه نشــان می دهد اگر نمی توانیم 
مهمترین مشــکالت خود را حل کنیم، بهتر است به لیست های بعدی رسیدگی کنیم و به آن دسته از مشکالتی بپردازیم که امکان 

تغییر آن ها وجود دارد. 
وی ادامه داد: معموال تشــکل های کارفرمایی نمی توانند مســائل و چانــه زنی های صنفی خود را با منافع ملــی پیوند دهند اما 

خوشبختانه سندیکای صنعت برق ایران این توان را دارا است و منافع صنفی خود را در پرتو منافع ملی خود تعریف می کند. 
هوشــنگ فالحتیان، معاون برق و انرژی وزارت نیرو به عنوان سخنران بعدی گردهمایی ساالنه صنعت برق عنوان کرد: از دید 
من آنچه اکنون معضل اساسی صنعت برق و بخش خصوصی است، مساله مطالبات از وزارت نیرو نیست؛ بلکه کمبود کار و نبود 

گردش مالی است. 
فالحتیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قبض برق ماهانه 87 درصد از مردم زیر 8 هزار تومان است. اگر این مبلغ به 12 

هزار تومان برسد، در اقتصاد خانواده تاثیری ندارد اما بسیاری از مشکالت فعاالن صنعت برق را حل خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نشست، مرتضی عمادزاده اقتصاددان برجسته و نام آشنای صنعت برق کشور با ارائه سناریوهای مختلف 
وضعیت بنگاه های اقتصادی در ســال 95 بر توجه به مشق های نانوشته بخش خصوصی در حوزه اقتصاد اشاره داشت و در صدر 

این تکالیف بر لزوم گسترش دایره مشاوره در بنگاه ها تأکید کرد. 
غالمرضا حیدری، یکی از منتخبین مردم تهران در مجلس دهم نیز با بیان اینکه یکی از زیرساخت های مهم در رونق کسب و کار 
در کشــور تشکل ها هستند، اظهار کرد: من به این رسیده ام که باید نگاهی مثبت به جهان و تعاملی مثبت با دیگران داشته باشیم و 

این تنها راه موفقیت برای عبور از بحران است. 
در اختتامیه مراســم نیز به مناسبت انتشار صدمین شماره نشریه تخصصی صنعت برق ایران )ستبران( از مهندس ناصح به عنوان 

مدیر مسئول و پشتیبان همیشگی ماهنامه ستبران و دست اندرکاران و کارکنان این نشریه نیز تقدیر و تشکر شد.

اخبار سندیکا
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در دستورکار هیات مدیره سندیکا قرار گرفت

درخواست از وزارت نیرو برای شفاف سازی توافقات با خارجی ها

هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران بیست و سوم خرداد ماه سال جاری در حالی تشکیل جلسه داد که بر اساس مصوبه این 
جلسه مقرر شد دبیرخانه سندیکا اطالعات دقیق در خصوص توافقات صورت گرفته توسط وزارت نیرو با طرف های خارجی را 

مطالبه کرده و از وزارت نیرو شفاف سازی جزییات این توافقات درخواست شود.
در این رابطه مصوب شد سندیکا ضمن تهیه و ارســال نامه ای خطاب به سازمان بازرسی، مجلس و مرکز پژوهش ها، کمیسیون 
انرژی اتاق ایران و روســای اتاق های ایران و تهران و سایر نهادهای مرتبط، مواضع خود و بخش خصوصی را که پیش از این در 

روز هشتم خرداد در کنفرانس مطبوعاتی این تشکل اعالم شده بود مورد مکاتبه و پیگیری قرار دهد.
 گفتنی است در نشست مطبوعاتی ســندیکا موضوعاتی چون انجام تفاهمات اخیر وزارت نیرو با کره، ترکیه، روسیه و همچنین 

موضوع 312 پست مطرح شده است.

در جلسه هیات مدیره سندیکا با حضور نماینده مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد

موضع گیری جدی سندیکا مبنی بر توقف مناقصه 213 پست

هیات مدیره ســندیکا نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مهندس هاشم خویی پژوهشــگر ارشد دفتر مطالعات انرژی، 
صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس تشکیل جلسه داد. 

 درابتدای این نشست مهندس خویی پس از ارائه شرحی از وضعیت اقتصاد كشور با نظر به مشكالت اشتغال، پروژه هاي ناتمام 
برجاي مانده از قبل، حجم نازل نقدینگي و عدم ارائه راه حل توسط كارشناسان داخلي، عنوان داشت: بانك جهاني اخیرا تحلیلي 

از این شرایط داشته و راهكارهایي را ارائه کرده است كه مي تواند در اختیار سندیكا قرار داده شود. 
وی در این رابطه افزود: با توجه به اشــتغال حدود 200هزار نفر در صنعت برق و اهمیت این صنعت در كشور سندیكا مي تواند 
راهكارهاي خود را از طریق مركز پژوهش هاي مجلس در اختیار مجلس قرار دهد تا در كمیسیون هاي مجلس مورد كارشناسي 

قرار گیرد.
در ادامه این نشســت نقطه نظراتی در خصوص مناقصه 312 پســت توسط مهندس نجفي مطرح شــد که بر طبق آن پروژه های 
تعریف شده در این مناقصه بیشتر از نیازهاي فوري كشور اســت و به دلیل حجم پروژه این تلقي ایجاد شده است كه شركت هاي 

داخلي قادر به تامین مالي آن نخواهند بود.   
این عضو هیات مدیره ســندیکا با بیان آنکه طبق شرایط مناقصه هیچ شــركتي نمي تواند در بیش از دو بخش از 5 بخش مناقصه 
حاضر شــود، تصریح کرد: این امر موجب حذف تولید كنندگان داخلي براي ســایر بخش ها خواهد شد که بر این اساس پیشنهاد 
می شــود عالوه بر حذف این محدودیت براي تولیدكنندگان داخلي، اطالعات فني پروژه به طور یكســان و همزمان در اختیار 

شركت هاي خارجي و داخلي قرار گیرد. 
           مهندس پارســا دیگر عضو هیات مدیره ســندیکا در همین رابطه اظهار داشت: بهتر است در شرایط مناقصه الزام شود كه هر 

شركت خارجي حداقل 50 درصد مبلغ پروژه را در داخل كشور براي تولید سرمایه گذاري کند.   
در این نشست هیات مدیره در خصوص چگونگی موضع گیری سندیکا در رابطه با مناقصه 312 پست مصوب شد سندیكا ضمن 
درخواست توقف مناقصه با روش فعلي، از طریق رسانه هاي عمومي مخالفت خود را با برگزاري مناقصه اعالم  داشته و به موازات 
راه حل جایگزین ارائه کند. همچنین مقرر شد كمیته پیگیري مناقصه به صورت فعال موضوع را در وزارتخانه هاي صنایع و نیرو 

و مجلس پیگیري کند.
در ادامــه با ارائه توضیحاتی در خصوص تبصره 5 قانون حداكثر اســتفاده از توان ســاخت داخل و تعیین مســئولیت رتبه بندي 
شركت ها به اتاق بازرگاني توسط مهندس مقدم مقرر شد موضوع در كمیته ارزیابي و تشخیص صالحیت و با دعوت از كمیته هاي 

تخصصي و مهندس مقدم و بخشي بررسي و كمیته پیشنهاد خود را به هیات مدیره ارسال کند.
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در جمع هیات مدیره سندیکا صورت گرفت

تعیین مشاوران بیمه ای و مالیاتی سندیکا جهت ارائه مشاوره و آموزش به اعضا

هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران  یازدهم بهمن ماه سال گذشته در حالی سی و ســومین جلسه دوره ششم خود را برگزار 
کرد که موضوعات مرتبط با سازماندهی مشکالت حقوقی و مالیاتی اعضا و نیز  ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای 

تدوین سند راهبردی کسب و کارهای صنعت برق  از اهم مسائل مطروحه در این نشست بود.  
در این جلســه مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا به ارائه گزارشی در خصوص برگزاری نشســت موفق مالیات بر ارزش افزوده 
پرداخت که در ســالن اتاق بازرگانی ایران تشکیل شــد و درآن  بیش از 80 نفر از اعضای سندیکا ضمن حضور در این نشست 
به طرح سواالت و مشــکالت مبتالبه از مدیران و معاونین سازمان مالیات بر ارزش افزوده استان تهران پرداختند و پاسخ های 
درخوری دریافت کردند. بر همین اساس ضمن اشاره به طرح  و بررسی کلیه مسائل و مشکالت مالیاتی اعضا از طریق سندیکای 
صنعت برق، مقرر شــد طبق پیشنهاد مســئولین اداره مالیات بر ارزش افزوده، دکتر هاشــمی به عنوان مشاور سندیکا انتخاب و 

آموزش های الزم به شرکت های عضو سندیکا انجام پذیرد.
عالوه بر این مصوب شد سندیکا ضمن اعتراض به عملکرد نمایندگان اتاق در هیات های حل اختالف تامین اجتماعی و دارایی 
جهت عضویت نمایندگان ســندیکا در هیات های مزبور به عنــوان نماینده اتاق بازرگانی با اتــاق بازرگانی ایران پیگیری کند. 
همچنین در این رابطه از حضور برنامه ریزی شده و هفتگی مشاوران بیمه از تاریخ سوم بهمن ماه سال 94 در سندیکا جهت بررسی 

و حل و فصل مشکالت بیمه و قراردادهای اعضای سندیکا خبر داده شد.

در گردهمایی روسای کمیته های سندیکا عنوان شد

لزوم تقویت نگاه فراکمیته ای در سندیکا

کمیته های فعال سندیکای صنعت برق ایران دهم اسفند ماه سال گذشــته با حضور روسا و دبیران خود طی برگزاری نشستی در 
محل سندیکا گرد هم آمدند تا درخصوص تقویت ارتباط کمیته ها با دبیرخانه سندیکا به بحث و تبادل نظر بپردازند.

مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا در این نشست  پس از اشاره به اقدامات مهم سندیکا جهت برگزاری اولین سمینار با محوریت 
قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی در فاصله20 روزه پس از تصویب و ابالغ این قانون و همچنین برپایی 
سمیناری در خصوص ماده 12 قانون مذکور با حضور دو معاون وزیر، عنوان داشت: متاسفانه از ظرفیت های این قانون آن طورکه 

باید و شاید استفاده نشده است.
وی درادامه ضمــن ارائه توضیحاتی در مورد روش منطقــی تعیین وضعیت و تعیین تکلیف قراردادهای اعضا با شــرکت های 
زیر مجموعه وزارت نیرو خاطر نشان ســاخت: با توجه به انجام اقدامات بسیار موثری که در این خصوص صورت پذیرفته، هم 
اکنون فضای کاری سندیکا برای فعالیت های دبیرخانه ای مناسب بوده و بدیهی است امکان ارائه خدمات توسط دبیرخانه منوط 

به میزان تقاضای کمیته ها خواهد بود.
دبیر ســندیکای صنعت برق ایران با اطالق کمیته ها به عنوان اصلی ترین بخش ســندیکا تاکید کرد: تدوین کار و برنامه باید در 
کمیته ها صورت پذیرد و از آنجا برای ارکان ســندیکا تعریف شــود. وی با بیان این مطلب ابراز تاسف کرد: اما بعضی دیدگاه ها 

خالف این نگرش است و انتظار است که ابالغ تمام امور توسط هیات مدیره صورت گیرد. 
مهندس غیاث الدین ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیت هایی چون به ســرانجام رســیدن تهیه فهرست بها و جلسات با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی توســط کمیته ها از تغییرات اعمال شــده در ساختار ســندیکا به منظور افزایش تحرک و هماهنگی بین 

کمیته  ها و تشکیل سه معاونت جدید اموراجرایی، امورکمیته ها و پژوهش و برنامه ریزی خبر داد. 
در بخش دیگری از این نشســت ضمن اعالم آمادگی دبیرخانه سندیکا برای فعالیت بیشتر و با مدون تر در سال آینده عنوان شد 
از دبیرخانه ســندیکا انتظار می رود تا با استفاده از تیم کارشناسی قوی در مراکز مهم تصمیم گیری از قبیل کمیسیون های مختلف 

مجلس، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس و ... حضور یابد. 
در ادامه بحث مهندس باقری رییس کمیته توســعه صادرات اظهار داشت: کمیته ها در حقیقت شاکله اصلی ارکان سندیکا بوده و 

اخبار کمیته ها
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این کمیته ها مجامع کوچک سندیکا محسوب می شوند. وی بر این اساس انتقال نظرات این مجامع به سایر اعضا و همچنین هیات 
مدیره به نخ تسبیح تشبیه کرد. 

رییس کمیته توسعه صادرات ضمن اشاره به جایگاه واال و قابل اعتنای سندیکا شرایط کنونی را شرایطی حساس برشمرد و در این 
خصوص به اعتماد و انتظار وزارت نیرو از سندیکا در تهیه متن نامه ها حتی در مراودات بین المللی اذعان داشت. وی با بیان این 
مطلب با تاکید بر جایگاه ارزشــمند سندیکا کمیته ها و جلسات آن را جلسات اتاق فکر سندیکا برشمرد و افزود:  البته در سندیکا 

کمیته های بسیار فعال و کمیته های نیمه فعال داریم که پیشنهاد می شود این موضوع مورد آسیب شناسی قرار گیرد.
مهندس باقری در این رابطه تصریح کرد: تک تک اعضا می توانند نقش بازیگر – بازیگر را داشــته باشند و خواست سندیکا نیز 

این دیدگاه است. بنابراین اصال توصیه نمی شود که اعضا نقش بازیگر – تماشاچی داشته باشند و این مطلوب سندیکا نیست.
 وی با تاکید بر لزوم نگاه فراکمیته ای در سندیکا و استفاده حداکثری از ظرفیت 500 عضو در جهت رونق تولید و صادرات و کار 
اظهار داشت: در جهت افزایش بهره وری در سندیکا، تشکیل جلسات مشترک با کمیته های دیگر با شکل گیری تعامل و مبادله دو 

یا چند طرفه با کمیته ها و هیات مدیره بسیار مفید و سازنده و محل تبلور تفکرات برای پیشرفت کار خواهد بود.
رییس کمیته توســعه صادرات در ادامه اســتمرار جلسات کمیته ها را در موفقیت کمیته ها موثر دانســت و افزود: انتظار می رود 
موضوعات کمیته ها دســته بندی و به صورت مکتوب منعکس شود و روحیه مطالبه گری در کمیته ها حاکم باشد تا بتوانند حقوق 

خود را پیگیری و استیفا کنند.
در همین ارتباط پیشنهاد تشکیل بیشتر جلسات با حضور روســای و حداقل به صورت ماهانه توسط مهندس صادق زاده رییس 

کمیته پیمانکاران توزیع مطرح شد. 
مهندس تنباکوچیان رییس کمیته مهندســی و بازرگانی از دیگر حاضران این نشســت بود که با اذعان به ضعف های موجود در 
حرکت های جمعی عنوان داشت: در کمیته مهندسی بازرگانی موضوعات بیمه تامین اجتماعی و مالیات برارزش افزوده به دفعات 
مورد بحث و تبادل نظر و پیگیری قرار گرفت. وی با بیان این مطلب ضمن تاکید بر حرکت براســاس اهداف به جای نگاه درون 
کمیته ای عنوان داشت: یکی از مشکالت کمیته مهندسی بازرگانی آن است که بخش بازرگانی نه در زمره فعالیت های تولید است 

و نه در بخش پیمانکاری قرار می گیرد.
در ادامه جلسه از حضور مهندس عبهری از پیشکسوتان صنعت برق و سندیکا قدردانی شد. 

