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رسمقاله

داســتان اقتصاد صنعت برق که بیش از هر چیز زاییده سناریوی مبهم و پیچیده قیمت برق 
است، این روزها به تراژدی بی پایانی تبدیل شده که گویی هیچ پایان خوشی برایش متصور 

نیست. 
واقعیت این اســت که اقتصاد صنعت برق ایران، امروز که کشــور دچار رکودی مخرب و 
طوالنی مدت شــده، پیکره ای رنجور و نحیف دارد که چاره اندیشــی دراز مدت برای آن، 
بدون شک نمی تواند به دادش برســد. این پیکره آسیب پذیر نسخه ای می خواهد که اگر در 
کوتاه مدت اجرای آن امکان پذیر نیست، الاقل در میان مدت این بیمار را از احتضار  نجات 

دهد. 
اگر چه رویکرد دولت یازدهم از همان ابتدای کار و بر اساس نخستین اظهار نظرهای وزیر 
محترم نیرو و معاونینش، اصالح اقتصاد برق و حرکت به سمت واقعی کردن بهای برق بود، 
اما کار به همین سادگی نبود. نهادینه شدن این باور که برق یک کاالی عام المنفعه است، به 
یک دردســر بزرگ برای وزارت نیرو تبدیل شده و عمال نقطه ضعف این وزارتخانه برای 
سوق دادن بهای برق به سمت واقعی کردن آن است. بدون شک مردم گران شدن کاالیی که 

آن را یک خدمت عمومی تلقی می کنند، به سادگی تاب نمی آورند.
مشکل دیگر وزارت نیرو برای اصالح ساختار بیمار اقتصاد صنعت برق، غیرشفاف بودن 
هزینه ها و درآمدهای این صنعت در بخش های تولید، انتقال و توزیع اســت. کارشناسان 
هنوز هم برای ارائه یک عدد شــفاف به عنوان قیمت تمام شــده نهایی بــرق به اتفاق نظر 
نرسیده اند و البته هیچ آمار روشن و دقیقی از هزینه های هر یک از بخش های تولید، انتقال 
و توزیع وجود ندارد. در این شــرایط حرکت وزارت نیرو به سمت شفاف سازی و اصالح 

ساختار اقتصادی صنعت برق با موانع سختی مواجه است. 
اقتصاد غیر شــفاف برق عالوه بر اینکه دردســرهای فراوانی برای وزارت نیرو به عنوان 
متولی این صنعت ایجاد کرده، شرکت های پایین دســتی این وزارتخانه را نیز گرفتار کرده 
است. بدون شــک صاحبان صنعت برق ایران روزهایی را به خاطر دارند که علی رغم همه 
کمبودها، تحریم ها و مشــکالت، موازنه درآمد و هزینه در صنعت برق برقرار بود اما آنچه 
در طول یک دهه اخیر بر اقتصاد ایران گذشت، حتی این موازنه را نیز از میان برد و استمرار 
ناهمخوانی دخل و خرج برق به ویــژه از دولت نهم تا کنون، حفره کمبود نقدینگی و فاصله 
دخل و خرج این صنعت را به اندازه ای عمیق کرد که به نظر نمی رسد به این سادگی ها بتوان 

آن را جبران کرد. 
در طول این مدت بی انضباطی مالی دولت، ناکارآمدی هــای مدیریتی، تحریم ها، رکود و 
بی توجهی دولت به نیازهای اساسی صنعت برق کشور، بخش خصوصی برق را نیز از پای 
درآورد. اینکه چند شرکت در طول این سال ها به مرز ورشکستگی رسیدند و توان داخلی ما 
در این حوزه تا چه اندازه افت کرده است، موضوع این نگاشت نیست اما بدون شک اصالح 
ساختار اقتصادی صنعت که یکی از اصلی ترین زیرساخت های توسعه پایدار کشور است و 
بخش خصوصی بازوهای توانمند اجرایی آن محسوب می شوند، اهمیتی حیاتی برای آینده 

کشور دارد.
صنعت بــرق ایران علی رغم پتانســیل ها و توانمندی های بســیارش و با وجــود اینکه با 

ســربلندی از فراز و نشیب های بســیار زیاد ســه دهه اخیر گذر کرده، امروز با بحران های 
بســیاری دســت به گریبان اســت. بحران هایی که زاییده اقتصاد بیمار این صنعت است. 
بنابراین پیش از هر چیز باید بپذیریم که ایجاد شفافیت در ساختار اقتصادی صنعت برق، 
واقعی کــردن بهای برق و ایجاد یک روش مشــخص مالی منصفانه بیــن دولت به عنوان 
کارفرما و بخش خصوصی در جایگاه مجری و تامین کننده، مهمترین اقداماتی است که باید 

برای بازگرداندن صنعت برق به دوران رونق و شکوفایی دنبال شود. 
اینکه فاصله بهای تمام شده و تکلیفی برق چقدر است، بهای برق با چه شیبی افزایش می یابد 
و یا دولت چگونه الزام این افزایش بها را به مردم توضیح می دهد، موضوعاتی هســتند که 
علی رغم سختی های بسیار اما قابل حل خواهند بود. مهمترین مساله این است که اوال اراده 
الزم برای انجام این اقدامات نه تنها در وزارت نیرو بلکه در دولت نیز ایجاد شــود. چرا که 

این حرکت تنها با حمایت همه جانبه دولت، مجلس و مردم امکان پذیر خواهد بود. 
درثانی وزارت نیرو با جدیت، پافشاری و اصرار بیشتری این موضوع را دنبال کند. اینکه 
به رسم سال ها و شاید دهه های گذشــته این وزارتخانه شمایل مظلوم ترین بخش دولت را 
به خود گیرد و در مقابل خواســته های سایر حوزه ها کوتاه بیاید، شاید مناسب حال و احوال 

وخیم این روزهای صنعت برق نباشد. 
ســوم آنکه صاحبان صنعت برق چه در دولت و چه در بخش خصوصی، روالی که در بیش 
از ســه دهه گذشــته در پیش گرفته را جدی تر و مصمم تر از قبل ادامه دهند. دولت و بخش 
خصوصی باید مثل گذشته دوشــادوش هم از این مانع بزرگ هم بگذرند. بدون شک عدم 
همراهی خصوصی ها، کار را برای وزارت نیرو مشکل یا شاید حتی غیرممکن خواهد کرد. 

روزهای ســخت صنعت برق همچنان می گذرند، اما این صنعــت مردانه پای تعهداتش به 
مردم و دولت ایستاده است. یادمان نرود که سی ام تیرماه امسال، کره  زمین یکی از گرم ترین 
روزهای تاریخ را تجربه کرد، در این روز رکورد مصرف برق در ایران شکسته شد و از مرز 
52692 مگاوات گذشت ولی در هیچ بخشی از کشــور خاموشی اعمال نشد. پیش از هر 
چیز باید از این بابت به مسئولین و دست اندرکاران این صنعت دست مریزاد گفت چرا که 

این مهم حاصل تالش شبانه روزی آن ها است.
صنعت برق روزهای ســختی را می گذراندو هرچند صاحبان این صنعت ثابت کرده اند که 
مردان روزهای ســختند اما این پایداری با تداوم سخت ترین روزهای صنعت برق تا کجا 

می تواند دوام یابد؟ 
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صنعت برق در سخت ترین روزهای خود
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پرونده

اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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اصالح پلکان مصرفی،
راه حلـــــی جایگزین بـــــــــرای
افزایش تعرفـــــــه هـــــــــــــــــــــای 
بـــــــــرق
حسن الجوردی؛ 
پژوهشگر اقتصاد در حوزه برق و انرژی

سرمایه گذاری تولید برق برای زمان پیک مصرف صورت می گیرد، لذا کاهش پیک مصرف 
نیز دارای اهمیت است. به همین جهت تعرفه مصرف در زمان کم باری، میان باری و پیک 
متفاوت است که به علت عدم آگاهی همه مشترکین خانگی از زمان مصرف )عدم دسترسی 
همگان به کنتورهای هوشمند(، این سیاست تبعیض قیمت در زمان مصرف نیز چندان 

موفق عمل نکرده است.
نه تنها  و  است  موقتی  خانگی  بخش  الگوی مصرف  بر  برق  تعرفه های  افزایش  تاثیر  اما 
درآمدهای واقعی صنعت برق افزایش نخواهد یافت؛ بلکه پیامدهایی منفی همانند کاهش 
وصول مطالبات و افزایش تلفات غیرفنی و ... را به دنبال خواهد داشت )ضرورت دارد 
آمار رسمی وصول مطالبات و برق دزدی قبل و بعد از شوک قیمتی منتشر و در دسترس 

همگان قرار گیرد تا تحلیل دقیق تری از افزایش تعرفه ها امکان پذیر شود.( 
با اجرای الیحه هدفمندی یارانه ها، متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق خانگی 
از 142.3ریال در سال 1389 به 334.8 ریال در سال 1390 و سپس به 337.5 ریال در 
سال 1391 افزایش یافت. افزایش 2.3 برابری متوسط قیمت برق خانگی با هدف اصالح 
الگوی مصرف و اصالح قیمت های نسبی حامل های انرژی انجام گرفت. آمار صنعت برق 
نشان می دهدکه پس از هدفمندی یارانه ها، میانگین ماهانه سرانه مصرف برق مشترکین 
خانگی در سال 1390 در مقایسه با سال 1389 به میزان 10.2 درصد کاهش یافته است و 
در سال 1391 این کاهش تقریبا متوقف شده است. یعنی 2.3 برابر کردن قیمت برق تنها 
دو سال بر مصرف برق تاثیر داشته است و بعد اثر آن خنثی شد؛ که دلیل آن کاهش واقعی 

قیمت برق بوده است. 
برق در سال 1390 در  کیلووات ساعت  نرخ رشد قیمت های واقعی فروش هر  متوسط 
مقایسه با سال 1389 برابر 93.9 درصد بوده است و در سال 1391 با افزایش تورم و 
عدم تغییر قیمت اسمی فروش برق، متوسط نرخ رشد واقعی قیمت برق در مقایسه با سال 

1390 به میزان 22.7 درصد کاهش یافته است.
 بررسی و تجزیه و تحلیل انجام گرفته بر روی مصرف برق مشترکین در حوزه شرکت توزیع 
برق تهران نیز نشان می دهد که پس از هدفمندی یارانه ها( شوک افزایش قیمت برق( در 
سال 1390، متوسط مصرف برق کاهش یافته است اما در سال 1391 این کاهش مصرف 
قبال عنوان شد ـ  که  ـ همچنان  دلیل آن  و  داشته است  افزایش  بلکه  متوقف شده؛  تنها  نه 
کاهش قیمت واقعی برق و دستیابی مشترکین به اطالعات کامل و اصالح مصرف براساس 

قیمت های نسبی بوده است. 
میانگین مصرف برق در دوره اول سال 1389)قبل از هدفمندی یارانه ها و شوک قیمتی 
افزایش تعرفه ها( برابر 212.6 کیلووات ساعت بوده است که پس از هدفمندی یارانه ها و 
در دوره مشابه سال های 1390 و 1391 به ترتیب به 198.2و196.7 کیلووات ساعت 
از  1389)قبل  سال  سوم  دوره  در  برق  مصرف  میانگین  همچنین  است.  یافته  کاهش 
هدفمندی یارانه ها( برابر 294.5 کیلووات ساعت بوده است که پس از هدفمندی یارانه ها 
و در دوره مشابه سال 1390 و 1391 به ترتیب به 289 و 269.2 کیلووات ساعت کاهش 
یارانه ها(  از هدفمندی  میانگین مصرف در دوره دوم سال 1389)قبل  یافته است؛ ولی 
به 192.6  تنها در دوره مشابه سال 1391  که  است  بوده  کیلووات ساعت  برابر 195.9 

کیلووات ساعت کاهش یافته است. 
نتایج نشان می دهد میانگین مصرف برق مشترکین خانگی سه تعرفه، پس از هدفمندی 
یارانه ها کاهش یافته است، حداکثر کاهش میانگین مصرف برق در دوره اول سال 1391 
در مقایسه با دوره مشابه سال 1389 اتفاق افتاده است )7.8-درصد( که این درصد کاهش 
در مقایسه با 2.3 برابر شدن قیمت برق  ناچیز است. این موضوع نشان می دهد که مصرف 
برق در کوتاه مدت در برابر قیمت، کم کشش است ) یک درصد افزایش در قیمت برق سبب 
می شود مصرف برق به میزان کمتری کاهش یابد(. از سوی دیگر مدت اثرگذاری شوک 

هنوز پیامدهای شوک قیمتی حامل های انرژی )تحت عنوان هدفمندی یارانه ها( در  سال 
1389 مورد تجزیه و تحلیل همه جانبه کارشناسان قرار نگرفته است که مجددا زمزمه هایی 
و  می رسد  گوش  به  مصرف  الگوی  اصالح  هدف  با  برق  تعرفه های  افزایش  بر  مبنی 
مسئولین ارشد صنعت برق با رسانه ای کردن آن در جهت جاانداختن آن در افکار عمومی 
گام برمی دارند. کاهش مصرف برق از این جهت برای دولت اهمیت دارد که به آن یارانه 
پرداخت می کند؛ به عبارت دیگر قیمت تمام شده برق باالتر از قیمت دریافتی از مشترکین 

است. 
اما مهم تر از کاهش مصرف انرژی، زمان مصرف آن است. از نقطه نظر تولیدکننده برق، 
مصرف  اوج   بار  که  هنگامی  است.  ضروری  مصرف  پیک  ساعات  در  تقاضاها  کاهش 
پیک  برای ساعات  اضافی  ایجاد ظرفیت  هزینه  در  می تواند  تولیدکننده  می یابد،  کاهش 
مصرف صرفه جویی کند و خطر کمبود در ساعات پیک مصرف را کاهش دهد. از آنجا که 
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قیمتی بسیار کوتاه بوده است؛ یعنی پس از یک یا دو سال تاثیر آن از بین رفته است. 
افزایش قیمت برق باعث ایجاد  تغییراتی در توزیع مصرف برق درون گروهی مشترکین 
شده است. افزایش قیمت باعث جابجایی مصرف بخشی از مشترکین از طبقات باالتر 
به طبقات پایین تر شده است. بنابراین شوک های قیمتی در کوتاه مدت و در شرایط عدم 
تقارن اطالعاتی موثر هستند و در بلندمدت برای اصالح الگوی مصرف باید از ابزارهای 

غیرقیمتی استفاده کرد.
یکی از ویژگی های آماری مصرف برق چوله به راست بودن آن است؛ یعنی فراوانی مطلق 
تعداد خانوارها با افزایش مقدار مصرف تا میزان مد) نما( مصرف، افزایش یافته و بعد 
از میزان مد مصرف، فراوانی تعداد خانوارها کاهش می یابد. بنابراین تعداد خانوارهای 
واقع شده در طبقات باال و پایین، کمتر از طبقات وسطی بوده و نرخ تصاعدی پلکانی 
اعمال شده، تعداد کمتری از خانوارها را شامل می شود. برای جلوگیری از این امر و اعمال 
تعرفه به صورت تبعیضی باید بلوک های مختلف مصرف به طبقات ریزتر تقسیم شوند؛ 
به طوری که فاصله طبقات مصرفی باال و پائین بیشتر از طبقات وسطی باشد تا بتوان بین 

گروه های بیشتر تعرفه های مختلف برقرار ساخت.
سیاست صنعت برق باید اصالح الگوی مصرف برق طبقات متوسط و رو به باال باشد؛ 
زیرا مصرف برق طبقات پایین در حداقل است که نسبت به افزایش قیمت حساسیتی 

نخواهند داشت.
در  برق  صنعت  به  می تواند  مختلف  طبقات  در  برق  مصرف  توزیع  نحوه  شناخت 
بهینه تعرفه کمک کند. وزارت نیرو تعرفه برق مشترکین را به صورت  سیاست گذاری 

پلکانی و فزاینده در 7 طبقه در نظر گرفته است درحالی که نحوه توزیع مشترکین 
در این طبقات یکسان نیست. دررابطه با حداکثر 25 درصد از مشترکین 

در مناطق منتخب شرکت توزیع برق تهران بزرگ، مصرف برق 30 
روزه بین 0 تا 100 کیلووات ساعت است. در مورد 18.5 تا 56 

درصد مشترکین در مناطق منتخب، مصرف برق 30 روزه 
بین 100 تا 200 کیلووات ساعت است. در مورد 19 

مناطق منتخب، مصرف  تا 37 درصد مشترکین در 
کیلووات ساعت  تا 300  بین 200  روزه  برق 30 

مشترکین  درصد   17 تا   2.7 با  دررابطه  است. 
بین  روزه   30 برق  مصرف  منتخب  مناطق  در 

300 تا 400 کیلووات ساعت است. همچنین 
در مورد کمتر از پانزده درصد مشترکین در 
از  بیش  روزه   30 مصرف  منتخب  مناطق 
400 کیلووات ساعت است. ایجاد سه طبقه 
برای حدود 15 درصد مشترکین فاقد توجیه 
است. پیشنهاد می شود کلیه مشترکین خانگی 
آنها  تعرفه را که مصرف برق 30 روزه  سه 
یک  در  است  کیلووات ساعت   400 باالی 

طبقه قرار دهیم. 
در شرایط کنونی که اکثر خانوارها با کسری 
هستند،  مواجه  مخارج  به  نسبت  درآمد 
افزایش تعرفه های برق مشکالت اجتماعی 
جایگزین  راه حل  یک  زد.  خواهد  دامن  را 
برای افزایش تعرفه های برق که بتواند منجر 
اصالح  شود،  مصرف  الگوی  اصالح  به 

طبقات مصرفی مشترکین است. لذا می توان کلیه مشترکین خانگی سه تعرفه را که مصرف 
برق 30 روزه آنان باالی 400 کیلووات ساعت است در یک طبقه قرار داد. همچنین 

می توان طول طبقات 200-100 و 300-200 را کمتر ساخت. 
با توجه به نتایج توزیع مصرف برق پیشنهاد می شود طبقه اول مصارف ماهانه بین 0 تا 75  
را شامل شود، طبقه دوم مصارف بین 75 تا 125، طبقه سوم مصارف بین 125 تا 150، 
طبقه چهارم مصارف بین 150 تا 175، طبقه پنجم مصارف بین 175 تا 200، طبقه ششم 
مصارف بین 200 تا 250، طبقه هفتم 250 تا 300،  طبقه هشتم 300 تا 400 و طبقه 

نهم مصارف باالی 400 را شامل شود. 
نحوه قیمت گذاری تا طبقات هفتم می تواند مشابه سال های قبل باشد و در طبقات هشتم 
تا دهم قیمت جدید اعمال کرد. البته طراحی تعرفه های برق دارای اهدافی فراتر از اصالح 
اقتصادی، شفافیت، سادگی، سازگاری  کارایی  و شامل  است  بوده  برق  الگوی مصرف 
کم درآمد،  مصرف کنندگان  از  حمایت  زیست،  محیط  از  حفاظت  باالدستی،  قوانین  با 
دسترسی همگان به برق و ... است که سیاست گذاران باید اصول اولیه در طراحی  تعرفه  ها 
را به صورت شفاف اطالع رسانی کنند تا امکان مانور برای شکل دهی بهینه تعرفه گذاری 

برق فراهم شود.

منبع آمار: کارنامه صنعت برق و داده های اخذ شده از شرکت توزیع برق تهران بزرگ
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بررسی راهکارهای اصالح ساختار صنعت برق

مهدی زارع پور؛
مدیر  دپارتمان  تحقیق و توسعه 

شرکت پرشین تابلوتابان

مقدمه و کلیات
صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی و مادر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع 
دارد. اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل امکان به کارگیری تکنولوژی های مدرن تر و 
نیز مالحظات زیست محیطی، در تمامی زمینه ها می تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب 
شود. با پیشرفت و توسعه تکنولوژی، فرایندکوچک سازی و افزایش بهره وری سیستم ها و 
تجهیزات، با برقی شدن آن ها میسر می شود. این بدان معنا است که بسیاری از فناوری هایی 
که از انرژی دیگری در آنها استفاده می شده، به استفاده از انرژی برق روی می آورند و این 

خود دلیل محکمی است که باید به این انرژی مهم توجه جدی شود.
در کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای در حال  توسعه، اهمیت بیشتری به انرژی برق 
داده می شود و درنتیجه پشتیبانی مناسب تر و اقدامات دقیق تری در جهت رفع چالش های 
آن به عمل می آید. به  همین منظور مطالعات گسترده ای به منظور تعیین چالش ها و چگونگی 
رفع آنها انجام شده و یا در حال انجام است. از جمله  این مطالعات آینده نگری صنعت برق 
است. توجه الزم به مباحث مدیریت فناوری و توسعه سیستم نوآوری در صنعت برق از 

زمینه های مهم مطالعاتی دیگر است.
بررسی مشکالت بازار برق و رفع آنها در بیشتر کشورهای پیشرو در حال انجام است. 
تامین منابع مالی الزم جهت توسعه فناوری های نرم و سخِت مورد نیاز صنعت برق و نیز 
توانمندسازِی نیروی انسانی شاغل در این صنعت با تاکید خاصی دنبال می شود. به رغم 
حساسیت فراوان در تامین برق مطمئن درکشورهای پیشرفته )به  دلیل پیچیدگی های ذاتی 
این صنعت و مشکالت مربوط به ذخیره سازی( هنوز هم نارسایی ها و اشکاالتی در صنایع 
اقدام  تدبیر و تالش در جهت رفع آن  با  البته  بروز می یابد که  برق کشورهای پیشرفته 

می شود.
در ایران به دالیل گوناگون که مهمترین آن به دولتی بودن صنعت برق مربوط می شود، 
متاسفانه این صنعت در مسیر بحران قرار گرفته و عالوه برحذف نشاط کسب و کار بنگاهی 
از صنعت برق کشور، زمینه عدم بهره وری و اتالف منابع را فراهم ساخته است. به نحوی که 
در بعضی از شاخص ها، وضعیت جهانِی صنعت برق کشور ما شرایط نامطلوبی دارد. این 
اتفاق  در حالی است که بیشترین سرمایه گذاری در منطقه در صنعت برق، در کشور ما 

افتاده است. 

صنعت برق، تحت تاثیر مدیریت نادرست درآمدهای نفتی 
شاید آن زمان که ویلیام ناکس داکسی استرالیایی، ماریوت را به دربار می فرستاد که مجوز 

استخراج نفت در چیاسرخ نزدیک قصر شیرین را اخذ کند، کمتر کسی بود که آغاز فرآیند 
استخراج نفت را سبب آغاز عقب ماندگی ایران، استنباط کند. سیاست های غلط دولت ها 
در قبال نفت، تا به امروز اقتصاد ما را بسته و غیر پویا، دولتی و آسیب پذیر نگهداشته است؛ 
هرچند هر دولتی، تالش می کند به حد توان این دیوار کج را اصالح کند اما این تالش ها 
تاکنون ثمر چندانی نداشته و دلیل این مدعا، واکنش های مستقیم و شدید به اخبار تجارت 

نفت و بهای آن است.
لذا تالش کردیم در این مقاله، با نگرش سیستمی و جامع، پس از تجزیه و تحلیل مساله 
به صورت کامل، به دنبال یافتن پاسخ باشیم و همان طور که مرقوم شد، بحث نفت را به عنوان 

یک پارامتر مهم در مقدمه مطرح شده است و به تدریج، این مطلب را کامل خواهیم کرد.
نفت به تنهایی و در مقام مفرد، نه تنها یک تهدید محسوب نمی شود که یک مزیت رقابتی 
بسیار پـُر بها است، اما نکته ای که اهمیت دارد، هویت دو لبه "نفت" )یا آنچه که سرمایه ملی 
تلقی می شود مانند معادن، میادین گازی و...( است که اگر به آن توجه نشود، لبه تیز آن، 
برش های سطحی و به تدریج عمیقی ایجاد خواهد کرد که با هیچ مرهمی درمان نمی  شود 
کما اینکه از 1903 تا کنون که حدود یکصد و سیزده سال از اکتشاف نفت در ایران توسط 
میلیونر استرالیایی می گذرد، آثار این زخم ها به تدریج نمایان شده و همه می کوشند این زخم 

کهنه را به درمان های سطحی و گذرا ترمیم کنند.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت
از اوایل دهه 1980 در میان اقتصاددانان توجه ویژه ای به روند توسعه کشورهای دارای 
ذخایر طبیعی فراوان پیدا شد، زیرا پس از تکانه قیمتی نفت در جریان شوک اول نفتی که 
منجر به عقد قرارداد شده، در سال 1998، اندک اندک نشانه های کاهش رشد و یا تعمیق 

توسعه نیافتگی، در این کشورها پدیدار گشت.
 اگر اقتصادها را به سه دسته پردرآمد، با درآمد متوسط و کم درآمد تقسیم کنیم، کشورهای 
گرفتند. چنین  قرار  متوسط  یا  کم درآمد  اقتصادهای  رده  در  فراوان،  منابع طبیعی  دارای 
مشاهداتی جزء موضوعات متون توسعه اقتصادی قرار می گیرند. آنچه در زمینه اثر شکوفایی 
منابع بر تعادل عمومی اقتصاد مطرح است، مدل بیماری هلندی است. افزایش قیمت نفت 
موجب افزایش درآمدهای ارزی خواهد بود، بنابراین افزایش قیمت های جهانی نفت کشور 
نزد کسانی که با تاریخ اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و تاریخ اقتصاد ایران آشنایی دارند 
نگرانی هایی را به وجود آورده است. نحوه استفاده از فواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله 

نفت، همواره مورد توجه سیاستمداران، متخصصان اقتصادی و سیاسی بوده است. 
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عملکرد کشورهای مختلف برخوردار از منابع طبیعی، 
نشان می دهد این ثروت بادآورده می تواند هم آفریننده 
و هم مخرب باشد. برای مثال، ثروت حاصل از فروش 
نروژ  همچون  یافته ای  توسعه  کشور  برای  خام  نفت 
شکوفایی  به  و  کرده  عمل  نعمت  و  موهبت  به مثابه 
اقتصادی و افزایش رفاه ساکنان این کشور کمک کرده 
است. در عوض، این ثروت در کشورهای کمترتوسعه 
یافته ای از قبیل نیجریه، عراق، ونزوئال و مانند این ها، 
و  سیاسی  عملکرد  و  کرده  بال عمل  نوعی  مثابه  به 

اقتصادی آن را تحلیل برده است.
آنچه پیرامون منابع طبیعی حائز اهمیت است، نحوه 
مدیریت درآمدهای حاصله است. در نتیجه مدیریت 
این  طبیعی،  منابع  از  حاصله  درآمدهای  نادرست 
درآمدها، نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشده، 

بلکه اثرات سوء اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.
و  اقتصادی  نظران  صاحب  از  بسیاری  نیز  ایران  در 
سیاسی بر این باورند که ثروت نفت عملکرد اقتصادی 

کشور را تحلیل برده و اثر سویی بر ساختار سیاست 
در کشور داشته است، به گونه ای که از ثروت نفت در 
کشور به مثابه بال و نفرین یاد می کنند؛ به این مفهوم که 
نحوه استفاده از ثروت نفت در کشور به گونه ای بوده 
انتظار از آن  نتایج رفاهی و توسعه ای مورد  است که 
را به بار نیاورده است، چنانکه گویی اقتصاد کشور به 

بیماری هلندی گرفتار شده است. 
با مروری بر کارنامه اقتصادی کشور می توان مشاهده 
خوبی  به  عمدتا  نفتی  درآمدهای  افزایش  که  کرد 
بلند  سرمایه گذاری های  عوض  در  و  نشده  مدیریت 
مدت صرف مخارج کوتاه مدت شده که نتیجه آن چیزی 

جز تورم و افزایش نقدینگی نبوده است.
 )نمودار شماره 1(

 همچنین سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت بیش از 80 درصد بوده و صرفا طی 
چند سال اخیر بین60 الی 80 درصد در نوسان بوده است که حاکی از اتکای باالی کشور به 
درآمدهای نفتی است. از سوی دیگر سهم درآمدهای مالیاتی نیز در میان بودجه دولت بین 

20 الی 40 درصد نوسان داشته است. )نمودار شماره 2(
 

نقدینگی
نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه  پول است، نقدینگی در یک 
کشور به معنای مجموع اسکناس ها و مسکوکات و سپرده های دیداری در یک کشور است. 
تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده های غیر دیداری افراد نزد بانک ها است.

کاهش نقدینگی در حوزه صنعت برق
کمبود نقدینگی در سال های اخیر، صنعت برق را دچار بحران های جدی کرده است. افزایش 
بدهی ها و عدم امکان تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت برق، موجب شده است که خرید 
قطعات یدکی نیروگاه ها، اجرای پروژه های توسعه، بهینه سازی تاسیسات انتقال و توزیع 

و بهره برداری از شبکه های برق با مشکالت جدی مواجه شود. بدون شک ادامه این روند، 
تداوم تامین برق در کشور را با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت. حل ریشه ای این 

چالش، مستلزم شناخت عوامل ایجاد این بحران در صنعت برق است.
نکته ای که پیش از ورود به مساله خودنمایی کرده و جای بحث دارد، بنیان مدیرتی )فرهنگ 
سازمانی( پیش از بحران است، شاید تا اینجای مقاله، هنوز در ذهن خواننده این سوال وجود 

دارد که چرا مقدمه ای نفتی بر بحث نقدینگی حوزه برق نگاشته شده؟
تا زمانی که مدیران ارشد، دلگرم به یک سرمایه بادآورده، عظیم و پرتقاضا هستند، تشویش 
خاطری از جریانات پیرامونی ندارند و با خیالی آسوده، دوره مدیریتی خود را سپری می کنند 
بدون توجه به اینکه آیندگان باید چه کنند و ما چه میراثی برای آنان به جای می گذاریم! 
در زمان وفور و شرایط مساعد، مدیران ما چه میزان بر روی اصالح ساختار و قوانین، 
افزایش بهره وری، کاهش تلفات، روش های نوین، اصالحی و... متمرکز بودند؟ حال که 
با چالش های صادراتی، کاهش درآمدها و در نتیجه فشار بر بودجه بندی ُکل کشور مواجه 
شدیم، جمعیت رشد پیدا کرده و وارد پارادایم تجمل گرایی عمومی شده ایم، در نتیجه مصرف 
برق افــزایــش چشمگیر داشته و از طرفی با وضع قوانین نسنجیده چالش جدید پیش رو 

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 

منودار شامره ۱ – مقایسه رشد درآمد های نفتی با نرخ تغییرات تورمی

منودار شامره ۲ - مقایسه سهم درآمدهای نفتی و مالیاتی در بودجه ُکل کشور
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داریم، به دنبال راه حل هایی هستیم تا به حداقل ها بازگردیم.
کمال  و  تمام  امروز حادث شده،  آنچه  بگوییم  که  نمی شود  از آن جهت مطرح  این بحث 
میراث گذشتگان است و حال باید نشست و افسوس خورد، بلکه هدف نگارنده از درج این 
تلنگر، گوشزد کردن این نکته است: اکنون که قرار به اصالح شده و احساس خطر می شود، 
پرشتاب، جزیره ای و احساسی عمل نشوده و به گونه ای اقدام نکنیم که آیندگان بگویند، روی 

زخمی عمیق را مرهمی موقت گذاشتند تا صورت مساله، موقت پاک شود.

شتاب زدگی در قانون نویسی
ماده سه قانون تثبیت قیمت ها که در مجلس هفتم تصویب شد می گوید، قیمت فروش بنزین، 
نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ 
خدمات فاضالب، ارتباطات تلفن و مرسوالت پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت های 
پایان شهریور 1383 خواهد بود. براي سال های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت كاالها 
و خدمات مزبور طی لوایحی كه حداكثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به 

تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد.
تصویب کنندگان قانون تثبیت قیمت کاالهای اساسی در مجلس هفتم استدالل می کردند 
که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد 
و با تثبیت قیمت کاالهای اساسی می توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است 
افزایش  بلکه در  امثال آن،  بنزین و  افزایش قیمت کاالهایی چون  نه در  که ریشه تورم 
حجم پول در اقتصاد کشورمان نهفته است؛ در نتیجه نه تنها طرح تثبیت قیمت ها، برای 
درمان تورم اثربخش نشد، بلکه نرخ های باالی تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت 
انرژی، قیمت واقعی )تورم زدایی شده( سوخت و کاالهایی مانند برق و آب، سال به سال 
کاهش و به تبع آن حجم یارانه های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت 
حجم عظیم یارانه ها به یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد کشور در پایان دهه هشتاد 
تبدیل شد. بطالن این نظریه بدین گونه ثابت شده است که پس از افزایش حدود 250 تا 
300 درصدی میانگین قیمت حامل های انرژی، پس از گذشت چندین ماه از هدفمندسازی 
یارانه ها، هزینه های تورمی بیست تا بیست و پنج درصدی اندازه گیری شده است. از دیگر 
دستاوردهای این قانون، کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق و کمبود گسترده و قطع پیاپی 

برق در سال های بعد خصوصا سال 1387 بود.
با بررسی میانگین نرخ فروش برق به قیمت پایه 1383، مالحظه می شود که در دوره دوم و 

از ابتدای سال 1384 )نخستین سال اجرای قانون تثبیت قیمت ها( تا 1389 درآمد واقعی 
صنعت برق از محل فروش برق )با قیمت پایه سال 1383( با شیبی تند رو به کاهش 
گذاشته و این مهم تا آنجا پیش رفت که قیمت واقعی برق، تا 50 درصد قیمت سال پایه 
کاهش یافته است، حال آنکه این روند در دوره های قبلی، چون قیمت متناسب با نرخ تورم 

نوسان داشته، روندی تقریبا خطی و ثابت بوده است. )حد مطلوب(
در بحث هدفمند کردن یارانه ها، میزان افزایش بهای برق )از 170 به 409 ریال به ازای 
هر کیلووات ساعت( با تورم و نرخ پایه سنخیتی نداشت و از طرفی همان افزایش بها نیز 
در دوره اول پرداخت نشد به طوری که در پایان سال 1391، دریافتی واقعی صنعت برق 
به ازای هر کیلووات ساعت، تنها 50 ریال بود که این یعنی کاهش سهم دریافتی به حدود 

30 درصد نرخ پایه 1383.
کامال بدیهی است که عدم تناسب میان تعرفه برق و قیمت تمام شده، سبب کاهش نقدینگی 
می شود که به منظور جلوگیری از بروز بحران های شدید، در سال های اخیر بخشی از هزینه 
سوخت از طریق منابع عمومی دولت تامین و هزینه های جاری صنعت برق به هزینه های 
بهره برداری و نگهداری تاسیسات محدود شده است. این هزینه ها در عمل تنها بیست و پنج 
درصد هزینه تولید برق است و 75 درصد هزینه تولید برق که سوخت مصرفی نیروگاه ها 
است، از چرخه نقدینگی صنعت برق خارج شده است. با وجود این، جریان نقدینگی صنعت 
برق به گونه ای است که کسری نقدینگی بیش از پنجاه درصدی برای پرداخت هزینه های 

جاری خود دارد.
پیامدهای این جریان نقدینگی نامناسب به صنعت برق مشکالت بسیاری را برای فعاالن 

این صنعت ایجاد کرده است که مهمترین آن ها در زیر فهرست شده اند:
1( افزایش بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان بخش خصوصی، پیمانکاران و سیستم بانکی 

کشور؛
2( عدم امکان تامین قطعات یدکی، انجام تعمیرات، سرویس و نگهداری به موقع نیروگاه ها 

و شبکه های برق 
3( عدم اعتماد و استقبال بخش خصوصی برای حضور و سرمایه گذاری در صنعت برق؛

4( از  دست رفتن ظرفیت های پیمانکاری صنعت برق؛
5( عدم امنیت شغلی برای بیش از یکصد هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم در صنعت برق.
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هزینه های جاری صنعت برق
هزینه های صنعت برق شامل هزینه های تولید، انتقال و توزیع می شود. این هزینه ها برای 
انتقال و فوق  توزیع و همچنین خدمات  راهبری نیروگاه ها و حفظ آمادگی آنها و شبکه 
مشترکان صرف می شود. ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور در پایان سال 1391 به 68900 
مگاوات رسید و این میزان ظرفیت در سال گذشته نزدیک به دویست و پنجاه تراوات 
ساعت برق به شبکه برق کشور تزریق کرد. برق تولیدی نیروگاه ها در بازار برق عرضه 
می شود و بر اساس قیمت های ارایه شده توسط نیروگاه ها، به ارزان ترین قیمت خریداری 

می شود. 
همان گونه که پیش تر عنوان شد، قیمت ارایه شده در بازار برق تنها شامل هزینه های تبدیل 
این مهم،  به  با توجه  نمی شود.  نیروگاه ها را شامل  انرژی است و هزینه سوخت مصرفی 
متوسط قیمت خرید یک کیلووات ساعت برق از نیروگاه های کشور در سال 1391، معادل 
469 ریال شده است. در بخش انتقال نیز، بهره برداری و نگهداری 117.000 کیلومتر خط 
انتقال و فوق توزیع و 284.000 مگاولت آمپر ترانسفورماتور، هزینه ای بالغ بر 1800 

میلیارد تومان دارد. 
به عبارت دیگر، هزینه انتقال برق از مراکز تولید به مراکز مصرف 87 ریال بر کیلووات 
ساعت هزینه دارد. توزیع برق در مراکز مصرف، هزینه ای بالغ بر 2500 میلیارد تومان دارد. 
این هزینه صرف نگهداری 700.000 کیلومتر خط فشار متوسط و فشار ضعیف، 94.000 
مگاولت آمپر ترانسفورماتور توزیع و خدمت رسانی به 29 میلیون مشترک می شود. به این 
ترتیب برای توزیع هر کیلووات ساعت برق، 124 ریال هزینه می شود. با توجه به ارقام باال 
قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت، بالغ بر 680 ریال بر کیلووات ساعت 
می شود. با فرض فروش 205 تراوات  ساعت برق به مشترکان )بدون لحاظ کردن صادرات 
برق( مجموع هزینه های جاری صنعت برق )بدون احتساب هزینه سوخت( به 13900 

میلیارد تومان می رسد. )متولی زاده، آشتیانی، 1392(

ُکل نگری و پیشنهاد راه حل
در بخشی از پـرسش اول ارسال شده، اشاره شده است که قیمت فعلی فروش برق را تا 
باالسری  تولید،  هزینه های  با  سنخیتی  فعلی،  قیمت  بالشک  می دانید؟  عادالنه  حد  چه 
و... ندارد اما سوالی اساسی تری که مطرح می شود، این است که در شرایط بی سابقه حاکم 
)رکود تورمی شدید(، آیا می توان با طرح این قبیل پرسش ها و تالش برای نزدیک ساختن 

صنعتی،  پیامدهای  کرد؟  اعمال  مردم  دوش  بر  دیگری  هزینه  واقعی،  بهای  به  قیمت ها 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی این مهم چه خواهد بود؟

لذا اگر بنا به حل چنین مساله ای است، باید چندجانبه در مورد آن تحقیق، بررسی و اظهار 
نظر شود. در این شرایط، صنعت به تنهایی توان پاسخگویی ندارد چرا که خود تنها یک حلقه 
از زنجیره به هم پیوسته ـ و در شرایط کنونی در هم تنیده ـ  اقتصاد است، لذا پیشنهاد می شود 
در هر استان، کمیته ای تخصصی از نماینده دولت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی حوزه 
مزبور، نماینده صنعت برق و بخش فنی، اعضای شاخص هیات علمی اقتصاد، مدیریت و 
روانشناس اجتماعی، گرد هم آمده و پس از بررسی موضوع به صورت استانی، گزارش آن 

را در کارگروه تخصصی کشوری مورد بحث وبررسی قرار گیرد.
پرداختن به مسائل کالن، بصورت جزیره ای و بدون در نظر گرفتن سایر پارامترها، همان 
نتایجی را در پی خواهد داشت که امروز صنعت برق، خود گرفتار آن شده است، لذا ادامه 
روند قبل، در حقیقت دور باطل تشکیل می دهد و در بهترین شرایط، هدر رفت هزینه دارد، 
حال آنکه ممکن است یک تصمیم عجوالنه یا مبتنی بر دیدگاه منفرد، لطمات جبران ناپذیر 

اقتصادی، فنی و... برجای بگذارد.
و...  تورم  با  متناسب  بها  یکسان سازی  مانند  پیشنهاداتی  گوناگون،  مقاالت  در  هرچند 
ارایه شده است، اما به نظر می رسد که پیشنهادات بیشتر جنبه تئوریک داشته و در عمل با 

چالش هایی مواجه خواهد شد که در باال به آن اشاره شد.
با کاهش حجم نقدینگی، عمال بخش عظیمی از آن صرف هزینه های جاری خواهد شد 
و چون در سال های قبل، پارامترهایی چون نرخ پایین مصرف )قبل از ورود به پارادایم 
تجمل گرایی(، تراز مثبت درآمد به هزینه و...، وضعیت اقتصادی بخش نیرو مساعد بوده و 
دولت های وقت نیز با فروش نفت، هزینه و آثار منفی و مخرب تمام سوء مدیریت ها، عدم 
برنامه ریزی ها و... را محو می کردند، به نظر ساختار این صنعت بدون توجیه و توجه به نیاز 

واقعی رشد کرده و یک پیکره حجیم و غیر متناسب تشکیل شده است.
در کشورهای  که  است  آن سال های طوالنی  مدل  که  مناسب  راهکارهای  از  دیگر  یکی 
منظور  البته  است،  خصوصی  بخش  مدیریت شده  ورود  است،  اجرا  حال  در  توسعه یافته 

نگارنده از بخش خصوصی، شرکت های مردم نهاد است.
با کاهش تاثیر "فروش نفت" بر بخش های گوناگون دولت، مدیران و متخصصین در مرحله 
نخست به دنبال صرفه جویی، بهینه سازی و هدفمندگرایی و در فاز بعد در جستجوی کسب 
کاهش  بحث  می شود،  مالحظه  که  همانطور  هستند،  منابع  کسب  برای  بیشتر  تخصص 

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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نقدینگی، یک معضل چند وجهی بوده که به نظر می رسد اگر به دنبال یافتن راه حل مناسب 
هستیم، نخواهیم توانست با تجمیع اطالعات به صورت پراکنده، نتیجه امیدوار کننده ای 

بیابیم.
در خصوص اصالح ساختار نیز باید با دقت عمل کرد، نظریات و قوانین متعددی در علوم 
مختلف وجود دارند که همگی بر دشواری تغییر داللت دارند، از قانون َلـختی یا ماند نیوتن 
در فیزیک، قضیه حداکثر شدن نیروی اصطکاک در حالت ایستا و به ویژه در آستانه حرکت 
در علم دینامیک و مکانیک تا وابستگی به مسیر در علم اقتصاد و موانع نهادی و ساختاری 
در برابر تغییر در علم جامعه شناسی. با این حال به دلیل پویایی شرایط محیطی، تغییر یک 
ضرورت است؛ حتی سخت  پوست  ترین موجودات نیازمند پوست اندازی اند. سازمان ها نیز 
با تغییر شرایط، راهی به جز تغییر ندارند. عدم تغییر در سازمان، می تواند به نوعی تحجر 
سازمانی منجر شود که کارایی آن سازمان را کاهش می دهد و با انباشِت نیاز به تغییرات، 

سازمان را در وضعیت شکننده ای قرار می دهد.
صنعت برق نیز مانند هر سازمان و صنعت دیگری نیازمند تغییر و اصالح خویش است. 
که  است  ساختاری  اصالحات  و  تغییرات  تغییرات،  این  شکل  دشوارترین  تردید  بدون 
از  قبل  اساسی  نکته  اما  باشد.  داشته  همراه  به  را  شدیدی  مقاومت های  می تواند  همواره 

اصالح، شناخت صحیح نواقص، عیوب و... است.
شناخت نواقص نیز نمی تواند در یک فرآیند از باال به پایین اعمال شود بلکه بالعکس، 
سطوح پایین باید به صورت ماتریسی کمیته های واکنش سریع تشکیل و نواقص را واحد 
به واحد مشخص و گزارش کنند. ممکن است نقصی که یک کارمند در پایین ترین سطح 
سازمان با آن سر و کار دارد، هیچگاه به ذهن یک مدیر ارشد هم نرسد و لزومی هم نیست 
که برسد، بلکه با تغییر سلسله مراتب از پایین به باال، می توان نقاط اشتراک را در اولویت 
قرار داد و سیر موارد را اولویت  گذاری کرد. پیشنهاد تدوین برنامه راهبردی را می توان به 
نوعی آغازگر تحولی ساختاری در سازمان تلقی کرد که دست کم روند برنامه های کوتاه نگر 
و متناسب با نیازهای روزمره را تغییر می دهد و با شناسایی مسائل کالن، ماموریت ها و 

چشم اندازهای آن، به دنبال تغییرات اساسی تری باشد. 

رجوع به منتقدین
*مورخ هفتم دیماه 1389، حسین ارغوانی در مقاله خود )سایت الف(، با عنوان "محاسبه 
یارانه برق؛ ناشیانه یا هدفمند؟"، به روند اشتباه محاسبه و دریافت یارانه ها در صنعت برق 
اعتراض و روش هایی را پیشنهاد کرده که بالفاصله با جوابیه محکم و توجیه آمیز وزارت 

نیرو مواجه شد.
این مهم سبب بی اعتمادی و دلسردی دیگر کارشناسان و منتقدین می شود، لذا اگر واقعا 
در این حوزه احساس نیاز می کنیم، با رجوع به منتقدین و جلسات کاری هدفمند، می توان 

راه حل های مختلف را شنید و به ایده های گوناگون توجه کرد.

تغییر ساختار و یا خصوصی سازی
رقابت و خصوصی سازی صنایع برق در جهان به سرعت در حال رشد است. به طور کلی 

هدف از رقابت و خصوصی سازی صنعت برق،  کاهش هزینه های مربوط به انرژی است.
منظور از رقابت الکتریکی چیست؟ رقابت الکتریکی ایده ای است که به مصرف کنندگان 
این امکان را می دهد که شرکت تامین کننده انرژی الکتریکی خود را از میان شرکت های 
برق رقیب انتخاب کنند. این انتخاب اصوال  براساس قیمت انرژی و قیمت کیفیت سایر 

خدمات آن شرکت ها است.
تفاوت بین سرویس های الکتریکی رایج سنتی با سیستم رقابتی چیست؟ تحت سیستم 
و  نداشته  را  برق  تامین کننده  انتخاب  امکان  مصرف کنندگان  )غیررقابتی(،  سنتی  رایج 

برق مصرفی آن ها از شرکت های برق منطقه ای )دولتی( تامین می شود و آن شرکت برق 
مصرفی مشترکان را تولید،  انتقال و به نواحی مصرفی توزیع می کند. در این طرح نرخ و 
تعرفه ها توسط قانونگذاران تعیین می شود. در حالی که در سیستم رقابتی عالوه بر اینکه 
مصرف کنندگان، شرکت تامین کننده را تعیین می کنند،  نرخ ها و تعرفه های فروش، با اینکه 
اساسا از مقررات خاصی تبعیت می کند،  سرانجام توسط بازار تعیین می شود، این بدان معنا 

است که میزان نرخ تقاضا و عرضه انرژی، قیمت نهایی را مشخص می کند. 

سـخـن پـایـانی
اکنون حدود سی و سه میلیون مشترک برق فقط در بخش خانگی با سرانه مصرف حدود 
2926 کیلووات ساعت وجود دارد، فرهنگ مصرف گرایی به شدت در حال گسترش بوده و 
عدم قدرت بازدارندگی قانونی، به این شتاب خواهد افزود. فروش نفت _ که تشکیل دهنده 
بخش عمده بودجه ُکل کشور است. با چالش مواجه شده، تعمیق رکود در بخش صنعتی 

کامال محسوس است و قدرت خرید کاهش یافته است.
تنها در بخش خانگی که 33/7 درصد مشترکین را به خود اختصاص داده است، پتانسیل 
صرفه جویی 30 درصدی وجود دارد. شانزدهم فروردین ماه 1394، خبر افزایش تعرفه های 
افزایش،  این  آیا  که  است  نشده  بررسی  هنوز  اما  شد  منتشر  تولید  بخش  مصرفی  برق 

کارشناسی شده بوده یا خیر و نتایج آن چه بوده است؟
شاهرگ  نمی شود،  رقابتی مالحظه  و  نداشته  برق  در صنعت  جایگاهی  بخش خصوصی 
تصمیمات به نقدینگی ارتباط دارد و نقدینگی متاثر از بودجه کل کشور شده که خود با 

چالش نفتی مواجه هست.
منفرد  به صورت  باشد هر بخش،  بنا  اگر  که  نگاه سیستماتیک، مالحظه می شود  در یک 
دست به اقدام بزند، ممکن است نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشد، لذا پیشنهاد به تشکیل 
کارگروه های تخصصی استانی و هم انـدیشی منطقه ای می شود. نتایج به تفکیک هر استان 
و  شده  جمع بندی  به صورت  را  موضوع  می توان  انتها  در  و  بوده  آنالیز  و  تفکیک  قابل 
برنامه ریزی شده، به سطوح باالتر کشوری رسانده و طی یک الیحه منطقی، کارشناسی شده 
و دقیق، تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد. در این پروسه قطعا می توان پیوند میان صنعت 

و دانشگاه را نیز احیا ساخت و از این پتانسیل موجود، به نحو احسن، بهره گرفت. 
تفاوت گزارش خروجی یک کارگروه با نظرسنجی فردی، در بررسی همه جانبه ای می باشد 

که ممکن است در بخش فردی مورد توجه واقع نشود. 
هم راستا با این اقدام، با تشکیل کمیته های واکنش سریع با ساختار ماتریسی، در بخش 
را  صرفه جویی  عملی  راهکارهای  و  کرده  آنالیز  به  اقدام  کشاورزی  و  صنعتی  خانگی، 
بررسی کنند، بهینه سازی شبکه و... نیز می تواند از هدررفت بخشی از نقدینگی موجود در 
بخش جاری، جلوگیری کند. در این خصوص می توان از بخش صنعتی نیز کمک گرفت، 
شرکت ها، کارخانجات و... پیشرو در بخش بهینه سازی و صرفه جویی و یا حتی ارایه دهنده 

ایده، با پاداش های انگیزاننده، به همکاری ترغیب شوند.
آنالیز شفاف هزینه های جاری و بهینه سازی آن نیز می تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی 

را به قسمت های نیازمند بازگرداند. 
بررسی امکان کسب درآمد از دارایی های غیرنقدی نیز می تواند از دستورات کار کمیته های 

واکنش سریع باشد.
ممکن است در ظاهر، برخی پیشنهادات هزینه ای تلقی شد اما باید دقیق و منطقی به دور از 

هرگونه پیش داوری بررسی شود که آیا بازگشت هزینه مقرون به صرفه دارد یا خیر؟

منبع آمار مندرج در مقاله: بازانگاری در اقتصاد یارانه ای برق، محمدحسن مت.لی زاده، حمیدرضا آشتیانی.
* لینک مقاله حسین ارغوانی و جوابیه وزارت نیرو:

 http://alef.ir/vdcfycd1.w6dxcagiiw.html?90881
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ضمن  جاری  سال  تیرماه  اوایل  توانیر  مدیرعامل 
تشریح تغییرات جدید ساختاری در صنعت برق از 
گفت:  و  داد  خبر  ایران  پراکنده  برق  تولید  افزایش 
پرونده برق رسانی به روستاهای باالی 5 خانوار در 
به  اشاره  با  كردي  آرش  می شود.  بسته  جاری  سال 
مدیریت منابع مالی در صنایع برق و انرژی کشور، 
گفت: بخش نقدینگی در صنعت برق نیاز به مدیریت 
ویژه دارد و باید با استفاده از منابع موجود پایداری 

شبکه تولید، انتقال و توزیع برق را حفظ کرد.
انتقال  معاونت  ایجاد  به  اشاره  با  توانیر  مدیرعامل 
در چارت جدید توانیر، در تشریح دالیل ایجاد یک 
معاونت جدید در توانیر، تصریح کرد: هم اکنون در 
شبكه انتقال برق با مسائل متعددي روبه رو هستیم 
تا  اندیشیده شود  براي آن ها تدبیري  كه الزم است 

مشکل پیدا نکنیم. 
فعلی  شرایط  در  اینکه  اعالم  با  مسئول  مقام  این 
جریان اتصال كوتاه شبكه، پرباري ترانس ها و مسائل 
هارمونیكي از مهمترین تهدیدهای شبکه برق کشور 
شکل گیری  از  هدف  کرد:  اظهار  می روند،  به شمار 
معاونت جدید در توانیر سر و سامان بخشیدن به این 

چالش ها در حوزه شبکه انتقال برق کشور است.
مباحثی  جدید  چارت  در  این  عالوه بر  افزود:  وی 
برق  خارجي،  تجارت  پراكنده،  تولید  همچون 
روستایي، دفتر بررسي هاي مالي و بازرگاني و امور 
با بازرسي و ارزیابي عملكرد و پاسخگویي  مرتبط 
باثبات تري  و  مشخص تر  جایگاه  از  شكایات  به 
تولید  ظرفیت  دیگر  سوی  از  است.  شده  برخوردار 
 700 اخیر  سال  چند  طی  کشور  در  پراکنده  برق 
مگاوات ثبت شده، اما براساس برخی وعده ها قرار 

است که این عدد به 900 مگاوات افزایش یابد.
خبرگزاری های  گزارش  به  که  است  حالی  در  این   
داخلی افزایش 200 مگاوات برق به مجموعه توان 
کلی برق کشور می تواند عالوه بر ارز آوری به موجب 
البته  که  باشد  گره گشا  نیز  پیک  زمان  در  صادرات 
استقبال خوبی  این موضوع  از  نیز  بخش خصوصی 

داشته است.
معاون  فالحتیان  هوشنگ  گفته  به  اساس  همین  بر 
تحریم ها  کاهش  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر 
برندهای  بهتر و  با تکنولوژی  DG ها  امکان ورود 
معتبر به کشور فراهم می شود و وزارت نیرو تالش 
می کند درحوزه مولدهای تولید پراکنده بیش از پیش 

ظرفیت سازی صورت گیرد. 
در  یا  مصرف  محل  در  برق  تولید  به  است  گفتنی 

تولید  را  کوچک  مقادیر  در  مصرف  محل  نزدیکی 
پراکنده برق یا DG اطالق می شود. این نوع تولید 
برق نسبت به تولید برق در نیروگاه های بزرگ، در 
جمعیتی  متمرکز  نقاط  که  جهان  پهناور  کشورهای 
پهنه  در  نیز  ایران  است.  شده  مطرح  دارند  پراکنده 
است  مواجه  بسیاری  جمعیتی  تمرکز  نقاط  با  خود 
گرفته اند  قرار  هم  از  توجهی  قابل  فواصل  در  که 
برق  تامین  برای  بزرگ  نیروگاه  یک  احداث  و 
جمعیت های پراکنده و هزینه احداث خطوط انتقال 
برق در فواصل طوالنی، همچنین تحمیل هزینه های 

منطقی  و  اقتصادی  توجیه  خطوط  این  نگهداری 
ندارد. به همین دلیل در ایران در دو دهه گذشته در 
مولدهای  از  بهره برداری  شاهد  مختلف،  استان های 

تولید پراکنده برق هستیم.  

منبع: خبرگزاری مهر
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اختالف نظر میان 
دولت و وزارت نیرو 
خشت اول مشکالت 
بود!
گفتگو با محمد مالکی؛ 
رییس هیات مدیره بورس انرژی

همه متفق القول هستند که در کشور ما صرفه جویی به معنای حقیقی آن صورت 
نمی گیرد و آحاد جامعه قدر انرژی و سایر امکانات موجود در کشور را نمی دانند. 

این امر آنجا آشکار می شود که بدون احساس گناه اجازه می دهند گونه های مختلف 
انرژی تلف شود و فکری برای جلوگیری از هدررفت آن نمی کنند. ممکن است 

در گرمای تابستان حتی ناچار به استفاده از پتوی گرم شوند اما حاضر نیستند 
خنک کننده داخل اتاق خود را خاموش کنند. 

بسیاری بر این باورند که این شیوه رفتاری مردم ایران ناشی از قیمت پایین انرژی 
است. مشکلی که مدت هاست صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می کند و کماکان 
از حل آن ناتوان است. از یک سو قیمت پایین برق سبب ورشکستگی واحدهای 

صنعتی یکی پس از دیگری می شود و از سویی دیگر مردم به دلیل قیمت پایین برق 
و به پشتوانه این تفکر قالبی که خدماتی نظیر آب و برق باید رایگان ارائه شود، تا 
جایی که در توان دارند به مصرف این کاالهای گرانبها می پردازند. در این شماره 

ستبران با محمد مالکی، یکی از پیشکسوتان صاحب نام در صنعت برق به گفت وگو 
نشستیم تا شاید راهکاری برای گشایش این گره اساسی صنعت برق بیابیم.

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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  باتوجه به اینکه برق در ایران از قدیم االیام کاالیی یارانه ای بوده است و نظر 
به اینکه تحریم ها از سال 1390 جدی شد و پیش از آن آسیب گزافی بر پیکر 
اقتصاد کشور وارد نمی کرد، چرا بدهی وزارت نیرو از سال 1384 آغاز شد و این 

وزارتخانه از 1387 به بعد دچار کسری بودجه شد؟ 
به آنچه هزینه می شود، کمتر بوده است؛ ولی تدبیری  قیمت فروش برق همیشه نسبت 
که تا سال 1378 اعمال می شد این بود که قیمت برق حداقل همراه با باال رفتن تورم 
افزایش یابد که البته این اقدام پس از سال 1378 معطل ماند. پیش از آن ما اجازه داشتیم 
هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قیمت برق بیفزاییم و پیش بینی می شد با ادامه این 
روند ـ  صرفنظر از تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد شد  ـ حدودا تا سال 1385  قیمت ها 
به مرز قیمت تمام شده نزدیک شود. اما متاسفانه در سال های 1379 و 1380 علی رغم 
وجود مجوز، افزایش ساالنه قیمت برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی انجام نگرفته 

و پس از آن به طور کامل از بین رفت. 
به باور من قیمت برق ارتباطی با تحریم ها نداشته و مسائل داخلی همچون پرداخت یارانه 
بودجه و  ارز و غیره سبب کسری  نرخ  ناگهانی  تغییر  انرژی،  از محل درآمد مولفه های 

وضعیت کنونی صنعت برق شده است. 

  فرمودید از سال 1378 به بعد قیمت برق براساس نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. 
چه عاملی باعث این اهمال شد؟

تا سال 1380 کماکان بند مرتبط با این قانون در بودجه قید شده بود اما پس از آن دولت 
پیشنهاد نداد یا مجلس تصویب نکرد و به هر تقدیر این بند از قانون برنامه 5  ساله و بودجه 
حذف شد. البته در دولت آقای احمدی نژاد سیاست راجع به بخش برق و قیمت گذاری 
به گونه ای دیگر بود و یک تغییر سیاست اساسی شکل گرفت که سبب شد کسری بودجه 

بیشتر شود.
در آن زمان میان مسئولین وقت وزارت نیرو با ریاست جمهوری یک اختالف نظر وجود 
داشت. تشکیالت ریاست جمهوری و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت 
راهبردی ریاست جمهوری مطرح بود، گرایششان به این سمت بود که بخش تولید برق 
بدون پرداخت یارانه اداره شده و به بخش خصوصی واگذار شود و بخش توزیع نیز منابع 
خود را از طریق فروش برق یا حق انشعاب تامین کرده و دولت تنها به بخش انتقال کمک 
کند. وزارت نیرو در آن دوره در چارچوب این سیاست حرکت نکرده و منابع دولتی را 

میان بخش های مختلف تقسیم کرد و بنابراین با کسری شدید منابع مواجه شد.

یا  نیرو  وزارت  بود؟  شده  اتخاذ  به غلط  بخش  کدام  تصمیمات  شما  دیدگاه  از   
ریاست جمهوری؟

نمی توان به ضرص قاطع تعیین کرد کدام تصمیم اشتباه بوده است؛ ولی قدر مسلم تضاد 
سیاستگذاری  بود  قرار  اگر  شد.  مشکالت  این  سبب ساز  سیاستگذاری ها  در  تناقض  و 
به طور واحد براساس دیدگاه وزارت نیرو شکل گیرد دولت می بایست منابع بیشتری در 
اختیار این وزارتخانه قرار می داد و اگر مقرر می شد سیاستگذاری ها براساس دیدگاه دولت 
صورت گیرد وزارت نیرو باید بخش های تولید و توزیع را استقالل بخشیده و منابع را 

صرف بخش انتقال برق می کرد. 

  آیا کاری که دولت از وزارت نیرو طلب می کرد در توان این وزارتخانه بود؟
من اصوال معتقدم از آنجا که دولت همواره در تامین منابع مالی دچار مضیقه است، ما راهی 
به جز واگذاری حوزه های تولید و توزیع به بخش خصوصی نداریم. یکی از دالیل عمده 
مطرح شدن واگذاری به بخش خصوصی در همه موارد این است که تامین مالی توسط 

بخش دولتی مقدور نیست. در آن سال ها نیز به دلیل هدفمندی یارانه ها و رویکردی که به 
بخش برق وجود داشت، طبیعی بود که دولت و به تبع آن وزارت نیرو با کمبود مالی مواجه 
شود. اکنون نیز اعتقاد من این است که باید هرچه سریع تر مجموعه صنایع و بنگاه های 
دولتی که جنبه خدماتی دارند، با حفظ جنبه حاکمیتی آنها در دولت، تصدی گری را به بخش 

خصوصی واگذار کنند. 
انرژی  از محل مالیات های برق، نفت، گاز و سایر مولفه های  در کشورهای همسایه ما 
منابع مهم درآمدی  این بخش ها جزو  به خزانه دولت سرازیر می شود و  درآمدی کالن 
دولت ها هستند. در کشوری مثل ترکیه چون از ابتدا از منابع انرژی برخوردار نبوده و آنها 
را وارد می کرده است، قیمت ها واقعی هستند و دولت مبلغی را هم تحت عنوان مالیات از 

مردم اخذ می کند. 
بخش  به  و  رفته  فعالیت ها  آزادسازی  سمت  به  که  است  این  مشکالت  واقعی  راه حل 
خصوصی اجازه دهیم در این امور ورود کند. البته بخش خصوصی نیز باید توجیه شود که 
فعالیت در بخش های زیربنایی منجر به سودهای کالن و یک شبه نشده و سودی معقول، 
روتین و درازمدت خواهد داشت. البته اینگونه فعالیت ها برای بخش خصوصی امتیازاتی 
را به دنبال خواهد داشت که تضمین فروش و حاضر بودن مشتری و دسترسی آسان به مواد 

اولیه از جمله آنهاست. 

ـ 88 که هدفمندی یارانه ها اجرا    همانگونه که استحضار دارید، بین سال های 89 
شد، بند پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش برق از قانون بودجه 
کشور حذف شد. آیا این امر در کسری بودجه وزارت نیرو تأثیر داشت؟ حذف این 

بند از ابتکارات دولت بود یا مجلس؟
هریک از بخش ها براساس دیدگاه و توانی که داشته اند در محدوده اختیارات خود عمل 
کرده اند. در تدوین الیحه بودجه سهم دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خیلی 
بیشتر از وزارت نیرو است و طبیعتا آنها در الیحه، منابع مدنظر وزارت نیرو را لحاظ 
نمی کرده اند. برهمین اساس احتماال اگر پیشنهادی از سوی وزارت نیرو مطرح بوده، از 

سوی دولت پیگیری نمی شده است تا مورد تصویب مجلس قرار گیرد.  

 برخی از مسئولین دولتی آن زمان ادعا کرده اند این مجلس بود که بند پرداخت 
مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش برق را از قانون بودجه حذف کرد. آیا 

این سخن مورد تأیید شماست؟
شما باید چیزی را به جد از مجلس بخواهید تا به رای گذاشته شده و تصویب یا رد شود. 
در مواردی که برای منابع دولت ایجاد هزینه می کنند، تمایل مجلس به این است که تا 
پیشنهاد و تاکید جدی صورت نگرفته روی آن بحث چندانی نکند. من اطالع دارم در آن 
دوره اختالف نظر جدی میان دولت و وزارت نیرو وجود داشت و برهمین اساس حتی 
درصورت مطرح شدن پیشنهاد وزارت نیرو در مجلس شورای اسالمی از سوی دولت 

دفاع جدی از آن صورت نگرفته است. 
یکی از مشکالت ما در سطح کالن کشور این است که معموال قوا با هماهنگی هم تصمیم 
ـ خصوصا در موارد مربوط به افزایش  نمی گیرند و هر قوه وانمود می کند تصمیم مزبور 
با آن همراهی کردیم.  اتخاذ شده است و ما حداکثر  قیمت و تعرفه ـ از سوی قوه دیگر 
می کند  وانمود  دولت  شود.  لحاظ  کشور  مصلحت  که  نیست  گونه ای  به  جو  متاسفانه 
مجلس باعث فالن امر بوده و مجلس وانمود می کند کار، کار دولت بوده است. هیچ یک 

نمی خواهند گردن بگیرند.

 پس از اینکه بند پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش برق مجددا 
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به برنامه بودجه کشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نیرو پرداخت 
نشد. برخی دولت دهم را در این ماجرا مقصر می دانند و بعضی مجلس را محکوم 

می کنند. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق به قانون 
بودجه یکی دو سال به پرداخت بخشی از آن عمل شده و بعدها به فراموشی سپرده شد. من 
بر این باورم که مسبب بخشی از این اتفاق وزارت نیرو بوده است. ما در وزارت نیرو خلط 
وظایف داریم و مسئولیت ها شفاف نیستند؛ که این مساله باعث عدم شفافیت در قیمت 

تمام شده می شود.
این  به فروش برق هستند. تمام  مثال شرکت های توزیع مسئول دریافت وجوه مربوط 
مبالغ در حساب متمرکزی در تهران جمع آوری شده و بعد نسبت به چگونگی تقسیم آنها 

تصمیم گیری می شود. این نحوه کار باتوجه به بده بستان ها و جابه جایی پول میان شرکت 
برق منطقه ای، شرکت توزیع و توانیر و با درنظر گرفتن گرایش هایی که میان شرکت ها 
دررابطه با اخذ مالیات و ... وجود دارد شفافیت را از بین می برد. به تبع نبود شفافیت در 

وظایف و مسئولیت ها، هزینه تمام شده برق نیز شفاف نیست.
ضمن اینکه قیمت تمام شده نباید به عنوان مالک و معیار در تعیین قیمت فروش مدنظر 
قرار گیرد و اصل این است که قیمت کاال براساس نسبت عرضه و تقاضا تعیین شود. 
به عنوان مثال تابستان پیک مصرف برق است و شب های این فصل مصرف به شدت باال 

رفته و قیمت باید چند برابر قیمت برق در آذرماه یا فروردین ماه باشد. 
به هرتقدیر بدیهی است که قیمت برق در کشور ما به هیچ وجه معقول و عقالنی نیست. 
وقتی برقی که قیمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قیمت 13 تومان به کشاورزان 
فروخته می شود، نباید انتظار داشته باشیم چنین رویکردی سودده هم باشد. البته درست 
است که برای جبران این امر قیمت فروش برق به برخی از بخش ها همچون بخش تجاری 
یا برای مصارف خانگی باال تا 300 تومان نیز باال رفته است اما اینها آنقدر نیست که 
بتواند ضرر بخش های دیگر را جبران کند. به نظر بنده این مسئولیت نباید به عهده بنگاه 

های اقتصادی باشد و بایستی مراجع باالتر و دولت آن را به عهده گیرند.
راه درست این است که همه هزینه برق خود را به درستی پرداخت کنند و دولت به واسطه 
پرداخت یارانه به قشر فرودست یا دریافت مالیات یا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را 
مدیریت کند. همچنین بهتر است صنعت برق که یک بنگاه اقتصادی است و باید طبق 
قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قیمت 

منطقی و مناسب اقدام کند.

 به این مساله اشاره کردید که بند پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت 

تمام شده برق تا یکی دو سال عملیاتی شد و سپس این بند به فراموشی سپرده شد. 
چگونه ممکن است بندی از قانون به فراموشی سپرده شود؟

ب مادام العمر، بعضی 5  ساله و دسته ای یک ساله هستند. برای عمل  برخی از قوانین مصوَّ
به هر بند قانونی باید ساالنه در قانون بودجه ردیف گذاشته شود. در بودجه برای این امر 
ردیفی اختصاص پیدا نکرده است. حتی ممکن است ردیف در نظر گرفته باشند اما این 
ردیف صرفا مختص برق نیست. مثال امسال گفتند دولت اجازه دارد حدود 6 هزار و 500 
میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر کند. این اوراق تنها مختص وزارت نیرو نیست؛ بلکه به 
بخش های بسیاری تعلق دارد. این دولت است که در طول سال تصمیم می گیرد این اوراق 
را به کدام بخش ها تزریق کند. حتی ممکن است از یک ردیف بودجه ای به وزارت نیرو یا 

بخش برق تعلق نگیرد. 
به عالوه شرط هزینه برای مواردی که در بودجه می آید تحقق درآمد کشور است. درصورتی 
که درآمد کشور به حد کفایت نبوده و پیش بینی ها محقق نشود، دولت به برخی موارد بودجه 
عمل نخواهد کرد. در کشور ما بسته به نوسانات قیمت نفت، نوسانات درآمد مالیاتی یا 
تغییرات در میزان واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی و درآمد حاصل از آنها 
ممکن است درآمد پیش بینی شده محقق نشود. بنابراین طبیعی است دولت درصورت 
کسب درآمد کمتر، کمتر هزینه کند. این اتفاق در یک شرکت کوچک هم رخ می دهد و 
یکی از وظایف مدیرعامل تخصیص منابع است که درصورت درخواست یک هزینه، در 
رابطه با تخصیص یا عدم تخصیص بودجه به آن تصمیم گیری می کند. در سطح کالن 
کشور نیز این اتفاق می افتد و وظیفه تخصیص منابع به عهده سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور است. 

 همانگونه که اشاره کردید زمانی که بودجه و درآمد یک بخش یا کل کشور به حد 
کفایت نباشد، بودجه کمتری تخصیص می یابد. حال سوال این است که علیرغم 
تاکید بیشتر صاحبنظران و کارشناسان بر لزوم واقعی شدن قیمت برق و تاکید 
قانون پنجم توسعه بر واقعی شدن قیمت برق تا پایان این برنامه، چرا با این حال 

هنوز شاهد افزایش قیمت آن نیستیم؟!
اساسی ترین مانع پیش روی واقعی سازی قیمت برق که تا پیش از این هم به بخش هایی 
از آن اشاره کردم، عدم شفافیت قیمت تمام شده برق است. به دلیل نحوه رفتار مجموعه ها هر 
عددی را که فکر کنید می توان به عنوان قیمت تمام شده برق برآورد کرد. ممکن است قیمت 
تمام شده برق در یک نیروگاه 40 تومان باشد اما تصمیم گرفته باشند هر کیلووات ساعت 
برق را به قیمت 15 یا 70 تومان بفروشند و این روند در بخش های توزیع و انتقال نیز 

صادق است.
ضمن اینکه در قیمت گذاری برق بحث جایگزینی تاسیسات و تجهیزات از جایگاه مهمی 
برخوردار است. به عنوان مثال هرکس برای اینکه مشترک برق شود باید حق انشعاب را 
پرداخت کند. این انشعاب پس از پرداخت هزینه آن مادام العمر است و ممکن است سالیان 
سال مورد بهره برداری قرار گیرد؛ درحالی که عمر تاسیسات ممکن است پس از یک دوره 

20 ـ 15 ساله پایان یابد و نیازمند جایگزینی باشد. 
از سوی دیگر بسیاری از تاسیسات به هزینه دولت و بودجه عمومی خریداری و ایجاد 
به  منابع دولتی، درآمد برق را  این  شده اند و بخش برق نمی تواند بدون در نظر گرفتن 
صورت کامل به خود اختصاص دهد و ناگزیر است ابتدا حساب خود را با دولت تسویه 
کند. از طرف دیگر صنعت برق نیز ادعای صحیحی مبنی بر این دارد که هر نیروگاه یا شبکه 
و تاسیسات پس از مدت عمر معقول خود باید جایگزین شود. همه انشعاب ها مادام العمر 
هستند و مثال در پایان عمر تاسیسات فشار ضعیف، دریافتی مجدد وجود ندارد. بنابراین 
از محل آنها پرداختی نخواهیم داشت اما تجهیزات مستهلک شده و برای تعمیر و تعویض 

نیازمند صرف هزینه گزافی هستند. 

در زمان دولت نهم و دهم، معاونت راهبردی 

ریاست جمهوری به سمت خصوصی اداره شدن بخش تولید 

برق و اداره بخش توزیع از محل فروش برق گرایش داشت 

و عقیده داشت دولت باید تنها به بخش انتقال کمک کند. 

اما وزارت نیرو مخالف بود و بنابراین منابع دولتی را میان 

بخش های مختلف تقسیم کرد
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همچنین در قیمت گذاری برق نمی شود از روش دفتری استفاده کرد. برخی از نیروگاه ها 
با دالر 7 تومان خریداری شده اند و اکنون نمی توان این رقم را مالک قرار داد. بنابراین 
تعیین یک قیمت واقعی مستلزم سلسله ای از اقدامات است. شاید یکی از مشکالتی که در 
صنعت برق با آن مواجه هستیم خلط مسائل و حساب های مالی بخش های مختلف برق 

است که سبب می شود تصویر شفافی از قیمت تمام شده در دست نباشد. 