در انتهای جلسه مختصری از مطالعات در زمینه  فضای کسب و کار صنعت برق توسط معاون پژوهشی سندیکا ارائه شد. به گفته 
دکتر اســدی این گزارش در پنج بخش موضوعات راهبردی شامل اقتصاد برق، ساختار نهادی، فناوری و نوآوری، تلفات برق و 
بهره  وری و کسب و کار برق تدوین خواهد شد. گفتنی اســت خروجی این گزارش بر دو محور اصلی تنظیم می شود که از سویی 
شــامل پیشنهاد و راهکاری برای حاکمیت )دولت( بوده و از سوی دیگر در رابطه با نحوه تعامالت بین بنگاه ها  و نحوه همکاری 

با همدیگر خواهد بود.
 گفتنی است دومین نشست از روسای کمیته ها نیز در بیست و سوم فروردین ماه سال جاری با تاکید بر راهکارهای عملیاتی جهت 

دستیابی به  اهداف تعیین شده در نخستین نشست برگزار شد.

سخنرانی رییس کمیته اتوماسیون سندیکا در چهارمین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق

محوریت یکپارچه سازها در بهینه سازی اجرای سیستم های اتوماسیون پست 
چهارمین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق در تاریخ چهارم و پنجم اسفندماه 94 توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
دانشگاه تبریز با حمایت شرکت توانیر و شرکت برق منطقه ای آذربایجان در شهر تبریز برگزار شد و همزمان با آن، نمایشگاهی 

جانبی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای دانش فنی برپا بود. 
در این کنفرانس که به منظور گسترش دانش و تبادل آخرین دستاوردهای علمیـ  تحقیقاتی، پژوهشی و صنعتی توسط فعاالن، 
پژوهشگران و اندیشمندان مراکز پژوهشــی، دانشگاهی و صنعتی داخل و خارج کشــور و پیگیری و رصد رویدادهای به روز 
علمی و تجاری مرتبط با اتوماسیون صنعت برق برگزار  شد، مهندس آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر به عنوان سخنران ویژه 
حضور یافت. گفتنی است پیش از این اولین و دومین دور از کنگره اتوماسیون صنعت برق به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و 
دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده و همچنین این کنگره در سومین نوبت برگزاری خود در سال گذشته میهمان دانشگاه شیراز 

بوده است.
در نمایشگاه نمایشگاه جانبی این کنفرانس پاویون کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکای صنعت برق ایران با حضور 
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شرکت هایی نظیر راهکار سیستم های صنعتی الیت، رانین فرایند گستر، ویستاجهان، اهرام فن آوری قدرت، پیمان خطوط شرق، 
سازگان ارتباط، حاصل اوج پـردازش)حاپکو(، باســـط پژوه تهران بصورت حضور در غرفه مشترک کمیته و شرکت های لیان 
ویژن البـــرز، اندیشه های فرانگـــر برسام، اترک انرژی، تابش تابلو، مهندسی مشاور نیروی آذربایجان)منا( و پردیسان رایانه 

سیستم از حاضرین در نمایشگاه به صورت غرفه های مستقل بودند.
آقایان دکتر علیپور مدیرکل دفتر فنی انتقال شــرکت توانیر، آقای مهندس برنجی مدیر دیســپاچینگ شمالغرب، آقای مهندس 
سوئیزی مدیر امور اتوماســیون پست  شرکت برق منطقه ای استان خراسان، مهندس صادق پور مجری طرح های دیسپاچینگ و 
مخابرات برق منطقه ای استان خراسان، مهندس نصیری معاونت بهره برداری برق استان فارس، دکتر روشن میالنی مدیرعامل 
شــرکت توزیع تبریز، دکتر کوزه کنانی دبیر کنگره و رییس پیشین دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز و... از 

میهمانان حاضر در غرفه سندیکا بودند. 
همچنین در مراســم اختتامیه ســخنرانی توســط آقای مهندس ایمان رجایی رییــس کمیته با عنوان بهینه ســازی روش اجرای 

سیستم های اتوماسیون پست با محوریت جایگاه فنی و تجاری شرکت های یکپارچه ساز انجام شد.
مراســم اختتامیه طی اهدای لوح تقدیر به سخنرانان پنل های تخصصی کنگره و برگزارکنندگان کارگاه های آموزشی و غرفه های 

حاضر پایان پذیرفت.

گزارش ســاالنه  و هدف گذاری برنامه های آتی در مجمع کمیته اتوماســیون و 
مخابرات

سومین دوره مجمع عمومی کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا روز سه شنبه سیزدهم بهمن ماه سال گذشته با حضور 
21 نفر از نمایندگان شرکت های عضو کمیته تشکیل شد.

در ابتدای این نشست توضیحات مختصری در مورد تاریخچه و روند فعالیت  و اقدامات کمیته در طول یک سال گذشته از بهمن 
ماه سال 93 تا بهمن ماه سال 94 توسط مریم نقره دبیر کمیته و بعد از آن توضیحات مبسوطی توسط مهندس رجایی رییس کمیته 

در این خصوص  بیان شد.
در این جلســه با محوریت تثبیت جایگاه و ایجاد فرصت های تجاری برای شــرکت های عضــو موضوعاتی چون فعالیت های 
تدوین شــده برای دوره سوم و مقایســه آن با شــرایط فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته اعم از درون ســندیکایی، ترویجی و 
تخصصی و نیز فعالیت های توسعه و تثبیت بازار به همراه اهداف تدوین شده برای دوره چهارم، رئوس مطالبی بود که ارائه و مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
بر همین اســاس برنامه ریزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشــي براي كارفرمایان و مشــاوران و نیز برگزاري دومین سمینار 
اتوماســیون توسط كمیته، در کنار تداوم افزایش تعداد شركت هاي عضو به منظور پوشش صنفي حداكثري از دیگر فعالیت هاي 

تدوین شده برای این دوره بوده است.
 در بخش فعالیت های مربوط به توسعه و تثبیت بازار نیز مواردی چون برنامه ریزی جهت چاپ کاتالوگ اختصاصی کمیته، مکاتبه 
و رایزنی مســتمر با  دفتر فنی انتقال شرکت توانیر جهت تعریف و تثبیت بازار شرکت های یکپارچه ساز با بحث در مورد اسپک 
قرارداد این شــرکت  ها، همچنین برنامه ریزی، پیگیری و تعامل با متولیان مناقصه 312 پســت با هدف حفظ منافع شرکت های 
عضو کمیته ذکر شــد. همچنین گزارش حضور کمیته به صورت پاویون در نمایشــگاه جانبی سی امین کنفرانس بین المللی برق 
PSC2015 در آذر ماه 94- پژوهشــگاه نیرو  و پس از آن در حضور دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت دی 
ماه 94ـ دانشــگاه تهران، همچنین حضور در کنگره بین المللی اتوماسیون تبریز در اســفندماه به عنوان عوامل نمایش انسجام و 

توانمندی شرکت های عضو مورد اشاره قرار گرفت.
در همین رابطه برگزاری نشســتی بــا توانیر در خصوص الزام همراهی شــرکت های خارجی با شــرکت های ایرانی در پروژه ها 
خصوصا در SCADA، برقراری ارتباط و جلســه با انجمن شرکت های مهندســی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، اپک، 
و معرفی توانمندی ها  و نیز مکاتبه و رایزنی با برق منطقه ای فارس برای جلوگیری از تعریف پروژه های جدید به صورت ســنتی 
)Conventional( خاطر نشــان شد. همچنین همکاری و رایزنی مستمر با کمیته توســعه صادرات سندیکا و عالوه بر آن 
برقراری و توسعه ارتباطات منظم با مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز مانند توانیر، شرکت های برق و مشاوران از دیگر فعالیت های 

کمیته اتوماسیون در زمینه توسعه و تثبیت بازار  در این دوره بوده است که طی این جلسه عنوان شد.
 الزم به ذکر اســت مواردی چون هماهنگی جهت اجرایی شدن تغییر ساختار سندیکا و کمیته ها، ارتقاء جایگاه کلیه شرکت های 
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اتوماســیون و مخابــرات در نهادهای اجرایــی و کارفرمایی در حوزه وزارت نیــرو و نیز همکاری صنعت و دانشــگاه در مورد 
بومی سازی نرم افزارهای اتوماســیون از دیگر اقدامات اجرایی کمیته اتوماسیون و مخابرات طی یک سال گذشته بود که توسط 

رییس این کمیته مورد تاکید قرار گرفت.
در همین راســتا  مهندس رجایی ضمن اشاره به ایجاد واحد تحقیق و توسعه و هدایت دانش ساخت و انتقال دانش فنی و تقویت 
رقابت پذیــری در بین اعضای کمیته از ایجاد بازار وندور در بین بازار هدف شــرکت های داخلی یاد کرد و جلوگیری از انحصار 

در قراردادهای اتوماسیون، تهیه مدارک فهرست بهای سیستم های حفاظتی و مخابراتی را از اهم فعالیت های این کمیته خواند.
در ادامه این نشســت در رابطه با  اهداف تدوین شــده برای چهارمین دوره فعالیت های کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات 
سندیکا و تدوین مشــخصات فنی و اجرایی مرجع برای اتوماسیون پست های فشارقوی با مشارکت و ابالغ توانیر اشاره شد که 
در کنار قانونمند ساختن حضور شــرکت های ارائه کننده و یکپارچه ساز سیستم در قراردادهای پست از طریق تدوین آیین نامه 
ای در این رابطه به منظور افزایش اثرگذاری تجاری و اقتصادی و نیز تالش برای ارتقاء ســطح دانش فنی عمومی شرکت ها در 

زمینه های مرتبط با توجه به رفع تحریم ها مد نظر قرار خواهد گرفت.
عالوه بر این تاکید شــد حضور پررنگ و اثرگذارتر در فعالیت های صادراتی و انتشار کاتالوگ کمیته و اثرگذاری کامل بر روند 
تعریف و اجرای پروژه های تجمیعی و فاینانس در راستای منافع شرکت های عضو همراه با گسترش ارتباط تخصصی با وزارت 
نیرو و دانشگاه ها و تعامل سازنده در راستای ایجاد ساختار بهینه در روند تغییر ساختار سندیکا در دستور کار دوره چهارم کمیته 

قرار خواهد گرفت.
در همین رابطه تصریح شــد تالش برای ســاماندهی به بازار در حوزه شــرکت های وارد کننده، ســازنده و اجرا کننده همچنین 
فرصت یابی و فرصت سازی تجاری برای شرکت های عضو در شرایط پسا تحریم در همه صنایع از اهم اهداف آتی کمیته در دوره 

چهارم فعالیت خود خواهد بود.

در جمع هیات رییسه کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر مطرح شد

شناسایی و توسعه بازارهای جدید به جای تمرکز صرف بر مشکالت
نشست هیات رییسه کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر ششم اردیبهشــت ماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا 

برگزار شد.
در ابتدای جلســه ضمن تاکید اعضا بر لزوم برگزاری منظم جلسات در ســال جدید، اهمیت حضور رییس کمیته در جلسات به 
منظور حصول نتایج قابل قبول در کمیته خاطر نشان شد. در ادامه مهندس صالحی رییس کمیته انرژی های تجدیدپذیر با تاکید بر 
استفاده از فرصت های موجود از جمله حضور فعال در کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق و حضور فعال  تر و قوی تر در محافل 

کشور را یادآور شد. 
بر همین اســاس بخشی از مشــکالت اعضای کمیته مطرح و مورد شناســایی قرار گرفت که مواردی چون عدم نگاه مناسب به 
شــرکت های ایرانی و عدم باور به توانمندی های بخش خصوصی، مشکالت ســرمایه گذاری و مجوزها و عدم پوشش ریسک 

سرمایه گذاری خارجی از اهم  این مشکالت برشمرده شد. 
همچنین عنوان شد که مســاله خرید و فروش برق با واحد ریالی، تغییرات قیمت خرید برق تجدیدپذیر با تغییرات قیمت نفت 
با توجه به آنکه در حال حاضر قیمت فروش برق به مشــترکین با کاهش قیمت نفت تغییری نمی کند و نیز مشکالت شرکت های 
توزیع با ســانا در پذیرش توسعه برق تجدیدپذیر در کنار موانع فنی توسعه از جمله عدم وجود دستورالعمل فنی متصل به شبکه 
و ... از دیگر مشــکالت برای اعضای این کمیته بوده است. در این راستا مقرر شد لیســتی از مشکالت و موانع توسعه به همراه 

راهکارهای اجرایی تهیه و به دفتر دکتر صادق زاده مدیرعامل سانا ارسال و نسبت به برگزاری جلسه ای مشترک اقدام شود. 
در ادامــه با توجــه به تغییــرات مدیریتی صورت گرفته در ســتاد توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر معاونت علمــی و فناوری 

ریاست جمهوری، مقرر شد برگزاری نشستی با مهندس وطن خواه به عنوان دبیر جدید ستاد در دستورکار قرار گیرد.
در ادامه پیشــنهاد شد جهت اعمال تغییراتی در برنامه های کمیته به جای تمرکز صرف بر مشکالت، شناسایی و توسعه بازارهای 

جدید مد نظر قرار گیرد.
در پایان مقرر شد  ضمن برگزاری جلســات کمیته به صورت هر دوهفته یک بار، تقویم جلسات به اعضای هیات رییسه ارسال 
شود. همچنین موضوعاتی چون شناسایی موانع توسعه تجدیدپذیر به همراه برنامه های کمیته، گزارش کار عملکرد کمیته در سال 
1394 و بحث و بررسی در مورد تشکیل سندیکای تجدیدپذیر با حضور دبیر سندیکا در دستور کار جلسه بعدی این کمیته قرار 

گرفت.

اخبـــــــار



71

تعیین سندیکا به متولی گری پروتکل های همکاری با تاجیکستان 
کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری نشستی با سفیر 

تاجیکستان به منظور ارائه پیشنهادات و همکاری بیشتر در خصوص اجالس کمیسیون مشترک دو کشور کرد. 
در ابتدای این نشست که در محل ســفارت تاجیکستان برگزار شد پس از خوش آمدگویی و تبریک سال جدید توسط نعمت اهلل 
امام زاده سفیر تاجیکستان در ایران، مهندس باقری رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا ضمن معرفی توانمندی اعضا سندیکا و 
کمیته توسعه صادرات با بیان آنکه پس از برجام باید توسعه روابط بین دو کشور را انتظار داشت، به افزایش همکاری درخصوص 

اجالس کمیسیون مشترک دو کشور و شناخت و بررسی زمینه های همکاری در این خصوص تاکید کرد. 
سفیر تاجیکستان ضمن تایید این مطلب عنوان داشت: یکی از اهداف تاجیکستان به دست آوردن استقالل انرژی است. وی در 
ادامه تصریح کرد: در راســتای رشــد همکاری با ایران در زمینه اقتصادی و انرژی باید به سواالتی در خصوص چگونگی تعامل 

سندیکا با وزارت نیرو، منابع تامین مالی و همچنین چگونگی تجربه حضور در بازارهای خارجی پاسخ داده داده شود.
بر همین اساس مهندس باقری ضمن تشکر از آمادگی سفارت جهت همکاری و پاسخ به سواالت سفیر اظهار داشت: در یادداشت 
تفاهم قبل بخش هایی در پرتکل قبلی به صورت اجرا نشده باقی مانده است که ضمن  تقاضای اجرایی شدن آن ها، در تالشیم تا به 

ارائه اطالعات بیشتر و دریافت نقطه نظرات مبادرت شود. 
در ادامــه خانم دالرام، رایزن اقتصادی ســفارت اضافه کرد: طبق پرتکل بند 2-6، هشــت نیروگاه کوچــک آبی جهت احداث 
مشخص شده اما تا کنون  اقدامی در خصوص آن انجام نشده است. وی تصریح کرد: نیروگاه سبزور جزو این موارد نبوده است که 

احتماال در پرتکل آینده لحاظ خواهد شد. 
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران در پاسخ خواستار آن شد تا سندیکا به عنوان نماینده بخش خصوصی 
صنعت برق در پروتکل معرفی شود. در همین رابطه سفیر تاجیکستان نیز ضمن تاکید بر تعیین مسئول در پروتکل پیشنهاد داد تا 

با مرور پروتکل جلسه قبل موارد اجرایی نشده  و همچنین  نیروگاه سبزور مشخص و در پروتکل جدید وارد شود.

خانم رحیمی دبیر سوم سفارت تاجیکستان نیز در خصوص نیروگاه سبزور ضمن درخواست ارسال نامه ای به سفارت همراه با قید 
بخش های مورد نظر ســندیکا جهت همکاری، در مورد معرفی سندیکا به وزارت نیروی تاجیکستان از طرف سفارت این کشور 

قول همکاری داد. 
در بخش دیگری از این نشســت مهندس باقری با عنوان این مطلب که تاکنون در سندیکا تفاهم نامه های مختلفی با وزارت برق 
کشورهایی مانند عراق، سوریه و دیگر کشورها امضا شــده است و پیرو آن کارگروه های مرتبط تشکیل  و جلسات مختلفی نیز 
برگزار شده و برای تکنســین های وزارت برق کشورها نیر دوره های آموزشــی مختلفی نیز برگزار شده است،  از اعالم آمادگی 
ســندیکا برای امضا تفاهم نامه مشابه با وزارت برق کشور تاجیکستان در حاشیه اجالس خبر داد. که این موضوع مورد موافقت 

سفیر قرار گرفت.

به همت کمیته توسعه صادرات سندیکا و تایید تام وزیر نیرو صورت گرفت

ارسال نامه  برای رفع موانع حضور شرکت های ایرانی در مناقصه ترکمنستان

پیرو پیگیری های کمیته توسعه صادرات سندیکا در خصوص مشکالت مربوط به حضور شرکت های ایرانی در مناقصه خط مرو 
– سرخس ترکمنستان، متن نامه پیشنهادی کمیته مورد تایید مقام عالی وزارت نیرو قرار گرفت و با امضای مهندس چیت چیان 

به وزیر برق ترکمنستان ارسال شد.

KTS4
تالش سندیکا برای حضور منسجم شرکت ها در مناقصه ترکمنستان

جلسه هماهنگی مناقصه ترکمنستان هشتم اسفند ماه ســال گذشته با حضور شرکت های حاضر در مناقصه و رییس و دبیر کمیته 
توسعه صادرات در  محل ساختمان سندیکا برگزار شد.
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در آغاز جلسه پیام باقری اظهار کرد: شرکت های عضو سندیکا که اقدام به خرید اسناد مناقصه کرده اند باید به صورتی برنامه ریزی 
کنند که با حداکثر توان خود و با رعایت رقابت ســالم در مناقصه حضور یابند. طبق آماری که در اختیار کمیته توســعه صادرات 
اســت، از حدود 800 میلیون دالر مناقصات عراق در ســال 93-92 دو الی سه شرکت اول، ایرانی هستند که در آن دوره زمانی 
شرکت ها به خاطر رقابت ناسالم 150میلیون دالر متضرر شدند؛ به همین دلیل انتظار می رود که شرکت ها به یک درک مشترک 

برسند و درقالب کنسرسیوم های توانمند تجمیع شوند. 
در ادامه جلسه بر لزوم تقسیم کار بین دیگر شرکت ها با محوریت سندیکا به منظور در دست گرفتن کار براساس معیار یک یا چند 

کنسرسیوم در دراستای ایجاد شرایطی برد – برد برای تمام شرکت ها تاکید شد.

مقامات وزارت انرژی گرجستان در نشست با کمیته توسعه صادرات سندیکا 

تشریح فرصت های سرمایه گذاری در صنعت برق گرجستان 

کمیته توسعه صادرات سندیکا روز دوشنبه بیست و ششم بهمن ماه سال گذشته طی نشستی با کاخا کاالذره معاون نخست وزیر و 
وزیر انرژی گرجستان و هیات همراه در ساختمان وزارت نیرو نسبت به گسترش همکاری های فیمابین دو کشور در بخش برق 

به رایزنی پرداختند.
در ابتدای این نشســت مهندس بهرام نظام الملکی مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزات نیرو به معرفی و توانمندی شرکت های 
ســندیکای صنعت برق و همچنین توانایی و ظرفیت صنعت برق کشــور پرداخت و به دنبال آن وزیر انرژی گرجســتان ضمن 
معرفی بخش انرژی گرجســتان به عنوان یکی از بخش های مهم این کشور اعالم داشت بزرگترین سرمایه گذاری گرجستان در 

بخش انرژی انجام می شود و در ادامه فرصت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در صنعت برق گرجستان تبیین کرد.
بر همین اســاس معاون نخست وزیر گرجستان ضمن آنکه به انواع دوگانه تولید برق شامل نیروگاه های آبی در تامین 75 درصد 
انرژی برق این کشور و نیروگاه های حرارتی در مابقی ظرفیت سالیانه 11 میلیارد کیلو وات ساعت برق تولیدی این کشور اشاره 
داشــت تصریح کرد:  منابع آبی ما غنی و  25 هزار رودخانه در کشــور داریم که 400 رودخانه از آن ها برای پروژه های آبی قابل 

اجرا است.
وزیر انرژی گرجســتان با بیان این مطلب خاطر نشــان ســاخت: در حال حاضر 18 تا 20 درصد از منابع آبی استفاده می شود و 
تصمیم داریم آن را افزایش دهیم. همچنین در این رابطه بانک های توسعه آسیایی، جهانی و E.B.R.D با ما مشارکت دارند. وی 
با اشاره به کسری و مازاد فصلی برق طی فصول زمستان و تابستان  از صادرات برق این کشور در ما ه های گرم سال به کشورهای 

روسیه، آذربایجان و ترکیه خبر داد. 
وی نیروگاه های بادی را دیگر زمینه فعالیتی این کشــور در تولید برق خواند و بر  اولویــت نیروگاه های برقابی به دلیل با صرفه 
بودن تاکید کرد. کاخا کاال ذره در ادامه خاطر نشان ساخت: بازسازی پست های برق، خطوط انتقال برق نیز در کنار تولید برق از 

زمینه های عالقمندی ما بوده و برای آن یک برنامه 10 ساله با سرمایه ای بالغ بر 750 میلیون دالر را در نظر داریم. 
عالوه بر این در بخش دیگری از صحبت های این مقام بلند پایه انرژی گرجستان بیان شد با توجه به کسری برق در تابستان ایران 
و در زمستان گرجستان، طرفین می توانند از طریق ارمنستان همکاری و تبادل برق داشته باشند و در ادامه تصریح شد این کشور 

هم اکنون در حال افزایش ظرفیت های انرژی خود با ارمنستان است.
معاون نخست وزیر گرجســتان در توصیف ساختار بروکراتیک این کشور عنوان داشــت: دولت گرجستان به طور مستقیم در 
اجرای پروژه ها فعالیت نداشته و پس از عقد قرارداد با سرمایه گذاران، شرکت مربوطه  اختیار فروش مازاد برق تولیدی خود را به 
هر خریدار دلخواه خواهد داشت. وی با بیان این مطلب ضمن اعالم آمادگی وزارت انرژی گرجستان جهت ارائه کلیه اطالعات 
شــرکت های مرتبط ایرانی دعوت به عمل آورد تا در صورت تمایل در زمینه احداث نیروگاه، بازســازی و .... جهت آشنایی با 

ساختارهای صنعت برق گرجستان با سفر به این کشور از نزدیک موقعیت را بررسی کنند.
کاخاکاالذره در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به آنکه در حال حاضر در گرجســتان نیروگاه های بادی برپا نشده است 
تصریح کرد: اولین اقدامات در این زمینه را شروع کرده ایم و قرار است در اکتبر با ظرفیت 20 مگاوات به بهره برداری برسد. وی 
در ادامه با توجه به پتانســیل تولید 300 مگاوات برق از  انرژی باد در گرجســتان در خصوص شرایط و تعرفه های وارداتی این 
کشور اظهار داشت: در وهله اول قراردادی بلند مدت بسته می شود و ما طی 8 ماه از سال که برق نیاز داریم آن را می خریم، اما در 

4 ماه بعد تولید کننده  اختیار فروش آن را به هر مرجعی دارا است.
این مقام بلند پایه انرژی کشور گرجستان با اذعان به آنکه در این کشور عمدتا کنتورها قدیمی است خاطر نشان ساخت: در زمینه 
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توزیع برق گرجستان دو شرکت فعال هستند که شامل شرکتی گرجی و دیگری روسی است عالوه براین شرکتی اصالتا اهل چک 
نیز در شهرستان ها فعالیت می کند. وی با بیان این مطلب جهت برقراری زمینه های همکاری طرف ایرانی با این شرکت چک تبار 

اعالم آمادگی کرد.
وزیر انرژی گرجســتان در پایان این معارفه ضمن تاکید بر بروکراسی  اندک در گرجستان از مواردی چون مالیات بسیار نازل و 
موقعیت جغرافیایی مناسب این کشور به عنوان مزایای سرمایه گذاری در آن یاد کرد. وی همچنین ضمن دعوت از طرف ایرانی 
جهت شرکت در مناقصات خطوط انتقال افزود: در نظر است پست برق بسیار بزرگ در نزدیکی ترکیه جهت انتقال برق به ترکیه 

با هزینه300 میلیون دالر احداث شود و شرکت ها می توانند از طریق مناقصه در پروژه های گرجستان شرکت کنند. 
در ادامه پس از معرفی شــرکت های حاضر در جلسه مهندس نظام  الملکی  اظهار داشــت: پس از اعالم مناقصات به دفتر توسعه 

صادرات وزات نیرو  با هماهنگی کمیته توسعه صادرات سندیکا اطالع رسانی به شرکت ها صورت خواهد پذیرفت.

پیشنهاد کمیته سازندگان پست فشار قوی در نامه ای به توانیر

 ارائه روشی برای اولویت بندي و مناقصه 213 پست

کمیته ســازندگان پست فشار قوی ســندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به مدیرعامل توانیر به شماره 1335-94  در تاریخ 
دوازدهم بهمن ماه سال گذشته اقدام به ارائه پیشنهادی در خصوص آمادگی هر گونه مشاوره و همكاري برای اولویت بندي و روش 

برگزاري مناقصه 312 پست با تامین مالي داخلي و خارجي کرد.
در این نامه ضمن اعالم آمادگی سندیكاي صنعت برق ایران جهت ارائه هر گونه مشاوره و همكاري در زمینه چگونگی برگزاری 
مناقصه  312 پســت، به تفصیل راهکارهایی جهت بهبود نسبی اولویت بندي زمان احداث پست ها با معیارهاي ملموس تجربي 
در دو بند و با قید معیارهای ارزیابی پست ها ذکر شده است. عالوه بر این با رویکردی علمی مزایا و معایب این روش پیشنهادی 

نیز لحاظ شده است.

دبیر سندیکا در نشستی با کمیته سازندگان تابلوهای برق اعالم داشت

استقبال سندیکا از پیشنهادات سازنده و اقدامات خالقانه کمیته ها

کمیته سازندگان تابلو روز بیست و پنجم بهمن ماه سال گذشته با حضور دبیر سندیکا و معاون کمیته های سندیکا به منظور طرح 
سواالت ودغدغه های خود درمورد نحوه و چگونگی ارتباط کمیته با دبیرخانه وهیات مدیره سندیکا تشکیل جلسه داد.