 اما آیا مشکل عدم شفافیت قیمت تمام شده قابل حل نیست؟ هر بنگاه کوچک و 
بزرگی دچار پیچیدگی در حساب های مالی می شود اما باالخره با دعوت کارشناسان 
و مشاوران متخصص و حسابرسان خبره مشکل را حل کرده و حساب ها را روشن 

می کند. آیا صنعت برق قادر به انجام چنین کاری نیست؟ 
البته که این مشکل قابل حل است. اگر حقیقتا اراده بر این قرار گیرد که به یک قیمت واقعی 

برسیم این کار انجام شدنی است. 
من عالوه بر مواردی که قبال مطرح کردم، چند مثال عنوان می کنم که رعایت آنها می تواند 
به شفافیت قیمت تمام شده برق کمک کرده و بالعکس عدم رعایت آنها می تواند به عدم 
وضوح این فاکتور دامن بزند. به عنوان مثال باید محاسبه شود باتوجه به اختالف قیمت 
برق ما با سایر کشورها دریافتی های ما از صادرات برق چه اثری بر قیمت تمام شده برق در 
کشور می گذارد. یا مثال باید بررسی شود قیمت ارزان سوختی که در نیروگاه ها به مصرف 
می رسد چه اثری بر قیمت تمام شده دارد؟ نیروگاه های آبی که 8 ـ 7 درصد از برق کشور را 

تامین می کنند نیز باید لحاظ شوند که عمده آنها از منابع عمومی دولت ایجاد شده است. 
به عالوه رقم قابل توجهی بابت حق انشعاب از مردم دریافت می شود. اگرچه این مبلغ 

از نظر مالی سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوری انشعاب از سوی 
مشترکین باید به آنها مسترد شود اما منبع بزرگی است و نمی توان آن را در قیمت تمام شده 
برق محاسبه نکرد. فرض کنید ساالنه یک میلیون مشترک جدید داریم که هرکدام یک 
میلیون تومان بابت حق انشعاب پرداخت می کنند؛ بنابراین ساالنه هزار میلیارد تومان 
درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است که قطعا رقم اصلی بیش از اینهاست. 
بحث  آن سو  از  نکرد.  منظور  و  گرفته  نادیده  را  توجه  قابل  رقم  این  نمی توان  بنابراین 

جایگزینی تاسیسات هم مطرح است و باید در قیمت تمام شده منظور شود. 
راه حلی که من پیشنهاد می دهم همانطور که پیش از این هم گفته شد آزادسازی صنعت 
برق و تعریف و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری صنعت برق است. در این صورت 
بازار است که  به وظایف خود رسیدگی کرده و این بخش خصوصی و مناسبات  دولت 
با خصوصی سازی و  که  اینکه فشاری  بود. ضمن  اثر خواهد  تعیین قیمت ها منشاء  در 
آزادسازی قیمت برق به مردم تحمیل می شود برخالف آنچه تصور می کنند ناچیز بوده و با 

هزینه مخابرات و تلفن های همراه قابل قیاس نخواهد بود. 
صرف نظر از برخی نقاط گرمسیر که برق آنها در برخی فصول با یارانه  قابل توجهی عرضه 
می شود یا بخش کشاورزی و روستایی، مبلغی که الباقی مردم برای برق پرداخت می کنند 
با هزینه پس از واقعی شدن قیمت ها توفیر چندانی ندارد. این مطلب نیز باید لحاظ شود که 
سوخت می تواند در قیمت تمام شده برق نقش عمده ای ایفا کند که به دلیل یارانه ای بودن، 

قیمت آن بسیار کم است. 

بیشتر  همچون  ایران  در  خصوصی سازی  روند  متاسفانه  می دانید  که  همانطور   
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اقدامات به شدت کند است. بنابراین به نظر می رسد تا زمانی که خصوصی سازی 
در صنعت برق فراگیر شود راه زیادی داریم و باید عجالتا به راه های دیگر حل 
مشکل قیمت برق روی آوریم. برخی می گویند دولت چندان تمایلی به افزایش 
قیمت برق نشان نمی دهد و اراده محکمی در این خصوص ندارد. دیدگاه شما در 

این رابطه چیست؟ 
البته نزدیکی به انتخابات ها نیز در روند پیشبرد اینگونه تصمیمات بی تاثیر نیست و ربطی 
هم به این دولت و آن دولت یا این مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس یا دولتی یکی دو 

سال مانده به انتخابات در اینگونه تصمیمات محتاطانه و مالحظه کارانه عمل می کند.
شاید باید بگوییم در سطح کالن کشور مسائل سیاسی نسبت به مسائل اقتصادی از اهمیت 
بیشتری برخوردار هستند و درگیری های سیاسی روی نیازهای مهم کشور از جمله اشتغال، 

درآمد و مسکن مردم سایه انداخته است. 

 همانطور که می دانید مقرر است طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1399 تعرفه برق 
به صورت تدریجی رشد کرده و به قیمت واقعی خود برسد. آیا افزایش تدریجی 
قیمت برق ـ و نه افزایش یکباره آن ـ جفا در حق فعاالن این صنعت نیست؟ چرا 

صنعت برق باید اینقدر مظلوم باشد؟
به  افراد جا نداشت؛ ولی راجع  انرژی  این حد در مصرف  تا  انقالب سهم برق  از  پیش 
تعرفه ها وزیر آب و برق یا وزیر نیرو تصمیم گیری می کرد و دررابطه با حق انشعاب هر 
شرکت به صورت مستقل تصمیم می گرفت. پس از انقالب تعرفه برق را به عنوان یک 
کاالی زیربنایی در زمره مسائلی بردند که مجلس باید حتما با آنها موافقت کند و نیاز به 
کنترل قیمت دارد. اجازه تصمیمات پس از انقالب به رده های باالتر رفت و تعیین نرخ به 
مجلس و تعیین حق انشعاب به وزیر سپرده شد. این در حالی است که اوایل انقالب تلفن 

را جزو کاالهای لوکس تعریف کردند که نیازی به قیمت گذاری نداشت.

 با فرض اینکه دولت تصمیم بگیرد قیمت برق را افزایش دهد این کار چه عواقب 
اجتماعی خواهد داشت و چگونه می توان آنها را مدیریت کرد؟

ما در برنامه های مختلف این بند را داشته ایم که قیمت برق واقعی شود اما متاسفانه تاکنون 
این کار انجام نشده است؛ بنابراین به نظر می رسد اراده و عزم جدی برای انجام این کار 
وجود ندارد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد دولت پای همه تبعات آن خواهد ایستاد. 
به عالوه همانگونه که سخن آن رفت، اکثر قریب به اتفاق مصرف کنندگان دچار مشکل یا 
تغییر چشمگیر نمی شوند و برای آن دسته از بخش های کشور که دارای شرایط خاصی 
هستند می توان چاره اندیشی کرد. اگر عزم و اراده محکمی پشت این کار باشد می توان 

هرسال 20 ـ 15 درصد به قیمت برق افزوده و پس از 8 ـ 7 سال به قیمت واقعی رسید. 
حتی برخی از تعرفه ها نباید افزایش جدی داشته باشد؛ مثال درحالی که از مصرف کنندگان 
تجاری مبلغ باالیی دریافت می کنیم که با قیمت تمام شده همخوانی ندارد، منطقی و صالح 

نیست با افزایش سراسری قیمت برق تعرفه آنها را هم باال ببریم. 

 در بسیاری از کشورهای خارجی قیمت برق روزانه مطابق مکانیزم بازار تعیین 
می شود و در هر کشور این بخش ISO یا رگوالتوری است که قیمت برق را تعیین 
می کند. آیا ما در ایران بخشی تحت عنوان ISO یا با عملکردی نزدیک به آن داریم؟ 
در ایران یک بازار محدود برق و هیات تنظیم بازار داریم که در بخش تولید و نیروگاهی 
فعال است؛ ولی بخش های دیگر براساس ضوابطی خاص عمل می کنند و دارای چنین 

بخشی نیستند. 
بازار برق بخش اجرایی این کار را اداره کرده و به حصول اطمینان از وجود رقابت، پرهیز 
از انحصارگرایی و تعیین قیمت برای بخش هایی که انحصار بر آنها حاکم است می پردازد 
و هیات تنظیم بازار، تنظیم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجرای ضوابط را به عهده دارد. 
اکنون همه این بخش ها دولتی بوده و از سوی وزارت نیرو تعیین و اداره می شوند که این 
نقطه ضعف آنها است؛ ضمن آنکه نیروگاه های خصوصی بایستی با نیروگاه های دولتی که 

بهای فروش برق آنها تابع شرایط خاص و غیراقتصادی است، رقابت کنند.
در بخش های انتقال، توزیع و فروش به مشترکین چنین واحدی نداریم. بخش رگوالتوری 
که در دنیا از آن با عنوان ISO یاد می شود مجموعه ای تقریبا مستقل است که هیچ یک از 
اعضای آن به هیچ وجه در فعالیت برق ذی نفع نیستند و وظیفه اصلی آنها حصول اطمینان از 
وجود رقابت در بازار برق است و اینکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت هاست. از سوی 
دیگر تعیین قیمت یا الاقل محد وده آن برای فعالیت های انحصاری نیز به عهده ISO  ها 
است. به عالوه آنها مسئول نظارت بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط و مقررات و رسیدگی 

به شکایات هم هستند.
در تهران برای هر خانه بیش از یک شبکه توزیع برق وجود ندارد و بر این بخش انحصار 
حاکم است. شبکه انتقال نیز در بخش تاسیسات خود انحصار دارد و بنابراین هزینه های 
این بخش ها برای ایجاد تاسیسات و حفظ و نگهداری آن به صورت طبیعی نیازمند واحدی 
باشد. در کشورهای  یا محدوده قیمت در شهرهای مختلف  است که تعیین کننده قیمت 
مختلف برای این بخش هم واحدهای رگوالتوری مرتبط وجود دارد. همچنین آنها مرجع 
رسیدگی به شکایات نیز دارند که تحت آن یک دسته آئین نامه ها و مقررات برای تنظیم 

روابط قائل شده اند. 
وظیفه شورای رقابت است که هرچه سریعتر در بخش برق یا بخش هایی نظیر آن ورود 
کرده و برای آنها نهادهای تنظیم کننده روابط ایجاد کند تا کارهای نظارتی مربوطه را به 

انجام برساند.

 به طور کلی برای اصالح اقتصاد برق چه اقداماتی مورد نیاز است؟
اکثر دولتمردان ما تصور می کنند بهترین فکر و اندیشه را دارند و بقیه باید به مثابه بازوهای 
اجرایی آنها کار کنند. اما اگر بپذیرند انجام کارها در بخش خصوصی، به دلیل فضای باز و 
محدودیت کمتر آن به تسریع پیشرفت امور منتهی می شود، شاید کشور از این حالت رکود 

خارج شود. پیشنهاد من برای اصالح اقتصاد برق، خصوصی سازی در این صنعت است.

 از نظر شما بخش خصوصی ظرفیت مالی این را دارد که عهده دار فعالیت هایی 
شود که در حال حاضر توسط دولت اداره می شوند؟

باید از بخش خصوصی حمایت شود. هرجا بخش خصوصی پا گرفته، قطعا به دور از حمایت 

یکی از مسببین عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت برق، 

وزارت نیرو است. ما در وزارت نیرو خلط وظایف داریم 

و به طبع نبود شفافیت در وظایف و مسئولیت ها، هزنه 

تمام شده برق نیز شفاف نیست.
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دولت نبوده است. همین مساله ای که شما به آن اشاره کردید مبنی بر تعلق گرفتن تضامین 
دولتی به بخش خصوصی ازجمله همین حمایت هاست. اگر شرکتی مانند مپنا هم اکنون 
دارای این گستردگی فعالیت است بدون حمایت و کمک دولت نبوده است. در آغاز ایجاد 
مپنا در سال 1370 پیگیری به عمل آمد تا براساس گزارش وزارت نیرو شورای محترم 
اقتصاد ایجاد یک شرکت پیمانکار نیروگاهی را به شرکت توانیر ابالغ کند. متعاقبا و پس 
از آن که امکان حضور شرکت مپنا در مدیریت ایجاد نیروگاه اراک با زحمت زیاد فراهم 
شد، مصوبه ای از شورای اقتصاد گرفته شد مبنی بر اینکه 30 واحد توربین گاز به صورت 
یک جا به این شرکت سفارش داده شود. همچنین از دولت مجوز اخذ شد که شرکت مپنا 
اجازه داشته باشد حدودا معادل 60 میلیون دالر از مبلغ این قرارداد را به جای وارد کردن 

توربین و ژنراتور، تجهیزات ساخت نیروگاه وارد کند. 
عالوه بر این شرکت توانیر امکاناتی در شهرستان کرج داشت ـ ازجمله سالن های چند ده 
هزار متر مربعی ـ که با رعایت ضوابط و مقررات به صورت اجاره ای یا به صورت واگذاری 
مالکیت و فروش در اختیار شرکت مپنا گذاشت. حتی این شرکت از نظر منابع مالی ریالی 
دچار کسری بود که مجوزهایی اخذ شد تا عالوه بر 30 واحد توربین گاز قبلی 6 واحد 
توربین گاز دیگر نیز به این شرکت سفارش داده شده و هزینه آنها را به صورت نقد پرداخت 
کنند تا مشکل کسری منابع مالی مپنا حل شود؛ البته مپنا در قبال این کار تعهد داشت قیمت 
این توربین ها ثابت بماند و در زمان تحویل ادعای افزایش قیمت به تبع افزایش نرخ تورم 

را نداشته باشد. 
از نظر پرسنلی نیز به شرکت مپنا یاری های زیادی داده شد. کسانی که شرکت مپنا را به راه 
انداختند به استثنای برخی افراد که از خارج از توانیر آمده بودند، در ابتدا از همکاران شرکت 
توانیر بودند و حتی در رده معاونین این شرکت فعالیت داشتند اما درراستای همکاری 
توانیر با راه اندازی مپنا مامور شدند تا از توانیر خارج شده و به مپنا بپیوندند. این نمونه به 

خوبی نشان می دهد که ما توانایی انجام هر کاری را داریم تنها در صورتی که اراده کنیم.
من سال ها پیش به کشور یوگسالوی ـ که در آن زمان هنوز تجزیه نشده بود ـ سفر کردم. در 
آن زمان ما یراق آالت خطوط 20 یا 63 کیلو ولت و ... را از خارج کشور وارد می کردیم. 
در یوگسالوی کارگاهی را به من نشان دادند که از کارگاه ما در برق منطقه ای خراسان در 
حدود سال 1360 خیلی کوچکتر بود. مشاهده این امر برای من خیلی سخت بود که کارگاه 
به آن کوچکی ساالنه 5 ـ 4 میلیون دالر یراق آالت به ما می فروشد! بعدها با حمایت های 
شخص وزیر و باقی دستگاه ها این بخش از صنعت برق کشور راه اندازی شد. از جمله 
حمایت ها این بود که مثال بدون آنکه محل انجام پروژه مشخص شود، برای 800 کیلومتر 
خط انتقال 63 کیلوولت قرارداد بستیم و پیش پرداخت باالتری دادیم و مجموعه ای را 
راه اندازی و فعال کردیم. اگر بیشتر واحدهای بخش خصوصی را بررسی کنید می بینید 
تا زمانی که حمایت جدی از سوی دولت صورت نگرفته کاری پیش نرفته است. حتی 
می توان از فاینانس های خارجی برای راه اندازی بخش خصوصی کمک گرفت تا به جای 
توسعه بیش از حد بخش های دولتی کار به خود مردم واگذار شود. درواقع بخش خصوصی 
ما آنقدر قوی نیست که بتواند بدون حمایت دولت در صنعت برق یا انرژی کارهای بزرگی 
نتایج خوبی  انجام دهد؛ ولی بستر آن فراهم است و درصورت حمایت دولت می توان 

گرفت.

 برای اداره صنعت برق و پروژه های برق در دوران بحران اقتصادی چه باید کرد 
تا واحدهای صنعتی مرتبط با برق دچار رکود و بیکاری نشوند؟ راهکاری که به 

نظر شما می رسد چیست؟
تعریف پروژه و کار جدید مستلزم این است که در داخل کشور رشد مصرف برق داشته 
باشیم. صنعت برق به خودی خود نمی تواند رشد ایجاد کند؛ بلکه بقیه بخش های کشور 

به ایجاد  نیاز  باید فعال باشند تا مصرف برق کرده و  ازجمله صنایع، خدمات و مسکن 
تاسیسات جدید داشته باشد. البته بازسازی و جایگزینی تاسیسات نیز موضوع مهمی است؛ 

ولی مشکالت مالی صنعت برق این اجازه را نمی دهد که به آن بخش ها بپردازد. 
بنابراین نمی توان برای خروج یک بخش کشور از رکود راهکار منفرد داد؛ بلکه باید تمامیت 
البته صادرات و  کشور رشد اقتصادی کند تا بخش های گوناگون از رکود خارج شوند. 
فعالیت های برون مرزی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است اما به هرتقدیر همه کشور 
یک خانواده است و یک عضو آن نمی تواند پویا باشد و باقی بخش ها در رکود به سر برند.

اکنون از رشد مصرف برق کامال می توانیم متوجه رکود اقتصادی کشور شویم. درحالی که 
در نیمه نخست تابستان هستیم، طبق اطالعات شبکه برق ما هنوز به حداکثر مصرف سال 

گذشته نرسیده ایم و تنها علت آن رکود کلی در کشور است. ممکن است به علت باال رفتن 
سطح رفاه رشدی بسیار محدود در بخش مسکونی داشته باشیم اما این رشد چندان زیاد 

نیست.

 با وجود این حجم رکود و بیکاری که صنعت برق و سایر صنایع با آن روبرو 
هستند، در معدود مواردی که کشور نیازمند انجام برخی پروژه ها می شود اجرای 
آن را به بیگانگان می سپارند. نمونه آن هم پروژه هوشمندسازی کنتورهاست که به 

کشور کره جنوبی سپرده شد. آیا این رویه از نظر شما صحیح است؟
البته جلسات متعددی برای رسیدگی به این بحث تشکیل شده و قول داده شده برای فعاالن 
ساخت داخل نیز سهم جدی در این پروژه درنظر گرفته شود. من این سخن را براساس 

توضیحات وزیر محترم نیرو در جلسه ای که در اتاق بازرگانی تشکیل شد عنوان می کنم.

به فعاالن  بیگانه داده می شود  به کشورهای  اگر ضمانتی را که   برخی می گویند 
داخلی هم بدهند، داستان تامین سرمایه حل خواهد شد و بخش خصوصی سرمایه 
الزم را فراهم می آورد. ضمن اینکه می توان مشکل تامین مالی را با اوراق بهادار و 

اوراق قرضه حل کرد. رویکرد شما به این نظریه چیست؟
باید تا آنجا که می شود از صنایع داخلی به واسطه ارائه تضامین الزم و موارد اینچنینی 
حمایت کرد اما انتظاری هم که از بخش خصوصی می رود این است که روی بهبود کیفیت 
محصول خود تالش جدی کند تا آن را به استانداردهای جهانی برساند و از آن طرف هم 
قیمت های معقولی داشته باشد. در سال های تحریم خیلی از شرکت ها از شرایط کشور 
سوءاستفاده کردند و خاصه آنجا که بازار یک محصول در انحصار آنها بود شرط انصاف را 
رعایت نکردند. هرکس باید در کنار منافع شخصی خود متوجه وظایف ملی خود هم باشد 

و این جزو کسری هایی است که ما در کشور با آن روبرو هستیم. 

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 

بهترین راه برای اصالح اقتصاد برق، خصوصی سازی است ضمن 

اینکه باید از بخش خصوصی حمایت کرد. 

 اگر اکنون شرکتی مانند مپنا دارای این گستردگی فعالیت است 

بدون حمایت و کمک دولت نبوده است
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صنعت برق به عذاب و ما به تماشا
میزگرد ستبران با موضوع »اقتصاد برق با 
تمرکز بر مساله اختالف قیمت تمام شده و 
نرخ فروش برق«؛

مسعود حجت
قائم مقام مدیرعامل شرکت صانیر

علیرضا شیرانی
مدیرعامل شرکت موننکو 

پرویز غیاث الدین 
دبیر سندیکای صنعت برق

علیرضا اسدی
معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکا 

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 

اشاره
 یکی از مشکالت خطیری که مدت هاست گریبانگیر 
صنعت برق ایران است، اختالف قیمت تمام شده و نرخ 
فروش برق و به طور کلی اقتصاد برق است. هیچ نشست و 
همایشی در زمینه صنعت برق برگزار نمی شود مگر آنکه 
سخنی از اختالف قیمت تمام شده و نرخ فروش برق در 
آن رفته و اشاره به مشکالت جبران ناپذیر ناشی از این 
امر شود. تقریبا همگان به لزوم پر شدن این فاصله قیمت 
اذعان داشته و متفق القول درخواست اصالح آن را دارند؛ 
چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی. اما سال هاست 
که این مساله الینحل باقی مانده و همچنان ضربات پیاپی 
خود را بر پیکر صنعت برق و فعاالن آن وارد می آورد. 
اهمیت ویژه اقتصاد برق سبب شد ستبران یکی از 
شماره های خود را به این موضوع اختصاص داده و پیرو 
آن میزگردی برگزار کند تا در تضارب آرای مسئولین و 
صاحبنظران این عرصه به نتایجی درخور و مشکل گشا 
دست یابد. آنچه پیش رو دارید، گفت و گوی مسعود حجت 
قائم مقام مدیرعامل شرکت صانیر )قائم مقام اسبق معاونت 
امور برق وزارت نیرو و شرکت توانیر و مدیرعامل اسبق 
شرکت مدیریت شبکه ایران(، علیرضا شیرانی مدیرعامل 
شرکت موننکو، پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای صنعت 
برق و علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه ریزی  
سندیکا است که میهمانان میزگرد این شماره ستبران 
هستند.
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  اسدی:
موضوع اقتصاد برق و قیمت تمام شده و فروش و به طور کلی نحوه تنظیم اقتصاد برق 
مبحثی چالشی و جدی است. همانگونه که مستحضر هستید، براساس ادعای وزارت نیرو 
درآمدها و هزینه های تولید و عرضه برق تعادل نداشته و قیمت تمام شده بیش از قیمت 
تکلیفی فروش است. این درحالی است که آقایان حمید چیت چیان، هوشنگ فالحتیان 
و علیرضا دائمی در مقاطع زمانی مختلف رقم های مختلفی را به عنوان قیمت تمام شده 
برق اعالم کرده اند؛ به طوری که طبق بررسی های ما مثال در بازه زمانی 4 ماه، شش قیمت 
گوناگون از 78 تا 105 تومان اعالم شده و البته مستندات این موضوع هم موجود است.
در بحث قیمت فروش نیز نکاتی وجود دارد. ما یک بازار بورس برق داریم که در آن، 
سمت عرضه عمده فروشی رقابتی است، ولی سمت خریدار، انحصار وجود دارد. درنتیجه 
قیمتی که در بورس انرژی اعالم می شود به نوعی تکلیفی است. در این بحث کارشناسان 
مرکژ پژوهش مجلس نظری جالب توجه دارند که اگر قیمت هر کیلووات ساعت برق در 
بازار بورس 30 تومان است، فرایند انتقال و توزیع نمی تواند به آن مبلغی بیافزاید که 

قیمت تمام شده به 80 تومان برسد.
نکته سوم که در مستندات مورد مطالعه ما وجود دارد این است که باید بین هزینه های 
عملیاتی تولید و عرضه برق و هزینه های حاکمیتی وزارت نیرو تفکیک قائل شد. آیا باید 
بخشی را که مربوط به هزینه های حاکمیتی وزارت نیرو است، مصرف کننده برق متحمل 
شود یا باید از طریق مالیات پرداخت شود؟ اکنون در وزارت نیرو مجموع هزینه ها به 
عنوان هزینه تولید و هزینه عملیاتی عنوان می شود و این سبب شده است قیمت تمام شده 

برق شفاف نباشد. 

  ستبران:
از نظر شما قیمت تمام شده چقدر است و قیمت فروش باید چقدر باشد؟ آیا به نظر شما 
قیمت فروش برق نیاز به اصالحات دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، دلیل شما برای این ادعا 
چیست؟ این تفکر مجلسی ها که قیمت فروش برق را متناسب با هزینه های آن دانسته و 

نیازی به اصالح آن نمی بینند، از کجا ناشی شده است؟

به داد صنعت برق برسید
 حجت:

قیمت تمام شده برق شامل هزینه تمام شده آن به عالوه یک سود معقول و منطقی 
است. برای تعیین هزینه تمام شده برق چند روش وجود دارد. یکی از این روش ها روش 
حسابداری است که اصال منطقی نیست. مثال طبق روش حسابداری اگر یک نیروگاه 
با دالر 7 تومان ساخته شده است، اکنون باید برق بنا بر همان نرخ قیمت گذاری شود 
که این کار به هیچ وجه منطقی نیست. دو روش اقتصادی نیز در این زمینه وجود دارد. 
یکی از این روش ها »short run marginal cost« نام دارد. در این روش بدون 
سرمایه گذاری جدید و بدون اینکه تاسیسات جدیدی ایجاد کنند، در هر زمانی که برق 
بیشتری مورد نیاز است تولید را باال می برند و آنگاه با احتساب آن تولید اضافه، هزینه ها 
را ارزیابی می کنند. روش دیگر      »long run marginal cost« است که براساس 
آن مثال برای تولید برق بیشتر در 4 سال دیگر برنامه ریزی می شود و هزینه برق در آن 

نقطه نهایی محاسبه می شود. 
اما آنچه اکنون در دنیا به کار می رود، این روش ها نیست. از آنجا که درحال حاضر برق در 
بازار برق به فروش می رود، کشف قیمت در همان بازار انجام می شود. البته این روش نیز 
مشکالت خود را دارد. مثال ممکن است قیمت ها به علت دمپینگ یا رقابت های مخرب 
پایین آید یا ممکن است با تبانی های مختلف قیمت باال رود. این امر توجه بیشتر سیستم 

را می طلبد تا مشکالتی از این قبیل پیش نیاید.
قیمت برق در ایران قیافه ای مضحک به خود گرفته است. باید به کسانی که ادعا دارند 
برق باید با قیمت ارزان به دست مردم برسد، پاسخ داد که اگر این کار ممکن بود، مطمئنا 
سوئیس، فرانسه، آلمان، امریکا و کانادا زودتر از ما به این نتیجه رسیده و به مردم خود این 

تسهیالت را اعطا می کردند. 
طبق آمار موجود، در سال 2012 قیمت هر کیلووات ساعت برق در کشور بلژیک 21 
یورو و 8 سنت در بخش خانگی و 13 یورو و 3 سنت در بخش صنعتی است. اگر آمار 
مربوط به سایر کشورها را نیز نگاه کنیم، اکثرا قیمت برق خانگی آنها برای هر کیلووات 
ساعت برق از 10 سنت باالتر است و حتی تا 20 سنت هم می رسد. 20سنت یعنی 
700 الی 800 تومان برای هر کیلووات ساعت برق. این موضوع دو اثر مثبت دارد؛ یکی 
صرفه جویی واقعی آنها در مصرف برق و دیگری برق رسانی مرتب در این کشورهاست. 
برای  الزم  مالی  منابع  نبود  به علت  که  است  شده  شکلی  به  ما  برق  وضعیت  اینک 

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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سرمایه گذاری مناسب اگر هر بخشی از شبکه از بین برود، 
مجبوریم خاموشی دهیم و قادر نخواهیم بود بخشی دیگر را 

جایگزین آن کنیم. 
من برای شفاف سازی مطلب به نرخ برق در مقایسه با قیمت 
سایر کاالها اشاره می کنم. در ایران هر فرد 14 درصد پول 
برق و 86 درصد هزینه مخابرات پرداخت می کند. این در 
حالی است که در همه جای دنیا هزینه برق بیشتر از هزینه 
هزینه  و  درصد  برق 65  هزینه  امریکا  در  است.  مخابرات 
مخابرات 35 درصد است. در دانمارک این آمار برای برق 54 
درصد و برای مخابرات 46 درصد است. در ژاپن برق 59 و 
مخابرات 41 درصد است. این نشان می دهد ما در مقایسه با 

وزارت مخابرات ضعیف تر عمل کرده ایم. 
نرخ برق در سال 1347 به طور متوسط 2/9 ریال برای هر 
کیلووات ساعت بود. اکنون این رقم به 614 ریال رسیده است. 
یعنی نرخ برق در مدت حدود 50 سال 212 برابر شده است. 
در این مدت خودرو بیش از هزار برابر شده است. مثال خودرو 
پیکان در آن زمان 21 هزار تومان بود و اکنون خودرو پراید 

بیش از 21 میلیون تومان است. حقوق کارمندان متخصص 
در آن زمان حدود 2 هزار تومان بود و اکنون حدود 2 میلیون 
تومان است؛ یعنی هزار برابر. حتی بلیت هواپیما اگر مثال آن 
زمان 100 تومان بود اکنون 170 هزار تومان است و این 

یعنی هزار و 700 برابر رقم قبلی آن. 
ارزش ارز در دنیا و مثال امریکا یک چهارم شده است و در 
کشور ما دو هزار برابر کاهش یافته است. حتی قیمت میوه 
نیز به همین منوال چندین برابر شده است اما در این میان 
سر صنعت برق بی کاله مانده است. این امر نشان می دهد که 
فعاالن صنعت برق به درستی عمل نکرده و زیاده مالطفت 

به خرج داده اند. 
اگر این ثبات در قیمت برق ادامه یابد، پویایی در این صنعت 
به  اکنون  برقی  پیمانکاران  از  بسیاری  بین خواهد رفت.  از 
پیمانکاری برای نفت یا حوزه های دیگر روی آورده اند و این 
اصال خوب نیست. تأسیسات صنعت برق بایستی توسعه یابد 
و نمی تواند بدون تغییر و تعویض باقی بماند. اکنون پست های 
برق، کابل های توزیع و خطوط انتقال باید نوسازی و تقویت 

شود. کار سنگینی داریم و در غفلت به سر می بریم.
آمار دیگری در دست است و آن آمار نرخ برق در تولید سایر 
کاالها است. به عنوان مثال برای تولید هر کیلوگرم سیمان 
0/12 کیلووات ساعت برق مصرف می شود؛ یعنی حدود 5 
تومان در تولید یک کیلوگرم سیمان صرف برق می شود. حال 
حساب کنید اگر این 5 تومان دو برابر شود، چه تاثیری روی 
قیمت سیمان خواهد گذاشت؟ مثال دیگر یخچال است که 
حدود 2 میلیون تومان به فروش می رسد. برقی که برای تولید 
این یخچال الزم است حدود هزار و 500 تومان است. اگر 
این رقم دو برابر شده و بابت هر یخچال 3 هزار تومان صرف 
هزینه برق شود چه تاثیری در قیمت نهایی یخچال خواهد 
داشت؟ برای تولید هر کفش 11 تومان برق صرف می شود. 
اگر روی کفش 200 هزار تومانی 11 تومان دیگر افزوده شود 

چه خواهد شد؟ 
تنها در دو مورد برق سهم چشمگیری دارد. یکی از آنها فرآیند 
آبفا است که در آن سهم هزینه برق 20 درصد است و دیگری 
تولید محصوالت کانی غیرفلزی است که برق 17 درصد از 

قیمت آنها را شامل می شود. 
نرخ برق در سبد خانوار ایرانی 1 درصد است. این آمار در 
رابطه با مخابرات حدود 4 ـ 3 درصد است. در دنیا با وجود 
مدیریت مصرفی که وجود دارد، برق حدود 4 ـ 3 درصد از سبد 
خانواده را تشکیل می دهد. باتوجه به این مثال ها افزایش قیمت 

برق بایستی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. 
فروش برق در کشورهای همسایه حدود بین 7 تا 10 سنت 
است. باید پذیرفت که مصرف کنندگان برق در این کشورها 
افرادی کم خرد نیستند که برق را با چنین قیمتی پذیرفته و 
خریداری می کنند؛ آنان می دانند قیمت برق همین است. در 
فرانسه علیرغم اینکه نیروگاه اتمی برق را به بهای ارزان تری 
تولید می کند، اما باز هم با این حال قیمت هر کیلووات ساعت 
محاسبه  تومان ـ  ـ حدود 220  سنت  یورو  حداقل 6 ـ 5  برق 
می شود. ما با نگاه داشتن قیمت برق در 1/5 سنت و بدون 

پرداخت یارانه، فاتحه صنعت برق را می خوانیم. هزینه جاری 
را اخذ می کنیم و نمی توانیم هزینه سرمایه گذاری و تعمیرات 
الزم را تامین کنیم. نیاز شدید داریم تا جمعی از اقتصاددانان 

گرد آمده و با تعیین قیمت درست، به داد صنعت برق برسند.
زمانی که شدت این خسارت معلوم شود، ابعاد آن به سادگی 
قابل رفع نخواهد بود و چند سال طول می کشد تا اصالح شود. 
فکر می کنید چقدر طول بکشد تا شبکه فوق توزیع یک شهر 
از یک  تا  یا چقدر زمان می برد  بازسازی شود؟  تعویض و 
نیروگاه خط انتقال کشیده شود؟ این امر حداقل 4 سال به طول 

می انجامد. 
را  برق  برق صاحبنظران مختلف قیمت  با قیمت  رابطه  در 
بدون سوخت از 80 تا 115 تومان بیان کرده اند. قیمت های 
گوناگونی که به آنها اشاره می شود اشتباه نیستند؛ بلکه هریک از 
زاویه دید خود نگاه می کند. ولی از نظر من برق بدون احتساب 
سوخت قطعا کمتر از 80 تومان و باالتر از 130 تومان نیست. 
شاید بتوان گفت به طور متوسط نرخ 110 یا 115 تومان برای 

هر کیلووات ساعت برق بدون سوخت ادعای درستی است. 

هزینه نیروگاه های واگذار شده هنوز پرداخت نشده است
  شیرانی:

اگر همه چیز خوب بود، هزینه های پیمانکاران پرداخت شده 
بود و توسعه صنعت برق هم به خوبی انجام می شد، شاید بحث 
حداقل به این محفل کشیده نمی شد. پس شاید صورت مسأله 
ما این است که برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود مشکل 
داریم و همین سبب شده به افزایش قیمت ها روی آوریم. اما 

این کمبود از کجا آغاز شد؟ 
و  خطوط  نیروگاه ها،  از  برخی  روی  بر  هفتاد  دهه  اوایل  ما 
پست ها با دالر 7 تومان سرمایه گذاری کرده ایم. اتفاقی که در 
عمل افتاده این است که حجم زیادی از نیروگاه های وزارت 
نیرو به برخی بخش ها واگذار شده و نقدینگی آنها پرداخت 
نشده تا  توانیر بتواند از آن استفاده کند. ما برای برق تولیدی 
آن نیروگاه ها حدود 4 ـ 3 تومان هزینه بهره برداری داشتیم و 
اکنون باید بابت خرید هر کیلووات ساعت 60 ـ 50 تومان با 
احتساب سوخت و 25 ـ 20 تومان بدون احتساب سوخت به 
آنها هزینه پرداخت کنیم. اینجا ما در حساب و کتاب ورود و 

خروج نقدینگی خود مشکل پیدا کرده ایم. 
شاید یکی از بحث های جدی که وزارت نیرو می تواند برای 
احقاق حق خود پیگیری کند این مطلب است. از دیدگاه من 

این سرمایه ها نباید از سبد وزارت نیرو خارج می شد.
گاهی غیرشفاف عمل کردن سبب ایجاد موقعیت برای چانه زنی 
می شود و زمانی این کار نتیجه عکس می دهد و نمی توانیم از 
حرف خود دفاع کنیم. اینکه قیمت برق شفاف نیست و هریک 
از مسئولین سخنی می گوید به نفع ما نیست و سبب می شود 
بنابراین اقتصاددانان باید  نتوانیم از ادعای خود دفاع کنیم. 

بنشینند و در این رابطه به نتیجه ای واحد برسند. 
در مجموعه قیمت برق کشورهای اروپایی شاخصی وجود 
 psc دارد.  نام   psc (Policy System Cost( که  دارد 

حجم زیادی از نیروگاه های وزارت نیرو به 

برخی بخش ها واگذار شده و نقدینگی آنها 

پرداخت نشده تا  توانير بتواند از آن استفاده 

کند. ما برای برق تولیدی آن نیروگاه ها 

حدود 4 ـ 3 تومان هزینه بهره برداری داشتیم 

و اکنون باید بابت خرید هر کیلووات ساعت 

60 ـ 50 تومان با احتساب سوخت و 25 ـ 20 

تومان بدون احتساب سوخت به آنها هزینه 

پرداخت کنیم
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قیمت  بر  عالوه  آنها  درحقیقت  است.  سیاستی  هزینه های 
تمام شده برق معادل قیمت تمام شده برق را به عنوان هزینه 
سیاستي  از مشتركین دریافت مي كنند که در  مكانیزم ما چنین 

چیزی وجود ندارد. 
بخشی  هستند  موظف  نیروگاه ها  که  است  این  دیگر  نکته 
از هزینه انتقال برق را بدهند؛ این در حالی است که اکنون 
از آنها دریافت نمی شود. تمام  در كشور ما چنین هزینه ای 
سنگینی هزینه را به سمت دولت و مردم آورده ایم. از آنجا 
که بخش خصوصی در شبکه انتقال پیگیر نیست مسائل شبكه 
انتقال مانند مسائل نیروگاهي ما واكاوي نمي شود و به این 
ترتیب  شبکه های انتقال و توزیع مورد كم مهري قرار گرفته 
است. معضل فعلی ما در شبکه انتقال است. هزینه انتقال با 
برابری  هزینه سوخت(  احتساب  )بدون  نیروگاه  هزینه های 
می کند. اگر شبکه به عنوان استخوان بندی برق خوب حمایت 
نشود، هیچ یک از سرمایه گذاری هایی که برای نیروگاه ها انجام 

می دهیم به کار نمی آید. 
مقایسه قیمت برق در کشور ما با قیمت برق دنیا براساس 
شاخص دالر آزاد روش درستی نیست. حقوق کارمندان و 
مدیران نیز براساس شاخص دالر آزاد پرداخت نشده و طبق 
شاخص های کشور است. شاخصی که معموال در دنیا مورد 

استفاده قرار می گیرد، شاخص قدرت خرید است: 
 PPP:)Purchasing Power Parity(

بانک مرکزی مرتبا این شاخص را اعالم می کند. این شاخص 
برای سال جاری هزار و 550 تومان اعالم شده است. 