بر همین اســاس مهندس شجاعی رییس کمیته سازندگان تابلو مطابق دستور جلســه در رابطه با تاثیر گذاری مصوبات کمیته در 
چارچوب اهداف ســندیکا، نحوه کسب اطالع کمیته از مسائل و اقدامات اجرایی و برنامه ریزی های مصوب سندیکا و همچنین 

بهینه سازی ارتباطات فیمابین کمیته و دبیرخانه به ایراد سخنانی پرداخت.
در این رابطه دبیر ســندیکا در ادامه در راستای ارائه این گزارش اقدامات دبیرخانه سندیکا ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در خصوص اصالح ساختار سازمانی ســندیکا، تهیه و تنظیم بودجه این تشکل و تدوین سند راهبردی کسب و کار صنعت برق 
از تشکیل معاونت کمیته ها برای بررســی و عارضه یابی مسائل و مشکالت کمیته ها به منظور فعال سازی بیشتر آن ها منطبق با 
اهداف سندیکا خبر داد و افزود: بر این اساس معاونت کمیته ها موضوع ایجاد هماهنگی های الزم بین کمیته ها و ارتباطات مورد 
نظر را در دســت تهیه و تدوین دارد که انشــااهلل به زودی ابالغ و همچنین در زمینه حسن انجام آن ها نظارت های کافی را انجام 

خواهد داد.  
           عالوه بر این دبیر ســندیکا ضمن اشاره به آماده سازی طرح پیشنهاد ایجاد کمیته روابط بین الملل سندیکا در جهت افزایش 
بازار کســب و کار شرکت های عضو سندیکا اعالم داشــت: نحوه اجرای این طرح پیشــنهادی پس از تصویب در هیات مدیره 
سندیکا ابالغ خواهد شد. وی در ادامه از مواردی چون حل و فصل مسائل شرکت های عضو، حضور در مجلس شورای اسالمی، 
اتاق بازرگانی و وزارتخانه های صنعت و نیرو، ایجاد کارگروه های مشــترک، استقرار مشــاوران بیمه و مالیات بر ارزش افزوده 
در ســندیکا، به منظور ارائه خدمات مشــاوره ای در موارد بیمه و مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان بخش مختصری از اقدامات 

سندیکا طی مدت اخیر یاد کرد. 
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در ادامه این نشســت مهندس رودبارکی عضو هیات رییســه کمیته و نماینده شرکت پارس ســوییچ برد ضمن پرسش پیگیری 
تحقق ارزیابی و تایید صالحیت ها در جهت حل و فصل مشکالت تابلو ســازان خواستار اقدام عاجل سندیکا در این خصوص 
شــد. وی همچنین ضمن ابراز تمایل برای دریافت نقطه نظرات معاون کمیته ها در خصــوص ضرورت وجود یا عدم کمیته ها و 
چگونگی ساختار آن ها پیشنهاد داد نمایندگان کمیته تابلوسازان به دلیل دارا بودن شصت عضو موثر حداقل در بعضی از جلسات 

هیات مدیره سندیکا حضور یابند و مشکالت مربوط به کمیته را مستقیما به استحضار هیات مدیره برسانند.
همچنین در ادامه پرسش هایی  در خصوص خدمات و اقدامات سندیکا جهت اعضا در قبال دریافت حق عضویت ها، توسعه بازار 
کســب و کار داخلی و خارجی ،چگونگی اطالع رسانی به موقع به کمیته ها از جانب سندیکا در مورد اتفاقات جاری و مهم مطرح 

شد.  
بخش دیگری از پرسش های مطروحه از سوی هیات رییسه کمیته در رابطه با  موضوع عدم توجه به جزوه مهارت های مدیریتی 
بود که به گفته مهندس جانی نماینده شــرکت ایران تابلو با صرف وقت زیاد  اعضای کمیته تابلوسازان تهیه و تقدیم هیات مدیره 

سندیکا و دبیرخانه شده بود.
 وی با بیان این مطلب خاطر نشــان ســاخت: با آنکه جزوه مذکور با توجه به لزوم تقویت صنعت تابلوسازی کشور با استفاده از 
اطالعات روز و مهارت های آموزشی  تنظیم شده بود اما متاسفانه کمیته هیچ گونه بازخوردی را در رابطه با آن اخذ نکرد و این در 
حالی اســت که انتظار می رفت این اقدام خالق و خودجوش کمیته که با صرف وقت زیاد و کار آموزشی تدوین شده بود حداقل 

مورد توجه هیات مدیره و دبیرخانه سندیکا قرار می گرفت و پشتیبانی الزم از آن به عمل می آمد. 
بر همین اساس دبیر  و  همچنین معاون کمیته های سندیکا در پاسخ به سواالت مذکور در مورد موضوعات مربوط به هیات مدیره 
با بیان آنکه انتظارات و نقطه نظرات کمیته در خصوص موضوعات مرتبط با هیات مدیره سندیکا می بایست به خود ایشان ارجاع 
شود عنوان داشت: در نظر است به نوبت نمایندگان کمیته ها به جلســات هیات مدیره دعوت شوند و این امر در خصوص کمیته 

تابلوسازان نیز از طریق برنامه ریزی حضور نماینده یا نمایندگان کمیته در جلسات آتی هیات مدیره خواهد شد.
 دبیر ســندیکا در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص جایگاه کامال مســتقل کمیته ها اظهار داشت: هیات رییسه کمیته ها با 

انتخاب مجمع شرکت های عضو تشکیل می شود و سندیکا در تمام موارد آماده همکاری و سرویس دهی است. 
مهندس غیاث الدین در مورد چگونگی دریافت حق عضویت  ها و هزینه ها از اعضا با اشــاره به آنکه حق عضویت ها بر اســاس 
مصوبه مجمع و تفویض اختیار به هیات مدیره صورت می پذیرد خاطر نشــان ساخت: این مبالغ در بودجه ساالنه سندیکا به طور 
تخمینی به اطالع مجمع رســانده می شود و هزینه های آن نیز بر اســاس مصوبات هیات مدیره حسب روش و دستورالعمل های 
مصوب تحقق می یابد که در تمامی موارد فوق خزانه دار و عضو هیأت مدیره سندیکا در چگونگی و گواهی اسناد آن نظارت کامل 

دارند. 
مهندس غیاث الدین به عنوان دبیر سندیکا در این نشست صراحتا اعالم داشت: دبیرخانه سندیکا امادگی کامل برای همکاری در 
تمامی مواردی با کمیته تابلوسازان و یا ســایر کمیته ها دارد و از هر گونه پیشنهاد سازنده استقبال می کند. وی همچنین در مورد 
اقدام خالقانه کمیته در تهیه و تدوین جزوه مهارت های مدیریتی خاطر نشــان ســاخت که این اقــدام پیش از زمان تصدی وی 

صورت گرفته و خواستار ارسال جزوه مربوطه جهت مشاهده و اعمال اقدامات مورد نظر شد.
در پایان از سوی دبیر سندیکا تاکید شد: این تشکل تاکنون سعی داشــته است که کلیه اطالعات مربوط به توسعه بازار و کسب 
و کار را از طریق مکاتبات مستقیم و همچنین انعکاس در سایت سندیکا و مجله ستبران به اطالع اعضا برساند به عالوه سندیکا 
درصدد تدوین سند راهبردی کسب و کار صنعت برق است که از هر گونه همکاری کمیته ها برای پر بار شدن آن استقبال می کند.

تبیین اهداف و برنامه های سال جاری هیات مدیره سندیکا در کمیته دکل سازان

کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این نشســت مهندس فتوره چی رییس کمیته ســازندگان دکل های انتقال نیرو با ارائه چکیده ای از مطالب مطروحه در 
دومین جلسه روسای کمیته های سندیکا، موضوع احیاء کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت سندیکا را به استحضار اعضای کمیته 
رساند و همچنین از توافقات به عمل آمده با دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر خبر داد که به موجب آن امکان حضور نماینده 

سندیکا در شورای ارزیابی و تشخیص صالحیت و تعیین تعرفه های آزمایشگاهی با حق رای فراهم خواهد آمد.
 بر این اســاس طبق مصوبه کمیته فوق اعالم شــد قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط به ارزیابی، جمع آوری شود و پس از 
طرح و تصویب در کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت سندیکا از مراجع ذیربط انجام ارزیابی ها توسط خود سندیکا درخواست 
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خواهد شد.
در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با وزارت نیرو در خصوص قراردادهای متوقف که از سال 1387 به دالیل مختلف از 
جمله افزایش نرخ ارز بال اقدام مانده اســت، اذعان شد با وجود پیگیری های انجام شده و تشکیل جلسات کارگروه قراردادهای 

متوقف، نتیجه ای حاصل نشده است.
در بخش دیگری از این نشست ضمن تبیین اهداف تعیین شده سندیکا در ســال جاری طی جلسه مورخ بیست و دوم فروردین 
هیات مدیره ســندیکا، نظرات و پیشــنهادات کمیته دراین خصوص مورد بحث و بررســی قرار گرفت. الزم به ذکر است طبق 
مصوبه هیات مدیره سندیکا مواردی چون تمرکز بر صادرات خدمات فنی، مهندسی و تجهیزات با نگاه به تولید داخلی، بررسی و 
اقدام موثر در پروژه های فاینانس و نیز موضوع پیگیری رفع مشکالت صنعت برق با بانک ها با مشارکت و همکاری مجلس و 
اتاق بازرگانی، همچنین تالش برای مســائل و مشکالت صنعت برق با سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی با استفاده از 
مشاورین مجرب در سندیکا و در کنار آن تعدیل نرخ ارز و سود بانکی برای تولیدکنندگان این صنعت در زمره برنامه های اجرایی 

سندیکا در سال 1395 قرار دارد.
در این جلسه پس از طرح و تایید اهداف تعیین شده سندیکا، کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو از دبیرخانه سندیکا خواستار 
آن شــد که با توجه به عدم اطالع از روش و برنامه های اجرایی فاینانس، برنامه اجرایی و عملیاتی این بند از اهداف ســندیکا را 

ارائه کند. ضمنا پیگیری مطالبات اعضا نیز همانند ارزیابی و تشخیص صالحیت از طریق سندیکا مورد درخواست قرار گرفت.

در نشست  کمیته حقوقی و قراردادها با سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت

تالش برای حل و فصل مشــکالت بیمه اعضا با تامین اجتماعی به همت کمیته 
حقوقی و قراردادها

کمیته حقوقی و قراردادها سندیکای صنعت برق ایران پیرو مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته با سازمان تامین اجتماعی روز 
دوشنبه بیست و هشتم دی ماه سال گذشته در محل آن ســازمان اقدام به برگزاری نشستی در ارتباط با بررسی و رفع مشکالت 

بیمه فعاالن صنعت برق کرد.
در این نشست مشترک که مابین نمایندگان سندیکا  با مدیران و معاونان سازمان تامین اجتماعی تشکیل می شد،  مهندس آرویش 
ریاست اداره گروه پیمانکاران،  مهندس محمدی مشاور عالی معاونت فنی درآمد حق بیمه و دکتر فدایی معاونت اداره کل حقوقی 
با همراهی مهندس اشراقی معاون بازرسی دفتر قانونی و  مهندس گورابی معاون پیمانکاران از طرف سازمان تامین اجتماعی  به 
نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند. همچنین مهندس فارسی، مهندس بیات، مهندس سعادتی، مهندس محمدی 

در کنار دکتر احمدی، مهندس حسن لو و مهندس محمودیان از نمایندگان سندیکا در این نشست بودند.

در نشست آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شد

اهمیت ارتقاء آگاهی مودیان در احقاق حقوق مالیاتی

 نشست آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده بعدازظهر روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه سال گذشته به همت کمیته کمیته حقوقی 
و قراردادها و همراهی واحد آموزش و پژوهش ســندیکای صنعت برق ایران و با حضور جمع کثیری از مودیان مالیاتی فعال در 

بخش های مختلف صنعت برق کشور در محل طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد.
در این نشست که به ریاست مهندس سعادتی عضو هیات مدیره ســندیکا تشکیل شد، دکتر فرشید فریدونی مدیرکل مالیات بر 
ارزش افزوده اســتان تهران و یوسف مالئی مطلق معاون هیات های حل اختالف به همراه عباس حاجی قاسمی معاون مدیر کل 
این ســازمان ضمن ایراد نکات در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده، به صورت مفصل به پرسش های مطروحه از سوی 

حاضرین شدند.
بر همین اساس مهندس ســعادتی در خالل این نشست ضمن اشاره به مشکالت فراوان مودیان مالیاتی به دلیل تغییرات متعدد 
قوانین مالیاتی در طی سال های اخیر، فعاالن اقتصادی و صنعتی را مجریان و کارپردازان اصلی مالیاتی کشور دانست و خواستار 

اعمال ترتیباتی جهت عادالنه تر شدن امور مالیاتی این فعالین خصوصا در ارتباط با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. 
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 در ادامه این نشست و پس از طرح پرسش هایی توسط نمایندگان مالیاتی شرکت های حاضر، در خصوص امور مبتالبه در ارتباط 
با مالیات بر ارزش افزوده، دکتر فریدونی ضمن تاکید بر اهمیت آموزش صحیح و موثر مودیان مالیاتی جهت آشــنایی با بندها و 

تبصره های مختلف قوانین مالیاتی، آگاهی و حق خواهی مستدل را الزمه اصلی پاسخگویی صحیح مسئولین مربوطه دانست.
مدیر ارشد ســازمان مالیات بر ارزش افزوده و معاونین وی در ادامه ضمن شفاف ســازی کلیتی از بندهای مختلف این قانون به 

تفصیل پاسخگوی پرسش های مطروحه بودند.
 در پایان مهندس غیاث الدین دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به تغییرات بخش هایی از قانون مالیات بر ارزش افزوده 

در سال آتی خواستار تداوم همکاری ها در برگزاری نشست هایی از این دست به منظور تبیین این تغییرات توسط مسئولین شد.
 وی همچنین ضمن اشــاره به سخنان مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده اســتان تهران در این نشست در خصوص اهمیت ارتقای 
آگاهی  ها مودیان از جزییات قوانین مالیاتی در راســتای هر چه عادالنه تر شدن پرداخت ها، از برنامه اخیر سندیکا جهت حضور 
هفتگی مشاوران بیمه سازمان تامین اجتماعی در روزهای سه شنبه خبر داد و افزود: سندیکا بنا دارد تا همین برنامه را در مورد اخذ 

مشاوره در خصوص امورمالیاتی نیز در آینده نزدیک اجرایی سازد.
غیاث الدین با بیان این مطلب اضافه کرد: در سال آینده سعی داریم دوره های آموزشی بیشتری را در خصوص امور جاری حقوقی 

صنعت برق با حضور مسئولین دولتی و نمایندگان ذی ربط شرکت ها به منظور طرح مشکالت مشترک برگزار کنیم. 