اگر ما بخواهیم خود را با کشورهای دیگر قیاس کنیم تا بدانیم 
باتوجه به سبد یک خارجی در چه جایگاهی قرار می گیریم، 
باید حقوق خود را بر این عدد تقسیم کنیم. بر این اساس عددی 
که به دست خواهیم آورد خیلی از حقوق خارجی ها دور نیست؛ 
چراکه این رقم قدرت خرید، سنت را 2/6 برابر کم می کند. 
قیمت برق در امریکا 10 سنت است. اگر این رقم را تقسیم 
بر 2/6 کنیم، 3/4 سنت می شود و آنگاه قیمت برق آنها که 
با قیمت برق ما چندان فاصله ای  حدود 100 تومان است، 
نمی گیرد. بنابراین در یک طیف قرار داریم و با قیمت برق آنها 

فاصله 400 ـ 300 تومانی نداریم. 
من نیز معتقدم قیمت برق قابلیت افزایش دارد؛ ولی این بحثی 
دوطرفه است. ما باید به طور همزمان سه برنامه را دنبال کنیم. 
یکی از این برنامه ها این است که اگر شهروند به صنعت برق 
پولی پرداخت کرده است، این پول نباید به صنایع دیگر برود؛ 
بلکه باید مصروف خود صنعت شود. نیروگاه هایی که وزارت 
نیرو به دلیل بدهی های دولت به برخی بخش ها واگذار کرد، در 
معامله های بعدی به یک و نیم یا دو برابر قیمت فروش رفت 
و تازه برای بار سوم نیز با قیمتی گزاف معامله شد. سوال این 
است که این منابع از جیب چه کسی رفت؟ اگر آن منابع به 
صنعت برق بازمی گشت، تاکنون بسیاري از مشكالت صنعت 

برق حل شده بود.
تعداد  جهانی  آمار  طبق  است.  بهره وری  بحث  بعدی  نکته 
پرسنلی که در سال 1999 در صنعت برق ایران کار می کردند، 
حدود  52 هزار نفر اعالم شده است. نکته جالب اینجاست که 

طبق آماری که توانیر در سال 1391 یا 1392 منتشر کرد، 
تعداد پرسنل 48 هزار نفر اعالم شده است. این آمار نشان 
می دهد علی رغم ظرفیت 15 هزار مگاواتی که در آن زمان 
داشتیم و در سال های اخیر به 70 هزار مگاوات رسیده است، 

پرسنل ما افزایش متناسب نداشته است.  
به  ما  است.  تجدیدپذیر  انرژی های  با  دررابطه  دیگر  نکته 
برای  سرمایه گذاری  به نام  را  هزینه ای  خود  برق  قبض های 
خرید برق انرژی های تجدیدپذیر اضافه کرده ایم. دولت نیز 
وظیفه دارد برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در آینده 
برنامه ریزی هایی انجام دهد. در تمام کشورها دولت ها در ابتدا 
حمایت هایی از انرژی های جدید می کنند تا آنها کمی تجاری 
شوند و آنگاه برای رقابت وارد بازار شوند. اخیرا در آلمان برق 
یک روز کشور به طور کامل از انرژی های تجدیدپذیر تامین 
شد. در دانمارک نیز اخیرا چهار روز پیوسته برق کشور از 
انرژی های تجدیدپذیر تامین شد. ولی پس از آن اعالم کردند 
دوره حمایتی تمام شده و دیگر باید وارد بورس و بازار برق 
شوند. احتماال هزینه های حمایت ها نیز از طریق بودجه تامین 

شده است. 

  اسدی:
زمانی وزارت نیرو بدون نظارت مجلس قیمت فروش خود 
را تصویب می کرد، اما سالیان سال است که نیازمند مصوبات 
مجلس است. چرا وزارت نیرو علی رغم تالش تمام مدیران 
برق  قیمت گذاری  فرایند  است  نتوانسته  هنوز  خود  ارشد 
را اصالح کند؟ آیا جز این است که وزارت نیرو به دالیل 
مختلف اعتماد الزم را جذب نکرده و نتوانسته است در رابطه 

با قیمت تمام شده برق مجلس را اقناع کند؟
اگر تولیدکننده هم بخواهد تولید کند و هم کار قیمت گذاری 
را به طور انحصاری انجام دهد، این ابهام همیشه وجود خواهد 
داشت. افزایش قیمتی که اکنون در مخابرات شکل گرفته، به 
این دلیل است که یک نهاد تنظیم مقررات رادیویی تشکیل 
محسوب  مخابرات  وزارت  نمایندگان  هم  که  است  داده 
قیمتی  بنابراین  مصرف کنندگان.  نماینده  هم  و  می شوند 
به تصویب عوامل  نیاز چندانی  تعیین می کنند و  بی طرفانه 

خارج از مخابرات ندارند. 
 ستبران:
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سیستماتیک  اصالحی  باشد  قرار  اگر  که  است  این  سوال 
در اقتصاد برق رخ دهد آیا باید فرآیند قیمت گذاری تغییر 
کند؟ و مسأله دیگر این است که چرا وزارت نیرو در جهت 
همچون  ذیربط  مراجع  اقناع  به  قادر  برق  اقتصاد  اصالح 

مجلس نیست؟ 

ضرورت و فوریت تشکیل یک نهاد رگوالتوری برای 
قیمت گذاری برق

 حجت:
باید  اتفاق نظر دارند که قیمت فروش برق کم است و  همه 
افزایش یابد و اختالف تنها بر سر چند و چون افزایش قیمت 
است. براساس قانون سازمان برق ایران که در سال 1346 به 
تصویب مجلس رسید، تعیین نرخ برق و هزینه های انشعاب 
به عهده وزیر نیرو گذاشته شد. در آن زمان بخش های خصوصی 
و دولتی تا حد زیادی ادغام بودند و جامعه به رویکرد فعلی 
نرسیده بود. فرض بر این بود که وزیر نیرو به عنوان نماینده 
بخش حاکمیتی کار را انجام خواهد داد و خودش چندان درگیر 
تصدی گری نیست. شرکت توانیر در سال 1348 تاسیس شد 
و از همان زمان ها بود که بحث قیمت گذاری پیش آمد. چالش 
این بود که کسی که برق را تولید می کند، نباید قیمت آن را 

مستقال تعیین کند. 
در آن زمان قیمت برق با احتساب یارانه هایی که پرداخت 
می شد، ثابت بود و البته با فشاری که دولت به طور غیرمستقیم 
بر بخش برق وارد آورد، تا اوایل انقالب مقداری هم ارزان 
درصد  ده  زیر  و  ناچیز  برق  مصرف  زمان  آن  در  البته  شد. 
سرمایه گذاری  عدم  به علت  مع الوصف  بود.  فعلی  مصرف 
به موقع و کافی، خاموشی های برق از سال 1356 خود را نشان 
داد. پس از انقالب بحث هایی پیش آمد و در نتیجه تعیین 
نرخ برق را به عهده شورای اقتصاد گذاشتند. البته تعیین حق 

انشعاب کماکان با وزارت نیرو بود. 
اعضای شورای  که  آن  ازجمله  داشت  اشکاالتی  این روش 
سایر  و  صنعت  وزارت  کشاورزی،  وزارت  از  اقتصاد 
وزارتخانه ها و نهادهایی بودند که مصرف کننده برق محسوب 
برق توسط مصرف کننده آن چندان  نرخ  تعیین  می شدند و 
توجیهی ندارد. این بحث به همین شکل ادامه پیدا کرد تااینکه 
در قانون برنامه قید شد که ساالنه حدود 25 درصد نرخ برق 
را افزایش دهند. درنتیجه دیگر قانونگذار روی قیمت برق 
تاثیر می گذاشت و مصرف کننده و تولیدکننده برق نقشی در 
این زمینه نداشتند. پس از مدتی هم مجلس به طور کامل تعیین 
نرخ برق را در دست گرفت و ساالنه محدوده مجاز تعرفه برق 

را مشخص می کرد. 
نکته مهمی که بایستی به آن توجه کرد این است که ارتباط 
دادن نرخ برق به درآمد مردم موجه نیست؛ زیرا محدوده قیمت 
تمام شده برق در جهان رقم مشخصی بوده و ارتباطی با توان 
خرید مردم یا امکانات صنایع ندارد و اگر قرار است برق به 
هر مصرف کننده ای ارزان تر از قیمت تمام شده آن فروخته شود 
باید منبع تامین یارانه مشخص شود؛ چراکه اگر بدون تامین 

یارانه، برق زیر قیمت تمام شده فروخته شود تامین برق با تنگنا 
مواجه شده و خاموشی ها در پی خواهد بود.

 شیرانی:
من سوالی دارم: چرا متوسط قیمت برق 67 تومان است؟ چه 

کسی می تواند ثابت کند این نرخ 67 تومان است؟ 
از آنجا که اطالعات و مدارکی موجود نیست تا این ادعا را 
ثابت کند، در این زمینه ابهام و تردید وجود دارد. چون این 
مسأله شفاف نیست ما نمی توانیم روی اعداد مشخصی بحث 
کنیم. ما معموال اینگونه بحث می کنیم که 30 درصد از مصرف 
برقمان خانگی، 40 درصد صنعتی و 30 درصد کشاورزی 
است و به طور متوسط اعالم می کنیم قیمت برق 67 تومان 
است. این درحالی است که می توان با وسواس بیشتری در این 
زمینه رفتار کرد. ما برخالف همه دنیا برق صنعتی را گران تر 
می فروشیم و برق خانگی را ارزان تر؛ درحالی که این مدل 
باید برعکس باشد. مدل های ما اکنون به هیچ وجه توجیه پذیر 

نیست. 
راهکاری که برای این موضوع متصور است این است که 
یک نهاد قانونگذاری در مجموعه وزارت نیرو شکل گرفته 
و استقالل خود را داشته باشد. هیأت دولت این مدل را در 
اسفند سال 1393 مصوب کرد تا مقدمات الزم برای ایجاد 
این نهاد رگوالتوری فراهم شود و فرجه ای 7 ـ 6 ماهه برای آن 
تعیین کرد اما وزارت نیرو در این مدت با فراز و نشیب های 
زیادی مواجه شد و گمان می کنم هیچ اقدامی در این خصوص 
انجام نداد. تصور من این است که اگر چنین مرجعی شکل 

گیرد، شفافیت کار بسیار زیاد خواهد شد. 
البته این پیش بینی هم صورت گرفته بود که در این زمینه 
و  گرفته  کمک  رقابت  شورای  از  موقت  به طور  شود  می 
به عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو کار را پیش برد تا آن نهاد 
رگوالتوری در فرصت بیشتر ایجاد شود. ولی مجموعه وزارت 
نیرو به این کار رغبتی نشان نداد؛ چراکه اعضای شورا فاصله 

زیادی با آمال و قواعد مربوطه دارند. 

ضرر برق در سال گذشته، بیش از سود اپراتور همراه 
اول در همان سال

 غیاث الدین:
سال گذشته همراه اول حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان 
سود کرده است که رقم بسیار بزرگی است. این درحالی است 
که ضرر برق در سال گذشته تقریبا کمی بیشتر از این مبلغ 

است! 
بیشترین  شرایط  این  آمدن  به وجود  در  نیرو  وزارت  شاید 
تقصیر را دارد؛ چراکه در روند قیمت گذاری برق دائما کوتاه 
آمده است. همانگونه که گفته شد، اکنون مبلغ فروش را بر 
کیلوواتی که تولید کرده اند تقسیم کرده و قیمت برق را تعیین 

می کنند. سیستم تعرفه گذاری ما بسیار اشتباه است. 
تلفن همراهی که در دست مرفه ترین افراد است، با کارگر یک 
ساختمان توفیری ندارد. هردو طرف یک تعرفه ثابت دارند 
اما برای برق طیفی از تعرفه ایجاد شده است. تبعات این امر 
این می شود که برخی از پیمانکاران شرکت های توزیع به دنبال 
مشترکین پرمصرف گشته و کنتور آنها را دستکاری می کنند تا 
هزینه برق آنها را کاهش داده و پاداشی از این رهگذر نصیب 

آنها شود. علت این مسائل ناعادالنه بودن تعرفه هاست. 
در شرایطی که وزارت نیرو اعالم کرده است قیمت برق 115 
تومان است. چرا از برخی از مشترکین مبلغ 300 تومان اخذ 
می کند؟ کجای تعرفه ها عادالنه است که از مردم انتظار داریم 
در مصرف برق صرفه جویی کنند، به محض دریافت قبض برق 
مبلغ آن را پرداخت کنند، برق را ندزدند یا کنتورهای خود را 

دستکاری نکنند! 

 شیرانی:
ما شانسی داشتیم که آن را از دست دادیم و آن زمانی بود که 
دولت تصمیم گرفت یارانه ها را به صورت مستقیم پرداخت 
کند. وزارت نیرو در آن برهه می توانست از فرصت سود جسته 

سال گذشته همراه اول حدود 2 هزار و 500 

میلیارد تومان سود کرده است که رقم بسیار 

بزرگی است. این درحالی است که ضرر برق 

در سال گذشته تقریبا کمی بیشتر از این مبلغ 

است! 

شاید وزارت نیرو در به وجود آمدن این شرایط 

بیشترین تقصیر را دارد؛ چراکه در روند 

قیمت گذاری برق دائما کوتاه آمده است

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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و بگوید حال که پرداخت یارانه ها مستقیم شد، تعرفه های ما 
نیز یکسان سازی شود. ولی متاسفانه وزارت نیرو در آن زمان 

بیشتر به دنبال امتیاز دادن بود تا امتیاز گرفتن. 
اکنون نیز می توان همین کار را انجام داد. اگر دولت تشخیص 
داده تنها بخشی از مردم مستحق دریافت یارانه هستند، وزارت 
نیرو می تواند تنها به همان افراد برق ارزان بفروشد. چرا باید به 
کسی که 12 ماه سال را در امریکا به سر برده و به همین دلیل با 
وجود خانه بزرگ و مجلل مصرف برق پایینی دارد، برق ارزان 

و یارانه ای بدهیم؟ 
ما در تمام پروژه های کشور ِمن جمله پروژه های وزارت نیرو 
بررسی انجام دادیم و متوجه شدیم متوسط قیمت تمام شده 
پروژه هایمان چند برابر قیمت تمام شده پروژه ها در كشورهاي 
مترقي است. قیمت تمام شده پروژه ها تقریبا 3 برابر  قیمت 
پیش بیني اولیه است! متوسط زمان انجام پروژه های ما 11 
سال است. البته این تاخیر اکثرا به دلیل کمبود سرمایه و عدم 
توانایی برای تامین مالی است. یعنی بی پولی ما نهایتا منجر 
به هزینه های بیشتر می شود! صاحبان پروژه ها مجبورند مدام 

قرض کرده و  بهره پرداخت كنند تا به پروژه تزریق کنند. 
اکنون طبق گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
هزار و اندی پروژه در مجموعه آب و برق کشور معلق هستند 
که البته بیشترین تعداد آن مربوط به حوزه آب است. طبیعتًا با 
این مدل کاری، قیمت تمام شده پروژه هاي صنعت برق متناوبًا 
افزایش یافته و صنعت برق ناگزیر از افزایش قیمت برق یا 

قرض از بانك ها جهت پوشش هزینه هاي خود خواهد شد.

 ستبران:
اخیرا وزیر نیرو به حذف یارانه پنهان برای مشترکین پرمصرف 
اشاره کرده بود. مضاف بر اینکه همانطور که اشاره فرمودید 
برق صنعتی ما برخالف سایر کشورهای دنیا گران تر از برق 
خانگی است. بنابراین آیا حذف یارانه پنهان کاری اشتباه و 

باعث فشار بیشتر بر بخش صنعتی کشور نیست؟ 

نظام پلکانی در تعرفه برق ابدا توجیه اقتصادی ندارد
 حجت:

تعرفه برق صنعتی ایران بسیار ارزان تر از تعرفه صنعتی اروپا 
است. اینکه تعرفه برق صنعتی در ایران باالتر از تعرفه برق 
خانگی است به این دلیل است که یارانه بیشتری به بخش 
خانگی و یارانه کمتری به بخش صنعتی تعلق می گیرد؛ وگرنه 
این تفاوت بخش خانگی و صنعتی دلیل بر باالتر بودن تعرفه 
صنعتی ایران به نسبت تعرفه صنعتی کشورهای دیگر نیست. 

مشترکینی که از یارانه سنگین بهره مند می شوند، در وهله اول 
کشاورزی و در وهله دوم بخش های خانگی کم مصرف هستند؛ 

چراکه برقی که به آنها فروخته می شود بسیار ارزان است. 

 غیاث الدین:
من مثالی ساده می زنم. اگر شما بخواهید به اتومبیل خود بنزین 
بزنید آیا در پمپ بنزین نگاه می کنند که اتومبیل شما چیست؟ 

چه پیکان سوار باشید و چه مرسدس بنز، باید مبلغی یکسان 
برای بنزین بپردازید. اما به برق که می رسد نظام پلکانی ایجاد 

می شود.

 حجت:
کجا  در  برق  این  که  ندارد  تفاوتی  برق  برای شرکت  دقیقا! 
مصرف می شود. زیرا شرکت های برق،  فروشنده برق هستند. 
برق  زمان  و  مقدار  دارد  اهمیت  شرکت ها  این  برای  آنچه 

مصرفی، نوسانات برق و بار راکتیو است. 
من بیست سال پیش یک قبض برق خانگی دیدم که در یکی 
از ایالت های امریکا صادر می شد. زیر این قبض این مطلب 
درج شده بود که اگر شما زیر خط فقر هستید در این قسمت 
یک عالمت بگذارید و آنگاه بانک نیمی از مبلغ را از شما 
اخذ کرده و نیم دیگر را از social security ـ  نهادی مانند 
تامین اجتماعی یا کمیته امداد امام خمینی  ـ دریافت خواهد 
کرد. ضمن اینکه اعالم کرده بود هرگونه تخلف در این اظهار 
مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. به این شکل تعرفه همه 
یکنواخت صادر شده و از نظام پلکانی در قیمت برق خبری 
نبود تا اجحافی در حق تولیدکنندگان و فعاالن صنعت برق 
به هیچ وجه روش مناسبی  اعمال شود. ارزان فروختن برق 
نیست. اگر این کار صحیح بود کشورهای پیشرفته ای همچون 

سوئیس، آلمان، فرانسه و ژاپن به آن اقدام می کردند. 

ـ 10 تومانی نرخ فروش برق لزوم افزایش 15 
 شیرانی:

برق  برای  فوالد  کارخانه های  که  مبلغی  آلمان  در  اکنون 
پرداخت می کنند 5/75 سنت است که 4/7 سنت آن هزینه 
انرژی و حدود 1/5 سنت برای شبکه انتقال و کمتر از 0/2 

سنت  هم مربوط به مالیات است. 

همچنین در ایالت تگزاس امریکا هزینه ای که کارخانه های 
فوالد برای برق پرداخت می کنند 3/2 دالرسنت است که 

برابر با 100 تومان است. درصورتی که اکنون پولی که ما 
برای تعرفه های صنعتی از کارخانه ها دریافت می کنیم بیش از 
100 تومان است. بنابراین مساله قیمت برق قابل بحث است. 
البته درهرحال سخن مهندس حجت کامال صحیح است و 
دریافتی  اضافه  ندارد.  وجود  دریافت ها  این  در  سوبسیدی 
وجود ندارد اما قیمت های آنها به قیمت های ما نزدیک است و 

اختالف آن ناچیز است.
تاکنون تمام کارهایی که درخصوص تعرفه برق انجام شده 
داخلی بوده است و هیچ گاه یک مشاور نداشته ایم تا مطالعه 
کرده و همه را قانع کند تا اجماعی در کار صورت دهد. مطمئنا 
اگر مجلس و سایر مراجع بدانند کسی که قیمت درست را 
ارزیابی می کند ذی نفع نیست و بی طرفانه قضاوت می کند، 

قطعا سخن او را خواهند پذیرفت. 
اقتصادی  مدل  ملل  سازمان  گزارش  به  نگاهی  با  که  زمانی 
کشورهای مختلف را بررسی می کنیم می بینیم مدل کشور ما 
عجیب و غریب بوده و اصال به مدل کشورهای دیگر نزدیک 
نیست. ما در برخی مقاطع به خاطر مجانی شدن آب و برق 
با برخی از مسئولیت ها مواجه بودیم که مجبور شدیم مدل 
اکنون  ولی  کنیم.  طراحی  آنها  فراخور  به  را  خود  اقتصادی 
باید به شرایط طبیعی بازگردیم و مدل درستی طراحی کنیم 
که بشود از آن دفاع کرد. ما از بزرگترین معیاری که صنعت 
برق می تواند به عنوان شاخص بهره وری و باکفایتی خود از 
آن استفاده کند، محروم هستیم و آن شاخص قیمت است. بر 
این اساس نمی توانیم خود را به چالش بکشیم که کجا و چرا از 

کفایت الزم برخوردار نیستیم. 

 ستبران:

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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میان کشور ما با کشورهایی که دارای بهره وری برابر با ما در حوزه برق هستند، چقدر تفاوت 
قیمت وجود دارد؟ 

هم پول نمی دهند، هم پولمان را می گیرند!  
  شیرانی:

اکنون ما نزدیک به 220 میلیارد کیلووات ساعت در سال برق می فروشیم و متوسط مبلغی که 
برای هر کیلووات ساعت دریافت می کنیم 67 تومان است. مجموعا در سال چیزی حدود 13 

هزار و 800 میلیارد تومان از مشترکین خود هزینه برق دریافت می کنیم. 
همچنین با تعرفه های جدید به ازای هر انشعاب جدید 3 میلیون تومان هزینه دریافت می کنیم 
با این احتساب 3 هزار   . و هر سال حدود یک میلیون مشترک جدید وارد شبکه می شوند 
میلیارد تومان در بخش انشعاب های جدید دریافت می کنیم. بنابراین درآمد صنعت برق در 
هر سال مجموعا 16 هزار و 800 میلیارد تومان است. اگر این رقم را تقسیم بر 220 میلیارد 

کیلووات ساعت کنیم، نزدیک 100 تومان به هر کیلووات ساعت برق تعلق می گیرد. 
100 تومان اگر براساس دالر ppp )برابری قدرت خرید( که هزار و 500 تومان است محاسبه 
شود، حدود 7 سنت است. بنابراین ما به ازای هر کیلووات ساعت برق 7 سنت دالر دریافت 
می کنیم. ارقامی که در دنیا به ازای هر کیلووات ساعت برق محاسبه می کنند 10 ـ 8 سنت است. 
من نیز معتقدم قیمت برق قابل افزایش است اما بین دیدگاهی که برای برق به 10 الی 15 تومان 
افزایش قیمت معتقد است تا رویکردی که قابلیت افزایش 200 تومانی برای برق قائل است 

تفاوت است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که تعریفی که ما برای صنعت برق کشور داشته ایم این است 

که سیاستگذاری به سمت وزارت نیرو رفته و فعالیت های آن به بخش خصوصی منتقل شود. 
ما حدود 3 هزار مگاوات نیروگاه دماوند را به مبلغ حدودا هزار و 400 میلیارد تومان به فروش 
رساندیم؛ این درحالی است که اگر بخواهیم اکنون نیروگاهی یکسان بسازیم باید رقمی باال روی 
این مبلغ بگذاریم و مصروف ساخت وساز آن کنیم. اگر این پول به عنوان منابع به وزارت نیرو 
می آمد چه گردش کار و نقدینگی ها که می توانست ایجاد کند اما متاسفانه به دست ما نرسید. 

نیروگاه هایی نظیر این بسیار داشته ایم که به بانک ها و سایر بخش ها واگذار کردیم. 
این روند امروز ما را به مرز ورشکستگی رسانده است؛ چرا که نه پول کافی به ما می دهند 
و نه توانستیم سرمایه خود را برای خود حفظ کنیم. متاسفانه نیروگاه هایی که وزارت نیرو با 
محدودیت هاي زیاد به نحو احسن نگهداري مي کرد، به دلیل اینکه به دست افراد نابلد افتاده اند، 

درحال خرابی و استهالک هستند. 

 غیاث الدین:
آقای هاشم خویی، پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های 
مجلس در یکی از جلسات می گفتند وقتی برق را در بازار بورس با احتساب سوخت آن 30 
تومان می خرید چگونه می گویید باالی 100 تومان تمام می شود؟ مگر چقدر هزینه مدیریت و 

انتقال و غیره و ذلک می شود؟ این نیز استداللی است. 
 شیرانی:

سر  از  نیروگاه داران  آن گذشت.  ذکر  که  است  رگوالتوری  نهاد  آن  نبود  به دلیل  مسائل  این 
استیصال و ازآنجا که برای برق تولیدی خود خریداری که برق را به قیمت از آنها بخرد نمی یابند، 

مجبور می شوند برق را به قیمتی نازل تر در بازار بورس به فروش برسانند. 
به ازای کارشان  نیروگاه ها  کنیم.  بسیار  تاکید  باید روی آن  که  ما شبکه است  کنونی  مشکل 
هزینه هاي خود را دریافت می کنند اما شبکه از آنجا که دولتی شده مظلوم واقع شده است. هر 

ضربه ای که ما در کشور خوردیم از ضعف شبکه ها بود نه نیروگاه ها.

 ستبران:
به عنوان مطلب آخر بد نیست کمی از بحث قیمت برق خارج شده و به موارد دیگری که 
کردن  کوچک  درخصوص  صحبت هایی  اخیرا  بپردازیم.  هستند  تاثیرگذار  برق  اقتصاد  در 
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شرکت توانیر و تشکیل 3 شرکت مادرتخصصی می شود که 
قرار است منجر به اصالح ساختار برق شود. دررابطه با این 
بحث انتقاداتی هم مطرح است؛ مبنی بر اینکه شرکت توانیر 
مواجه  بودجه  شدید  کسری  این  با  برق  صنعت  که  اکنون 
است درحال پاپس کشیدن است. دیدگاه شما در این رابطه 
چیست؟ ضمن اینکه لطفا بفرمایید برای اصالح اقتصاد برق 

به طور کلی چه راهکارهایی مدنظر دارید؟

بیمه و ایجاد نهاد رگوالتوری الزامات توسعه ای صنعت برق
 شیرانی:

در هر کاری ابتدا باید امکان سنجی انجام شده و سپس طراحی 

مفهومی، طراحی پایه و بعد طراحی جزئی صورت گیرد تا کار 
انجام شود. 

در کار تجدید ساختار برق ما تا طرح پایه پیش رفتیم اما برای 
اجرا شدن آن نیاز به این بود که اقدامات دیگری نیز انجام شود. 

وزارت نیرو تصمیم گرفت این کار را راسا در دست گیرد. 
مدل پایه ای که طراحی شده بود، مدل های دنیا را مورد توجه 
قرار داده بود و در جلسه با تعداد زیادی از صاحبنظران به بحث 
گذاشته شده و در نهایت با مالحظات آنها مشمول اصالحات 
شده بود. اشکاالت و نقدهایی که پیش آمد در قسمت جزئیات 
بود. در ابتدای کار این ذهنیت وجود داشت که فاز تکمیلی کار 
با مشاور جلو رود اما شاید کار کمی عجوالنه اجرایی شد که 

به نقطه کنونی رسید.
واقعیت این است که ما ناگزیر از پیاده سازی این مدل هستیم. 
البته به عنوان مشاور باید بگویم آنچه اجرا شد با مدل ما کمی 
تفاوت داشت اما به هر تقدیر اختالفات چندان زیاد نیست. 
تنها  بلکه  نداشت؛  توانیری وجود  اولیه  مدل  در  اینکه  مثال 
شرکت انتقال، شرکت تولید و شرکت توزیع باقی می ماندند، 
از جلسات  کار پس  کارفرمای  به عنوان  مهندس حجت  اما 
متعدد اعالم کردند صنعت برق کشش حذف توانیر را ندارد. 

بنابراین مقرر شد علی رغم اینکه مسئولیتی برای توانیر متصور 
نیست، وظایف ستادی و حاکمیتی وزارت نیرو در كنار وظیفه 

انتقال به آن منتقل شده و این شرکت باقی بماند. 
مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در آن 
دسته از فعالیت های تجدید ساختار برق که خارج از وزارت نیرو 
است و باید در تعامل وزارت نیرو با مجلس یا قوه قضائیه انجام 

می شده، تقریبا می توان گفت هیچ کاری صورت نگرفته است. 
به هر ترتیب به نظر نمی رسد مدلی که اکنون درحال اجراست 
ما را از شرایط فعلی عقب تر براند. مثال نیروگاه های ما حجم 
شده  تخصصی  کار  چراکه  زدند؛  کلید  را  پروژه ها  از  زیادی 

است. بخش توزیع هنوز راه نیفتاده است اما مطمئن باشید 
اگر این بخش نیز به راه بیفتد، بخش خصوصی وارد شده و 
حاضر می شود شرکت های توزیع را خریداری کند. هنوز هم 
با اینکه این بخش در مسیر خود نیفتاده اما برخی از شرکت ها 
برای خرید آن اعالم آمادگی کرده اند. البته موفقیت در این 
کارها مشروط بر این است که پول فروش آنها به وزارت نیرو 

بازگردد نه آنکه دوباره به بخش های دیگر کشور منتقل شود.
درخصوص راهکارهای اصالح اقتصاد برق نیز باید بگویم 
رگوالتوری  ساختار  ایجاد  شود  انجام  باید  که  کاری  عمده 
است. اگر این امر هدفگذاری شود بسیاری از مسائل ما حل 
خواهد شد. ولی ایجاد این نهاد سبب ساز توقعاتی است که از 
آن جمله کوچکتر شدن قلمرو وزارت نیرو است. همین امر 
باعث می شود مقاومت هایی رخ دهد و از شکل گیری این نهاد 

ممانعت کند. 
براساس قوانین تصویب شده شورای مصلحت نظام 80 درصد 
نیروگاه ها و 80 درصد شرکت های توزیع باید خصوصی شوند 
و تنها شبکه انتقال به صورت دولتی باقی بماند. به همین خاطر 
است که من تاکید دارم برای شبکه انتقال بیشتر وقت بگذاریم؛ 

چرا که این شبکه در بخش دولتی باقی خواهد ماند. 

بحث  روی  نیرو  وزارت  که  است  مهم  بسیار  این  بنابراین 
رگوالتوری که وظیفه اوست بیشتر تمرکز کند تا بازار برق 
خودبه خود قیمت های صحیح را ایجاد کند. گرچه ما در قیمت 
اکنون  که  بیمه  و  خسارات  همچون  مسائل  برخی  از  برق 
فعال نیست صرف نظر کرده ایم که باید به آنها نیز توجه کرد. 
برخوردار است و هرجا بحث  باالیی  اهمیت  از  بیمه  بحث 
خصوصی سازی مطرح است اگر بیمه فعال نشود، آن بخش 

خصوصی پا نخواهد گرفت. 
مهم ترین مساله در بازار برق بحث هجینگ است. اگر ما نتوانیم 
بحث هجینگ را پوشش دهیم، نمی توانیم قیمت های نیروگاه 
برق  قیمت  در  را  آوریم؛ چراکه ریسک های خود  پایین  را 
محاسبه می کنند و اینگونه برق را به قیمت باال می فروشند. اگر 
صاحبنظران و مسئوالن مشکل هجینگ را حل کنند، ممکن 

است قیمت برق ما به مراتب پایین تر رود.
پروژه های ما طوالنی است، کیفیت ندارد و قیمت آنها بیش از 
قیمت تمام شده است. آیا ما می توانیم چنین پروژه هایی را بیمه 
کنیم؟ در ایران کسی این کار را نمی کند اما در دنیا مراکزی 
وجود دارد که کیفیت، زمان و قیمت پروژه را بیمه می کنند. در 
بورس هم باید خیال فروشنده راحت باشد که کارفرما حق او 
را می پردازد. اگر کار رگوالتوری اجرا نشود، پوشش  بیمه اي 
نیز می تواند همان كار را انجام دهد؛ ولی متاسفانه اکنون هیچ 
یک از  این مكانیزم ها فعال نشده است. به هر ترتیب بخش 
خصوصی باید اطمینان خاطر داشته باشد که برای فعالیت های 

خود پشتوانه دارد. 

 حجت:
یکی از مشکالتی که من در تجدید ساختار برق دیده ام این 
است که صنعت برق از نظر اجرایی در قسمت تصدی گری 
انتقال  و  توزیع  تولید،  بین  که  دارد  به واحدی  احتیاج  خود 
هماهنگی ایجاد کند. بین این 3 بخش هم پوشانی هایی وجود 
محل  تابع  سو  یک  از  توزیع،  فوق  پست  محل  مثال  دارد. 
پست های توزیع و و از سوی دیگر تابع محل پست انتقال 
است و چون این بخش ها باید به طور مشترک کار کنند، در 
پروتکلی که این بخش ها به هم می رسند باید یک نهاد حاکمیتی 
وجود داشته باشد؛ از این رو نیاز به واحدی وجود دارد که قد 

آن کمی از سایر بخش ها بلندتر باشد. 

 شیرانی:
که  کند  تقبل  را  کار  این  نیرو  برق وزارت  معاونت  باید  یا 
کنار  در  توانیر  شرکت  باید  یا  ندارد.  را  آن  انجام  امکانات 
نیز  را  حاکمیتی  فعالیت های  انتقال،  با  مرتبط  فعالیت های 

انجام دهد.  
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دری به تخته  قیمت برق
 منی خورد که منی خورد!

گفت وگو با مهدی پورقاضی؛
 ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

برخالف کشور ما که در آن قیمت برق از باال دیکته می شود، اقتصاددانان و صاحبنظران معتقد هستند قیمت هرچیز باید به صورت 
طبیعی تعیین شده و نیازی نیست دولت چندان در قیمت ها دست ببرد. دولت ها تنها زمانی در قیمت ها مداخله می کنند که تخلفی 
صورت گرفته و مثال قیمت کاالیی به صورت بی رویه افزایش یابد. در کشورهای خارجی نیز قیمت برق به طور روزانه و براساس 
مناسبات بازار تعیین می شود و یک نهاد رگوالتوری تنظیم آن را به عهده دارد. شاید اگر در کشور ما نیز چنین نهادی به وجود می آمد، 

صنعت برق از زیر سایه مداخالت بیرون آمده و کمر راست می کرد. 
مهدی پورقاضی معتقد است قرار بوده شورای رقابت عهده دار بخشی از پروسه تعیین قیمت برق را عهده دار شده و به عنوان یک نهاد 
رگوالتوری عمل کند، اما تاکنون از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده است. گفت وگوی ستبران را با رئیس کمیسیون صنعت و 

معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه می خوانید:

 باتوجه به اینکه برق در ایران از قدیم االیام کاالیی یارانه ای بوده است و نظر به اینکه تحریم ها از سال 1390 جدی شد و پیش از 
آن آسیب گزافی بر پیکر اقتصاد کشور وارد نمی کرد، چرا بدهی وزارت نیرو از سال 1384 آغاز شد و این وزارتخانه از 1387 به بعد 

دچار کسری بودجه شد؟
علت این است که در سال 1384 یک سیاست عوام پسندانه یا پوپولیستی با عنوان تثبیت قیمت ها در مجلس شورای اسالمی شکل گرفت که براساس 
آن مقرر شد دولت از آن پس هزینه خدمات خود را تغییر ندهد. قیمت ها در داخل کشور تثبیت شد اما قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت سایر انواع 
انرژی رشد کرد و در نهایت وزارت نیرو نتوانست هزینه های خود را که شامل تورم سالیانه هم می شد، با درآمد حاصل از فروش برق به مشترکین خود 

جبران کند. این عوامل کسری بودجه وزارت نیرو را به دنبال داشت. 

 بنابراین از دیدگاه شما عامل اصلی کسری بودجه وزارت نیرو سیاست های مجلس بوده است؟
بله؛ مجلس و مصوبه تثبیت قیمت ها عامل این امر بود. براساس این مصوبه دولت موظف بود قیمت خدمات را تغییر ندهد. نمایندگان آن دوره مجلس 
تصور می کردند با این بخشنامه می توان مسائل اقتصادی را حل کرد و قیمت ها را ثابت نگه داشت؛ درحالی که از سال 1384 به بعد عالوه بر تورم ساالنه، 
قیمت ها و هزینه ها هم به هر سال افزایش یافت. این رخداد اقتصادی نشانگر آن است که با بخشنامه نمی توان امور اقتصادی را مدیریت کرد. تنها زمانی 

زمام امور اقتصادی کشور در دست دولت خواهد بود که متناسب با شرایط بازار عمل کند. 
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با پیاده سازی قانون هدفمندی یارانه ها، بند  ـ 88 و همزمان   بین سال های 89  
پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش برق از قانون بودجه کشور 
حذف شد. آیا این امر در کسری بودجه وزارت نیرو تأثیر داشت؟ حذف این بند 

از اشتباهات دولت بود یا مجلس؟
دقیقا در جریان نیستم این کار مجلس بود یا دولت اما قطعا در بیشتر شدن کسری بودجه 

وزارت نیرو موثر بود.

 باتوجه به اینکه بیشتر صاحبنظران و کارشناسان بر لزوم واقعی شدن قیمت برق 
تأکید دارند و حتی این قانون در برنامه پنجم توسعه نیز آمده و مقرر شده بوده تا 
پایان این برنامه قیمت فروش برق واقعی شود، چرا با این حال هنوز شاهد افزایش 

قیمت آن نیستیم؟
علت همان سیاست های عوام پسندانه است که نه تنها در دولت دهم وجود داشت؛ بلکه در 
دولت یازدهم نیز دنبال می شود. دولت یازدهم دل نگران است که اگر قیمت ها را به سمت 
واقعی شدن ببرد، آماج اعتراضات طرف های رقیب قرار گیرد. ضمن اینکه شاید بخش قابل 
توجهی از این تصمیم ناشی از مصلحت جویی انتخاباتی دولت است. وگرنه قرار بر این بود 

که ما به سمت آزادسازی قیمت ها و کاستن یارانه ها برویم. 
این تصمیمات دولت تنها در رابطه با برق صادق نیست؛ بلکه مثال در مورد سایر حامل های 
انرژی مانند گازوئیل هم دولت روزانه مقادیر قابل توجهی یارانه تخصیص داده و از این 
طریق درآمد خود را از دست می دهد. باالتر از آن، دولت از طریق تزریق ارز مبادله ای به 

بازار هم روزانه مبالغی را از دست می دهد. 
مساله این است که هدف دولت تنها به دست آوردن دل افرادی است که به ظاهر به فکر 
منافع مردم و پایین آوردن قیمت ها هستند، اما چنین رویکردی در باطن به پیکر اقتصاد 
کشور لطمه زده و شرایط آینده آن را غیرقابل پیش بینی می کنند. دولت یازدهم نیز مجبور 
است به تبلیغات و خواسته های عوام دوستانه تن در دهد و همین واقعی نشدن قیمت برق از 

نشانه های آن است. 