در کمیته حقوقی و قراردادها مطرح شد

تشکیل کارگروه جهت بررسی قراردادهای متوقف

کمیته حقوقی و قراردادها روز یکشنبه یازدهم  بهمن ماه سال گذشته با حضور اعضای کمیته در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.
 در ابتدای این جلســه با عنایــت به اقدامات کمیته در دی ماه، گزارشــی توســط دبیر کمیته در خصوص بررســی و جمع بندی 
قراردادهای متوقف، نشست مشــترک نمایندگان سندیکا با مدیران و معاونان سازمان بیمه و تامین اجتماعی، برگزاری سمینار 
مالیات بر ارزش افزوده، برنامه ریزی برای برگزاری ســمینار بیمه و تامین اجتماعی با مدیران ســازمان بیمه و آغاز همکاری با 

مشاوران مالیاتی ارائه شد.
در این نشســت در رابطه با بررسی قراردادهای متوقف شرکت های عضو مقرر شد با تشکیل یک کارگروه متشکل از نمایندگان 
کمیته حقوقی شامل آقایان امیری و محمدی و شرکت هایی که موارد خود را اعالم کرده اند، بررسی موضوع مزبور جهت انعکاس 

دقیق به شرکت توانیر صورت پذیرد. 
در ادامه طبق مصوبه این جلســه مقرر شــد از ســازمان تامین اجتماعی یا نهادهای قانون گذاری درخواست شود مالک ارزیابی 
و تشــخیص حق بیمه کارفرما در حسابرسی های ساالنه یا چند ســاله خود را آن دسته از قوانین، بخشنامه ها و مقرراتی قرار دهد 
که در زمان وقوع قرارداد، اجرای پروژه یا هر فعالیتی که منجر به پرداخت حق بیمه شــود معتبر و جاری بوده اند و براین اســاس 

حسابرسان تنها مقررات و بخشنامه های زمان وقوع فعالیت را معیار تشخیص خود قرار دهند. 
 عالوه بر این  نظر به درخواســت برخی از اعضا  مبنی بر اخذ معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فروش در مناطق 
آزاد مصوب شد امکان تلقی صادراتی از فروش به مناطق آزاد، توسط دبیر کمیته بررسی و اعالم شود. زیرا در صورتی که فروش 
در مناطق آزاد صادرات تلقی شــود به دلیل معافیت صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در واقع خواســت اعضا تامین 

شده است.
در پایان جلســه با توجه به در اختیار قرار دادن فایل الیحه بودجه 95 و احکام برنامه ششم توسعه مقرر شد اعضای کمیته پس از 

بررسی فایل های مزبور حداکثر تا تاریخ  بیستم بهمن ماه سال گذشته نقطه نظرات خود را ارسال کنند.
 

ادامه روند کمیته حقوقی قراردادها با کارگروه های سه گانه

کمیته حقوقی و قراردادها سندیکا روز یکشنبه شــانزدهم خرداد ماه سال جاری با حضور اعضا در حالی تشکیل جلسه داد که در 
ابتدای این نشست با توجه به اقدامات اخیر کمیته در قالب سه کارگروه مختلف قراردادهای متوقف، بیمه و مالیات ، طی گزارشی 
از اقدامات و جلسات متعدد کارگروه توسط دبیر کمیته ارائه شد. همچنین در این نشست از در خصوص آغاز بکار مشاوران بیمه، 
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مالیات و حقوقی در سندیکا و اقدامات صورت گرفته مواردی مورد طرح قرار گرفت.
بر این اساس در خصوص کارگروه قراردادهای متوقف مقرر شــد اقدامات کارگروه اعم از برگزاری جلسه با مدیر عامل شرکت 
توانیر، انعکاس عدم اراده برای حل 79 فقره قرارداد متوقف از سوی شرکت توانیر در نشریه ستبران و برگزاری کنفرانس خبری 

به منظور رسانه ای کردن موضوع مورد پیگری قرار گیرد.
عالوه براین در رابطه با کارگروه بیمه و تامین اجتماعی پس از بحث در خصوص اقدامات اخیر کارگروه و بررســی مشــکالت 
تعیین شــده، مقرر شد موضوع تعیین تکلیف ضریب بیمه صنعت برق در بخشنامه های عمومی و نیز لزوم عدم وصول سهم بیمه 
کارفرما از پیمانکار در قراردادهای عمرانی به کارگروه پیشــنهاد شود تا پس از بررسی های الزم تایید کارگروه اقدامات مقتضی 
جهت نهایی شــدن آن صورت پذیرد. همچنین در خصوص کارگروه مالیات نیز مقرر شد اقدامات کارگروه و سیاست گذاری آن 

از طرف دبیر کمیته تبیین شود.
در ادامه پس از طرح پیشــنهاد مهندس فارسی عضو هیات مدیره سندیکا در خصوص استمداد از شورای هماهنگی در خصوص 
فهرست بها پیگیری این موضوع از شــورای هماهنگی طی ارسال نامه ای در دستور کار کارگروه قرا گرفت. در همین راستا پس 
از بررسی نامه های واصله از سوی شــورای هماهنگی، مهندس فتوره چی به عنوان نماینده سندیکا در این شورا جهت حضور در 

جلسات مرتبط با موضوعات بیمه و مالیات انتخاب شد.
 در پایان این نشســت در ارتباط با مکاتبات اتاق بازرگانی و شورای هماهنگی در خصوص قوانین مخل و پیشنهاد های مهندس 
بیات دبیر کمیته حقوقی و قراردادها خاطر نشان شد مکاتبات مزبور جهت بررسی و ارائه نظرات در اختیار اعضا کمیته قرار گیرد.
همچنین با توجه به عدم اجرا و نادیده گرفتن قانون توسط برخی سازمان ها و نهادها که موجب رکود و از بین رفتن تولید می شود 

مقرر شد طی نامه ای این موضوع به مجلس شورای اسالمی منعکس و پیگیری شود.

در گزارش روند کارگروه قراردادهای متوقف 

تعیین تکلیف 97 مورد قرارداد در فاز اول کارگروه قراردادهای متوقف

گزارش روند کارگروه قراردادهای متوقف در سندیکای صنعت برق ایران، توسط محمدعلی محمدی دبیر این کارگروه 

در ابتدای این گزارش ضمن اشــاره به اهمیت باالی موضوع قراردادهای متوقف به عنوان یکی از موضوعات اصلی شرکت های 
عضو که بر اثر مواجهه با  مشــکالت اقتصادی کشور به وجود آمده است، تصریح شد: این موضوع بر همین اساس در دستور کار 

کمیته حقوقی و قراردادها قرار گرفت و جمع آوری بانک اطالعاتی جامع و جمع بندی آن آغاز شد.
در ادامه این گزارش در رابطه با موارد واصله از اعضا آمده اســت: در خصوص موضوع مزبور، تعداد 79 فقره قرارداد از ســوی 
33 شرکت دریافت و بالفاصله بررسی و دسته بندی های اولیه شروع شد که بر این اساس سه دوره زمانی شامل 36 مورد قرارداد 
مربوط به قبل از سال 90، 38 مورد مربوط به سال های 90 و91  و در نهایت 5 مورد مربوط به بعد از سال 92، برای قراردادهای 

مذکور تقسیم بندی شد.
در این گزارش قید شــده اســت که در ادامه روند تعیین وضعیــت قراردادهای متوقف، در مورد هر قــرارداد به تفکیک؛ درصد 
پیشــرفت، مبلغ قرارداد، مدت قرارداد، مجموع دریافتی و ... مورد بررسی قرار گرفت که پس از جمع بندی های نهایی کارگروه 

قراردادهای متوقف تشکیل و اولین جلسه خود را در تاریخ بیست وهفتم بهمن ماه سال گذشته برگزار کرد. 
همچنین بنا به مفاد گزارش مذکور، در اولین نشست کارگروه قراردادهای متوقف مقرر شد این 79 قرارداد در 5 قالب به تفکیک 
به صورت دقیق و کامل بر اساس مستندات ارسالی بررسی و تصمیم گیری شــوند. بر اساس این دسته بندی قراردادهای ارسالی 
مواردی با درخواست خاتمه، درخواست ادامه با درنظر گرفتن شرایط، قراردادهای بالاقدام با وجود صد درصد پیشرفت همچنین 

قراردادهایی با درخواست اعراض از فسخ و نهایتا مواردی که بعد از سال 92 منعقد شده اند را شامل می شوند.
در بخش دیگری از گزارش کارگروه قراردادهای متوقف ضمن اشــاره به بررسی دقیق و جداگانه تمامی قراردادهای ارسالی طی 
برگزاری نشست های متعدد خاطر نشان شده است: با عنایت به عدم تکمیل اطالعات برخی قراردادها، نسبت به دعوت و  ایجاد 

فرصت ارایه مستندات کافی برای این شرکت ها اقدام شد که در این فرصت تعداد زیادی به تکمیل اطالعات پرداختند.
 این گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط این کارگروه برای هر یک از موارد تفکیکی عنوان می دارد: در خصوص 
یک مورد قرارداد مقرر شد اقدام حقوقی آن از طریق مراجع قانونی صورت پذیرد و در 5 مورد قرارداد که بعد از سال 92 منعقد 
شده اند، با شرکت ها مکاتبه و عنوان شد که قراردادهای مزبور باید در فضایی جدای از وظایف کارگروه طرح شوند. همچنین در 
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رابطه با 6 مورد قرارداد با درخواست اعراض از فسخ، پس از بررسی کارگروه و وارد دانستن موضوع مزبور این مهم با نظر نهایی 
کارگروه به مراجع ذی ربط ارسال شد.

در ادامه شرح اقدامات کارگروه، در رابطه با 10 مورد قرارداد بالاقدام با وجود پیشرفت کار صد درصدی عنوان شد: این موضوع 
پس از بررســی کارگروه طی نامه شــماره 94-1467 مورخ 94/12/10 به مدیرکل دفتر بررسی های مالی و بازرگانی شرکت 
توانیر ارســال شــد. همچنین این گزارش می افزاید: در خصوص 12 مورد قرارداد، پس از بررسی مستندات و نقص پرونده این 
موضوع در فواصل مختلف به شــرکت مورد نظر اعالم و به علت خودداری از تکمیل اطالعات قراردادهای مزبور از دستور کار 
کارگروه خارج شدند. عالوه بر این در خصوص 19 مورد قرارداد، که درخواست ادامه با حصول شرایط برد برد را داشتند، پس از 
بررسی کارگروه و وارد دانستن درخواســت ها این موضوع طی نامه شماره 94-1472 مورخ 94/12/12 به معاون وزیر نیرو 

در امور برق و انرژی منعکس شد.
در پایان این گزارش ضمن اشاره به تعیین تکلیف 26 مورد قرارداد با درخواست خاتمه عنوان شده است: پس از بررسی مستندات 
از سوی کارگروه، درخواست مطروحه طی نامه شماره 1505-94 مورخ 94/12/22 به معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 

منعکس شد و در نهایت پس از برگزاری هشت جلسه پرونده کارگروه قراردادهای متوقف در فاز اول به پایان رسید.
الزم به ذکر است اصل نامه های  نامبرده در متن این گزارش از طریق لینک درج شده از سایت سندیکا قابل دستیابی خواهد بود. 

در دستور کار کارگروه قراردادهای متوقف قرار گرفت

انعکاس عدم رسیدگی مقامات به قراردادهای متوقف

کارگروه قراردادهای متوقف سندیکا روز سه شنبه یازدهم خرداد ماه سال جاری با هدف پیگیری اقدامات الزم جهت حل و فصل 
موضوع 79 فقره قرارداد متوقف تشکیل جلسه داد. 

در این راستا نظر به بررســی های صورت گرفته در خصوص مکاتبات واصله از سوی شرکت توانیر و و عدم اقدام موثر در مورد 
این قراردادها طی نامه های ارسالی از سوی کارگروه به آن سازمان، مقرر شد با ارسال نامه ای خطاب به مدیر عامل شرکت توانیر 

درخواست اقدامی عاجل در این خصوص صورت پذیرد.
عالوه بر این در نشست مزبور ضمن اشاره به عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی شرکت توانیر به اقدامات کارگروه که مراتب آن 
پیش از این در حضور مدیر کل دفتر بررسی های مالی و بازرگانی شرکت توانیر مطرح شده بود، با عنایت به اعالم این مقام مبنی 
بر مکاتبه با مقام عالی وزارت نیرو در خصوص طرح اقدامات صورت گرفته و ارســال نامه مذکورر، مقرر شد نظر به ارجاع نامه 

به مدیرعامل شرکت توانیر درخواست جلسه  ای با وی در خصوص حل مشکالت مطرح شده در دستور کار کارگروه قرار گیرد.
گذشــته از این با توجه به عدم اقدام مناسب شــرکت توانیر در خصوص 79 فقره قرارداد متوقف و نظر به پیگیری های چند ساله 

سندیکا مصوب شد این موضوع در اولین نشریه ستبران منعکس شود.

در کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا صورت پذیرفت

بررسی مسائل تامین اجتماعی اعضا با حضور مشاوران مستقر در سندیکا

هیات رییسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا چهارم خرداد ماه سال جاری در محل سندیکا تشکیل جلسه داد. 
در ابتدای این نشست ضمن بحث و بررسی قراردادهای تیپ مهندسی خرید که پیش از آن در کمیته حقوقی سندیکا تهیه شده بود، 
مقرر شد هر یک از اعضای هیات رییسه این کمیته پس از مطالعه قرارداد به ارائه نقطه نظرات خود تا جلسه آتی کمیته بپردازند. 

در ادامه این جلســه با حضور آقای آریاپور مشاور سازمان تامین اجتماعی مستقر در سندیکا مذاکراتی در خصوص جریمه های 
دیرکرد، قراردادهای خرید و فروش مورد اعالم به ســازمان تامین اجتماعی و سایر موارد مربوط به بیمه شرکت های خصوصی 
صورت پذیرفت که پس از دریافت توضیحاتی مبســوط، اعالم نظر کارشناسی مشاور سازمان تامین اجتماعی به هیات رییسه 

کمیته در رابطه با یک نمونه از قراردادهای مهندسی خرید در دستورکار قرار گرفت.

اخبـــــــار



79

در نشست کمیته تخصصی مهندسین مشاور سندیکا با معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر مطرح شد

 تخصص گرایی راه حل جلوگیری از گسترش مشاوران کم عمق

کمیته تخصصی مهندسین مشاور هفدهم بهمن ماه سال گذشته اقدام به برگزاری نشستی با حضور دکتر حقی فام معاون هماهنگی 
توزیع شــرکت توانیر در محل سندیکا کرد. در این نشست عالوه بر اعضای هیات رییسه کمیته مهندسین مشاور برخی اعضای 
هیات مدیره سندیکا به همراه دبیر سندیکا و معاون کمیته های این تشکل، همچنین دبیر و یکی از اعضای کمیته کاهش تلفات و 

افزایش بهره وری حضور داشتند.
در ابتدای این نشست ضمن خوش آمد گویی  و معرفی حضار توسط دبیر سندیکا، دکتر عربانی رییس کمیته مهندسین مشاور به 
ارائه مطالب مبسوطی در معرفی کمیته مهندسین مشاور سندیکا و نقش و حضور مهندسین مشاور در  شرکت های  توزیع کشور 
پرداخت و بر نقش تاثیر گذار مهندسین مشاور در فرایند ارتقاء شبکه توزیع تاکید کرد. وی در ادامه تصریح کرد: با تعامل بیشتر و 

بهتر این نقش می تواند بیش از گذشته نیز تاثیر گذار باشد.
عربانی با بیان این مطلب ضمن بحث در خصوص چالش های قراردادی بخش توزیع با شرکت های مهندسین مشاور خاطر نشان 
ساخت: گرچه انتخاب مشاور از طریق مناقصه اصولی نیست اما شرکت های توزیع آن را به طور سلیقه ای اجرا کرده و بعضا نفرات 
دســتگاه نظارت را نیز خود تعیین و معرفی می کنند. همچنین دیده شده که از پرداخت پیش پرداخت ها نیز توسط این شرکت ها 

خودداری می شود.
غیاث الدین در ادامه با ابراز خرســندی از نگاه اســتراتژیک کنونی به حوزه توزیع، جهت تعامــل و همکاری کمیته ها و اعضای 
سندیکا برای رفع نیاز های شــرکت های توزیع اعالم آمادگی کرد و افزود: شرکت های مهندسی مشاور سندیکا  نیز کامال جهت 

همکاری مشترک آمادگی دارند. 
در بخش دیگری از این نشســت مهندس فارسی عضو هیات مدیره ســندیکا ضمن بیان مطالبی در خصوص جایگاه مهندسین 
مشاور و اثرات مثبت و منفی مطالعات و فعالیت های آنان، اثرات مخرب برخی از اقدامات مشاورین بر فعالیت پیمانکاران را 
در فرایند اجرا یادآور شد. وی در این رابطه ضمن انتقاد از مهندسین مشاور نوظهور که با حداقل قیمت برنده مناقصات مشاوره 
در پروژه ها می شوند خواستار توجه جدی به این موضوع شد و تصریح کرد: در این موارد جبران کار با تحمیل هزینه های هنگفت 

بر پیمانکاران خاتمه می یابد. 
 بر همین اســاس دکتر حقی فام پس از طرح  موضوعات مختلفی در خصوص فضای کســب وکار و جایگاه مهندسین مشاور در 
شــبکه توزیع، از شکل گیری دو کمیته در این ارتباط در معاونت هماهنگی خبر داد و افزود: یکی از کمیته ها متشکل از مشاورین 
صاحب نامی اســت که با نگاهی نقادانه موضوع عدم استقبال از بحث مشــاوره را در بخش توزیع مورد توجه قرار می دهند. وی 
همچنین در خصوص دومین کمیته اظهار داشت: این کمیته متشکل از مدیران شرکت های توزیع است که به مقوله تثبیت جایگاه 
مشــاوران در شــبکه توزیع از نگاه کارفرمایی می پردازند ودر آینده نزدیک حاصل کار دو کمیته مــورد جمع بندی قرار خواهد 

گرفت.  
معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر در ادامه اظهار داشت: تعریف جایگاه مهندسین مشاور  از اولین امور در نگاه استراتژیک 
توزیع است. وی در این رابطه با اشاره به خلع ید از مهندسین مشاور در تعداد زیادی از قراردادها و متوقف شدن آن ها در مرحله 
صفر،  مواردی چون نظارت بر نوع قراردادها توسط سازمان های ناظر، قیمت قراردادها و پرداخت پیش پرداخت را از عوامل این 

امر برشمرد و آن را موجب آشفته  شدن اوضاع  دانست. 
حقی فام با بیان این مطلب از نمایندگان ســندیکا جهت حضور در جلســات جمع بندی دو کمیته دعوت به عمل آورد  و در ادامه 
به طرح چالش های مختلفی پرداخت که از آن جمله امکان بهره مندی از مهندســین مشاور ماموریت محور و متخصص محور در 
بخش های مختلف توزیع، برای مثال مشاورین ICT، مهندسین مشاور MIS و یا مهندسین مشاور شبکه هوشمند بود. وی نتیجه 
این عمل را تخصص بیشتر و کارایی بهتر مهندسین مشــاور ذکر کرد و افزود: با تخصص گرایی از گسترش مهندسین مشاور کم 

 عمق  نیز جلوگیری به عمل می آید. 
عالوه بر این مهندس مهین از شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان )منا( در زمینه کارهای مهندسین مشاور در شبکه توزیع 
با ذکر نمونه هایی از مشــکالت و نارســایی های این حوزه مطالبی را بیان کرد و خواستار  تعریف انتظارات از مهندسین مشاور 
شد تا این شــرکت ها بتوانند توانمندی های خود را ارتقاء دهند. وی همچنین با اشــاره به آنکه مهندسین مشاور منشور اخالقی 
هستند اذعان داشت: شبکه توزیع نیاز به هوشمندسازی مغز افزاری دارد و سندیکا نیز در این زمینه می تواند سطح توان تخصصی 

مهندسین مشاور را ارتقاء دهد. 
در ادامه مهندس عباس زاده عضو کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری سندیکا ضمن بیان مطالبی در ارتباط با آمار و اطالعات 
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غیر واقعی در مورد اقدامات انجام شده در زمینه کاهش تلفات، اظهار کرد: انتشار آمار و اطالعات صحیح و دانش روز نیاز مبرم 
فعالیت در این حوزه اســت وی همچنین با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی هوشمندانه اذعان داشــت: ایجاد اعتماد بین کارفرما 
)شرکت های توزیع( و مهندسین مشاور و تعریف نیازهای جدید توسط کارفرما و همکاری کمیته مهندسین مشاور برای ارتقا و 

تربیت و توانمندسازی می تواند گره گشا باشد. 
عالوه براین طی این نشست ضمن مطرح شدن مطالبی در خصوص طوالنی بودن فرایند تصمیم گیری که توامان باعث منسوخ 
شــدن طرح مهندسین مشاور و نیز انصراف ســرمایه گذار از انجام سرمایه گذاری می شــود تصریح شد اعمال فشار بر مهندسین 
مشاور از طریق ضبط ضمانت نامه و به موقع پرداخت نکردن حق الزحمه آنان از روش های غیر اصولی بوده و به منظور پیشرفت 
کشور نیاز به اصالح چنین مکانیزم هایی اســت. در این راستا همچنین بر تغییر فرهنگ بستن قرارداد با مهندس مشاور با مبالغ 

نازل تر که نتیجتا در بخش پیمانکاری هزینه های بیشتری را تحمیل خواهد کرد، تاکید شد.
دکتر حقی فام در پاســخ به موضوع کاهش تلفات عنوان کرد: در حوزه نیروگاه بعضی از نیروگاه با راندمان 18 درصد مشــغول 
فعالیت هستند و ضرورت تامین انرژی برق مانع از تعطیلی نیروگاه شده است. وی افزود: تحت هر شرایطی باید از بروز خاموشی 
پرهیز کرد و به همین جهت در شبکه توزیع نیز در مورد کاهش تلفات فعالیت هایی از نظر فنی و غیر فنی انجام شده اما هنوز نیاز 

به انجام کارهای بیشتری است. 
معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر در ادامه ضمن اســتقبال معاونــت مربوطه از راهنمایی  فکری و همکاری شــرکت های 
مهندسین مشاور در زمینه استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید در بخش تلفات اظهار داشت: به منظور اخذ مجوزهای الزم 
از شورای مشــاورین در حوزه های مختلف از جمله نظارت، طرح جامع، ماده 12، کاهش تلفات و... راهنمایی فکری مهندسین 

مشاور مورد نیاز خواهد بود. 
در ادامه مهندس امجدی عضو هیات رییسه کمیته مهندسین مشاور به نقش مشاور حتی در فعالیت های سازمانی از جمله مشاور 
مالیاتی اشاره کرد و در این راســتا به ذکر تجربیات این مشاوران در جهت تامین منافع سازمان پرداخت. وی در نهایت بر ایجاد 

فضای تفاهم و همکاری مشترک بین کارفرما و مهندسین مشاور تاکید کرد.
در پایان از ســندیکا تقاضا شــد که ضمن تهیه و ارائه مدل همکاری، دستور کار  آن را مشــخص کند. همچنین مقرر شد نماینده 
سندیکا در جلسات کمیته مشــاورین وکارفرمایی معاونت هماهنگی جهت تهیه و ارائه پاسخ های مناسب به سواالت مورد نظر 

دکتر حقی فام حضور یابد. 

در دستور کار کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو قرار گرفت

رعایت حداقل های تعیین شده در میثاق نامه کمیته

کمیته ســازندگان یراق آالت انتقال نیرو روز سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال گذشــته در حالی تشکیل جلسه داد که بررسی و 
هم فکری در خصوص ارائه قیمت های فهارس بهای فصل 11 یراق آالت پست در دستور کار کمیته قرار گرفت. 

در ابتدای این جلسه اشــرفی ابیانه  نماینده شرکت نوین انتقال ایرانیان به عنوان عضو جدید کمیته، چکیده ای از فعالیت شرکت 
خود را به استحضار اعضای کمیته رساند.

اعضای کمیته باتوجه به عمومی بودن مباحثی چون مقوله مطالبات اعضا، مالیات و بیمه و قرارداد تیپ و عدم نیاز به  هدف گذاری 
در این موارد، با اشــاره به میثاق نامه کمیته ضمن تاکید بر حفظ ســالمت شــرایط کار اعالم داشــتند که در حال حاضر رعایت 
حداقل های تعیین شده در میثاق نامه مذکور برای کلیه اعضا الزامی است و در صورت ضرورت تجدیدنظر در میثاق نامه، اعضای 

کمیته می توانند با حفظ میثاق نامه فعلی نظرات و پیشنهادهای اصالحی خود را در جلسه آتی کمیته  مطرح کنند.

در خواست کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو از دبیر سندیکا

تالش برای جلوگیری از افزایش تعرفه نبشی های فوالدی

کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو روز یکشنبه بیستم دی ماه سال گذشته طی برگزاری نشستی با حضور اعضای هیات رییسه 
این کمیته، ضمن ارائه گزارشی از کمیته های عمومی سندیکا، علی الخصوص کمیته حقوقی و قراردادها، به بحث و تبادل نظر در 
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خصوص اهم موضوعات روز مربوطه پرداخت.
بر همین اساس به نامه ارسالی مدیر عامل شرکت توانیر در خصوص پیمان های EPC و PC و  پیوست ها، موافقت نامه،  شرایط 
عمومی و شرایط خصوصی پیمان های EPC و PC  برای کارهای صنعتی وهمچنین نکاتی مرتبط با نحوه تکمیل اسناد ذکر شده 
و سه فقره دستورالعمل مربوط به مابه التفاوت نرخ فلزات، مابه التفاوت نرخ ارز و تعدیل کارهای نصب و راه اندازی پرداخته شد. 
در این راســتا پس از قرائت موارد فوق الذکر در جلسه کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو، از اعضای کمیته درخواست شد که 
در انجام  آن دســته از معامالت با وزارت نیرو که بودجه آن از محل اعتبارات غیر عمرانی تامین می شود، مراتب مذکور مد نظر 
قرار گیرد. همچنین مهندس فارسی با اعالم نهایی شدن فرمت قرارداد تیپ در کارگروه سندیکاتوانیر از مبادله این قرارداد تاپایان 

سال 94 خبر داد.
 در ادامه نامه مورخ 94/10/2 ســندیکا در مورد قراردادهای متوقف شده اعضای کمیته مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر 
در مورد جوانب مختلف آن توسط اعضای کمیته، تسریع در ارائه گزارشی دراین زمینه توسط سندیکا به مهندس فالحتیان معاون 

وزیر نیرو در امور برق و انرژی و پیگیری آن تا اخذ نتیجه مورد تاکید قرار گرفت.
عالوه بر این در راستای بحث و بررسی موضوع تعرفه های گمرکی، پس از قرائت نامه دبیر سندیکا با موضوع درخواست اعالم 
نظرات و پیشــنهادهای کمیته ها در خصوص تعرفه، عنوان شد: نظر به اطالع اعضای کمیته ســازندگان دکل های انتقال نیرو از 
اقدامات انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برای افزایش تعرفه فوالد در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز توافق انجام شده 
در این مورد از دبیر ســندیکا درخواست می شود در مورد جلوگیری از افزایش تعرفه نبشــی های فوالدی مورد نیاز دکل سازان 

سریعا به نحو مقتضی اقدام فرمایند.