 همانطور که می دانید مقرر است طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1399 تعرفه 
برق به صورت تدریجی رشد کرده و به قیمت واقعی خود برسد. اما باتوجه به 
اینکه قیمت کاالهای دیگر به صورت ناگهانی رشد کرده و اخیرا خبر افزایش 
تعرفه مخابرات و تلفن ثابت نیز در رسانه ها پیچید، آیا افزایش تدریجی قیمت 

ـ و نه افزایش یکباره آن ـ جفا در حق فعاالن این صنعت نیست؟  برق 
ممکن است اینطور باشد، اما شوک در اقتصاد یک عامل منفی است. معموال کسانی که به 
دنبال رسیدن به آرامش در اقتصاد هستند، از روش شوک درمانی یا تغییر یکباره نرخ ها و 
تعرفه ها خودداری می کنند. به نظر من سیاست تغییر تدریجی چه در مورد برق، چه در رابطه 

با بهای سایر حامل های انرژی و حتی نرخ ارز درست ترین سیاست است. 
منتها بهتر است پیش از اعمال این قانون به مردم اطالع رسانی شود و زمان آن هم محدود 
باشد. الزم نیست 50 سال صبر کنیم تا قیمت را به میزان واقعی آن برسانیم؛ بلکه دولت 
می تواند همراه با اطالع رسانی در بازه های شش ماهه قیمت را افزایش دهد تا ظرف 3ـ2 

سال به قیمت واقعی برسیم. 

نجات  و  می شوند  ورشکسته  یکی یکی  صنعتی  واحدهای  اینکه  به  باتوجه   
آنها نیازمند اقدام اضطراری است، آیا بازهم سیاست تغییر تدریجی را تجویز 

می کنید؟ 
بله؛ چراکه وضعیت مصرف کنندگان برق نیز به همین شکل است و افزایش ناگهانی قیمت 
برق می تواند آنان را نیز یکی یکی به مرز ورشکستگی می رسند! بنابراین مجبور هستیم 
همه چیز را با تعادل و آرامش پیش ببریم. اگر با آرامش با مشکالت برخورد کنیم امید 
بیشتری به برطرف شدن آنها می رود. اگر مصرف کننده برق متوجه شود قرار است نرخ برق 

افزایش یابد، ظرف مدتی که این برنامه عملیاتی می شود فرصت دارد روش های صرفه جویی 
انرژی را در واحد تولیدی خود پیاده کند؛ ولی اگر اعالم کنند قیمت برق به یکباره دوبرابر 
می شود مصرف کنندگان فرصتی برای برنامه ریزی و فراهم ساختن مقدمات صرفه جویی 
ندارند. به همین دلیل است که معموال در اقتصاد تکانه درمانی، شوک درمانی یا تغییرات 

ناگهانی را توصیه نمی کنند. 

امر  این  بود.  با عواقب اجتماعی همراه خواهد  قاعدتا واقعی شدن قیمت برق   
چگونه باید کنترل شود؟

همانطور که اشاره شد، اگر دولت اینگونه اقدامات را از قبل اعالم کند تمام مصرف کنندگان 
به فکر حل مشکل خود می افتند و تالش می کنند از راه های مختلف برای صرفه جویی سود 
جویند. تصور من این است که با افزایش قیمت برق اتفاق قابل توجهی رخ نخواهد داد؛ به 
شرط آن که با مردم روراست باشیم، همه چیز را برای آنها شفاف سازی کنیم و از پیش به آنها 

اطالع رسانی کنیم. 

 در بسیاری از کشورهای خارجی قیمت برق روزانه مطابق مکانیزم بازار تعیین 
می شود و در هر کشور این بخش ISO است که قیمت برق را تعیین می کند. آیا ما 

در ایران بخشی تحت عنوان ISO یا با عملکردی نزدیک به آن داریم؟ 
اینکه باید قیمت انرژی را بخش های رگوالتوری تعیین کنند سخن درستی است. ما چنین 
بخشی در ایران نداریم. قرار بود شورای رقابت بخشی از این مسئولیت را به عهده بگیرد که 
تاکنون این اتفاق نیفتاده است. نه تنها قیمت برق باید واقعی شود؛ بلکه حتی روی مصرف 

انرژی هم باید مالیات اخذ شود.

 ما به صورت مداوم از موضوع واقعی نبودن قیمت برق سخن می گوییم و در هر 
محفل و مجلس و رسانه ای از عواقب و عوارض آن گله و گالیه می کنیم، اما هیچ 

دری به تخته نمی خورد. چه باید کرد؟
شما در سندیکای صنعت برق به عنوان یک NGO و ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران باید متحدا و به طور مرتب این خواسته را طرح کنیم. باید لطماتی را که 
از محل یارانه های بی حساب و کتاب به پیکر اقتصاد کشور وارد می شود متذکر شده و آنقدر 

پافشاری کنیم تا باالخره گوش شنوایی پیدا شود.
برای مثال چندین سال است که ما روی این مطلب پافشاری می کنیم که ارز تک نرخی 
شود. به نظر می رسد اکنون کمی سروصدای آن باال گرفته و احتمال دارد تا چند ماه آینده 
این خواسته محقق شود. درخصوص قیمت برق نیز باید همصدا شده و آنقدر روی آن تاکید 

کنیم تا به نتیجه برسیم.

واحدهای  تا  کرد  باید  اقتصادی چه  بحران  در دوران  برق  اداره صنعت  برای   
صنعتی دچار رکود و بیکاری نشوند؟ راهکاری که به نظر شما می رسد چیست؟

من بر این باورم که همه ما به عنوان فعالین اقتصادی باید به سمت آزادسازی اقتصادی برویم. 
قیمت برق باید متناسب با قیمت های انرژی در منطقه منطقی شود، به طوری که این امر به 
سایر کاالها نیز تعمیم یابد. همه باید هزینه کاال یا خدمتی را که دریافت می کنند، بپردازند و 

در نهایت موضوع یارانه ها تنها در مواردی مشخص تحقق یابد. 
یارانه دادن اصولی دارد که در ایران رعایت نمی شود؛ به عنوان مثال هدف از اعطای یارانه 
باید مشخص باشد و تنها در صورت تحقق این هدف، نسبت به پرداخت یارانه اقدام شود. به 
عالوه پرداخت یارانه ها باید دوره زمانی مشخص و البته میزان مشخصی داشته باشد که در 

طول زمان رو به کاهش بگذارد. 
هدف داشتن یارانه بدین معناست که نمی توان بدون برنامه و تنها برای اینکه مثال مردم 
خوش و آسوده باشند، یارانه تخصیص داد. کاهنده بودن یارانه یعنی طی زمانی که برای 
پرداخت یارانه تعریف شده، مثال دو ماه یکبار مبلغی مشخص از آن کسر شود تا در پایان 

زمان تعیین شده مبلغ یارانه به صفر برسد.  
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چانه زنی های کم ثمر مجلس و دولت 
برای قیمت برق
گفت وگو با علی مروی؛ رییس کمیسیون انرژی در مجلس نهم

قیمت برق که واقعی نشد اما همچون بسیاری از امور کشوری کار به پاسکاری نهادهای مختلف کشیده 
است. دولت ها به وزارت نیرو پاس می دهند، وزارت نیرو به دولت پاس می دهد و مجلس به دولت و 
وزارتخانه. خالصه هریک قصور را به گردن دیگری می اندازد و عاقبت در این وانفسای پاسکاری و 
تیم کشی فعاالن بخش خصوصی صنعت برق می مانند و حوضشان. در میان مصاحبه هایی که برای این 
شماره نشریه ستبران انجام شد، تالش کردیم با یکی از مجلسی ها که در جریان روند این داستان بوده است، 
گفت وگو کنیم تا پازل تکمیل شود؛ به این امید که مشخص شود چه شد که این شد! علی مروی، نماینده دوره 
چهارم و پنجم و ریاست کمیسیون انرژی در مجلس نهم برای ستبران شرح می دهد:
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  برخی در زمان کار دولت دهم ادعا داشتند کسری بودجه وزارت نیرو به 
گردن مجلس است. شما به واسطه حضور در مجلس نهم مدتی کار در دوره 
دولت دهم را تجربه کرده اید. از نظر شما این ادعا تا چه اندازه صحت دارد؟

با توجه به اینکه آغاز به کار مجلس نهم در سال پایانی دولت دهم بود، تنها بودجه ای 
که در این مجلس برای دولت دهم تصویب شد، بودجه سال 92 بود که البته نیمی از 
آن در دولت یازدهم مصرف شد. با این حساب مجلس نهم و دولت دهم عمال باهم 
ارتباط بودجه ای پیدا نکردند اما به طور کلی کسری بودجه در سال های پایانی دولت 

قبل عمدتا به دلیل تشدید تحریم های ظالمانه غرب اتفاق افتاد.  

  بیشتر صاحبنظران و کارشناسان بر لزوم واقعی شدن قیمت برق تأکید دارند 
اما چرا با این حال هنوز شاهد افزایش قیمت آن نیستیم؟

برق به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی کشور در تمام شئون زندگی مردم تأثیر 
اساسی دارد. به همین دلیل باید بسیار حساب شده و با برنامه ریزی همه جانبه اقدام 
به تغییر قیمت آن کرد. البته این موضوع در قانون اصالح الگوی مصرف و قانون 
برای  برنامه ریزی  ضمن  که  به گونه ای  گرفت؛  قرار  توجه  مورد  یارانه ها  هدفمندی 
منطقی شدن قیمت حامل های انرژی در آن، بر حمایت از کاهش مصرف، تشویق 
به استفاده از تجهیزات کم مصرف تر و حمایت از نوسازی و بهینه سازی تجهیزات 
انرژی بر نیز توجه جدی شده است. لکن مشکالتی نظیر تحریم در مسیر کار وجود 
داشت که امکان اجرای کامل این قوانین را از مسئولین می گرفت و علی رغم پایان 
برنامه پنجم توسعه، تکلیف قانونی واقعی کردن قیمت برق تا سال پایانی این برنامه 

مشخص نشد.

 برخی می گویند مجلس آماری را که وزارت نیرو درخصوص قیمت تمام شده 
برق ارائه می دهد، قبول ندارد و برآن است که نرخ فروش و هزینه تمام شده 
فاصله ای باهم ندارند. آیا این بی اعتمادی مجلس به وزارت نیرو صحت دارد؟
اختالفی که درخصوص قیمت تمام شده برق وجود داشت در نوع سوخت نیروگاه ها 
بود. همانطور که استحضار دارید نیروگاه های ما انواع مختلف سوخت با قیمت های 
مختلفی را مصرف می کنند که عمده ترین آنها نفت کوره و گاز است. برای یکسان 
کردن نرخ سوخت، در قانون جدید حمایت از صنعت برق که در کمیسیون انرژی 
تدوین شد و پس از تصویب مجلس در آذرماه سال گذشته ابالغ شد، با مالک قرار 
دادن ارزش حرارتی سوخت، برای محاسبه قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها معیار 

یکسانی به دست آمد که زمینه های این اختالف را از میان می برد.

مصرفی  سوخت  مجلس  و  نیرو  وزارت  اختالف  نقطه  که  کردید  اشاره   
نیروگاه ها بوده است. درصورت امکان این مطلب را بیشتر تشریح کنید. سخن 
وزارت نیرو چه بود و مجلس چه می گفت؟ و اینکه آیا بی اعتمادی مجلس به 

وزارت نیرو صحت دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، چرا؟
همانطور که اشاره شد اختالف بر سر نحوه محاسبه قیمت سوخت بود. یعنی به عنوان 
مثال یک نیروگاه از سوخت نفت کوره استفاده می کند که قیمت آن باالتر است و 
به همین دلیل قیمت تمام شده برق تولیدشده در این نیروگاه باالتر است. در نیروگاه 
دیگری از گاز به عنوان سوخت مصرفی استفاده می شود که قیمت پائین تری دارد و 
قیمت تمام شده برق تولیدی در این نیروگاه کمتر است. با تدبیری که در قانون جدید 
حمایت از صنعت برق اندیشیده شده است، معیار محاسبه قیمت تمام شده برق، ارزش 

حرارتی سوخت است که به این ترتیب اختالفات از بین می رود. 
حتی در این قانون دولت مکلف شد با محاسبه مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت 
فروش یارانه ای برق و انشعاب از سال 88 تا 93 و بعد از آن در بودجه های سنواتی، 
زمینه پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق در این سال ها را 

فراهم کند که این نشانه تعامل مثبتی است که مجلس با وزارت نیرو داشت.

 طبق برنامه ششم توسعه افزایش قیمت برق تا سال 99 با چه مکانیزمی رخ 
خواهد داد؟ ساالنه چه میزان افزایش قیمت خواهیم داشت و برای افزایش 

قیمت بخش خانگی و صنعتی چه فرمولی مدنظر است؟ 
در خصوص چگونگی افزایش قیمت برق و مکانیزم های اجرایی آن در برنامه پنجم 
توسعه و قانون هدفمندی یارانه ها به تفصیل بحث شده است اما همانطور که پیشتر 
روند  براساس  است  بهتر  لذا  نشد.  اجرایی  کامل  به طور  قانون  این  کردیم،  اشاره 
پیش بینی شده در برنامه های قبلی، عقب ماندگی های اجرای این قانون در برنامه ششم 

اصالح شود.

تا سال 1399  توسعه  برنامه ششم  مقرر است طبق  که می دانید  همانطور   
اما  به قیمت واقعی خود برسد  به صورت تدریجی رشد کرده و  تعرفه برق 
باتوجه به اینکه قیمت کاالهای دیگر به صورت ناگهانی رشد کرده و اخیرا 
تعرفه مخابرات و تلفن ثابت نیز به یکباره افزایش یافت، آیا افزایش تدریجی 

ـ و نه افزایش یکباره آن ـ جفا در حق فعاالن این صنعت نیست؟  قیمت برق 
افزایش یکباره قیمت برق هم مزایایی دارد و هم معایبی. ولی معایب آن به مراتب 
سنگین تر و مخرب تر است. در شرایط کنونی کشور و با وجود مشکالت اقتصادی 
به هیچ عنوان توصیه نمی شود؛  افزایش یکباره قیمت ها  اجتماع،  موجود در سطح 
کما اینکه در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها و زمان اوج بحث راجع به این 
موضوع، این جمع بندی حاصل شد که قیمت ها به صورت پلکانی افزایش یابند و نه 

به یکباره. 

 قاعدتا واقعی شدن قیمت برق با عواقب اجتماعی همراه خواهد بود. چگونه 
باید این مساله را مدیریت کرد؟

برای کاهش اثرات افزایش قیمت بر مصرف کنندگان، بهترین راه حل تمرکز بر اجرای 
قانون اصالح الگوی مصرف است. با اجرای قانون اصالح الگوی مصرف دولت از 
وسایل کم مصرف و انرژی های تجدیدپذیر مثل خورشید و افزایش بهره وری حمایت 
می کند. با کمک و حمایت دولت، مردم به سراغ این وسایل کم مصرف می روند و از 
الگوهای صحیح مصرف پیروی می کنند. نتیجه این خواهد شد که علی رغم افزایش 

قیمت برق، مردم پول کمتری نسبت به گذشته پرداخت خواهند کرد.

 به طور کلی برای اصالح اقتصاد برق چه اقداماتی مورد نیاز است؟
راهکارهای اصالح اقتصاد برق عبارتند از: بهبود چرخه تولید برق با افزایش راندمان 
نیروگاه ها و کاهش تلفات، بهبود چرخه مصرف برق )شامل افزایش راندمان لوازم 
برقی، از رده خارج کردن لوازم پرمصرف و اصالح الگوی مصرف(، اصالح تعرفه 
صنعتی،  )کشاورزی،  فعالیت  نوع  و  منطقه  به  توجه  با  مصرف کننده  از  دریافتی 

خانگی(، توسعه نیروگاه ها، توسعه صادرات برق. 
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حتی افزایش ساالنه  
ده درصدی قیمت برق هم
کم است!
گفتگو با ابراهیم راحمی؛ مشاور وزیر نیرو 

سالیان سال است که اهالی صنعت برق یک کالم و یکصدا از قیمت پایین و 
غیرمنصفانه برق گالیه می کنند؛ ولی گالیه آنها اثر نکرده و پیگیری هایشان 

کارگر نمی افتد. در این بین گمانه زنی های گوناگونی در رابطه با قیمت تمام شده 
برق و قیمت فروش آن مطرح شده و به رقم های گوناگونی اشاره می شود. اما 

علی رغم این اختالف نظرها همه اجماع نظر دارند که قیمت فروش برق پایین 
بوده و سبب متضرر شدن این صنعت می شود. صنعتی که گفته می شود از 95 

درصد خودکفایی برخوردار است و به اذعان همگان چنین آماری در سایر 
صنایع کمتر به چشم می خورد. نشریه ستبران پرونده این شماره خود را به این 

موضوع حیاتی صنعت برق ایران اختصاص داده تا بلکه صدای فعاالن این 
صنعت را هرچه بیشتر به گوش مسئولین و مراجع ذیربط برساند و پیرو این امر 

با ابراهیم راحمی، مشاور وزیر نیرو به گفت و گو نشسته است.

 همانگونه که اطالع دارید، اینک وزارت نیرو دچار کسری شدید بودجه 
است. آیا از نظر شما اختالف قیمت تمام شده و نرخ فروش برق می تواند یکی 

از علل این مشکل باشد؟
این  به وجود آورنده  از عوامل  تمام شده و قیمت فروش یکی  قطعا اختالف قیمت 
مشکل است. البته عوامل دیگری نیز تاثیرگذار هستند اما علت عمده کسری بودجه 
اختالف قیمت در برق است که اگر حل شود می تواند تا حد زیادی کسری بودجه را 

کاهش دهد.

 با وجود این مشکالت چرا این اختالف قیمت تاکنون برطرف نشده است؟ 
متاسفانه به تبع سیاست های مختلف دولت ها قیمت برق به جای اینکه باالتر برود، تنزل 

یافته و حتی تا نرخ 26 تومان پایین آمد.

 سه سال است که دولت کنونی روی کار است. چرا این دولت در این راستا 
حرکت مثبتی انجام نداده است؟

ایران دارای دو قشر  ما در  با مردم صحبت شود.  باید مقداری شفاف تر  به نظر من 
مشخص هستیم که یکی از نظر مالی توانمند هستند و دسته دیگر محروم به حساب 
می آیند. ما می توانیم ضمن توجه به قشر محروم هزینه های برق را از قشر توانمند 

جامعه اخذ کنیم و آنگاه می توان قیمت برق را واقعی ساخت. 
دولت فعلی کمی نگران بازتاب واقعی ساختن قیمت برق در جامعه است اما اگر مردم 
بدانند که دولت به قشر غنی و ضعیف توجه داشته و از آنها هزینه های عادالنه اخذ 

می کند، قطعا چالش های ما در این زمینه به حداقل می رسد. 
هستند  قادر  مخابراتی  خدمات  نظیر  خدماتی  یا  دیگر  کاالهای  که  است  چگونه 
قیمت های خود را باال ببرند اما به برق که می رسیم، باید دغدغه واکنش مردم را داشته 

باشیم؟ اگر با برنامه عمل کنیم در برق نیز مساله حل شده و چالش ها کم خواهد شد.

 البته افزایش قیمت فروش برق تنها منوط به رای وزارت نیرو نیست و دولت 
و مجلس نیز باید آن را تایید کنند. درست است؟

اکنون قیمت تکلیفی برق حدودا 50 تومان است. این درحالی است که قیمت تمام شده 
تومان  با 120  تومان  فاصله 50  است.  تومان  برق حدود 120  کیلووات ساعت  هر 
بسیار فاحش است و هیچ سیستمی با این اختالف قیمت نمی تواند ادامه حیات دهد. 

این صنعت ضربه  تا  مایه گذاشته اند  تمام وجود خود  از  برق  دست اندکاران صنعت 
نخورد؛ ولی واقعیت این است که ادامه راه به این شکل شدنی نیست.

اما  برسد  واقعی خود  به میزان  برق  قیمت  بود  مقرر  توسعه  پنجم  برنامه   در 
متاسفانه این مهم محقق نشد. در برنامه ششم توسعه نیز این بند آمده است. 

دولت چگونه این برنامه را عملیاتی خواهد ساخت؟ 
از سنوات گذشته قرار بر واقعی ساختن قیمت برق بوده که متاسفانه اجرایی نشدن 
آن سبب افزایش کسری بودجه و مشکالت متعاقب آن شده است. باتوجه به رویکرد 
دولت به نظر می رسد پس از این و در برنامه ششم توسعه نیز افزایشی در نرخ برق 
نخواهیم داشت. به هرحال امیدواریم مسئولین و دولتمردان برای این مهم فکری بکنند. 
اگر از همین اآلن هم شروع کنیم، از ده درصد افزایش ساالنه قیمت برق که در برنامه 
ششم توسعه پیش بینی شده است عقب هستیم. به نظر می رسد برای جبران گذشته باید 
حداقل ساالنه 20 درصد به قیمت برق بیفزاییم تا امیدوار باشیم مطابق برنامه ششم 
توسعه در سال 1399 به قیمت واقعی برق برسیم. در غیر این صورت و با افزایش 
ساالنه ده درصدی، باتوجه به افزایش قیمت سایر کاالها و نرخ تورم به این زودی 

نمی توان به رقم واقعی رسید.

 افزایش قیمتی که قرار است در برق اتفاق بیفتد چه مکانیزمی خواهد داشت؟ 
این روند در بخش خانگی و صنعتی چگونه خواهد بود؟ 

برنامه ای که پیش بینی شده است، کلی است؛ منتها سیاستگذاری های دولت باید با 
مطالعات کارشناسی و براساس مصالح جامعه صورت گیرد. آنگاه مشخص می شود 
در کدام صنعت با چه نرخی افزایش قیمت داشته باشیم. برخی از صنایع واقعا زیان ده 
هستند و باید از آنها حمایت شود. برخی نیز سودآور هستند و مصارف غیرمتعارف 
دارند که به دلیل قیمت های پایین برق خود را ملزم به صرفه جویی و کاهش تلفات 

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 



31

انرژی نمی کنند. قیمت برق برای اینگونه صنایع باید منطقی شود تا برای کاهش مصرف 
برق برنامه ریزی کنند. 

 برخی می گویند دولت فعلی بنا دارد دوره چهارساله خود را به اتمام رسانده و 
تجدیدنظر در قیمت برق را به دولت بعدی بسپارد. آیا این دیدگاه درست است؟

ـ که  متاسفانه برخی از دولتمردان به جای اینکه به مصالح مردم فکر کنند، به افکار مردم 
آن هم توسط دیگران شکل می گیرد ـ توجه دارند. اگر افکار مردم به درستی هدایت شود 
اصالح جامعه هیچ گاه با مشکل از سوی آنان مواجه نخواهد شد؛ ااّل به اینکه وارد فضای 
سیاسی شده و از منطق دور شویم. اگر دولتمردان به خوبی برای مردم شفاف سازی کنند 
که با افزایش قیمت برق چقدر صرفه جویی خواهیم داشت و چه تعداد واحد صنعتی احیا 
شده و چه مقدار از مصرف سوخت و آلودگی هوا کاسته می شود، مردم توجیه می شوند و 

قطعا حمایت خواهند کرد. 

 از نظر شما در بحث افزایش قیمت برق بیشتر قصور از سمت مجلس است یا دولت؟
تعامل بین دولت و مجلس ضعیف است. دولت مالحظه می کند و مجلس نیز اراده قوی 

در حل مشکل ندارد. هردو باهم سبب ایجاد نابسامانی در این بخش شده اند.

 چگونه است که سایر بخش ها قیمت های خود را افزایش می دهند و آن را اعالم و 
رسانه ای هم می کنند اما به برق که می رسیم هزار مجوز مورد نیاز است؟

نظارت سفت و سختی که بر قیمت برق وجود دارد در سایر بخش ها نیست؛ بنابراین 
افزایش قیمت کاال یا خدمات خود  با محدودیت های اندک در راستای  آنها می توانند 

اقدام کنند. 

 اخیرا به کرات از اصالح ساختار برق سخن می رود. اصالح ساختار برق شامل 
چه اقداماتی است؟ آیا در اقتصاد برق و اصالح قیمت ها تاثیری خواهد گذاشت؟ 
حقیقتا توانیر چند ماموریت را یک جا انجام داده و به تبع آن هزینه های بیشتری تراشیده و 
از شفافیت کارها کاسته است. زمانی که تولید، توزیع و انتقال از هم جدا شوند، ممکن است 

ابتدا به ساکن باعث افزایش هزینه شود؛ ولی اگر خوب برنامه ریزی شود به مرور زمان نتیجه 
خواهیم گرفت و آنگاه هزینه ها کاهش یافته و شفافیت در کارها ایجاد می شود. به این 
ترتیب بخش های مختلف در قبال اقدامات خود مسئول هستند و می توان آنها را مورد 
پرسش قرار داد؛ این درحالی است که اکنون به علت خلط وظایف و تجمیع ماموریت ها 
نمی توان نظارت جدی روی کارها داشته و از بخش ها در قبال مسئولیت هایشان انتظار 

پاسخ داشت. 

 سخن آخر؟
برق بایستی به عنوان کاالیی که می تواند درجهت حل مشکالت مردم و بهبود اقتصاد ملی 
استفاده شود، مورد توجه قرار گیرد؛ نه کاالیی که باید به هر شکل ممکن تولید شود و مردم 
نیز می توانند به هر شکل دلخواه آن را مصرف کنند. بنابراین ما بایستی سیاست را بر این 
قرار دهیم که برق نیز مانند مخابرات و سایر بخش ها آزاد شود. در برخی از کشورها برق 
را به صورت کارتی به مردم می فروشند. فرد کارت خود را به مبلغی معین شارژ می کند و 
زمانی که شارژ کارت تمام می شود، برق او خاموش می شود. از تاثیرات این امر این است 
که افراد هم ملزم به صرفه جویی می شوند و هم هزینه برق را تمام و کمال پرداخت می کنند.
اگر مردم ما نیز به طور ملموس احساس کنند که یک یخچال اضافه، یک دستگاه اضافه در 
کارخانه یا یک پنجره باز چقدر می تواند روی اقتصاد آنها اثر داشته باشد قطعا همراهی 
کرده و فرهنگ سازی می شود؛ ولی وقتی تنها توصیه فرهنگی می کنیم، نتیجه ای را که باید 
و شاید نمی گیریم. از سویی گریز به بحث ها و توصیه های شرعی به دلیل عدم التزام برخی 
به مباحث عقیدتی چندان کارگر نمی افتد و از سوی دیگر توصیه و نصیحت صرف، به دلیل 

ناملموس بودن نتایج آن تاثیر عمده ای ندارد. 
اگر قیمت ها را با تبلیغات، اطالع رسانی و کالس های آموزشی افزایش دهیم حتما نتیجه 
می گیریم. در راستای فرهنگ سازی می توان از آموزش وپرورش نیز کمک گرفت که 13 
میلیون دانش آموز در مجموعه آن تحصیل می کنند و قاعدتا روی والدین خود تاثیرگذار 
هستند. ما در ارتقای فرهنگ رانندگی و روند کاهش تصادفات به خوبی از این پتانسیل 
استفاده می کنیم و روی تاثیر فرزندان بر والدین حساب کرده ایم. در امور دیگر نیز می توان 

از این انرژی بهره برد. 
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برق
کاالیی که
فروش  بیشتر آن
متولیانش را
بدهکار تر می کند

گفت و گو با
محمد علی وحدتی؛ 
رییس هیات مدیره سندیکای 
تولیدکنندگان برق
و مدیرعامل شرکت انرژی گستر جم

"صنعت برق به ازای فروش هر 
کیلو وات ساعت برق بر بدهکاریش 
افزوده می شود، مگر آنکه دولت 
به قانون تمکین کرده مابه التفاوت 
را پرداخت کند." شاید کمتر کسی 
با این صراحت از شرایط نامتوازن 
فعلی در درآمدـ  هزینه صنعت برق 
کشور سخن گوید. اما اگر در جایگاه 
محمدعلی وحدتی با سابقه طوالنی و 
سال ها تجربه ارزشمنداش در صنعت 
برق کشور قرار گیرید، این موضوع 
را  بی پرده با ذکر شواهدی متقن 
از تاریخچه آنچه در طی یک دهه 
گذشته بر این صنعت رفته است، بیان 
می سازید. وحدتی با یک ریشه یابی 
دقیق و واقع بینانه راه برون رفت 
صنعت برق از شرایط فعلی را 
دریافت اسناد خزانه، پیگیری اخذ 
مابه التفاوت از دولت و تالش برای 
واقعی کردن قیمت برق می داند. این 
گفتگوی مکتوب خواندنی را در ادامه 
خواهید دید: 

  از دیدگاه جنابعالی کمبود نقدینگی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد و آنچه اصطالحا واقعی نبودن قیمت 
برق خوانده می شود در این امر تا چه حد دخیل بوده است؟ به بیانی قیمت فعلی فروش برق را تا چه حد 

عادالنه دانسته و عواملی چون سطح نازل راندمان و بهره وری و نرخ باالی تلفات را به چه میزان در این امر 
سهیم می دانید؟

آنچه مسلم است قیمت فروش برق کمتر از قیمت تمام شده آن است. بخشی از این کمبود قیمت مربوط به سوخت است 
و ناشی از آن است که دولت قیمت واقعی سوخت مصرفی برای تولید برق را دریافت نمی کند و البته این رویکرد تاثیر 
روشنی بر فعالیت های وزارت نیرو نخواهد داشت. بخش دیگری از آن مربوط به سهم تبدیل انرژی، انتقال و توزیع 
برق است. وقتی هزینه های مربوط به تولید برق در نیروگاه، انتقال آن به نقاط مصرف و توزیع آن در بین مصرف کنندگان 
بیشتر از قیمت فروش برق باشد، طبیعی است موازنه ای بین منابع و مصارف صنعت برق برقرار نخواهد شد. در شرایط 
فعلی حتی اگر تلفات در شبکه های برق هم به حداقل برسد، باز هم قیمت تمام شده برق ببیشتر از متوسط نرخ دریافتی 

از مشترکین است. 
البته در قانون پیش بینی الزم صورت گرفته و مقرر شده است که در این گونه موارد، ما به التفاوت قیمت تمام شده برق 
نسبت به نرخ تکلیفی فروش، بایستی توسط دولت به صنعت برق پرداخت شود. مشکل زمانی حاد می شود که این 

مابه التفاوت توسط دولت پرداخت نمی شود.
همچنین در دولت قبل تعدادی از نیروگاه ها، برای رد دیون واگذار شد. در این مورد نیروگاه ها جهت تسویه بدهی دولت 
به سازمان ها و نهادهایی خارج از صنعت برق، به آنها واگذار شد. در حالی که بدهی مربوط به اوراق مشارکت و وام های 
مرتبط با احداث این نیروگاه ها در صنعت برق باقی ماند. به این ترتیب به طور مداوم بر میزان بدهی های صنعت برق 

افزوده می شود، مگر آنکه دولت به طریقی این کسری را جبران کند.
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تلفات  و  نیروگاه ها  راندمان  شک  بدون  البته 
در  اهمیتی  با  موضوعات  هم  برق  شبکه های 
به  راندمان  بهبود  برای  ولی  هستند،  حوزه  این 
سرمایه گذاری برای احداث بخش بخار نیروگاه های 
فرسوده  نیروگاه های  جایگزینی  و  ترکیبی  سیکل 
هم  تلفات  کاهش  برای  اینکه  ضمن  داریم.  نیاز 
پست های  و  شبکه  ها  اصالح  و  توسعه  به  ناگزیر 
برق هستیم که آن  هم با شرایط موجود صنعت برق 

امری سخت و غیر قابل اجرا است.
مادام که متوسط قیمت فروش برق کمتر از قیمت 
تمام شده آن است، صنعت برق به ازای فروش هر 
کیلو وات ساعت برق بر بدهکاریش افزوده می شود، 
مگر آنکه دولت به قانون تمکین کرده مابه التفاوت 

را پرداخت کند.

  لطفا با مقایسه سازوکار تعیین قیمت برق در ایران و دیگر کشورها مشکالت و 
آسیب های احتمالی موجود در تعیین قیمت برق کشور را  ذکر فرمایید.

در ایران به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز، همانند عمده کشورهای نفت خیز، قیمت 
فروش حامل های انرژی به مشترکین همیشه با پرداخت یارانه همراه بوده است. بسیاری بر 
این باورند که دسترسی به این منابع، مزیت نسبی کشور ما محسوب می شود و الزم است 
با قیمت کمتر حامل های انرژی فرصت رقابت برای تولیدات داخلی در سطح جهانی فراهم 
شود. در این فرایند اگر قیمت تکلیفی برق بتواند هزینه های تبدیل انرژی را )تبدیل سوخت 
به برق( به همراه هزینه های انتقال و توزیع آن پوشش دهد و یارانه تعیین شده فقط بخش 

سوخت را شامل شود، صنعت برق آسیبی نخواهد دید. 
در این صورت صنعت برق سوخت ارزان قیمت دریافت و با آن برق نسبتا ارزان تولید 
می کند و با فروش آن به قیمت یارانه ای به دلیل اینکه سهم هزینه های خود را کامل دریافت 
تعیین  که  می آید  پیش  زمانی  مشکل  دهد.  حیات  ادامه  مشکل  بدون  می تواند  می کند، 
انتقال و توزیع را پوشش ندهد.  انرژی،  قیمت برق به گونه ای باشد که هزینه های تبدیل 
در این صورت دخل و خرج صنعت برق متناسب نخواهد بود و در حقیقت دولت از جیب 
صنعت برق بخشی از یارانه را پرداخت می کند، که اگر چه در کوتاه مدت قابل تحمل است، 
اما در میان مدت آثاری نظیر عدم اجرای طرح های ضروری خواهد داشت و در درازمدت 
غیر قابل تحمل بوده و آسیب جدی به صنعت برق و کل اقتصاد کشور و مردم وارد خواهد 
کرد. یادآوری می کنم که قیمت تمام شده برق خود شامل سهم سوخت )که می تواند یارانه ای 
باشد( به اضافه هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع  است که بایستی از مصرف کننده 

دریافت شود، اما در حال حاضر این اتفاق رخ نمی دهد.
البته همیشه در نظام تعرفه های برق تفاوت های جدی در قیمت برق برای مصارف مختلف 
بوده است. عالوه بر این در مصارف خانگی بسته به میزان مصرف برق نرخ های متفاوتی 
اعمال می شود که در جهت عدالت اجتماعی است و به گونه ای تنظیم می شود که خانواده های 
باالتری  قیمت های  خود  باالی  مصارف  برای  مصرف ها  پر  و  ارزان  را  برق  کم مصرف، 
پرداخت کنند. همچنین مصارف صنعتی، تجاری و کشاورزی  و ... قیمت های متفاوتی 

عنوان  برق  فروش  قیمت  به عنوان  که  آنچه  دارند. 
نظر  در  با  برق  فروش  نرخ  متوسط  شامل  می شود، 
گرفتن سهم مصارف مختلف و قیمت های آنها است. 
مادام که متوسط نرخ فروش برق معادل قیمت تمام شده 
باشد، صنعت برق می تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای 
مصرف  رشد  نرخ  که  می دانیم  باشد.  خود  روبه رشد 
به  برق در کشور ما نسبتا باال است و این نرخ رشد 
سرمایه گذاری های کالن در بخش های تولید، انتقال و 
توزیع نیاز دارد و همه این ها در قیمت تمام شده برق 
موثرند. حال اگر به  هر دلیل دولت قیمت فروش برق 
را کمتر از قیمت تمام شده تعیین کند، بر اساس قوانین 
باالدستی بایستی مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت 
تمام شده را به صنعت برق پرداخت کند تا تراز مالی 

صنعت برق برقرار و ادامه حیات آن میسر باشد.
در بسیاری از کشورها برق را کاالی اقتصادی می دانند که قیمت آن در بازار تعیین می شود 
و از دخالت مستقیم و تعیین قیمت های تکلیفی پرهیز می کنند. هم اکنون در صنعت برق 
ایران "بازار برق" وجود دارد و با توجه به حضور پررنگ نیروگاه های خصوصی در این 
بازار، بر اساس نرخ های پیشنهادی نیروگاه ها و با رعایت مکانیزم مقایسه قیمت ها، البته 
با رعایت ضرورت های فنی شبکه، در فضای کامال رقابتی قیمت خرید برق از نیروگاه ها 
تعیین می شود و شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق برای مصارف مشترکین 
خود بایستی قیمت حاصله از بازار را پرداخت کنند و خود هزینه های انتقال، توزیع  و البته 
تلفات را هم متقبل شوند، ولیکن برق را به مشترکین بر اساس قیمت هایی تکلیفی بفروشند 

که توسط دولت و مجلس تعیین می شود. 
در نتیجه علی رغم اینکه بازار برق ایران در بخش تولید رقابتی و بر اساس قیمت های واقعی 
است، اما در بخش توزیع و فروش به مشترکین بر اساس نرخ های تکلیفی عمل می کند. دلیل 
آن  هم این است که هنوز برق به عنوان کاالی اقتصادی تلقی نشده و بیشتر به عنوان خدمتی 

دولتی قلمداد می شود.

  در توضیح علت آغاز بدهی وزارت نیرو از سال 1384 چه تاریخچه ای از آنچه بر 
قیمت برق از  آن سال تاکنون رفته است ارائه می دهید؟ 

صورت  برق  نرخ  در  اصالحاتی  تورم،  با  متناسب  ساله  همه  از 1384  قبل  درسال های 
می گرفت و صنعت برق می توانست هزینه های خود را از محل درآمدهایش تامین کند. 
عالوه بر آن بخشی از طرح های توسعه ای نیز از محل منابع عمومی تامین می شد. در سال 
83، مجلس طرحی را به تصویب رسانید که بعدها به عنوان "طرح تثبیت نرخ حامل های 
انرژی" معروف شده بر اساس این طرح اختیار قیمت گذاری آب و برق و ... از دولت اخذ 
شد و مجلس تکلیف کرد که در شهریور هر سال بایستی تغییرات در قیمت ها برای سال بعد 
به مجلس پیشنهاد شود. بعضی از مجلسیان در نوروز 84 این موضوع را به عنوان عیدی 

مجلس به مردم معرفی کردند. 
در سال های 84 و 85 نرخ ها ثابت ماند و دولت وقت هم با وجود پیگیری های وزارت نیرو، 
هیچ رغبتی برای اصالح آنها نشان نداد و در نیمه دوم سال 85 زمانی       که عدم توازن منابع و 
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مصارف در صنعت برق کامال مشخص بود و دولت هم پیشنهادهای اصالحی قیمت برق را 
نپذیرفت. بر این اساس تالش گسترده ای برای متقاعد ساختن مجلس به پذیرش پرداخت 
مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی صورت گرفت. در نهایت علی رغم عدم 
تصویب موضوع پرداخت مابه التفاوت قیمت برق در دولت، کمیسیون تلفیق مجلس آن را 
پذیرفت و این بند در بودجه سال 86 منظور شد که به دریافت های خوبی در آن سال برای 

صنعت برق منجر شد و حداقل نتیجه آن عدم افزایش بدهی ها بود. 
در بودجه سال 87  با وجود پیگیری موضوع توسط وزارت نیرو، مجددا در دولت مساله 
پرداخت مابه التفاوت به صنعت برق حذف شد و این در حالی بود که قیمت فروش برق هم 
از سال 83 اصالح نشده بود. تالش های زیادی صورت گرفت تا اینکه باز در مراحل نهایی 
تصویب بودجه در مجلس موضوع پرداخت مابه التفاوت در بودجه 87 منظور و این مبلغ 

در آن سال از دولت دریافت شد. 
در سال 88 مجددا این بند توسط دولت از قانون بودجه حذف و در سال 89 از آنجا که 
بحث هدفمندی یارانه ها طرح شده بود، هر گونه اصالحی در نرخ برق موکول به اجرای طرح 
هدفمندی شد. در اجرای طرح هدفمندی اگر چه اصالحی در نرخ برق صورت گرفت ولی 
همزمان، پرداخت بخشی از درآمد صنعت برق برای تامین یارانه نقدی اختصاص یافت که 
تا خرداد سال جاری هم هر ماهه از درآمدهای برق توسط خزانه برداشت می شد. این بود که 
مجددا در سال های 89 به بعد مرتبا کمبود منابع، نسبت به مصارف در صنعت برق چشمگیر 

شد و بدهی های این صنعت به پیمانکاران و تولید کنندگان برق رو به فزونی گذاشت. 
در سال های 86 و 87 که در قانون بودجه موضوع پرداخت مابه  التفاوت قیمت تمام شده برق 
با نرخ تکلیفی منظور شد، هیچگاه دولت آن را نپذیرفت و در الیحه ارسالی به مجلس منظور 
نکرد. اما با بحث هایی که در مجلس در زمان تصویب بودجه صورت گرفت و با متقاعد 

ساختن نمایندگان، این امر در قانون بودجه لحاظ شد.

 همان طور که مستحضرید اخیرا اقداماتی از قبیل تشکیل شرکت های مادرتخصصی 
توزیع و تولید در کنار  ارائه تعریف جدیدی از وظایف شرکت توانیر به عنوان 
شرکت مادرتخصصی انتقال در راستای دیگر اصالحات در ساختار اقتصاد صنعت 
و کار  کسب  بهبود  روند  در  را  اقدامات  این گونه  جنابعالی  است.  شده  انجام  برق 
صنعتگران حائز چه منافعی می دانید و جهت تقویت این عملکرد چه پیشنهاداتی 

دارید؟ 
در واقع اقداماتی که در جهت اصالح ساختار انجام می شود، آنچنان اثری بر اقتصاد صنعت 
برق ندارد. این اقدامات در صورتی که به موقع و موثر باشد می تواند کارایی تشکیالت را 
باال برد و گرنه وقتی کفه های درآمد - هزینه صنعت برق توازن ندارد، چگونه تشکیل یا 
عدم تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید و توزیع می تواند آن را جبران کند. این اقدامات 
اگر موجب افزایش هزینه ها یا کندی کارها شود مزید بر علت خواهد شد و اگر موجب 

تسریع در امور و کاهش هزینه ها باشد اندکی وضعیت اقتصادی صنعت برق را بهبود خواهد 
بخشید. چرا که هزینه های جاری و پرسنلی در صنعت برق نسبت به کل هزینه ها رقم قابل 
مالحظه ای را تشکیل نمی دهد. به نظر می رسد آنچه تاکنون انجام شده کار را در وزارت 
نیرو سنگین تر ساخته است، چرا که مساله هماهنگی بین این شرکت های مادر تخصصی 

الجرم بایستی در وزارت نیرو انجام شود.
برای اصالح اقتصاد برق تنها راه ممکن اصالح نرخ برق به گونه ای است که صنعت بتواند 
هزینه های مورد نیاز برای اداره آن  را از محل فروش برق از مصرف کنندگان دریافت کند 
ودر صورتی که بنا به مصالحی، نتوان همه را از مصرف کنندگان گرفت، مابه التفاوت توسط 
منابع عمومی پرداخت شود. بدیهی است حل مسائل فنی از قبیل کاهش تلفات شبکه ها، 
افزایش راندمان نیروگاه ها و .... مطالبی است که در همه حال ضروری است؛ هر چند که در 

شرایط سخت اقتصادی انجام آنها چندان میسر نیست.

  بنا بر مفاد پیش نویش برنامه ششم توسعه بنا است قیمت حامل های انرژی من 
جمله برق تا سال 99 به قیمت های جهانی نزدیک شود این درحالی است که در سال 
جاری با تغییرات افزایشی در این زمینه روبرو نبوده ایم، بر این اساس به نظر شما 

وزارت نیرو با چه سازوکاری قادر به این امر خواهد بود؟ 
پیش از این در قانون هدفمندی یارانه ها هم پیش بینی شده بود که قیمت حامل های انرژی 
به قیمت های واقعی برسد و در عوض، آنان که از این طریق تحت فشار قرار می گیرند، با 
دریافت یارانه نقدی مشکلشان حل شود. پرداخت یارانه به همه مردم، تبعاتی داشت که 
هنوز هم برای دولت معضل است. در صورتی که قانون هدفمندی با دقت و درست انجام 
می شد ضمن اصالح نرخ ها، اقشار آسیب پذیر هم با دریافت یارانه نقدی مصون می ماندند 
و منابع زیادی از کشور تلف نمی شد. عدم اصالح نرخ در سال جاری حتما مشکالت را 
برای وزارت نیرو افزایش خواهد داد مگر اینکه دولت با تهاتِر طلب و بدهی هایش با فعاالن 
بخش خصوصی در صنعت برق، بخشی از مشکل را حل کند. همچنین با اختصاص اسناد 
از  خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانه برای کاهش بدهی های صنعت برق، در حقیقت 
منابع عمومی تا حدودی این بدهی ها جبران شود. در شرایط فعلی فشار سنگینی بر بخش 
خصوصی مرتبط با صنعت برق وارد می شود زیرا دولت به رغم عدم پرداخت به موقع و کامل 
بدهی خود به به این بخش، با نهایت سخت گیری خواستار دریافت طلب هایش از آنان است. 
به بیانی بابت تاخیر در پرداخت ها خسارتی نمی پردازد ولیکن بابت تاخیر در دریافت طلب 

خود جریمه های سنگینی دریافت می کند!
با این همه وزارت نیرو با دریافت سهم مناسبی از اسناد خزانه اسالمی و اوراق تسویه خزانه 
می تواند تا حدودی عدم اصالح نرخ را جبران کند و مهمتر از همه آنکه دیگر سهم پرداختی 

بابت یارانه های نقدی نداشته باشد. 
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تقدم اصالح نرخ ارز 
بر هرگونه اقدام ساختاری در اقتصاد برق

گفت وگو با  محمد پارسا، 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

و عضو هیات مدیره گروه پارس  تابلو پویا

 از نظر شما دالیل کمبود نقدینگی دروزارت نیرو تا چه حد به غیر واقعی 
و  تولید  راندمان  کمبود  مانند  عواملی  نقش  دارد؟  ارتباط  برق  قیمت  بودن 

مسائل فنی دیگر در این میان چیست؟
در ابتدا باید گفت بحث های مربوط به واقعی سازی قیمت برق از آنجایی مطرح شد 
به بخش خصوصی واگذار  پاالیشگاه ها  مانند  نیروگاه ها و سایر صنایع  بود  قرار  که 
شود تا با ایجاد رقابت بین شرکت های خصوصی قیمت ها واقعی شده و شرکت ها با 
اصالح ساختار به افزایش راندمان و در نتیجه قیمت های رقابتی برسند. اما متاسفانه این 

خصوصی سازی با ازاد کردن قیمت ها همراه نبود. 
واگذاری  به  می کرد سپس دست  آزاد  را  قیمت ها  ابتدا  بایستی  قبل  دولت  واقع  در 
شرکت ها به بخش خصوصی می زد. اشتباه دیگر توسط مجلس هفتم اتفاق افتاد که از 
روند افزایشی قیمت حامل های انرژی مانند برق، گاز، گازوییل و ... جلوگیری کرد. 
به طوری که جلوی افزایش قیمت سال به سال که منجر به تعدیل قیمت می شد گرفته شد 
و یارانه ای که قبل از سال 84 پرداخت می شد در سال 89 از  حدود 20 هزار میلیارد 
تومان به حدود 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بنابراین تعادل بودجه دولت 
برهم خورد و باعث شد آقای احمدی نژاد در پایان دولت خود 500 هزار میلیارد تومان 

بدهی برجای بگذارد. یعنی دولتی که بیشترین درآمد را داشت بیشترین بدهکاری را به 
بار آورد. امروز هم می بینیم با وجود تخصیص یارانه هنوز ردیف بودجه مشخصی در این 
رابطه دیده نمی شود و بدهکاری های دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران و تولیدکنندگان 
تجهیزات برق مقرر است به صورت اوراق خزانه اسالمی و روش های دیگر پرداخت 
شود که ظاهرا در سال جاری7500 میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی برای صنعت 

برق تخصیص داده شده است که معادل با 25 درصد از کل بدهی وزارت نیرو است.

هدفمندی  آغاز  با  مابه التفاوت  پرداخت  قانونی  بند  حذف  خصوص  در   
یارانه ها گفته می شود این امر در کسری بودجه وزارت نیرو تاثیر داشته است 
تا جایی که به رغم بازگشت آن در قانون فعلی همچنان با عدم اجرای آن روبرو 

هستیم.  دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
به نظرم هدفمندی یارانه ها برنامه غلطی بود چون در هدفمندی قبل از هر چیز بایستی 
قیمت ارز واقعی باشد. بر خالف برنامه چهارم و پنجم توسعه که طبق آن بایستی قیمت 
ارز به صورت شناور و با تفریق تورم داخلی از تورم خارجی اصالح شود، دولت وقت 
قیمت ارز را همچنان پایین نگه داشت. بنابراین با محاسباتی که ما در کمیسیون انرژی 

اصالحات بنیادین در ساختار اقتصادی صنعت برق کشور را برخی صاحبنظران مشروط به تغییرات اساسی اما قابل حصول در 
ساختار کالن اقتصالدی کشور می دانند که اصالح نرخ ارز و تعدیالتی در اقتصاد نفتی کشور بخشی از آن است. مهندس پارسا 
از اعضای هیات مدیره سندیکا و از جمله این افراد محسوب می شود که سال ها است در قامت یک صنعتگر پرسابقه و در عین 
حال تئوریسین در بدنه صنعت برق کشور راهکارهای قابل تامل و به نظر واقع بینانه و همه جانبه ای در حل معضالت اقتصادی 
صنعت برق در یک بستر کالن از اصالحات اقتصادی کشور ارائه می دهد.  در ادامه مشرح این راهکارها را در گفتگوی تخصصی 

ستبران خواهید خواند:
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انجام دادیم دولت از محل عدم تعدیل نرخ ارز و عدم تعدیل نرخ حامل های انرژی در این 8 
سال 860 هزار میلیارد تومان درآمد از دست داد در حالی که به هدف خود که کنترل نرخ ارز 
بود نرسید و ارز از 1200 تومان به صورت جهشی به باالی 3000 تومان رسید. امروز هم نرخ 
ارز مبادالتی متناسب با نرخ تورم نیست و اگر میزان افزایش آن با نرخ تورم هماهنگ نشود، 
با ایجاد یک تنگنای دیگر ممکن است نرخ ارز تا 7000 تومان افزایش یابد. پس تکرار شدن 

این سیکل معیوب همواره منجر به مشکالت این چنینی خواهد شد. 
بنابراین قبل از هر چیز ابتدا باید نرخ ارز اصالح شود و سپس برای واقعی سازی قیمت برق 
و دیگر حامل های انرژی اقدام صورت گیرد. اگر امروز قیمت حامل های انرژی را برابر با 
فوب خلیج فارس کنیم چند سال بعد با وجود خالء نرخ ارز، دوباره قیمت حامل های انرژی از 
واقعیت دور خواهد شد. پایین نگه داشتن قیمت ارز مستلزم آن است که بانک مرکزی دالرهای 
نفتی را در بازار عرضه کند تا با پشتوانه دالری قیمت را پایین نگه دارد. به نظر این کار اشتباه 
و نوعی بر باد  دادن ثروت ملی است و تولیدکنندگان داخلی مادامی که نتوانند متناسب با قیت 
واقعی ارز فعالیت کنند، دچار ضرر شده و توانایی رقابت با محصوالت وارداتی را از دست 

می دهند. 

 چه روش و راه حلی را برای اصالح قیمت ارز و واقعی سازی حامل های انرژی 
پیشنهاد می کنید تا کمترین تبعات را در پی داشته باشد؟ 

ببینید با اشتباه تاریخی که در مجلس هفتم صورت گرفت تبعات و مضررات آن تا مدت ها باقی 
خواهد ماند. از طرفی باال بردن ناگهانی قیمت برق تبعات اجتماعی شدیدی به همراه خواهد 
داشت. راه حلی که ما به وزارتخانه های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادیم 
این است که اوال شرکت نفت مستقل شود و به صورت یک شرکت بین المللی در بیاید. این کار 
باعث می شود که پول نفت از حوزه اختیارات بانک مرکزی و تصمیمات گاه غلط آن خارج 
شود. ثانیا پیشنهاد دادیم که 35 درصد قیمت نفت صادراتی به عنوان بهره مالکانه به صندوق 
توسعه ملی واریز شود. در کنار آن 25 حدود  درصد مالیات عملکرد و حدود 10 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده نیز وارد صندوق دولت شود که جمعا حدود 35 درصد مالیات فروش نفت خام 
را بپردازد و نبایست تحت عنوان تشویق صادراتی بر آن معافیت مالیاتی ببندیم. با این حساب 
35 درصد دیگر برای هزینه های خود شرکت نفت و سرمایه گذاری و توسعه میادین جدید باقی 
خواهد ماند که باعث افزایش قدرت مالی این شرکت و جلوگیری از دخالت دولت برای پایین 
نگه داشته شدن قیمت ارز خواهد شد. باید توجه داشت که یارانه ای بودن و پایین ماندن قیمت 
برق اگرچه ممکن است منجر به تولید محصوالتی در صنعت شود که قیمت آن پایین تر از 
قیمت جهان باشد اما به دلیل غیر منطقی بودن پرداخت این یارانه ممکن است واکنش بازارهای 
خارجی را در  پی داشته و نسبت به محصوالت ما اقدام به وضع تعرفه کنند. برای مثال صادرات 
سیمان ایران به دلیل پایین بودن قیمت ناشی  از برق مصرفی و فشار مافیای دیگر کشورهای 
تولیدکننده سیمان به عراق، متوقف شد که نشان از اشتباه بودن سیاست پرداخت یارانه برای 

انرژی برق دارد. 

 با توجه به بهانه همیشگی دولت ها در مورد مسائل اجتماعی، چه راهکاری برای 
آن ها  قیمت  واقعی سازی  و  انرژی  و  ارز  قیمت  افزایش  اجتماعی  تبعات  بر  غلبه 

پیشنهاد می کنید؟ 
پیشنهاد ما در کمیسیون انرژی افزایش قیمت حامل های انرژی به قسمی بود که تا سال 1401 
همه قیمت ها واقعی شود. براین اساس برای جلوگیری از شوک قیمتی سالیانه نرخ ارز و 
حامل های انرژی می بایست 5 تا 10 درصد باالی نرخ تورم تعدیل شود و 35 درصد افزایش 
ناشی از تعدیل ها به صندوقی با عنوان رفاه ملی واریز شود که به این منظور تاسیس خواهد شد. 
با واریز شدن 35 درصد فروش نفت به صندوق رفاه ملی می توان اقدامات مختلفی را برای 
جلوگیری از تبعات اجتماعی انجام داد. بخشی از این پول می تواند برای بیمه و ارتقاء سالمت 
و بیمه بیکاری هزینه شود. بخش دیگر سبب افزایش دستمزدها و حقوق ها به میزان 5 تا 10 
درصد باالتر از نرخ تورم است که موجب جبران فقر به وجود آمده در زمان دولت سابق خواهد 
شد تا اضافه نشدن 40 درصدی حقوق افراد در آن زمان به مرور جبران شود. بنابراین بخشی 
از پولی که برای افزایش برق و گاز و دیگر حامل های انرژی از مردم گرفته می شود به آن ها 
بازگردانده خواهد شد و بخش دیگر نیز صرف افزایش رفاه اجتماعی می شود. در ضمن برای 
جلوگیری از وارد شدن ُشک ناشی از افزایش ناگهانی حامل های انرژی می-توان قیمتشان را 

سالیانه 5 تا 10 درصد باالی نرخ تورم افزایش داد. 

 جناب مهندس سوال اول را در پایان می پرسم؛ قیمت برق امروز در ایران واقعا 
چقدر است و با توجه به مطالبی که فرمودید قیمت واقعی باید چه میزانی باشد؟

ارزان ترین سوخت در حال حاضر ذغال سنگ است که از بندرعباس به میزان 3 سنت وارد 
می شود در صورتی که نیروگاه کنار دریا احداث شود می توان با حدود 5 سنت برق را تولید و 
با حدود 5 تا 6 سنت توزیع کرد. این در حالی است که مصرف برق ایران عمدتا در فصل های 
گرم سال است و به عبارتی حدود 40 درصد از طول سال شرکت های تولیدکننده نمی توانند 
برق بفروشند. در صورتی که ما به عنوان هاب انرژی فعالیت کنیم می توان در فصل گرم سال 
از کشورهای شمالی که برق اضافه دارند برق وارد کرد و در فصل های سرد این برق را صادر 
کرد. بنابراین با ایفای نقش هاب انرژی می توان راندمان تولید را به مقدار قابل مالحظه ای باال 
برد. در چنین صورتی می توان امیدوار بود که قیمت فروش برق به مصرف کننده 5 تا 6 سنت 
یا به بیانی حدود180 تا 240 تومان به ازای هر کیلووات ساعت باشد که به این ترتیب در سال 
1401، برق با قیمت 360 تومان به ازای هر کیلووات ساعت به نرخ  واقعی خود می رسد. 
درغیر صورت با احتساب راندمان پایین در فصول سرد سال باید انتظار برق 10 سنتی را 

داشته باشیم. 
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موضوع اقتصاد برق مدتي است كه در اخبار و مصاحبه ها شنیده مي شود و مشكل تامین مالي و نقدینگي 
در وزارت نیرو به این موضوع ارتباط داده مي شود.

در اینكه اقتصاد برق باید از تراز منفي خارج شود هیچ شبهه اي نباید باشد در غیر این صورت صنعت برق 
فرسوده و زیر ساخت هاي الزم در این زمینه به تدریج از دست خواهد رفت كه این مي تواند بزرگترین 

مانع در رشد و توسعه كشور در سال هاي آتي باشد.
در خصوص قیمت تمام شده برق به نظر مي رسد در مراجع تصمیم گیري در دولت و مجلس اتفاق نظر 
وجود ندارد ولي از آنجایي كه محاسبه قیمت تمام شده از الزامات هرگونه تصمیم گیري است که با كار 
كارشناسي و تخصصي توسط تیم هاي كارشناسي مرضي الطرفین قابل تحقیق و اندازه گیري است عدم 

انجام این مهم براي رسیدن به نقطه نظر واحد جاي سوال دارد.
با محاسبه هزینه هاي تولید و توزیع با لحاظ بهای سوخت مصرفي و هزینه هاي استهالك تحقیق و توسعه 
و... همچنین تعیین شفاف سهم هریك از نهادها در قیمت تمام شده، مي توان براي سیاست گذاري هاي 

آتي از این اطالعات استفاده كرد.
به موازات باید مشخص شود برق قرار است یك كاالباشد یا یك خدمت، اگر برق به عنوان یك خدمت 
در نظر گرفته شود مانند سایر خدماتي كه دولت مقرر به ملت پرداخت آن است نظیر بهداشت، بیمه، 
تحصیل، امنیت و... باید تعیین شود كه این خدمت تا چه سطحي و در چه محدوده اي وظیفه دولت است 

و از چه سطحي به بعد متقاضي باید هزینه هاي آن را بپردازد. 
در این صورت مي توان مصرف كنندگان را دسته بندي کرد به طور مثال: 

- بخش صنایع سنگین و مادر 
- بخش كشاورزي 

- سایر بخش هاي صنعتي و تولیدي 
- بخش تجاري 

- بخش خدمات عمومي
- بخش خانگي 

با توجه به نگاه استراتژیك و برنامه هاي توسعه اي، هر یك از بخش ها ضوابط و شرایط خاص خود را 
خواهد داشت و مي توان مشخص ساخت تا چه میزان از قیمت تمام شده ازهر بخش باید دریافت شود 
و مابه التفاوت قیمت تمام شده به چه نحو باید تامین شود. در غیر این صورت و با وجود تراز منفي قطعا 

شاهد مستهلك شدن صنعت برق و كاهش تدریجي توان آن در ارائه خدمت به كشور خواهیم بود. 
در نگاه دیگر چنانچه قرار است برق به عنوان یك كاالدر نظر گرفته شود در آن صورت به طور طبیعي 
باید تمام هزینه این كاالرا از مصرف كنندگان و خریداران دریافت كرد و طي یك برنامه چند ساله 

مي توان حذف یارانه و كمك از منابع و درآمدهاي عمومي دولت در این زمینه را برنامه ریزي كرد.
از نظر اینجانب الزم است نگاه حاكمیت به مقوله برق را یك بار به طور مشخص تعریف كرد تا براي 
آن اقـدام به برنامه ریزي عملیاتي شود در این صورت همه دست انـدركاران از متولیان تـامین برق تا 
مصرف كنندگان مي توانند با توجه به تصمیم حاكمیتي آینده خود را برنامه ریزي کنند تنها در چنین حالتی 

است که مي توان انتظار داشت اقتصاد برق به سمت صحیح حركت کند.  

تعیین تکلیف نگاه حاکمیت به اقتصاد برق، یک بار برای همیشه                                                                                                                                             

مسعود سعادتی، 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

و مدیرعامل رشکت مبنا نیرو
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اقتصاد برق که از منظر هر یک از بازیگران این صنعت یک بازخورد متفاوت برای آن متصور می شود پدیده 
پیچیده ای  است که تقریبا همه بخش های این صنعت تاثیرگذار را تحت تاثیر قرارداده است. پدیده اقتصاد برق 

معادله چندوجهی  وچند مجهولی است که یک بخش آن قیمت فروش برق وقیمت تمام شده برق است.
با این پدیده این گونه برخورد می کنند که قیمت   مدیران دولتی صنعت برق؛ به منظور بیان ساده وجامعه پسند 
تمام شده برق بدون نرخ سوخت را حدود 100 تومان ترسیم می کنند و قیمت متوسط فروش برق نیز حدود 60 
تومان که نزدیک به 12 تومان آن نیز سهم صندوق هدف مندی یارانه ها است بنابراین صنعت برق به ازای هر 
کیلووات ساعت  فروش برق نزدیک به 50 تومان ضرر می دهد و قطعا با این تفسیر ادامه حیات این صنعت با 
چالش جدی هم در بخش جاری و هم برای توسعه مواجه است. علل این کمبود نقدینگی را به شرح ذیل می توان 

برشمرد:
یک علت اصلی کمبود نقدینگی عدم تناسب قیمت تمام شده برق با قیمت خرید آن است.

پیمانکاران ومشاورین صنعت برق، اقتصاد برق را در رونق پروژه ها ودریافت به موقع مطالبات ترسیم می کنند. 
این بخش مولد در چرخه اقتصاد برق، رشد وتوسعه اش را به تمامی در گرو پرداخت به موقع مطالبات وتحت تاثیر 
مستقیم عواملی می داند که مواردی چون افزایش نرخ ارز، اثرات تحریم ها، رکود  یا کاهش شدید حجم پروژه های 
صنعت برق و در عین حال واردات تجهیزات، عدم پرداخت مطالبات و مشکالت صادرات خدمات در کنار کاهش 
بهره وری سرمایه ونیروی انسانی من جمله آن ها است. همچنین وضع قوانین غیر قابل اجرا و عدم امکان استفاده 
از پتانسیل های قانونی برای توسعه کسب وکار از قبیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید موجب تشدید  این اثرات 
منفی شده است. این گروه معتقدند عوامل مذکور باعث شده است طی چند سال اخیر چرخ این بخش از صنعت 

برق روان نچرخد و به تدریج حتی از چرخش بایستد.
 علت اصلی دیگر در کمبود نقدینگی، افزایش  نرخ انجام خدمات وکار در این صنعت است. 

قانون گذار ودستگاه های حاکمیتی، اقتصاد برق را در  مرحله اول وبا اولویت از منظر مالحظات سیاسی واجتماعی 
و سپس لزوم توسعه بهره وری سرمایه ونیروی انسانی  وهمچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی  در صنعت برق 
می داند. قانون گذار برای اقتصاد برق، نرخ های مخففی را  بدون منظور کردن منابع جایگزین آن جهت رونق سایر 

بخش های تولیدی در نظر می گیرد که کال نظام بنگاه داری صنعت برق را دچار خدشه کرده است.
دیگر علت اصلی برای کمبود نقدینگی، عدم باور و اعتقاد اصولی  بخش حاکمیت  به کمبود نقدینگی در این بخش، 
وجود و تحمیل  مالحظات اجتماعی وسیاسی و همچنین پایین بودن شاخص بهر ه وری در صنعت برق بوده است. 
ظاهرا به علت اینکه کرارا در مورد لزوم توجه به اقتصاد برق سخنرانی شده است ولی کمتر  مورد توجه وعمل قرار 
گرفته، جامعه به اقتصاد برق کامال حساس شده است و به نظر می رسد افزایش هر هزینه ای در سبد خدمات عمومی 

به جز افزایش نرخ برق را پذیرا است.
  علی رغم اینکه هزینه برق مصرفی به طور متوسط در سبد خانوار کشور ماهانه کمتر از 15000 تومان بوده و اصال 
قابل قیاس با هزینه هایی از قبیل مخابرات و یک وعده فست فوت  وبستنی وحتی انعام رفتگر محترم محله نباشد 

ولیکن جامعه به نرخ برق حساس شده و هر گونه افزایشی را برنمی تابد. 
یک علت اصلی دیگر برای کمبود نقدینگی، دامن زدن به حساسیت جامعه نسبت به اقتصاد برق است. 

همان گونه که مالحظه می شود کمبود نقدینگی درصنعت  برق یک پدیده ناموزون وغیر متجانس است که منتج از 
بی توجهی به اقتصاد وظرفیت آن است.

لذا به نظر می رسد  باید در کوتاه مدت گوش به حرف مدیران دولتی این بخش داده شود و نرخ برق بدون سوخت 
و  افکاری  تنش های  از  مقداری  این کار  با  برسد.  کیلووات ساعت  هر  ازای  به  تومان  به 100  متوسط  طور  به 

تصمیم گیری های  صنعت برق کاهش می یابد  وامیدواریم اقتصاد برق  پاسخ روشنی برای این مهم پیدا کند.
به عبارت دیگر اقتصاد برق باید بتواند پاسخ روشنی برای این سواالت برای حل حداقل بحران نقدینگی خود 

داشته باشد: 
- قیمت تمام شده واقعی برق چیست؟

- قیمت واقعی بهره وری در بخش های مختلف صنعت برق چیست؟
- قیمت فروش برق تابع چه معیاری باشد که پاسخگوی نیازهای بهره ورشده صنعت برق شود؟

38

رضورت نجات  اقتصاد بیامر برق  از فروپاشی ساختاری

سعید مهذب ترابی، عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران

و مدیرعامل رشکت قدس نیرو
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- قیمت واقعی مدیریت بخش تقاضای برق چیست؟ و هزینه های سرمایه گذاری برای 
افزایش بهره وری چگونه تامین  و با چه مکانیزیِم واقعی بازپرداخت شود؟

- چه معیاری برای تعیین قیمت فروش برق صادراتی وجود دارد؟
- حاکمیت هزینه های تحمیل شده ناشی از منویات خود را چگونه جبران می کند؟

- آیا می تواند قیمت برق تابعی از نرخ تورم باشد؟
- آیا قیمت برق قابل مقایسه با سایر هزینه خدمات عمومی است؟

پیدا کند؟1000  تومان-2000 تومان – 10000  ادامه  تا کجا  افزایش نرخ برق   -
تومان به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی

- جایگاه بازار برق و بورس برق در قیمت برق چیست؟
- جایگاه رگالتوری در تنظیم قیمت برق کجاست؟

- تغییرات ساختاری در صنعت برق در قیمت تمام شده برق چه تاثیری دارد؟
پاسخ سواالت فوق فعال از منظر ذی نفعان بحران زده، در یک کلمه خالصه می شود که 
نرخ برق پایین است و پاسخگوی نیاز چرخه صنعت برق نیست  و لذا چرخ صنعت 
برق نمی چرخد. چرخ صنعت برق که نچرخید پیمانکاران، مشاورین، تولیدکنندگان وهمه 

ذی نفعان این بخش دچار مشکل ورکود می شوند.
این رکود و گاه تعطیلی در بخش های مختلف تاثیر متفاوت نیز می گذارد. در بخش 
پیمانکاران و تولیدکنندگان عالوه بر تعطیلی کارگاه، به نوعی فروپاشی ساختاری ایجاد 
و زمینه مونتاژکاری فوری و وارداتی را که یک صنعت کامال وابسته است فراهم می کند. 
از درون  اسفنج خشک  پدیده ای تحت عنوان  این رکود موجب  در بخش مشاورین، 
می شود که اثراتی از قبیل ریزش دانش، کاهش بهره وری و خروج نخبگان از کشور 

را در پی دارد. صنعت برق نیز در این رکود با استرس خاموشی و یا ریزش تدریجی 
خدمات دهی مواجه می شود.

همان گونه که عنوان شد راه برون رفت از این شرایط، ابتدا تامین 100 تومان به ازای 
قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق مصرفی مورد درخواست بخش دولتی صنعت 
افزایش  امکان  برای  هوشمند  تعرفه های  به کارگیری  و  تعریف  سپس  و  است  برق 
بهره وری در صنعت برق وقابل رصد وکنترل کردن مسیر افزایش کارایی و مدیریت 
سمت تقاضای این بخش است. به عبارتی دیگر افزایش تعرفه در قبال افزایش کارایی 
در صنعت برق به نحوی که در انتهای برنامه زمان بندی، افزایش نرخ متوقف و هزینه ها 

از محل درآمدهای ناشی از افزایش کارایی حاصل می شود. 
در صورت اجرای این مدل، سه پدیده همزمان اتفاق می افتد، صنعت برق از رکود خارج 
می شود، افزایش کارایی و بهره وری و بالنتیجه کاهش نرخ تمام شده در این صنعت اتفاق 

می افتد. مالحظات سیاسی واجتماعی نیز در نظرگرفته می شود.
در شرایط فعلی که مهمترین دغدغه صنعت برق کمبود نقدینگی است این صنعت با 
پدیده ای تحت عنوان تفکیک ساختار مواجه شده است. این پدیده یک تصمیم تاریخی 
سوال  این  برای  مشخصی  جواب  چنانچه  تصمیم گیر  مدیران  می رسد  به نظر  که  است 
نداشته باشد نه تنها موجب رونق کسب وکار نمی شود بلکه در کوتاه مدت نیز رکود را 

تشدید می کند. 
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امروزه نقش صنعت برق در روند توسعه اقتصادي بر کسي پوشیده نیست. صنعتي زیربنایي 
و استراتژیک که میزان بهره مند بودن از آن به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابي توانمندي 

و پویایي کشورها قلمداد مي شود.
تصور دنیایي عاري از انرژي برق به کابوسي مي ماند که از درجه وابستگي جوامع بشري به 
این متاع ارزشمند و گرانقدر حکایت دارد، اما این صنعت در کشورمان با فراز و فرودهایي 

مواجه بوده است.
خروج متخصصین و شرکت هاي بزرگ خارجي پس از وقوع انقالب اسالمي و پشت سر 
گذاشتن هشت سال دوران جنگ تحمیلي صنعت برق را آنچنان آبدیده ساخت که با افتخار 
مي توان گفت اینک از مرز 95 درصد خودکفایي گذر کرده و با 74000 مگاوات ظرفیت 
نصب شده، رتبه نخست در منطقه و چهاردهم در دنیا را به خود اختصاص داده است و با 
صدور کاال و خدمات به بیش از چهل کشور دنیا، به صنعتي پیشرو و تاثیرگذار در توسعه 
اقتصادي کشور مبدل شده که بالطبع مرهون ایستادگي و پشتکار مدیران، متخصصین و 

کارگران فعال در این حوزه است.
و  شهرها  تمام  بهره مندي  صنعت،  کل  افزوده  ارزش  از  برق  صنعت  درصد  سهم 14/5 
بالغ بر 99 درصد روستاهاي کشور از انرژي برق و عهده دار بودن 10 درصد اشتغال کل 
صنعت، تنها گوشه اي از جایگاه تاثیرگذار صنعت برق را نمایان مي سازد لیکن علي رغم 
تمام دستاوردهاي برشمرده، اقتصاد رنجور و آسیب پذیر برق به گلوگاهي جدي در این 
صنعت بدل شده است و آثار و تبعات نامطلوب آن، فعالیت هاي کلیدي این صنعت را 
آنچنان تحت الشعاع قرار داده که امروز بدهي 30 هزار میلیارد توماني وزارت نیرو به نظام 

بانکي و بنگاه هاي اقتصادي را شاهد هستیم.
بدهي که از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفي برق ناشي مي شود، بدین معني 
که درحال حاضر قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب خوراک گاز در 
حدود 85 تومان است درصورتي که عایدي وزارت نیرو از محل فروش برق به طور متوسط 
60 تومان است که 10 تومان از این مبلغ نیز به هدفمندي یارانه ها تعلق مي گیرد. به عبارتي 
این  مالي  تراز  لذا  باز نمي گردد.  نیرو  به وزارت  برق  تمام شده  از 40 درصد قیمت  بیش 
وزارتخانه همواره در حال منفي شدن است و به همین دلیل منابع مالي الزم جهت پرداخت 
بدهي هاي معوقه و ایضا سرمایه گذاري هاي متناسب با تقاضاي موجود را در اختیار ندارد. 
 صنعت برق با رشد میانگین 6 درصد تقاضاي سالیانه مواجه است و براي پوشش این 
تقاضا مي بایست 5000 مگاوات نیروگاه جدید احداث و وارد مدار شود. این امر مستلزم 

حداقل 5 میلیارد دالر سرمایه گذاري سالیانه در بخش تولید است.
همچنین مبلغ 5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاري نیز در بخش هاي انتقال و توزیع به آن 

اضافه مي شود که این مبالغ حاکي از حداقل حجم سرمایه گذاري مورد نیاز 
آن هم تنها در بخش هاي تولید، انتقال و توزیع است.