در جمع سازندگان یراق آالت توزیع مطرح شد

احیاء کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت سندیکا

 جلســه کمیته سازندگان یراق آالت توزیع بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در حالی برگزار شد که عالوه بر ارائه گزارش 
نمایندگان تعیین شــده کمیته در کمیته های عمومی، اقدامات انجام شده در مورد تهیه و تدوین مشخصات فنی محصول، انتشار 

وندور لیست و قرارداد تیپ در حضور اعضا تبیین شد.
در ابتدای جلسه چکیده ای توسط مهندس بروجنی رییس کمیته ســازندگان یراق آالت توزیع در خصوص مطالب مطروحه در 
نشست روسای کمیته های سندیکا به تاریخ بیست وپنجم اردیبهشت ماه ارائه شد. بر همین اساس موضوع احیای کمیته ارزیابی 
و تشخیص صالحیت سندیکا، توافقات به عمل آمده با دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر مبنی بر فراهم سازی امکان حضور 
نماینده سندیکا در شورای ارزیابی و تشخیص صالحیت و نیز در تعیین تعرفه های آزمایشگاهی، به استحضار اعضای حاضر در 

جلسه کمیته رسید. 
عالوه براین مطابق اعالم رییس کمیته بر اســاس تصمیم اخذ شده در جمع روسای کمیته های سندیکا مقرر شد قوانین، مقررات 
و آیین نامه های مربوط به ارزیابی مورد جمع آوری قرار گرفته و پس از بررســی و طرح در کمیته ارزیابی و تشخیص صالحیت 

سندیکا از مراجع ذی ربط انجام ارزیابی توسط خود سندیکا درخواست خواهد شد. 
در ادامه این نشست کمیته سازندگان یراق آالت توزیع، در رابطه با انتشار وندور لیست توسط شرکت توانیر نامه پاسخ  مهندس 
فرحناکیان مدیر کل دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر در جمع اعضای کمیته قرائت شد که مبنای آن نتایج ارزیابی صالحیت 

تامین کنندگان یراق آالت توزیع پس از تایید معاونت تخصصی و کمیته فنی بازرگانی توانیر منتشر خواهد شد.
 مضاف بر این در مورد ابالغ قرارداد تیپ توســط شرکت توانیر اعالم شــد که پیگیری  ابالغ قرارداد تیپ هنوز در دست اقدام 
است. همچنین با طرح موضوع تهیه و تدوین مشــخصات فنی محصول مقرر شد در جلسه آتی کمیته نتیجه اقدامات انجام شده 

برای اخذ نظرات و پیشنهادات اصالحی و تکمیلی در اختیار اعضای کمیته قرار گیرد.
در بخش دیگری از این جلســه از اعضای کمیته درخواست شد که پیشــنهادات و نظرات خود را در مورد نحوه و شرایط حضور 

نماینده کمیته در شورای ارزیابی فنی بازرگانی توانیر تال جلسه آتی کمیته اعالم نمایند.
در ادامه نامه های تهیه شده توســط مهندس فکار نایب رییس کمیته نیز مورد قرائت و با اعمال اصالحات پیشنهادی مورد تایید 
قرار گرفت. شایان ذکر است مفاد این نامه ها بر اساس مصوبات قبلی کمیته در خصوص نقد و بررسی بیست و یکمین کنفرانس 
شــبکه های توزیع نیروی برق و اقدام مردود برخی از شــرکت ها مبنی بر فروش محصوالت فاقد تاییدیه به شرکت های توزیع 

نیروی برق با اخذ یک تایپ تست و یا گواهی کیفیت از توانیر تهیه شده است.
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همچنین ضمن قرائت نامه وزیــر صنعت، معدن و تجارت به وزیر نیرو، موضوع دعــوت از تولیدکنندگان تجهیزات داخلی در 
برگزاری مناقصات به اطالع اعضا رسید. جز این پیشنهاد دبیر ســندیکا در خصوص استفاده اعضای سندیکا از برند سندیکا در 
مکاتبات مطرح و از اعضا خواسته شــد در این مورد اقدام کنند. در پایان، دستور جلســه مربوط به تشکیل کارگروه مطالبات و 

انتخاب اعضای این کارگروه به جلسه آتی کمیته موکول شد.

انتظار یراق سازان از برنامه های هیات مدیره سندیکا در سال جاری

پیگیری مطالبات و تمرکز بر پیگیری انتشار وندورلیست یراق آالت توزیع

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع سندیکای صنعت برق ایران سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در حالی تشکیل جلسه داد که 
مقوالتی چون پیگیری در دستور کار کمیته قرار داشت.

در ابتدای جلسه مهندس فکار نایب رییس کمیته و رییس هیات مدیره شرکت آراد  کاوش  پی به طرح و بررسی درخواست اخیر 
شــرکت توزیع نیروی برق مازندران از تولیدکنندگان یراق آالت جهت معرفی محل کارگاه و ابزار تولید پرداخت. بر این اساس 
با توجه به فعالیت های سالیان گذشته کمیته یراق ســازان برای اخذ تایید صالحیت ها و به طبع آن پیگیری انتشار وندورلیست 
شرکت توانیر مقرر شد در جهت آگاهی و اصالح رویه شرکت های توزیع نیروی برق وصول پاسخ نامه سندیکا از دکتر حقی فام، 

پیگیری شود. 
در ادامه مهندس فکار با اشاره به پیگیری های به عمل آمده از شــرکت توانیر جهت انتشار وندورلیست یراق سازان توزیع اظهار 
داشت: اقدامات شرکت توانیر در حال حاضر بیشــتر داخلی بوده و تولیدکنندگان یراق آالت را شامل نمی شود. بنابراین انتشار 
وندور لیست در سه یا چهار ماه آینده صورت خواهد گرفت. همچنین در خصوص چگونگی ابالغ قرارداد تیپ خرید مقرر شد این 

امر توسط دبیرکمیته مورد پیگیری قرار گیرد. 
عالوه بر این نظر به اینکه برخی شرکت ها یا فروشندگان با استفاده از ترفند اخذ تنها یک تایپ تست و یا گواهی کیفیت اقدام به 
فروش سایر اقالم یراق آالت خودکه فاقد گواهی میباشد مینمایند با تصویب کمیته مقرر شد نامه ای در  این خصوص توسط نایب 

رییس کمیته جهت اطالع  رسانی تهیه و از طریق سندیکا به شرکت توانیر ارسال شود. 
در این جلسه مقرر شد تشکیل کارگروه مطالبات در دستور کار کمیته قرار گیرد و همچنین طی نامه ای کمیته خواستار پیش بینی 

تریبون آزاد به منظور انعکاس مسائل و مشکالت خود در کنفرانس ها شود. 
در بخش دیگری از این نشست ضمن طرح برنامه های اجرایی ســال 95 مصوب هیات مدیره در تاریخ بیست و دوم فروردین 
ماه، مقرر شــد عالوه بر برنامه های فوق الذکر، برنامه های کمیته یراق سازان مبنی بر پیگیری مطالبات شرکت های عضو کمیته و 
تمرکز بر پیگیری انتشار وندورلیست یراق آالت توزیع و جلوگیری از اقدامات غیر متعارف شرکت های توزیع نیروی برق در 
مناقصات و استعالم های خرید که بر خالف مقررات و رویه های سازمان های باالتری همچون شرکت توانیرصورت می گیرد از 

موارد پیشنهادی کمیته به برنامه های سندیکا در سال جاری بود.

به پیشنهاد هیات مدیره شعبه خراسان مقرر شد

تشکیل کارگروه انرژی در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی

رییس و اعضای هیات مدیره ســندیکای صنعت برق شــعبه خراسان روز چهارشنبه هشتم اردیبهشــت ماه سال جاری اقدام به 
برگزاری نشستی با مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان رضوی در محل این اتاق کردند.

در این نشست صمیمی اعضای هیات مدیره ضمن عنوان مطالبی پیرامون مشکالت مبتالبه در حوزه صنعت برق، در خصوص 
موارد مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

برهمین اساس در خالل این نشست پیشنهاد سندیکا جهت تشــکیل کارگروه انرژی در محل اتاق بازرگانی استان مورد تایید و 
استقبال مهندس شافعی قرار گرفت و مقرر شد مطابق اعالم ریاست اتاق بازرگانی مراتب پیگیری و اقدام شود. همچنین 

در رابطه با حمایت های مالی از طرح های پژوهشــی و تحقیقاتی در حوزه صنعت برق، اتاق بازرگانی ضمن استقبال و قدردانی، 

اخبارشعب
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آمادگی خود را جهت دریافت این گونه طرح ها از اعضای سندیکا اعالم داشت.
در بخش دیگری از این نشســت پیشنهاد شد در جهت استفاده بیشتر از نقطه نظرات و پیشنهادهای سندیکا در شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی استان، ضمن دعوت از پیشنهاد دهنده جهت حضور در جلسات مربوطه، به منظور رفع موانع کسب وکار 

و تسهیل در فعالیت های اقتصادی درحوزه صنعت، سندیکا از این طریق مشارکت فعالی با این شورا داشته باشد.

بازدید استاندار خراسان رضوی از دو شرکت عضو شعبه خراسان سندیکا

دو شرکت عضو سندیکای صنعت برق خراســان در دیدار اخیر علیرضا رشیدیان اســتاندار خراسان رضوی از شهرك صنعتي 
فناوري هاي برتر این استان مورد بازدید قرار گرفتند. 

در این دیدار که مدیر کل امور مالیاتی خراســان رضوی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی این استان، استاندرا را همراهی 
می کردند از ســه واحد تولیدی مستقر در شــهرک فن آوری های برتر بازدید شد که شرکت صانع شرق به مدیریت عامل مهندس 
شادمان عضو هیات مدیره ســندیكاي صنعت برق ایران و رییس هیات مدیره شعبه خراســان و نیز واحد صنعتي دنا الكتریك 

ایرانیان دیگر عضو این سندیکا در میان آن ها بودند.
گفتنی است در حاشیه این بازدید جمعی از مدیران واحدهای صنعتی با مدیرکل امور مالیاتی استان مالقات کردند و دیدگاه ها و 

نظرات خود را در خصوص مشکالت جاری بخش صنعت بیان داشتند.

اخبـــــــار

فراخوان شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
برق مشهد

شعبه خراسان ســندیکای صنعت برق ایران مطابق روال سال های گذشته جهت 
برگزاری یازدهمین نمایشــگاه بین المللی برق، الکترونیک و تجهیزات وابسته 

اقدام می کند.
در این نمایشگاه که سی ام تیرماه لغایت دوم مرداد ماه سال جاری در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر خواهد بود، جمعی از  مدیران ارشد صنعت 
برق و انرژی و مدیران شرکت های توزیع کشور به دعوت شرکت توزیع نیروی 

برق مشهد، همچنین هیاتی تجاری از کشور هندوستان حضور خواهند داشت.
بر همین اساس در این رویداد هماهنگی الزم جهت مشارکت شرکت های عضو 
در مکانی مستقل توسط شعبه خراسان به عمل آمده است که در صورت افزایش 

متقاضیان امکان تخصیص فضای بیشتر به سندیکا نیز میسر خواهد بود.
 در این راســتا سندیکای صنعت برق خراســان از عالقه مندان خواهشمند است 
جهت بهره مندی از فرصت پیش رو و کسب اطالعات تکمیلی به منظور رزو غرفه 

با اعالم متراژ درخواستی، طریق دبیرخانه شعبه خراسان سندیکا اقدام فرمایند.
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اخذ عنوان دانش بنیان صنعتی توسط شرکت سامانه های 
نوین افرا

شــرکت ســامانه های نوین افرا جهت تولید داخلی کلیه مواد اولیه مورد استفاده در ساخت 
مقره های ســیلیکونی با اخذ تاییدیه از شــورای ارزیابی توانیر و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری، حائز عنوان دانش بنیان صنعتی در این زمینه شد. 
گفتنی است این شرکت در زمینه تولید عایق های سیلیکونی خطوط هوایی با تولید میله های 
فایبرگالس و کامپوند ســیلیکون، فعالیت دارد و از سال 1390، با تولید کامپوند سیلیکون 

مصرفی و میلۀ کامپوزیتی به کار رفته در ســاخت مقره های تولیدی خود در بومی ســازی 
صنعت عایق کشــور، بــا ایجاد ارزش افــزوده داخلی بیش از 90 درصد پیشــتاز اســت. 
محصوالت این شرکت با نام تجاری "ولتاژ" )VOLTAGE(، در میان شرکت های توزیع 

نیروی برق، مهندسین و پیمانکاران شناخته می شود.

انتخاب کابل ابهر و آلومتــک در برندهای برترصنعت 
آلومینیوم

دو شــرکت عضو ســندیکای صنعت برق ایران در اختتامیه چهارمین کنفرانس بین المللی 
آلومینیوم ایران بــه عنوان برندهای برتر صنعت آلومینیوم ایران در ســال 1394 برگزیده 

شدند.
در این کنفرانس که به همت مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران )IARC( و ایمیدرو روزهای 
بیست ودوم و بیست  وسوم اردیبهشت ماه ســال جاری در محل هتل المپیک تهران برگزار 
می شد، از 10 شرکت برتر در بخش های مختلف به عنوان برند برتر صنعت آلومینیوم تقدیر 
شد که شرکت سیم و کابل ابهر به مدیریت  مهندس علیرضا کالهی، در بخش کابل آلومینیوم 
و شــرکت آلومتک به مدیریت مهنــدس داریوش روحی، در بخــش هادی های پرظرفیت 

آلومینیوم از جمله برگزیدگان این کنفرانس در بخش صنعت برق بودند. 
گفتنی اســت اهداف اصلی برگزاری این کنفرانس ارائه و بحث پیرامون پیشرفت های اخیر 
در مورد آلومینیــوم و ارائه تغییرات رخ داده در حوزه تکنولــوژی بود که طی آن جنبه های 
تولید، فراوری، ساخت، ساختار و خواص و کاربردهای مهندسی آلومینیوم نیز مورد بررسی 

قرار گرفت.

سمینار علمیـ  تخصصی طراحی سیستم های اتوماسیون 
صنعتی برگزار شد

    سمینار تخصصی اصول طراحی سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی مبتنی بر PLC  و  
DCS" 27 بهمن ماه به همت دپارتمان آموزش شرکت پارت کنترل برگزار شد.

  در برگزاری این ســمینار تخصصی که با هدف توانمندســازی مدیران و مهندســان جهت 
طراحی سیستم های کنترل جهت ارتقای کیفی پروژه ها و بهبود روند تعریف پروژه برگزار 

شد و به مدت 3 ساعت و نیم به طول انجامید، انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی و 
انجمن کارفرمایی تانیر و سندیکای صنعت برق نیز همکاری داشتند.