از سوي دیگر حوزه هاي دیگر این صنعت از جمله انرژي هاي تجدیدپذیر، 
کاهش تلفات، ارتقاء بهره وري و راندمان، هوشمند سازي شبکه، ترمیم و 
هستند.  سرمایه گذاري  نیازمند  نیز  امثالهم  و  مستعمل  تجهیزات  تعویض 
از سوخت  نیز همچون بسیاري کشورهاي دیگر که  ایران  نمونه  به عنوان 
فسیلي براي تولید انرژي برق استفاده می کنند، نسبت به کاهش استفاده 
نیرو  وزارت  لذا  است.  شده  متعهد  جهاني  جامعه  به  سوخت  نوع  این  از 

اقتصاد  رنجور صنعت برق و  راهکارهای برون رفت از آن

پیام باقری؛ 
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران

و مدیرعامل رشکت پارصان
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تولید 8000 مگاوات انرژي از منابع تجدیدپذیر را تا ده سال آینده در دستور 
کار خود قرار داده که مستلزم حداقل 12 میلیارد دالر سرمایه گذاري است. تبدیل 
نیروگاه هاي گازي به سیکل ترکیبي، ارتقاء راندمان تولید نیروگاه هاي کشور که 
درحال حاضر به طور متوسط 37 درصد است از طریق جایگزین کردن توربین هاي 
موجود با توربین هاي کالس باالتر و همین طور تک رقمي شدن تلفات در شبکه 
که 11 درصد در سال 94 اعالم شده، همگي مستلزم سرمایه گذاري هستند. حال 
آن،  از  ناشي  مالي  تنگناهاي  و  نیرو  وزارت  درآمدي  منابع  تکافوي  عدم  آنکه 
این وزارتخانه را در پرداخت بدهي هاي معوقه و  نیز اشاره شد  چنانچه پیش تر 
انجام سرمایه گذاري هاي ضروري با مشکل اساسي و در نتیجه رکود عمیق در این 

صنعت مواجه کرده است.
قدر مسلم مهمترین و موثرترین راهکار جهت فائق آمدن به این معضل، اصالح 

قیمت فروش برق است.
 آثار ناشي از کم  توجهي به افزایش قیمت برق به ویژه در دوره رونق درآمدهاي 
نفتي که مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفي را پوشش مي داد اکنون گریبان گیر 
این صنعت شده است. لذا در این برهه از زمان که قیمت جهاني نفت در پایین ترین 
سطح خود در سال هاي اخیر قرار دارد، فرصت طالیي براي واقعي کردن قیمت 
حامل هاي انرژي به ویژه قیمت برق به دست آمده که مي توان تمهیدات الزم را 
براي تحقق این امر به صورت تدریجي و در طول برنامه ششم توسعه در نظر گرفت 
تا به تبع آن، ضرب آهنگ توسعه سرعت پیدا کند و چرخ اقتصاد کشور با توان 
بیشتري به حرکت درآید و ضمن واقعي شدن اقتصاد انرژي، فشار ناشي از تحمیل 

پرداخت یارانه ها نیز از دوش دولت برداشته شود.
 در همین راستا نباید از ظرفیت هاي قانوني موجود غافل شدکه شاخص ترین آن، 
ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق است که در آذر ماه سال گذشته ابالغ شد. طبق 
این ماده قانوني، قانون گذار سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور را موظف کرده 
تا اعتبار الزم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفي و تمام شده برق را پس از 
تایید سازمان حسابرسي کل کشور در بودجه سنواتي پیش بیني کند تا در فواصل 

سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت شود. 
حتي قانون گذار به همین میزان بسنده نکرده و در تبصره ذیل این ماده، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي را موظف به محاسبه این مابه التفاوت از سال 1388 تا 
سال 1393 بر اساس صورت هاي مالي مورد تایید سازمان حسابرسي کشور و 
پیش بیني پرداخت آن به وزارت نیرو در لوایح بودجه سنواتي کرده است تا از این 
طریق، توان مالي الزم براي تادیه بدهي هاي معوقه و ایضا سرمایه گذاري در حوزه 

صنعت برق ایجاد شود .
لیکن متاسفانه نه تنها  اثري از این ماده قانوني در بودجه 1395 مشاهده نمي شود ، 
بلکه با حذف تبصره 20 از بودجه، امکان برخورداري از مزایاي بازار بدهي موضوع 

مواد یک و دو قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالي کشور که زمینه 
تهاتر بدهي دولت و در عین حال وزارت نیرو را از طریق انتشار اوراق خزانه و 

صکوک فراهم مي آورد را عمال بالاثر مي کند.
 FDI به موازات اصالح ساختاري اقتصاد برق، جذب سرمایه مستقیم خارجي یا
نیز راهکار بعدي تامین منابع مالي در صنعت برق به شمار مي رود چراکه این روش 
جذب سرمایه به لحاظ ایجاد روابط اقتصادي بلند مدت و التزام به حفظ منافع 

پایدار طرفین، بیش از روش سرمایه گذاري غیر مستقیم به نفع کشور است.
ثبات فرآیند سرمایه گذاري در روش سرمایه گذاري مستقیم منجر به چسبندگي 
خروج  نتیجه  در  و  شده  کشورمان  اقتصادي  سیستم  به  سرمایه گذار  بیشتر 
سرمایه گذار در مواجهه با تکانه هاي اقتصادي، میسر نمي شود، مگر با صعوبت و 

تحمیل هزینه هاي سنگین. 
در عین حال، جذابیت هاي معتنابه و ظرفیت هاي جالب توجه موجود در صنعت 
برق ایران، نظر سرمایه گذاران و هیات هاي خارجي را در پسابرجام به سمت خود 
معطوف کرده که به خودي خود موقعیت مناسبي را در اختیار وزارت نیرو قرار 
نیاز خود را تامین کند و از  مي دهد تا از یک طرف بخشي از منابع مالي مورد 
و  فني  دانش  انتقال  از جمله  مستقیم  منافع سرمایه گذاري  و  عواید  دیگر  طرف 
تکنولوژي، تولید محصول مشترک با کیفیت استاندارد، اتمام طرح هاي نیمه کاره و 
اشتغال زایي مستقیم، انتقال دانش مدیریتي روزآمد، گسترش بازار عرضه و گردش 
مالي بنگاه هاي اقتصادي فعال در این صنعت، کاهش قیمت تمام شده و ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر، توسعه صادرات کاال و خدمات و النهایه رونق اقتصادي را 
نصیب صنعت برق کشورمان کند، منتها باید توجه داشت که ترغیب سرمایه گذاران 
بهبود  اقتصادي، سیاسي و حقوقي و همچنین  بهبود مولفه هاي  مستقیم، مستلزم 

فضاي کسب و کار است.
از  موضوعاتي  با  ارتباط  در  بخصوص  سرمایه گذاران  دغدغه هاي  رفع  بنابراین 
قبیل شفافیت محیط کسب و کار، میزان دخالت دولت، نرخ ارز، مراودات مالي 
و ساختار نظام بانکي، ثبات قوانین، فساد اداري، هزینه هاي تولید، نظام جبران 
امثالهم، گامي مهم در مسیر ایجاد  خسارات قراردادي، ریسک سلب مالکیت و 
بسترهاي الزم جهت جذب سرمایه مستقیم محسوب مي شود که الزم است مورد 

مداقه جدي قرار گیرد.
 اکنون که فصل جدیدي در اقتصاد کشور در حال رقم خوردن است انتظار مي 
رود مسئولین و نهادهاي ذیربط ضمن الگوبرداري از سیاست هاي ابالغي اقتصاد 
مقاومتي، با تکیه بر توانمندي ها و استعدادهاي متعدد و بي شمار داخلي، حمایت 
از تولید ملي را در دستور کار خود قرار داده و با به کارگیري ظرفیت هاي موجود، 

زمینه را براي توسعه اقتصاد کشور فراهم آورند.
* منبع: خبرگزاری آریا
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مجلس 20 درصد افزایش قیمت ساالنه را هم از ما گرفت!

جامعه ما در سال های اخیر تحوالت مثبت و حرکت به سوی رشد و شکوفایی را تجربه می کند و در عین حال هنوز انتظارات از صنعت 
برق برآورده نشده است. با توجه به سوابق عملکرد صنعت برق انتظار این است که صنعت زیربنایی برق در توسعه صنعتی، تولید، 
کارآفرینی و ... جایگاه فعال و سازنده خود را با شتاب بیشتری دنبال کند؛ لیکن چالش های فرارو که به آن پرداخته خواهد شد ادامه این 

حرکت را با مشکالت عدیده ای مواجه ساخته است که برخی از این مشکالت به اختصار بیان می شود.
در حال حاضر انبوه بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران و فروشندگان برق، معوق ماندن ده ها پروژه، بالتکلیف بودن همه ارکان درگیر 
این پروژه ها و ... نشان از حال خوب اقتصاد صنعت برق در این روزها ندارد. سوال این است که چرا به اینجا رسیده ایم؟ آیا صنعت برق 

از دیرباز با چنین وضعیتی مواجه بوده است؟ پاسخ کامال مشخص است، وضعیت موجود عمدتا در دهه اخیر رخ داده است. 
بایستی عوامل شکل گیری بررسی و راهکارهای خروج با توجه به واقعیت ها مشخص شوند. در همین راستا می توان با یک برنامه ریزی 

واقعی و قابل پیاده سازی و به دور از هرگونه شعارزدگی به دنبال اجرای راهکارها برای رفع این معضل بود.
آنچه مسلم است نه تنها در موضوع اقتصاد صنعت برق بلکه در هر زمینه دیگری چنانچه از واقعیت ها فاصله بگیریم، برنامه ریزی ها 
مبتنی بر واقعیات و نیازهای واقعی نخواهد بود و طبعا مسیر کارهای اجرایی از نیازهای واقعی و امکانات فاصله عمیق خواهد گرفت.

به یاد داریم که در دهه قبل دولت همه ساله افزایش بیست درصدی حامل های انرژی را در الیحه بودجه پیشنهادی به جهت واقعی ساختن 
نرخ ها و کاهش فاصله منابع و هزینه ها لحاظ می کرد اما پس از چند سال این افزایش 20 درصدی ساالنه با مخالفت مجلس محترم 

شورای اسالمی مواجه شد و در نتیجه از قیمت های واقعی این حامل های انرژی در منطقه دور شدیم. 
اجرای افزایش قیمت حامل های انرژی صرف نظر از واقعی ساختن قیمت ها می توانست مانعی جدی بر سر راه قاچاق سوخت باشد؛ 
لیکن با مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی دولت وقت از انجام این افزایش منع شد. اینکه نمایندگان محترم مجلس وقت تبعات این 
تصمیم را چگونه ارزیابی کرده اند بایستی بررسی شود و اینجانب از آن اطالعی ندارم. در عین حال دیدیم که سهمیه بندی کردن سوخت 
با هزینه گزاف در سال های بعد هم نتوانست مانع قاچاق سوخت شود و بالطبع وضعیت اقتصاد صنعت برق نیز با کمبود شدید منابع 
نسبت به هزینه ها روبرو شد. به نظر می رسد موضوع  بهره وری صنعت برق را نیز نبایست از نظر دور داشت که اگر وضعیت آن بهتر از 

وضعیت موجود بود، فاصله منابع و هزینه ها کاهش می یافت )البته از بین نمی رفت(.
از طرف دیگر تعریف تعداد کثیری پروژه در دهه گذشته و در صنعت برق بدون توجه به نحوه تامین منابع آنها، مشکالت به مراتب 
بیشتر و گسترده تری را  به وجود آورد؛ در صورتی که تا قبل از آن وزارت نیرو تعداد پروژه کمتری را تعریف می کرد. با تعریف صدها 
پروژه، کسری منابع به صدها شرکت پیمانکار و مشاور نیز تسری یافت و امروز پروژه های متوقف و نیمه تمام به معضلی برزگ تبدیل 
شده و تاکنون راهکارهای قاطعی هم برای برون رفت از آن ارائه نشده است. متاسفانه در حال حاضر انبوهی از پروژه های نیمه تمام روی 
دست وزارت نیرو مانده که حتی پروژه های کلیدی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و زیان های جبران ناپذیری به بدنه صنعت برق و 

عمدتا پیمانکاران وارد کرده است.
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و جبران بخشی از کمبود منابع آن از محل درآمدهای ناشی از فروش برق نیز مزید بر علت شد و فشار 

بر پیمانکاران و تولیدکنندگان برق مضاعف شد.
درمجموع به نظر می رسد از یک طرف برنامه ریزی صحیح و کاملی برای واقعی ساختن نرخ ها صورت نپذیرفته است و از طرف دیگر 

طرح های توسعه ای با میزان درآمدها هماهنگی نداشته اند؛ ضمن اینکه به بهره وری و مدیریت کارآمد نیز به قدر کافی توجه نشده است.
به نظر می رسد برای برون رفت از این شرایط و اصالح اقتصاد برق بایستی اقدامات  و راهکارهای ذیل مد نظر قرار گیرد:

1- صنعت برق بایستی از شعارزدگی پرهیز کند و صرفا با توجه به امکانات و واقعیات، طرح ها و برنامه ها را ارائه کند.
2- صنعت برق بایستی سرمایه های هنگفت بلوکه شده در پروژه های نیمه تمام را رها سازد. این سرمایه ها فقط وجوه پرداختی کارفرمایان 
به پیمانکاران و سازندگان نیست؛ بلکه بخش اعظم این سرمایه های بلوکه شده توان مالی و پتانسیل بالقوه پیمانکاران صنعت برق است 

که جزو سرمایه های ملی محسوب می شود و با آزادسازی آن پتانسیل بالقوه صنعت برق متحول می شود.
3- صنعت برق بایستی نرخ خرید تضمینی برق را خصوصا برای انرژی های تجدیدپذیر بر مبنای واقعیات و با هدف ایجاد انگیزه برای 

سرمایه گذار اصالح کند.
4- مدیران صنعت برق بایستی در قبال طرح ها و پروژه های دستگاه ذیربط و هماهنگی آن با منابع درآمدی مسئول و پاسخگو باشند. 
استفاده از تجارب مدیران باسابقه و کارآمد، مفید و مثمرثمر خواهد بود. توجه داشته باشیم که اجرای پروژه با منابع داخلی یا استقراضی 

توسط پیمانکار و عدم پاسخگویی مناسب توسط کارفرما افتخاری برای صنعت برق محسوب نمی شود.
5- پیمانکاران و فروشندگان برق و تجهیزات باید بتوانند به تعهدات کارفرمایان در زمان های مقرر اعتماد کنند و متقابال تعهداتی را 
برای خود در قبال اشخاص ثالث ایجاد سازند. الزام کارفرمایان به گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای کلیه قراردادها می تواند راهکار 

مناسبی باشد..                                                                                                 

مهدی  معین تقوی؛ 
مدیرعامل رشکت آفرینه طوس
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کمبود نقدینــگی، مولود 
بی توجهی به اقتصاد برق

گفت وگو با حمیدرضا صالحی؛ 
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته

 از دیدگاه جنابعالی کمبود نقدینگی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد و آنچه 
اصطالحا واقعی نبودن قیمت برق خوانده می شود در این امر تا چه حد دخیل 

بوده است؟
یکی از عمده مشکالت ما در صنعت برق نبود سرمایه گذاری مدون و برنامه ریزی شده 
در این صنعت است. با نگاهی به گذشته می توان دریافت که در دولت های هفتم و هشتم 
حدود 42 گیگاوات ظرفیت نصب شده داشتیم که به موازات آن 17 گیگاوات پروژه 
در حال ساخت وجود داشت. به عبارت دیگر در آن سال ها حدود 40 درصد از ظرفیت 
موجود در حال توسعه و افزایش بود که نشات گرفته از آگاهی مدیران در دولت آقای 
خاتمی نسبت به ماهیت زیرساختی صنعت برق بوده است. آنها به خوبی بر این نکته 
واقف بودند که در صورتی موتور تولید در کشور روشن خواهد شد که متناسب با آن 

صنعت برق و تولید برق رشدی حداقل برابر با 7 درصد داشته باشد. 
اما در دولت های نهم و دهم هیچ گونه سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت و توسعه این 
صنعت انجام نشد و تمامی پروژه هایی هم که در آن دوران افتتاح شدند، در دوره قبلی 
آغاز به کار کرده بود. بنابراین نداشتن هیچ گونه برنامه بلند مدت و عدم سرمایه گذاری 

پایدار در دولت های نهم

 و دهم یکی از عوامل مهم ایجاد وضعیت اسفناک امروز است. 
یکی از تصورات اشتباه مدیران به خصوص در دولت دهم این بود که تلقی می کردند 
سرمایه گذاری باید صرفا توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت نبایست هیچ اقدامی 
در این مورد صورت می داد. این در حالی بود که در آن دوران بخش خصوصی طلب 
کالنی از دولت داشت و کمبود نقدینگی باعث شده بود که این بخش به تدریج الغر 
و نحیف شده و هیچ نقدینگی برای انجام سرمایه گذاری های جدید به منظور تاسیس 

نیروگاه جدید یا توسعه تولید نداشته باشد.
 بنابراین در این سال ها سرمایه گذاری در بخش تولید عمال توسط هیچ کدام از بخش های 
دولتی و خصوصی صورت نپذیرفت. از طرفی سازوکار سرمایه گذاری در بخش انرژی 
به دلیل ضعف اقتصاد برق، کامال ضعیف و زیان ده بود و هیچ سرمایه گذاری را حتی در 
صورت تمایل خود او، قانع به سرمایه گذاری نمی کرد. همچنین وجود مطالبات بسیار 

زیاد و مشخص نبودن وضعیت آن، عامل دیگری بود که باعث فرار سرمایه می شد. 
البته با روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل حس شدن نیاز به سرمایه گذاری و تعریف 
پروژه های جدید نگاه سابق عوض شده است. در حقیقت مطرح شدن پروژه های بزرگی 
مانند 312 پست خود نشان از کم کاری های دولت های نهم و دهم در سرمایه گذاری و 

کم نیستند صاحب نظران اقتصادی و صنعتی که در کمبود نقدینگی امروز صنعت برق، بی انضباطی مالی و یا سوء مدیریت برخی 
ادوار گذشته سطوح کالن این صنعت را مقصر می دانند و برداشت های اسفناک اقتصاد برق که امروزه رکودی مضاعف را بر آن 
تحمیل می کند، کشته سالیان گذشته ای قلمداد می کنند که بذر آن نبود برنامه های بلندمدت و عدم سرمایه گذاری پایدار در آن 
دوران بوده است. مهندس حمیدرضا صالحی که دبیری سندیکای صنعت برق ایران را در طی این دوران سخت برعهده داشت، 
از این دسته صاحبنظران است که به سبب عهده داری مسئولیتی که در این برهه با بدنه صنعت برق پیوند مستقیم می خورده است، 

بیش از هر کس با آسیب های آن آشنا است. گفتگوی ستبران با وی را در این زمینه می خوانید: 
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ضرورت تعریف پروژه های بزرگ برای جبران این کم کاری ها دارد. به طور خالصه نقصان 
اقتصاد انرژی در ایران موجب شده تا دائما با وضعیت های بحرانی روبرو شویم. کشور ما از 
لحاظ تبادل انرژی جایگاه ویژه ای دارد و با توجه به محورهای در نظر گرفته شده در چشم انداز 
1404 مبنی بر کاهش اتکای اقتصاد کشور به فروش نفت، تبدیل گاز به برق و افزایش صدور 
برق به کشورهای همسایه و همچنین تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه، هنوز راه طوالنی برای 

توسعه پایدار در حوزه انرژی در پیش رو دارد.  

چه  برق،  قیمت  افزایش  در صورت  اجتماعی  احتمالی  های  واکنش  به  توجه  با   
راهکاری در مورد نحوه  افزایش بهای برق پیشنهاد می کنید؟

در مورد افزایش قیمت و واقعی شدن قیمت برق، موضوع تحمیل فشار اقتصادی به مردم از 
محل افزایش قیمت برق، یکی از مسائل مورد چالش است. اوال باید گفت که هدررفت انرژی 
که امروزه به طور گسترده در این صنعت وجود دارد، خود مصداق هدررفتن سرمایه ملی و دور 
ریخته شدن پول مردم است. سرمایه هایی که در حقیقت می تواند به طرق مختلف تبدیل به 

درآمد برای مردم شود. 
از سوی دیگر مهمترین و راهبردی ترین راهکار برای کاهش تلفات برق، واقعی کردن قیمت 
آن است. عالوه بر آن، به این دلیل که برق کاالیی قاچاق پذیر نیست، می توان قیمت آن را با 
شیبی مالیم افزایش داد تا اقشار کم درآمد جامعه آسیبی نبینند. بدون شک خانواده ای که امروز 
در سبد هزینه چند برابر قیمت برق، بابت موبایل و اینترنت و ... هزینه می کند، با افزایش 20 

درصدی قیمت برق چندان دچار فشار اقتصادی نخواهد شد. 
نباید این نکته را از نظر دور داشت که این افزایش قیمت باعث رشد و توسعه زیرساخت انرژی 
کشور و در نتیجه رونق یافتن تمام صنایع خواهد شد و در نهایت اشتغال، بهره وری اقتصادی، 
افزایش درآمد شرکت ها و افزایش قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. من بر این باورم 
که با توجه به یارانه باالیی که دولت در خصوص حامل های انرژی به مشترکین تخصیص می 
دهد و نیز نظر به کاهش بی سابقه قیمت نفت، در شرایط کنونی واقعی کردن قیمت انرژی آسان 

تر است و با واکنش های منفی کمتری مواجه خواهد شد. 

 جنابعالی به عنوان یکی از کسانی که به قیمت ناعادالنه برق اعتراض دارد، بفرمایید 
نحوه محاسبه این قیمت در کشور ما به چه صورتی است و در مقایسه با کشورهای 

دیگر این روش چه معایبی دارد؟ 
متوسط برق فروخته شده در ایران از قرار هر کیلووات ساعت 57 تومان است. البته با توجه 
به میزان مصرف هر مشترک این قیمت بین 40 تا 200 تومان متغیر است. به عبارت دیگر 
در ایران هر کیلووات ساعت به طور متوسط 2 سنت فروخته می شود این در حالی است که 
این عدد در دنیا برای هر کیلووات ساعت به طور متوسط برابر با 8 سنت است. اما به دلیل حاکم 
نبودن اقتصاد آزاد در صنعت برق نمی توان برق را با قیمت واقعی آن عرضه کرد و قیمت 

تمام شده برق به میزان قابل توجهی از قیمت فروخته شده بیشتر است. 
ضمن اینکه تفاوت قابل توجه میان قیمت تمام شده و تکلیفی برق به کاهش اهمیت این انرژی 
حیاتی از نگاه مشترکین منجر شده و این امر افزایش تلفات و بی توجهی به لزوم افزایش 
بهره وری را به دنبال داشته است. متاسفانه در تعداد زیادی از نیروگاه های کشور راندمان تبدیل 
انرژی حدود 30 درصد است که به نوعی اتالف سرمایه ملی به شمار می رود. از طرفی کاهش 
تلفات و افزایش راندمان نیازمند صرف بودجه برای تحقیقات است که با وضعیت فعلی و 

پایین بودن قیمت فروش برق، تخصیص چنین بودجه ای دور از انتظار خواهد بود. 

 جز افزایش قیمت برق چه راهکار دیگری را برای برون رفت از وضعیت دشوار 
صنعت برق پیشنهاد می کنید؟

از دیدگاه من اکثر عوامل مثبتی که می تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند وابسته به 
واقعی سازی قیمت برق هستند؛ اما اگر بخواهیم به دیگر موارد بپردازیم می توان به ضرورت 
توسعه صادرات این صنعت اشاره کرد. البته صادرات در این صنعت هم می تواند صادرات 
انرژی برق و هم خدمات فنی مهندسی را شامل شود. اگرچه اختالف موجود در قیمت برق و 
گاز موجب شده انگیزه کافی برای این امر وجود نداشته باشد. من فکر می کنم که یکی از الزامات 
توسعه صادرات این است که مسئوالن با دیپلماسی اقتصادی راه را برای توسعه صادرات برق 

و خدمات فنی و مهندسی این حوزه باز کنند تا از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.  

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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گالیه های بی ثمر  و  برقی که قیمتش ثابت ماند
گفت وگو باحسن مرادی؛ کارشناس اقتصاد انرژی

کمتر کاالیی را می توان یافت که به قیمتی پایین تر از بهای تمام شده به فروش برسد و تولیدکنندگان آن »آخ« هم نگویند. برق بدینگونه است. در 
شرایطی استثنایی مدت های مدید سودی از ِقَبل تولید، توزیع و انتقال برق نصیب دست اندرکاران آن نشد و آنان بازهم به کار خود ادامه دادند 

و اجازه ندادند برق کشور دچار مشکل شود. حاال چند سالی است که صدای اهالی صنعت برق درآمده و بیم آن دارند که همچون همکاران و 
همپالگی های خود دچار ورشکستگی شوند اما هرچه »آخ« می گویند، اثر نمی کند. با دکتر حسن مرادی، کارشناس اقتصاد انرژی گفت وگو داشتیم 

تا علت را جویا شویم:

 در اقتصاد صنعت برق چه اتفاقی افتاد که علی رغم قدمت صدساله آن، بدهی وزارت 
نیرو از سال 1384 آغاز شد و این وزارتخانه از 1387 به بعد دچار کسری بودجه شد؟  

ساختار وزارتخانه های ما به هنگام و محاسبه شده نیست و وزارت نیرو باتوجه به گسترش صنعت 
برق، شعبات آن و پوشش برق کشور هزینه های باالیی را تحمل می کند. این درحالی است که 
درآمدهای این وزارتخانه در حد جبران این هزینه های کالن نیست. بنابراین کسری موازنه از سال 

1384 شروع شده و در سال 1387 باتوجه به تشدید تحریم ها شدت بیشتری گرفت. 
به نظر می رسد علت این امر سوء مدیریتی است که در آن زمان حاکم بود. علت دیگر هم این است 
که مردم گمان می کنند دولت باید برق را مجانی یا با قیمتی ناچیز به خانه های آنها برساند؛ درحالی 
که این پول حقوق کارگران صنعت برق و بیت المال است. برای آنکه برق به قیمت ارزان به دست 
مردم برسد، کارگران صنعت برق باید از حقوق خود چشم پوشی کنند و این عادالنه نیست. البته 

بخشی از این مشکل نیز به علت سوءمدیریت در محاسبه هزینه های دریافتی است. 
گاهی هم مجلس به علت دلسوزی برای مردم فشار وارد می آورد و اجازه افزایش نرخ حامل های 
انرژی را صادر نمی کند و همین چالشی دیگر است که صنعت برق با آن روبرو است. ازآنجا 
که مجلس مجوز افزایش تدریجی قیمت برق را مطابق با تورم  صادر نکرده است، صنعت برق 

نتوانسته هزینه های خود را جبران کند و با کسری بودجه مواجه شده است. 
به هرحال اکنون این کسری بودجه و بار سنگین بر دوش صنعت برق و کسانی است که با همه 
وجود به میدان آمده اند تا کار کنند و کشور را به پیش برده اند؛ ولی اکنون با کسری بودجه مواجهند 
و مجبورند از روزی خود و کارگران خود صرفنظر کنند تا بتوانند با وضعیتی که به وجود آمده 

مقابله کنند.

ـ 88 که هدفمندی یارانه ها اجرا شد، بند   همانگونه که استحضار دارید، بین سال های 89 
پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش برق از قانون بودجه کشور حذف 

شد. آیا این امر در کسری بودجه وزارت نیرو تأثیر داشت؟ 
طبعا تأثیر حذف بند مابه التفاوت از قانون، روی کسری بودجه وزارت نیرو تأثیر داشته است؛ 
چراکه قرار نبود یارانه ها تماما به مردم پرداخت شود بلکه مقرر بود بخشی از یارانه ها به دستگاه های 
دچار کسری تعلق گیرد و به طور کلی صنعت نیز مشمول دریافت یارانه شود. با این حال متأسفانه 
نتوانستند این مهم را جامه عمل بپوشانند؛ چون از میان مردم حتی صاحبان درآمدهای میلیاردی 
هم یارانه گرفتند و کسانی ازجمله کارگران و موسسات تولیدکننده برق از یارانه هایی که حق آنها 

بود محروم شدند که البته این چالشی جدید پیش روی دولت گذاشت. 

 حذف این بند از ابتکارات دولت بود یا مجلس؟
من فکر می کنم بیشتر مجلس روی این مقوله تأثیرگذار بود؛ چراکه در آن زمان مجلس به دنبال آن 

بود که هزینه های دولت را کاهش داده و پرداخت یارانه ها به مردم را مدیریت کند. 

 پس از اینکه بند پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش برق مجددا به 
برنامه بودجه کشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نیرو پرداخت نشد. 
برخی دولت دهم را در این ماجرا مقصر می دانند و بعضی مجلس را محکوم می کنند. 

دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

آنقدر اختالف قیمت باالست و درآمد و هزینه با یکدیگر فاصله دارند، علی رغم اینکه بنا شده 
دولت این مابه التفاوت را بپردازد، باتوجه به اینکه بار عظیم پرداخت یارانه ها را هم بر دوش دارد، 
پولی نمی ماند که به صنعت برق تزریق شود. حال هم مجلس و هم دولت می توانند از وضعیتی 

که پیش آمده نگران باشند. 

 باتوجه به اینکه بیشتر صاحبنظران و کارشناسان بر لزوم واقعی شدن قیمت برق تأکید 
دارند اما چرا با این حال هنوز شاهد افزایش قیمت آن نیستیم؟

ما تقریبا سه برابر آمار جهانی، مصرف برق داریم و این رخدادی فاجعه آمیز است. همین مصرف 
باال سبب می شود دولت نتواند به تعهدات خود عمل کند و هزینه ها را پوشش دهد. وقتی مصرف 
ما باالست، هم منابعی که دولت باید اختصاص دهد بیشتر است و هم یارانه ای که می گیریم 
سه برابر می شود. درحقیقت مصرف باال به یارانه باال دامن می زند. ما تدابیری نظیر استفاده از 
المپ های LED و SMD در برق خانگی و برق صنعتی، بهره گیری از نیروی خورشیدی و 
کمک به ایجاد نیروگاه های خانگی خورشیدی را پیش بینی کرده بودیم که متأسفانه کار آنها به 

کندی پیش می رود. 
ما بایستی قوی ترین سلول های خورشیدی را با باالترین راندمان موجود در جهان وارد کرده 
یا تولید کنیم تا بتوانیم برق مناطق روستایی و دورافتاده را با آنها تامین کنیم. بحث نیروگاه های 
برق آبی و نیروگاه های بادی نیز به همین ترتیب است و ما آنگونه که باید از آنها استفاده نکرده ایم. 
اگر دولت بخواهد هوای پاک و محیط زیست مساعد داشته باشد، باید برای انرژی های پاک بیشتر 
هزینه کند؛ با این دیدگاه که هزینه های کنونی می تواند در بلندمدت به منافع چشمگیری منجر شود. 
اگر ما اکنون سرمایه گذاری کنیم، در آینده بسیار کمتر هزینه خواهیم کرد و ضمنا محیطی پاک تر 

خواهیم داشت. 

 قاعدتا واقعی شدن قیمت برق با عواقب اجتماعی همراه خواهد بود. این امر چگونه باید 
کنترل شود؟

مردم متحمل فشارهای بسیاری می شوند. یکی از این فشارها عدم تعادل دریافت ها بین مدیران 
و کارکنان دولت است که یک لیسانسیه فنی در مترو جوراب می فروشد و درآمدی بسیار پایین 
دارد اما کسی که کاری با زحمت بسیار پایینتر دارد، میلیون ها تومان درآمد دارد. این امور روی 
جامعه اثر می گذارد و قشر فقیر و متوسط جامعه کشش و توان پرداخت بیشتر را ندارند. پس 
طبیعی است هر فشاری برای پرداخت هزینه های بیشتر به آنها وارد شود، در برابر آن مقابله 
خواهند کرد. اگر قرار باشد بر مبالغ قبوض برق افزوده شود این حرکت باید سازگار با نرخ تورم 
و به صورت تدریجی باشد تا مردم با آن کنار بیایند. دولت نمی تواند به یکباره هزینه های برق را 

گران کند.

 به طور کلی برای اصالح اقتصاد برق چه اقداماتی مورد نیاز است؟
به  برجام حاصل خواهد آمد، بخشی را  توافق  از  منابعی که  از  بهتر است دولت  به عقیده من 
صنعت آب و برق و صنایع مشابه اختصاص داده و عمده مطالبات وزارت نیرو و پیمانکاران 
را نیز پرداخت کند. اگر مطالبات پیمانکاران پرداخت شود آنها از عهده حقوق کارگران خود نیز 

برمی آیند و از این محاق کنونی نجات می یابند. 

پرونده: اصالح  ساختار اقتصادی برق 
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تریبون آزاد

گردانندگان چرخه های اقتصادی هر صنعت، همان ها که به عنوان 
نیک  با  افراد  بنگاه ها شناخته می شوند، شاید آشناترین  مدیران 
و بد اثرات خرد و کالن ساختارهای اقتصادی آن صنعت باشند 
که این امر اگر به نیکی مورد توجه برنامه پردازان و تصمیم سازان 
است  مغتنمی  فرصت  گیرد،  قرار  صنعت  کالن  ساختارهای 
عرصه  این  در  زاید  خطاهای  و  سعی  و  هزینه ها  بسیاری  از  که 
می کاهد. علی الخصوص در صنعتی چون برق که به سبب ماهیت 
ایران بدان وجود  خدمت رسان، رویکرد اجتماعی خاصی که در 
دارد و دیگر عوامل ساختاری، به گفته فعالین این عرصه دخل و 
خرجش با هم  نمی خواند و تداوم این ناهمسانی وضعیت اقتصادی 

آن را به ورطه خطرناکی می کشاند.
بر این مبنا بوده است که پیرو درخواست عامی که از شرکت های 
این  خواندنی  پاسخ های  از  تعدادی  با  داشته ایم  سندیکا  عضو 
عزیزان مواجه شدیم که به رایگان فکر و نظر خود را در اختیار 
مختلف  سطوح  به  آن  منعکس کننده  تا  داده اند  قرار  ستبران 
این فکرپردازی جمعی را  از  ادامه نمودی  باشد. در  این صنعت 

می خوانید.

اقتصاد برق، خرجی که دخلش را می بلعد!
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  از دیدگاه جنابعالی کمبود نقدینگی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد و آنچه اصطالحا واقعی نبودن قیمت برق خوانده می شود در این امر 
تا چه حد دخیل بوده است؟ به بیانی قیمت فعلی فروش برق را تا چه حد عادالنه می دانید؟

واقعی بودن قیمت فروش برق را می باید از دو منظر مالحظه کرد: 
اول: از منظر رقابتی و نرخ های آزاد که می باید هزینه فروش برق را در کشورهای معادل مطالعه و مقایسه کرد که در آن صورت باید نرخ سوخت و بهره وری 

صنعت به معنی هزینه نرخ آزاد و تعداد پرسنل و هزینه آن ها به ازای تولید و عرضه، هر کیلووات ساعت در صنعت برق را نیز مقایسه کرد.
دوم: به لحاظ قیمت تمام شده که در این مدل می باید توجه داشت، آیا مبلغ درآمد ناکافی است. یا هزینه تولید و عرضه بیشتر است. متاسفانه در ایران هیچ گاه مسئوالن از منظر زیاد بودن هزینه های 
جاری و پرسنلی موضوع را بررسی نفرموده اند. برای مثال عرف است که با اتوماسیون کردن برخی فعالیت ها، هزینه اتوماسیون از محل کاهش نیروی انسانی جبران می شود. این درحالی است 
که ما در کشورمان شاهدیم هم اتوماسیون انجام و هزینه آن تحمیل می شود و هم چارت سازمانی و تعداد پرسنل نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه با احساس ضرورت در جذب متخصص در رشته 
تخصصی اتوماسیون، هزینه جاری )پرسنلی( نیز افزایش می یابد. بنابراین بهتر است از طریق مقایسه تعداد و هزینه پرسنلی هم به هزینه ها توجه داشت که طبق آمار، اصوال بیشترین ردیف هزینه 

دولت هزینه های جاری و پرسنلی است.

  با نظر به تجربه فعالیت صنعتی و اقتصادی خود در صنعت برق اثرات عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش برق را در کسب و کارتان چگونه ارزیابی 
می فرمایید؟ 

این اثرات به صورت کاهش تعداد پروژه ها، توســل به فاینانس با نگرانی حذف فعاالن اقتصادی داخلی و تاخیر در پرداخت بدهی پروژه های برقی که هزینه سود بانکی را به شرکت ها تحمیل 
می سازند، خودنمایی می کنند.

ولی ای کاش همزمان برای اخذ مابه التفاوت، به فکر هزینه های جاری هم بودیم که با قابل دفاع بودن هزینه های پرسنلی، استدالل برای اخذ مابه التفاوت و واقعی کردن نرخ برق هم امکان پذیر 
می شد.

  با توجه به کاهش سهم صنعت برق از بودجه سال جاری آیا اصالح ساختاری اقتصاد برق را امکان پذیر می دانید و این امر از نظر شما  با چه مکانیزمی می بایست صورت پذیرد؟
طبیعی است که اصالح ساختار اقتصاد و برق با سختی مواجه است، اما با این حال غیر ممکن نخواهد بود. اگر به روش وزارت نیرو در اجرای پروژه ها در سال های گذشته بازگردیم  و هزینه های 
اجرای پروژه ای معادل را در 25 سال قبل و امروز بسنجیم، که احتماال تفاوت قابل مالحظه مشاهده خواهد شد و هزینه اجرای پروژه از نظر اینجانب افزایش یافته و در بسیاری موارد ممکن است 

دلیل تغییر روش اجرای قراردادها قابلیت نظارت دستگاه های نظارتی اعالم شود. 
ولی در یک نگاه عمومی افزایش نظارت می بایســت به کاهش هزینه منجر می شــد و اگر به هر دلیلی در روش جدید افزایش هزینه داریم، باید در شیوه اجرا تجدید نظر شود. به هر حال به نظر 
اینجانب پروژه های سازمان های دولتی من جمله وزارت نیرو بیشتر از کمبود نقدینگی یا ارزان بودن نرخ فروش، به روش اجرا و هزینه های جاری مرتبط است و الگوهای خوبی در دست دولت 
است تا روش های اجرا را با لحاظ کردن نظارت دقیق خصوصی کنند. البته منظورم متفاوتی از خصوصی سازی های تا به حال انجام شده است و  به عنوان مثال دفترخانه های رسمی ثبت اسناد، کار 
سازمان ثبت اسناد را انجام و تحت نظارت آن سازمان هستند و به صورت خصوصی عمل می کنند. دفترخانه های ثبت اسناد ایجاد شدند تا هزینه های سازمان کاهش و کار مردم با سرعت و دقت 

بیشتر انجام شود. در حالی که ما در بسیاری از خصوصی سازی ها توجه کمتری به نتیجه اقدام در کاهش هزینه ها داشته ایم.