در بخش ابتدایی ســمینار بهنام تقدسی، مشاور ارشد شــرکت پارت کنترل و عضو هیات 
 ،DCS و PLC علمی دانشگاه امام رضا علیه السالم با معرفی سیستم های کنترل مبتنی بر
به تفاوت های اصلی آن ها پرداخت و در ادامه با طرح هفت ســوال اساســی، شــاخص های 

عملیاتی را برای انتخاب نوع سیستم کنترل مطرح کرد.
در بخش بعدی ســمینار مرتضی نوروزی، معاونت فنی شرکت پارت کنترل مباحثی را در 

زمینه چالش ها و راهبردهای موجود درحوزه طراحی سیستم های کنترل مطرح کرد.
    وی به برخی از روش های مرسوم و نامطلوب تعریف پروژه اشاره کرده و ضمن پرداختن 
به به معضل نادیده گرفتن جایگاه طراحی مهندســی واصول آن، اسناد فنی کامل در طراحی 

پروژه های برق و اتوماسیون را یادآور شد. 
نوروزی با برشمردن عوارض نامطلوب نداشتن طرح و اسناد فنی، تنها راهکار بهینه به لحاظ 

هزینه و زمان را طراحی و تنظیم اسناد بر اساس استاندارد ها عنوان کرد.
      معاونت فنی شرکت پارت کنترل با معرفی برخی استاندارد های الزم برای طراحی پروژه 

ها به تبیین الزامات عملی این استانداردها پرداخت.
مرتضی نوروزی در ادامه قواعد تنظیم مدارک الزم برای اســناد فنی پروژه ها و مناقصه را 

بیان کرده و به طرح جزئیات بیشتر در خصوص ضرورت هر یک از این اسناد پرداخت. 
وی در پایان نحوه نظارت و مدیریت پروژه های برق و اتوماســیون و الزامات تســت های 

FAT و SAT را توضیح داد.

توسط مدیرعامل توانیر در شرکت الکترونیک افزارآزما

افتتاح اولین آزمایشــگاه تســت کنتورهای هوشمند در 
کشور 

همزمان با روز مهندس، چهارشــنبه پنجم اســفند ماه 1394، نخســتین آزمایشگاه تست 
کنتورهای هوشمند با هدف رفع نیاز از وابستگی خارجی به کشورهای دارای این تکنولوژی، 
توسط مهندس آرش کردی مدیرعامل توانیر، در محل کارخانه شرکت الکترونیک افزارآزما 

افتتاح شد.
بر همین اســاس شــرکت الکترونیک افزارآزما در راستای توســعه دانش فنی، ادامه روند 

اخبار رشکت های عضو
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اخبار رشکت های عضو
پیشرفت روز افزون و برطرف کردن نیاز کشور به کنتورهای هوشمند، پس از طی چند سال 
کار تحقیقاتی ضمن دستیابی به دانش فنی صد در صد داخلی در تولید کنتورهای هوشمند، 

موفق به تجهیز اولین آزمایشگاه تست کنتورهای هوشمند در کشور شد. 
 الزم به ذکر است این آزمایشگاه از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری برای تست کنتورهای 

هوشمند در داخل کشور و حتی منطقه منحصر به فرد بوده است.

توسط شرکت الکترونیک افزارآزما برگزار شد
اولین سمینار و کارگاه آموزشــی کنتورهای هوشمند در 

عمان
شرکت  الکترونیک افزارآزما با علم و آگاهی از اهمیت باالی ارتقای دانش فنی کارشناسان 
و متخصصین صنعت برق کشور عمان پنجم بهمن ماه سال جاری اقدام به برگزاری سمینار 

و کارگاه آموزشی تخصصی در خصوص سیستم های نوین کنتورهای هوشمند AMI کرد.
در جهت هر چه بیشتر موثر بودن این رویداد، این شــرکت از دو ماه قبل شروع به برقراری 
تماس و اطالع رسانی به کلیه کارشناسان و متخصصین مربوط از شرکت های توزیع نیروی 

برق، وزارت انرژی و ... در سراسر عمان کرده بود.
در پی هماهنگی های به عمل آمده، این سمینار با حضور 28 نفر از افراد کلیدی و متخصصین 

این صنعت در ســالن کنفرانس یکی از هتل های شهر مســقط برگزار شد. حضور اکثریت 
مدعوین نشان دهنده استقبال خوب کارشناسان عمانی از این رویداد بوده است.

طبق نظرسنجی های صورت گرفته پس از ســمینار، رضایتمندی بسیار باالی حاضرین از 
جلسه و اظهار شگفتی آنان از توانمندی فنی و دانش باالی شرکت های ایرانی موجب افتخار 

و سربلندی این شرکت به نمایندگی از فعاالن صنعت برق ایران شد. 
گفتنی است شرکت الکترونیک افزارآزما به عنوان یک شرکت دانش بنیان ضمن دستیابی 
به دانش روز و آخرین فناوری های مربوط به انواع کنتورهای دیجیتال و هوشــمند نه تنها 
در پی تامین نیازهای داخلی کشــور، بلکه درصدد صادرات خدمات فنی و مهندسی در کلیه 

سطوح اعم از مشاوره، تامین و تجهیز برآمده است .
با توجه به اهمیت باال و روز افزون صادرات غیر نفتی برای کشور عزیزمان، صدرو خدمات 
فنی و مهندسی در افق سیاســت های کالن این شرکت قرار گرفته است و در این راستا نگاه 

ویژه ای به این موضوع معطوف شده است .
تولید انبوه انواع کنتورهای پیشــرفته برق )بیش از هفت میلیون دســتگاه تا کنون( مطابق 
آخرین استانداردهای بین المللی طی سالیان گذشته و اخذ رضایتمندی از عملکرد مطلوب 
محصوالت این شــرکت همزمان با افزایش ظرفیت تولید و افتتــاح خط تولید کنتورهای 
هوشــمند )AMI(  از عوامل اصلی رویکرد صادراتی محصوالت فوق به خارج از مرزهای 

ایران است.
از دیگر سو کشور عمان به عنوان یکی از همسایگان آبی جنوب ایران، با سرعت فراوانی در 
حال توسعه و پیشرفت به سوی صنعتی شدن و به روز رسانی زیرساخت ها و بسترهای الزم 
است. یکی از مهمترین اهداف این کشور تغییرات اساســی در سیستم های تولید، توزیع و 

اندازه گیری انرژی ) برق و آب ( است.
حســن روابط سیاسی و اقتصادی عمان و ایران این شــرکت را بر آن داشته است تا به بازار 
برق عمان به عنوان یکی از کشــورهای بازار هدف با پتانسیل باالی صادراتی نگاه ویژه ای 
داشته باشد. در این راستا از سال  1391 فاز مطالعاتی بازاریابی خارجی آغاز و با شرکت در 
نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسالمی ایران ) 1393 و 1394 ( و نمایشگاه بین المللی 
تخصصی آب و برق عمان )1394( ، فاز بازاریابی میدانی و حضور مســتمر در بازار هدف 

دنبال شد.
نتیجه این اقدامات گردآوری اطالعات مفید جهت نحوه ورود به بازار مذکور را فراهم آورده 
اســت و اخذ تاییدیه های فنی الزم بــرای ورود به بازار کنتورهای برق، در ســال 1393 با 

جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت. 

معاونت فناوري هاي اطالعات و ارتباطات مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري ریاست 
MAPCS جمهوری در بازدید از شركت مكو و سامانه

نشست با شركت هاي زیر مجموعه مپنا در راستای تحقق 
اهداف ملی

هیاتي متشكل از دبیر و كارشناســان كارگروه الكترونیك معاونت فناوري هاي اطالعات 
و ارتباطات مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري ریاســت جمهوري اســالمي ایران طی 
بازدیدی از شــركت مهندسي و ســاخت برق و كنترل مپنا ضمن آشــنایي با توانمندي ها و 
محصوالت این شــركت از پروژه هاي تحقیقاتي، برنامه هاي توســعه اي، سیموالتورهاي 
آموزشــي و ســامانه کنترل فرآیندی و اتوماســیون FCS/DCS بومی این شركت دیدن 
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خیر مقدم به اعضای جدید

كردند.
دكتر پورفرد دبیر کارگروه الکترونیک و مخابرات مرکــز همكاري هاي فناوري و نوآوري 
هدف از این بازدید را شناخت برندها و شركت هاي فعال در حوزه الكترونیك عنوان كرد و 
افزود: ما به عنوان دولت به دنبال این هســتیم تا با شناسایي شركت هاي موفق در این زمینه 
با مشكالت و مســائل آن ها آشنا شویم و با جهت دهي به سیاست ها، راهبردها و برنامه هاي 

كشور بتوانیم كسب و كار حوزه الكترونیك كشور را سامان داده و رونق ببخشیم.
دكتر پورفرد بحث كالن تر در این زمینه را مدیریت جهت دهي به برندهاي كشور برشمرد و  
اظهار داشت: مجموعه شركت هایي كه برند هستند و یا قابلیت برند شدن را دارند خیلي كم 
هستند. وي از گروه مپنا به عنوان یكي از این برندها نام برد كه این بخش از دولت )كارگروه 
الكترونیك( از دو منظر به آن نگاه مي كند. یك نگاه از باال به پایین است كه منظور ارتباط با 
مجموعه مدیران ارشد گروه است و نگاه دوم نشست با شركت هاي زیر مجموعه این گروه در 

حوزه هاي كامال تخصصي است.
دبیر کارگروه الکترونیک و مخابــرات مرکز همكاري هاي فناوري و نوآوري  این جلســه 
و بازدید از شــركت مكو را در راســتاي نگاه دوم برشــمرد و گفت: ما به دنبال آشنا شدن با 
مجموعه مكو هســتیم تا بتوانیم با استفاده از ابزارهاي گوناگون و اطالع رساني مناسب، این 
جهت دهي را به ســمت اهداف ملي سوق دهیم. وی در توضیح این مطلب تصریح کرد:  این 
بدان معنا است که بتوانیم یك بازي برد-برد طراحي كنیم تا هم شركت ها بتوانند خودشان را 
پیش ببرند و هم به واســطه مالیاتي كه این شركت ها می پردازند، یا از طریق جذب نیروهاي 
انســاني متخصص و یا از محل بازارهاي جهاني كه ایران می تواند به واســطه صادرات بهره 

ببرد، كشور برنده باشد.
در ادامه مدیر توســعه بازار شركت مكو با اشاره به وجود هسته هاي مختلف متولي این امور 
در دولت، و گاه محو تدریجي تولیدكنندگان داخلي در سایه سیاست هاي حمایتي اتاق هاي 
بازرگاني از تولیدكنندگان فعال در حوزه تحقیق و توسعه، كه بعضا كاالهایي مرغوب تر و با 
كیفیت از كاالهاي وارداتي نیز تولید كرده اند، خواســتار سیاست گذاري دولت در خصوص 
حمایت از ســامانه MAPCS و محصوالت از این دست شــد. وي با اشاره به ویژگي هاي 
این سامانه عنوان كرد: ما محصولي داریم كه منحصر به فرد است و اگر از آن درست حمایت 
شود براي كشــور افتخار به دنبال خواهد داشت و در سایه آن شركت هاي دیگري نیز متنفع 

خواهند شد.
سپس واحدهاي تولید و تست، آزمایشگاه تحقیق و توسعه و خط تولید بوردهاي الكترونیك 

مورد بازدید این هیات قرار گرفت.
در بازدید از سامانه MAPCS شرح كاملي از سخت افزار، نرم افزار و مزایاي این سامانه در 
قالب یك پرزنت تخصصي ارائه شد و ضمن ارائه گواهینامه هاي اخذ شده براي محصوالت 

این سامانه، به پرسش هاي مطروحه پاسخ داده شد.
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 1.  شرکت یراق گستر شبکه
به مدیریت: جناب آقای سهیل دارا

زمینه فعالیت: تولید کننده یراق خط 20 و 33 کیلو ولت  
تلفن: 9-56585697-021/ نمابر: 021-56585699 

 2.  شرکت ان آر الکتریک پارسه
به مدیریت: جناب آقای لی کا

زمینه فعالیت: نمایندگی فروش و پس از فروش - تولید کننده سیستم های حفاظتی
تلفن: 22129972-021/ نمابر: 021-22129972 

 3.  شرکت نوتابان عصر امگا
به مدیریت: جناب آقای روزبه پورتقی

زمینه فعالیت: اسکادا، اتوماسیون صنعتی، کنترل، مانیتورینگ و مخابرات
تلفن: 44281531-021 و 66536287-021/ نمابر: 021-89779191 

 4.  شرکت پایا توان محور
به مدیریت: جناب آقای اسد باباخانی

زمینه فعالیت: خدمات فنی مهندسی بازرگانی
تلفن:      88058222-021/ نمابر: 021-88058223 

 5.  شرکت آرمان نیرو توسعه ایساتیس
به مدیریت: جناب آقای محسن پهلوان زاده

زمینه فعالیت: پیمانکار عمومی  
تلفن: 26601099-021    و 66350026-021/ نمابر: 021-66380026 

 6.  شرکت نیک اندیشان انرژی واثق شرق
به مدیریت: جناب آقای سعید سالمی

زمینه فعالیت: خدمات مهندسی و پیمانکاری نیرو و اتوماسیون
تلفن: 38936305-051/ نمابر: 051-38936306 

 7.  شرکت کابل افزار نورین
به مدیریت: جناب آقای مجید شمس

زمینه فعالیت: تولید لوازم جانبی کابل فشار قوی
تلفن:     81930000-021/ نمابر: 021-88792471 

 8.  شرکت سرآمد برق کارکنان امیرافراز )سبکا( 
به مدیریت: جناب آقای مجید یوسفی

زمینه فعالیت: پیمانکاری برق
تلفن: 7-44567266-021/ نمابر: 021-44502171 

 9.  شرکت فراز پرتو آسیا
به مدیریت: جناب آقای امید انوشه پور

زمینه فعالیت: انرژی خورشیدی
تلفن: 88501489-021/ نمابر:     021-88734395 

 10.  شرکت مهندسی و پژوهشی سازه و نیرو
به مدیریت: جناب آقای محسن نظری فر

زمینه فعالیت: پیمانکار خطوط انتقال نیرو
تلفن:     38938346-051 / نمابر: 051-38938946 

 11.  شرکت فرا پدید ستاک  
به مدیریت: جناب آقای علیرضا رجب زاده

EPC  زمینه فعالیت: طراحی مهندسی و اجرا و تامین کاال
تلفن: 88217431-021/ نمابر: 021-88217439 

 12.  شرکت صنایع کابل کاشان
به مدیریت: جناب آقای حمید رحیمی

زمینه فعالیت: تولیدی انواع سیم مسی و آلومینیوم مغز فوالد و هادی های پر ظرفیت
تلفن: 4-88051683-021/ نمابر: 021-88051685 

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 12 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:
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