  از نظر جنابعالی به عنوان یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی صنعت برق، توســعه اقتصادی ایــن صنعت عالوه بر رفع کمبود نقدینگی آن از چه طریق امکان پذیر 
خواهد بود و وزارت نیرو در این راستا چه سیاست هایی را می بایست در پیش گیرد؟

به نظر اینجانب بازخوانی تجربه 25 سال قبل وزارت نیرو در اقدام به حمایت از تولید داخل و بومی سازی صنایع مرتبط که در حال حاضر به دالیل مختلف مغفول مانده است، امروزه به بهانه نبود 
نقدینگی بازار و فرصت کار به خارجیان عرضه می شود. در حالی که سال 1370 شرایط کشور و نقدینگی به مراتب بدتر و سخت تر و خرابی های جنگ تحمیلی نیز بر دوش دولت بود. در آن 
سال ها و با هدف فعال شدن اقتصاد برق و در اوج کمبود نقدینگی تصمیمات ملی و شجاعانه ای توسط مسئوالن وزارت نیرو گرفته شد که امروز به نتیجه تصمیمات آن روز افتخار می کنیم. مانند 
شرایط شکل گیری انتقال دانش فنی و تولید موفق، اصلی ترین تجهیزات  صنعت برق و ایجاد شرکت پر افتخار مپنا و.... بنابراین به نظر اینجانب بازگشت به تجارب گذشته به مراتب موثرتر از 

تامین نقدینگی صرف است.

  چنانکه اطالع دارید اقداماتی از قبیل تشــکیل شــرکت های مادرتخصصی توزیع و تولید در کنار  ارائه تعریف جدیدی از وظایف شــرکت توانیر به عنوان شــرکت 
مادرتخصصی انتقال در راستای دیگر اصالحات در ساختار اقتصاد صنعت برق انجام شده است. جنابعالی این گونه اقدامات را در روند کسب و کار خود حائز چه منافعی 

می دانید و جهت بهبود این عملکرد چه پیشنهاداتی دارید؟
اطمینان دارم که چنین سازماندهی های با مطالعه کارشناسی انجام شده و انشاا... به نتیجه خیر خواهد انجامید. ولی مهمتر از چنین اصالح ساختار، اصالح تفکر و باور در مسئوالن بزرگوار وزارت 
نیرو است که به پتانســیل داخلی اعتماد کنند و آن را باور و جسارت طرح پیشنهادها را داشته باشند و اگر هر دستگاهی را برای اجرای اهداف خود غیر متعارف می دانند اعالم کنند. زیرا همه 
دستگاه ها با هدف دلسوزی و اعتالی نظام فعال هستند و اگر احساس شود رفتار برخی از آنها، افراطی یا غیر متعارف یا منجر به نتیجه مناسب نیست. حتما در رفتار و شیوه ها تغییر می دهند و در 

پایان جسارتا عرض می کند که خانوده یا شخص یا سازمان که خود را نیازمند منابع مالی بداند، باید درآمدهای خود را حساب شده هزینه کند. تا خرجش بر دخلش فزونی نیابد. 
حال آنکه شــاهد نصب ظرفیت نیروگاهی 74 هزار مگاواتی و پیک مصرف51 هزار مگاواتی هستیم. در واقع به جای استفاده از ظرفیت 23 هزار مگاواتی که استفاده نمی شود به فکر قرارداد 

احداث 5000 مگاواتی با خارجی ها می افتیم که هم مپنا را با مشکل مواجه کنیم و هم کشورمان را بدهکار خارجی ها.
ای کاش تالش همه در متوجه شدن ابعاد ریز و مثبت و موثر اقتصاد مقاومتی باشد. نه یافتن راهی برای دور زدن آن و ابعاد مثبت اقتصاد مقاومتی را از مشاوران در طراحی و کارشناسان صنعت 

در اجرا بخواهیم. انشاا...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

جبران کسری بودجه در سایه تصمیمات ملی و شجاعانه 

ولي اله بيات، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت پارس سوییچ

تریبون آزاد
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  از دیدگاه جنابعالی کمبود نقدینگــی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد و آنچه 
اصطالحا واقعی نبودن قیمت برق خوانده می شــود در این امر تا چه حد دخیل 

بوده است؟ به بیانی قیمت فعلی فروش برق را تا چه حد عادالنه می دانید؟
قبــل از پرداختــن به بحث اصلــی و ارائه راهکارهــا، به صورت خالصــه مروری بر 
مشکل اقتصاد صنعت برق خواهد شــد. جهت درک بهتر مطلب می توان گفت در دنیا 
وزارتخانه های تخصصی مشابه به یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند. اما چرا همین بنگاه 
اقتصادی در دهه های 60 ، 70 و 80 چنین مشــکلی نداشته است در حالی  که هم اکنون 
مبالغ هنگفتی به بانک ها و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بدهکار بوده و این حجم 
بدهکاری همواره در حال افزایش اســت؟ با وجود آگاهــی از این موضوعات به جای 
بررســی ریشه ای مسائل، نگاه ها به سمت تغییر ســاختار صنعت برق و یا واقعی شدن 
قیمت برق ســوق داده می شــود. حال با مروری بر عوامل رکود اقتصادی صنعت برق 
مشکل اساسی آن مطرح خواهد شد و سپس پیشنهاداتی مورد ارائه قرار خواهد گرفت.

در خصوص دالیل کمبود نقدینگی باید گفت در یک ارزیابی کلی صنعت برق درآمدزا 
و هزینه های کلی آن شامل حقوق و مزایا و تعمیر و نگهداری تجهیزات انجام پروژه های 
زیربنایی و عمرانی است. اگر درآمد حاصل از فروش برق هزینه ها را پوشش نمی دهد 
باید در قیمت فروش برق تجدید نظر اساســی کرد ، گرچه در دو ســال گذشــته سه بار 
قیمت فروش برق افزایش یافته اما به هیچ وجه مشــکل اقتصاد صنعت برق حل نشده 
اســت، زیرا وجوه حاصل صرفا قلــه تورمی هزینه ها را در بر گرفته و با یک محاســبه 
ساده اگر قیمت برق به سطح جهانی و واقعی برسد به طور قطع با مکانیسم فعلی چرخه 
اقتصاد و صنعت برق همچنان با معضل مواجه خواهد بود. فقط اگر عدالت را از دیدگاه 
مصرف کننده ببینیم این افزایش قیمت یک بی عدالتی تلقی خواهد شــد و مشــترکین 
بزرگ و تولیدکنندگان اجبارا با افزایش قیمت کاالهای تولیدی خود به روند افزایش 

تورم کمک خواهند کرد.

  گفته می شود افزایش قیمت برق اثرات اجتماعی به دنبال دارد، چه راهکاری را 
برای کنترل این اثرات با توجه به تجربه دیگر کشورها می توان در پیش گرفت؟

گرچه یک مصرف کننده تمایل دارد هزینه های سرویس دهی از جمله برای قبوض برق 
هزینه کمتری پرداخت کند، اما در یک سیســتم پویا اگر نرخ افزایش قیمت تدریجی 
و برنامه ریزی  شــده و در یک مقطع چند ساله باشــد و دولت تورم را کنترل کند به نظر 
می رسد به وضعیت پایدارتری خواهد رسید. کما  اینکه همین سیستم در کشور ترکیه هم 
تجربه شده است و اکنون در این کشور شاهدیم مصرف کننده هزینه تمام شده را پرداخت 
می کند و در عین حال مصارف بهینه شــده  و کســب وکار رونق گرفته اســت. لذا باید 

مشکل را در جای دیگری جستجو کرد.

  با توجه به کاهش سهم صنعت برق از بودجه سال جاری آیا اصالح ساختاری 
اقتصاد بــرق را امکان پذیر می دانید و این امر از نظر شــما  بــا چه مکانیزمی 

می بایست صورت پذیرد؟
قبل از هر چیز ســوابق امر در وزارت نیرو نشــان می دهد این ســازمان دائما در حال 
تجدید ســاختار بوده و مانند یک سازمان پویا تشــکیالت خود را متناسب با تعهدات 
مورد بازبینی قرار می دهد. اما خصوصی سازی حاصل از تجدید ساختار در این صنعت 

به درستی انجام نشده است که خود می تواند در جایی دیگر مورد بحث قرار گیرد. 
لیکن در ایــن میان موضــوع بودجه و کاهش ســهم بودجه برای صنعت برق بســیار 
نگران کننده اســت و هر قدر ساختارها تغییر کند و مصارف بهینه شود، اقتصاد صنعت 
برق با وضعیت فعلــی بودجه عمق نگرانی ها را بیشــتر می کند و اگر مســیری که در 
واگذاری بودجه به صنعت برق در 7 ســال گذشــته بوده ادامه یابد منتظر یک سونامی 

خطرناک و سقوط کامل صنعت خواهیم بود. 

  از نظــر جنابعالی به عنوان یک فعال اقتصــادی در بخش خصوصی صنعت 
برق، توســعه اقتصادی این صنعت عالوه بر رفع کمبــود نقدینگی آن از چه 
طریق امکان پذیر خواهد بود و وزارت نیرو در این راســتا چه سیاست هایی را 

می بایست در پیش گیرد؟
برای یک بنگاه اقتصادی توسعه وقتی مفهوم دارد که به یک تعادل منطقی رسیده باشد 
و با امکان سنجی به سرمایه گذاری جدید از منابع سرمایه ای و یا سودهای انباشته اقدام 
کند. حال آنکه این موارد در مجموعه صنعت برق عینیت ندارد زیرا با نگاهی به تاریخ 
رکود برق که در سال های 85 و 86 رخ داد، به خوبی قابل تشخیص است که این سال ها 
تنها اتفاق خروج مقادیر هنگفتی از درآمدهای این وزارتخانه به ســمت یارانه ها را در 

پی داشته است. 
  چنانکه اطالع دارید اقداماتی از قبیل تشــکیل شرکت های مادرتخصصی 
توزیع و تولید در کنار  ارائه تعریف جدیدی از وظایف شرکت توانیر به عنوان 
شرکت مادرتخصصی انتقال در راســتای دیگر اصالحات در ساختار اقتصاد 

صنعت برق انجام شده است. لطفا ارزیابی خود را از این امر بفرمایید.
شخصا با این گونه تغییر ساختارها موافق نیستم، زیرا مدیریت مجموعه صنعت برق در 
دنیا تعریف شده و باید از یک الگو پیروی شود. به نظر من اگر با اولین تشکیل شرکت 
مادر تخصصی نتایج آن را در یک مقطع یکساله ارزیابی می کردند شاید اپیدمی تشکیل 

این گونه شرکت ها که کماکان ادامه دارد به شکل کنونی وجود نداشت.

  پیشنهاد و طرح شما برای برون رفت از این شرایط برای صنعت برق چیست؟
آنچه باید بپذیریم ادامه وضعیت موجود ورشکستگی کامل این صنعت قابل پیش بینی 
اســت زیرا انباشت بدهکاری این صنعت در طی ســال ها شفاف نشده و هیچ مسئولی 

اصالح بودجه، مهمتر از اصالح ساختار صنعت برق
محسن پوررفیع عربانی، رییس کمیته مهندسین مشاور و مدیرعامل شرکت نامداران صنعت انتقال

تریبون آزاد
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جابجا و یا اعتراض و اســتعفایی در کار نبوده که امری خطرناک برای صنعت اســت. 
لــذا می توان نتیجه گرفــت قبل از هر چیز وزارت نیرو و شــرکت توانیــر باید  ضمن 
برنامه ریــزی جهت پرداخت دیون و انجــام پروژه های عمرانی با اولویت بازســازی 

تاسیسات موجود اقدام و منابع مورد نیاز را به شرح زیر مطالبه کنند:
1. چنانچه درآمدهای حاصل از فروش برق کماکان باید به خزانه واریز شود چانه زنی با 
دولت و مجلس و اعالم اینکه به زودی خاموشی های سراسری حاصل خواهد شد سهم 
مناسبی از بودجه را درخواست و پیگیری کند به عبارتی تا حد امکان از اختصاص هزینه 

فروش برق جهت یارانه ها جلوگیری شود.
2. برنامه مدونی جهت افزایش قیمت حامل های انرژی و قیمت تمام شده تهیه و جهت 
دستیابی به درآمد حاصل از آن، که مناســب ترین حالت آن افزایش پله ای و تدریجی 

است، اقدام کنند و الیحه مربوطه را به تصویب برسانند.

3. با استقبال از سرمایه گذاری خارجی و اطمینان از بازگشت سرمایه آنان راهکارهای 
مصوب امنیت ســرمایه گذاری را دریافت و این گونه ســرمایه ها و سرمایه گذاری ها و 

خطوط اعتباری که روند پرداخت را به تعویق می اندازد اقدام کنند. 
4. مطالعات الزم جهت امکان سنجی طرح های تولید و انتقال انجام شود و در صورتی 
که سرمایه گذاران داخلی و خارجی اظهار تمایل به اجرای پروژه ها به صورت فاینانس 

یا B.O.T یا B.O.O داشته باشند سریعا توافقات به عمل آید.
5. برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر با مشوق های الزم 
انجام ، به طوری که سبد انرژی تولیدی بر اســاس تعهدات جهانی باشد در حال حاضر 

حجم تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور ناچیز است.
در خاتمه به نظر می رســد با تمهیدات فوق اقتصاد صنعت برق متحول و کسب و  کار در 

این صنعت پویاتر خواهد شد.

تریبون آزاد

  از دیدگاه جنابعالی کمبود نقدینگــی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد و آنچه 
اصطالحًا واقعی نبودن قیمت برق خوانده می شود در این امر تا چه حد دخیل 

بوده است؟  به بیانی قیمت فعلی فروش برق را تا چه حد عادالنه می دانید؟ 
دلیل اصلی کمبود نقدینگی در وزارت نیرو، عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش 
تکلیفی انرژی برق و انشــعاب با قیمت تمام شــده است. بر اســاس قانون حمایت از 
صنعت برق کشور مصوب 10 آبان 1394 مجلس شورای اسالمی بنا به تصریح ماده 
6 و تبصره مربوطه، راهکار برای پرداخت این مابه التفاوت ایجاد شده اما از ظرفیت این 
قانون حتی در بودجه ســال 1395 استفاده نشده است. متن ماده 6 و تبصره آن به شرح 

زیر است:
ماده6: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار الزم جهت پرداخت 
مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشــعاب با قیمت تمام شــده )مورد 
تایید سازمان حسابرسی( و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های 
انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت 

نیرو پرداخت کند. 
تبصرهـ  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این 
ماده از ســال 1388 تا سال 1393 را براســاس صورت های مالی مورد تایید سازمان 
حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو 
جهت پرداخت بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات 

برقی، فروشندگان برق، بانک ها و سایر طلبکاران قرار دهد.

  با نظر به تجربه فعالیت صنعتی و اقتصادی خود در صنعت برق، اثرات عدم 
پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش برق را در کسب و کارتان 

چگونه ارزیابی می فرمایید؟
 تاثیر عدم پرداخت مابه التفاوت و در نتیجه تاخیر در پرداخت ها و محدودیت تقاضا در 

این واحد به شرح زیر است:
- تخصیص وقت کلیه مدیران به تامین منابع مالی و غافل شدن از سایر وظایف

- عدم امکان اجرای طرح های توسعه ای
- عدم امکان تامین مواد اولیه در زمان مناسب

- بار ســنگین بهره بانکی  بابت وام هایی که عمال به نیابت از جانب دولت اخذ شــده 
است.

- عدم امکان سرمایه گذاری جهت توسعه بازار صادراتی
- تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان که موجب بی انگیزگی می  شود.

  با توجه به کاهش سهم صنعت برق از بودجه سال جاری آیا اصالح ساختاری 
اقتصاد بــرق را امکان پذیر می دانید و این امر از نظر شــما بــا چه مکانیزمی 

می بایست صورت پذیرد؟
با توجه به راهکارهایی که جهت بهبود وضعیت مالی وزارت نیرو در قانون دیده شــده 
اما از آن ظرفیت ها در بودجه های سنواتی استفاده نمی شود، گمان می کنم اهمیت الزم 
به صنعت برق داده نمی شود نه اینکه مسئولین از مکانیزم های مختلف اصالح ساختار 

اقتصاد برق بی اطالع باشند.

ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق، ظرفیتی قانونی که دیده نشد

محمد فیروزثانی، رییس هیات مدیره شرکت سامانه های نوین افرا
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  از دیدگاه جنابعالی کمبود نقدینگــی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد و آنچه 
اصطالحا واقعی نبودن قیمت برق خوانده می شــود در این امر تا چه حد دخیل 

بوده است؟ به بیانی قیمت فعلی فروش برق را تا چه حد عادالنه می دانید؟ 
کمبود نقدینگی در وزارت نیرو و شــرکت ها و ســازمان های وابســته دارای عوامل 
متعددی است که بعضی از این عوامل سابقه تاریخی دارند و بعضی دیگر پس از اجرای 

هدفمندی یارانه ها ایجاد شده است.
عوامل تاریخی را می توان به چند بخش تقســیم بندی کرد که باعث افزایش هزینه ها، 
زیان دهــی و در نتیجه کمبود نقدینگــی فزاینده در وزارت نیرو می شــود. این عوامل 

عبارتند از : 

• عوامل موثر در بخش تولید انرژی الکتریکی
. راندمان پایین تولید انرژی در نیروگاه های گازی و حرارتی

. فرسودگی نیروگاه ها و هزینه های باالی تعمیرات و نگهداری وتامین لوازم یدکی
. طوالنی شدن تعمیرات اساســی نیروگاه ها به دلیل مشکالت لوژستیکی ناشی از 

تحریم ها
. اســتفاده بیش از حد از نیروگاه های گازی به دلیل کمبود ظرفیت نصب شده تولید 

در نیروگاه های هسته ای و آبی 

• عوامل موثر در بخش انتقال نیرو
. تلفات بــاال در خطوط انتقال نیــرو بدلیل عدم اصالح ضریــب توان در بخش 

عمده ای از شبکه
. تلفات باالی ترانسفورمرهای قدرت 

. فرسودگی بخش عمده ای از پست های انتقال نیرو و هزینه های باالی تعمیرات 
و نگهداری 

. کارآمد نبودن تجهیزات و سیســتم های حفاظت در شبکه انتقال مانند کلیدهای 
قدرت و رله ها و برقگیرها که باعث صدمه دیدن ســایر تجهیزات در هنگام وقوع 

خطا می شود.

• عوامل موثر در شبکه توزیع
. فرسودگی شبکه های توزیع و هزینه باالی تعمیرات و نگهداری

. تلفات باالی شبکه های توزیع نیرو
. مشترکین غیر مجاز و پدیده برق دزدی

. عدم پرداخت هزینه انرژی مصرفی توسط مشترکین دولتی و شبه دولتی

• عوامل ستادی موثر در کمبود نقدینگی
. سربار باالی مجموعه وزارت نیرو و شرکت ها و سازمان های تابعه به دلیل ازدحام 

نیروی انسانی
. حبس سرمایه ها در قالب مالکیت ساختمان ها، مهمانسراها و سایر تاسیسات غیر 

ضروری با هزینه های باالی نگهداری و بهره برداری
 . بدهی های سنواتی بانکی و غیر بانکی که بعضا منجر به پرداخت بهره و جریمه های 

سنگین می شود.

• عوامل ایجاد شده پس از هدفمندی یارانه  ها
. عدم پرداخت ســهم تولید، انتقــال و توزیع از درآمد فروش بــرق و واریز آن به 

حساب خزانه جهت پرداخت یارانه نقدی به مردم
. واقعی نبودن نرخ فروش برق و فاصله بین هزینه ها و درآمدها

. منطقی نبــودن فاصله پله هــای تصاعد افزایــش قیمت برق جهت مشــترکین 
پرمصرف

  با نظر به تجربه فعالیت صنعتــی و اقتصادی خود در صنعت برق اثرات عدم 
پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش برق را در کسب و کارتان 

چگونه ارزیابی می فرمایید؟
مسلما عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش، در حال حاضر فعالیت 
وزارت نیرو و شــرکت های تابعه آن را غیر اقتصادی اســت و با توجه به اینکه وزارت 
نیرو یک وزارتخانه اقتصادی در دولت اســت، سهم قابل توجهی در رکود اقتصاد ملی 
دارد. از طرف دیگر زیان دهی این وزارتخانه بعنوان بزرگترین کارفرمای صنعت برق 
عرصه را بر شــرکت های فعال در صنعت برق تنگ کــرده و ناتوانی این وزارتخانه در 
بازپرداخت بدهی ها به بخش خصوصی و عــدم اجرای پروژه های جدید باعث رکود و 
تعطیلی در این بخش شــده و این زیاندهی در کل زنجیره تامین به شرکت های صنعت 
برق سرایت کرده است. متاسفانه طوالنی شدن این رکود و زیان، باعث فرسودگی توان 
تولیدی و پیمانکاری صنعت برق گردیده و همین طور قدرت برنامه ریزی این صنعت 
را برای آینده نیز از بین برده که این خود تبعات خطرناکی برای آینده این صنعت دارد.

  با توجه به کاهش ســهم صنعت برق از بودجه سال جاری آیا اصالح اقتصاد 
برق را امکان پذیر می دانید و این امر از نظر شــما  با چه مکانیزمی می بایست 

صورت پذیرد؟
به نظر من کاهش سهم صنعت از بودجه جاری در کوتاه مدت می تواند رکود موجود در 
این صنعت را تشدید کند، ولی می توان با یک خرد جمعی در صنعت برق در میان مدت 
به این مشــکل فائق آمد و این تهدید را به فرصت تبدیل کرد. راه حل پیشنهادی جهت 

مقابله با بحران بودجه در صنعت برق بر دو محور استوار است. 
اول: تمرکز بیشتر بر صادرات کاال و خدمات 

دوم: مبادله کاال و خدمات با وزارت نیرو در مقابل دریافت انرژی الکتریکی در مبادی 

توسعه اقتصادی صنعت برق در گرو گسترش فعالیت بورسی وزارت نیرو

حمیدرضا هوبخت، معاون مدیرعامل شرکت توان ره صنعت

تریبون آزاد
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صادراتی
در مورد اول می بایســت شــرکت ها و هســته های تخصصی صادرات در صنعت برق 
تشکیل شود. امروز وجود تنها یک شرکت تخصصی صادرات کاال و خدمات مهندسی 

در صنعت برق به عنوان شرکت صانیر کافی به نظر نمی رسد.
در مورد دوم نیز ضمن امکان بهره برداری و استفاده از شرکت های فوق الذکر این امکان 
فراهم می شود که ما مشــتری مشتریان خود باشیم، به شــرط آنکه دولت در صادرات 
انرژی با بخش خصوصــی رقابت نکند و امکان الزم را بــرای این بخش فراهم آورد. 
مزیت دیگر این امر جلوگیری از خام فروشــی نفت اســت که هم راستا با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است. از نظر پدافند غیر عامل و مقابله با تحریم نفتی نیز این طرح حایز 

اهمیت خواهد بود.

  از نظــر جنابعالی به عنوان یک فعال اقتصــادی در بخش خصوصی صنعت 
برق، توســعه اقتصادی این صنعت عالوه بر رفع کمبــود نقدینگی آن از چه 
طریق امکان پذیر خواهد بود و وزارت نیرو در این راســتا چه سیاست هایی را 

می بایست در پیش گیرد؟
با توجه به اینکه وزارت نیرو یک وزارتخانه خدمت رســان محسوب می شود، طبیعتا 
می بایســت از طریق گسترش خدمت رسانی در حوزه آب و برق توسعه اقتصادی خود 
را رقم زند. لیکن، توجه به ســود آوری خدمات ارائه شده نقشی اساسی در این توسعه 

اقتصادی دارد.
طبعا با تالش در جهــت افزایش راندمان نیروگاه ها با تبدیــل نیروگاه های حرارتی و 
گازی به سیکل ترکیبی، افزایش ظرفیت تولید انرژی های بادی و خورشیدی، گسترش 
نیروگاه های اتمی کوچک با زمان احــداث کوتاه و همین طور کاهش تلفات در توزیع 
و انتقال و برخورد قانونی با مشــترکین بزرگ بدحســاب دولتی و شبه دولتی و پرهیز 
از اسراف های مرسوم در ســازمان های دولتی و همین طور کاهش سربار نظیر فروش 
امالک و دارایی های ثابت غیر ضروری خود و کاهش نیروی انسانی مازاد مخصوصا 

در حوزه های اداری و ســتادی و در نهایت با منطقی کردن تعرفــه فروش آب و برق، 
وزارت نیرو می تواند اقتصاد سالم و رو به رشدی را داشته باشد. 

در این راســتا تکیه بر اســتفاده از بخش خصوصــی واقعی و اســتمداد از قوای مقننه 
فاکتورهای موفقیت بحرانی قلمداد می شود.

وزارت نیرو می تواند با گســترش فعالیت در بورس انرژی و به کارگیری پتانسیل های 
بخش خصوصی و فراهم ســاختن وام های کم بهره درازمــدت از محل صندوق ذخیره 
ارزی اقدام به گسترش ظرفیت نیروگاه های کوچک و متوسط توسط بخش خصوصی 

کند و زمینه افزایش صادرات انرژی را به کشورهای همسایه فراهم آورد. 
در مجموع وزارت نیرو می بایست با کوچک سازی بدنه خود، اقدام به واگذاری امور به 
بخش خصوصی کند و با ایفای نقش فراهم کننده شرایط و قانون گذار، توسعه اقتصادی 

در حوزه برق و آب  را بدین گونه میسر سازد.

  چنانکه اطالع دارید اقداماتی از قبیل تشــکیل شرکت های مادرتخصصی 
توزیع و تولید در کنار  ارائه تعریف جدیدی از وظایف شرکت توانیر به عنوان 
شرکت مادرتخصصی انتقال در راســتای دیگر اصالحات در ساختار اقتصاد 
صنعت برق انجام شده است. جنابعالی این گونه اقدامات را در روند کسب و کار 
خود حائز چه منافعی می دانید و جهت بهبود این عملکرد چه پیشنهاداتی دارید؟
 چنانچه این تغییرات در قالب عریض و طویل شدن بخش دولتی و یا شبه دولتی باشد، 
تنها باعث اتالف بیشــتر و پیچیدگی روند اجرای کارها می شــود. کما اینکه با مستقل 
شدن شرکت های توزیع حجم نیروی انسانی به خصوص در سطوح مدیریتی در حوزه 

برق چند برابر شد.
از آنجایــی که مدیریــت در بخش دولتی عموما متــرادف با انتفاع چنــد ده برابری از 
امکانات و منابع است، این گونه تغییرات شکلی نمی تواند نوید بخش اصالح قابل توجه 

در امور باشد.   
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  از دیدگاه جنابعالی کمبود نقدینگــی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد و آنچه 
اصطالحا واقعی نبودن قیمت برق خوانده می شــود در این امر تا چه حد دخیل 

بوده است؟ به بیانی قیمت فعلی فروش برق را تا چه حد عادالنه می دانید؟
عوامل این امر را می توان چنین برشمرد:

الــف( عدم تخصیص بودجه کافی و الزم ازســوی مجلس محترم بــه وزارت نیرو که 
مســلما مقدار آن هم نشات گرفته از وضعیت فعلی اقتصاد ایران است )بیش از این هم 

انتظاری نیست( و در آینده نزدیک نیز امیدی بر افزایش دلخواه متصور نیست!
ب( فقدان مدیریتی با تعریِف اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر و سازوکارهای شرایط 
موجود که ظاهرا هیچ اراده ای فعال جهت اصالح  مشهود نیست چرا که ساختار اقتصاد 
مقاومتی مدیران خاص خود را می طلبد ناگفته پیدا اســت در زمان کوتاه هم معجزه ای 

نمی توان انتظار داشت اما ایجاد بنیاد این روش باید در دستورکار قرارگیرد.
ج( جذب بی رویه نیروهایی با تحصیالت باال با حقوق باال ولی با تجربه کم در سطوح 
ستادی و در سطوح پایین افزایش نیروی غیرکارگری )عمدتا غیر سیمبان( درچند سال 
اخیرمواجه بوده ایم که متناسب با حجیم شدن بدنه شرکت های توزیع، کارایی قابل قبول 
نداشــته ودر مقابل افزایش هزینه جاری فاحشی را برای شرکت های توزیع به ارمغان 

آورده است!
د( با وجود تخصیص بودجه ناکافی که مسلما برنامه ریزی و مدیریت مطلوبی را می طلبد 
ولی متاسفانه شرکت های توزیع بی مهابا با سرمایه اندک شرکت های پیمانکاری اقدام 
به اجرای پروژه های عموما غیر اولویتی کرده و این موجب می-شود هم تعهدات مالی 
فراوانی برعهده شرکت های توزیع )با علم به اینکه مشگل مالی وجود دارد( قرارگیرد و 
هم اکثریت پیمانکاران که با سرمایه اندک ضمن ایجاد اشتغال )درحدمطلوب( زندگی 

می گذراندند به یکباره به ورطه ورشکستگی ونابودی بیافتند.
ه( تمامی موارد فــوق به اضافه بی ثباتی قیمت ها و افزایش بهای مواد مرتبط با صنعت 
برق نقش عمده ای در باالرفتن قیمت تمام شده هرانشعاب برق داشته که انصافا درصد 
زیادی ازآن به ســبب قصور در طرف تولید و انتقال و توزیع وزارت نیرو اســت. این 
امردرشــرایطی اتفاق می افتد که شــرکت های توزیع به دلیل کاهش هزینه ها ســیم ها 
وکابل های آلومینیوم را به خاطر قیمت پایین جایگزین سیم وکابل مسی کرده اند. )البته 

اگرافزایش تلفات این تغییر نادیده گرفته شود(  

  با توجه به کاهش سهم صنعت برق از بودجه سال جاری آیا اصالح ساختاری 
اقتصاد بــرق را امکان پذیر می دانید و این امر از نظر شــما  بــا چه مکانیزمی 

می بایست صورت پذیرد؟
اصالحات ساختاری چنانچه برحســب نیاز وزارت نیرو یاشرکت های اقماری؛ بدون 
مصلحت اندیشــی های باندی و جناحی و با تدبیر و عرق ملی و دلسوزانه وکارشناسانه 
باشــد به قدر مســلم قابل تقدیر و امری حیاتی خواهد بود. ولی متاســفانه تجربه چیز 

دیگری را نشــان می دهد در همان آغازین مرحله تصمیم گیری چنان تفکرات جناحی 
بر این اقدامات اثر منفی می گذاشت که نه تنها نیرو و بودجه جاری موجود کاهش نیافته 
بلکــه هر دو را افزایش خواهــد داد  و با ازدیاد تعداد مدیران ومعاونین به شــدت بدنه 
وزارت بوروکراسی تر خواهد شد ممکن است برون سپاری برخی شرکت ها مد نظر باشد 
که آن هم مشکالت خاص خود را دارد الغر شدن بدنه وزارت نیرو مزیت است ولی به 
چه بهایی؟ به بهای افزایش شدید قیمت خدمات و کاهش شدید کیفیت کار که معموال 
نارضایتی های اجتماعی را سبب می شود و رهاکردن شرکت های پیمانکاری با نظارت 

ضعیف و به امان خدا !
به نظر اینجانب تغییرات ساختاری امری حساس و پرمخاطره است مردم گرانی را بهتر 
از بی  سروسامانی تحمل می کنند هر تغییر ساختار باید با کار کارشناسی و نمونه گیری 
و آزمایــش بازخوردهای اجتماعــی محک بخورد و هر طرحی کامال پخته نشــود در 
زمان اجرا با مشکل روبرو می شود و اینها همه با زمان محدود چند ماه و یکسال جواب 
نمی دهد؛ در حالی که بیمار ما در حال کما و اورژانسی است و با هر نسخه اشتباهی وضع 

بحرانی تر خواهد شد اکنون شرایط بحرانی است و لذا مدیریت هوشیارانه می طلبد. 

  از نظــر جنابعالی به عنوان یک فعال اقتصــادی در بخش خصوصی صنعت 
برق، توســعه اقتصادی این صنعت عالوه بر رفع کمبــود نقدینگی آن از چه 
طریق امکان پذیر خواهد بود و وزارت نیرو در این راســتا چه سیاست هایی را 

می بایست در پیش گیرد؟
یکــی از این طرق حمایت از شــرکت های خدماتی و تولیدی درجهت ســوق آن ها به 
ســمت ارائه خدمات و صادرات به ویژه به کشــورهای هم جوار اســت که خوشبختانه 
از نظرفرهنگی با ما همســو واز نظر تکنولوژی از ما عقبترنــد. ازاین مزیت باید کمال 
بهره را برد. ممکن اســت در برخی نقاط مشگالت سیاســی و نظامی محدودیت هایی 
دراین راستا ایجاد کرده باشد ولی برای کســانی که در بحران اقتصادی )همانند ما( به 
سر می برند از محدودیت ها باید فرصت بسازند خود وزارت نیرو به جای قراردادهای 
واردات کالن که ضربه کشنده به بدنه صنعت برق می زند باید اجتناب کرده و سیاست 
صادرات به هر قیمــت را دنبال کند هیچ جایگزینی بهتر و زیباتر و قویتر از حمایت از 

صادرات نیست چراکه صادرات مواهب ذیل را بدنبال می آورد.
عزت، توانمندی، افزایش توان اقتصادی، افزایش نیروهای تخصصی، افزایش تحمل 
دربرابر تحریم ها و در نهایت خروج از بحران موجود ؛ که این امر مقدور نیست مگر با 

نگاه اقتصاد مقاومتی

نتیجه گیری
خالصه عواملی که درشرایط کنونی می تواند موثر باشد:

1( جذب نیرو در هر سطحی ممنوع باشد )هیچ ماده وتبصره ای نتواند از آن عبورکند(

گذار از بحران نقدینگی با جلوگیری از واردات کالن و توسعه صادرات 

میراسماعیل نقیب زاده، مدیرفنی شرکت مازیار صنعت شهرستان بابل 
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2( تشــکیل اتاق فکر در ســطح عالی در جهت راهکارهای صادرات )کارا - زیر نظر 
وزیر- سریع التصمیم(

3( ممنوعیت هرنوع دریافتی بانام اضافه کاری بدون کار )پیگیری بر اجرای فرامین(
4( شناسائی امالک بالاســتفاده به ویژه در تهران و اســتان ها وفروش آن ها در جهت 

کاهش تعهدات
5( برنامه ریزی برای پرداخت تعهدات پیمانکاران، تا توان ادامه کار داشــته باشــند و 

همچنان در کنار وزارت نیرو
6( افزایش منصفانه وکارشناسی شــده قیمت انشــعاب برق به شرط تقسیط درطول 

دوره های قبض
7( تقویت وحمایت از تولیدکنندگان واقعی درکشــور و ممنوع کر دن واردات مشابه 

داخلی

8( گشایش ورفع مشــکالت صادرات کاالی صنعت برق و خدمات مرتبط از طریق 
وزارت نیرو

9( ترغیب بانکهــا درجهت ارائه تســهیالت بانکی به تولید کننــدگان واقعی وخرید 
وزارت نیرواز آن ها 

10(  گماردن مدیرانی در مسندکار که درک درستی از شرایط موجود داشته باشند
11( در صورت نیاز به تخصص خاص ترجیحا از طریق انتقال از وزارت های دیگر به 

صورت انتقالی انجام گیرد
12( نهایت اینکه چشم امیدمان باید به نیروهای توانمند ومتعهدی باشد که دلسوز این 
مرز وبوم باشند ومنافع ملی را برمنفعت شخصی ترجیح دهند. لذا هرکسی این ادعا را 
بپذیرد ابتدای امر باید از خود شروع کند و وزارت نیرو نیز مستثنی نیست این گوی و 

این میدان!  
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  از دیدگاه جنابعالی کمبود نقدینگــی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد و آنچه 
اصطالحا واقعی نبودن قیمت برق خوانده می شــود در این امر تا چه حد دخیل 

بوده است؟ به بیانی قیمت فعلی فروش برق را تا چه حد عادالنه می دانید؟
اقتصاددانان، صنعتگران ، دست اندرکاران و کارشناسان بخش انرژی و سیاستمداران 
واقع گــرا، آنقدر این موضــوع را تکرار کرده انــد که "تنها راه حل پیــش روی اقتصاد 
بحران زده کشــور واقعی کردن قیمت آب و حامل های انرژی است"، که جای بحث و 

اظهار نظر جدیدی در این زمینه باقی نمی گذارد.
صنعت برق کشــور، و وزارت نیرو به عنــوان متولی این صنعت نیــز از این واقعیت 

اقتصادی اثبات شده در مقیاس جهانی مستثنی نیست.
ایا الزم اســت در این مورد بحث کنیم که کاری که کشــورهایی مثل لیبی و ونزوئال و 
عربستان سعودی و ... در ارتباط با غیر واقعی نگهداشتن و پرداخت یارانه حامل های 
انرژی انجام داده و می دهند، اقدامی اصولی و ضامن پیشــرفت اقتصادی این کشورها 
اســت و یا کاری که عالوه بر کلیه کشورهای پیشــرفته آمریکایی و اروپایی و ژاپن، 

کشورهایی مثل هند و مالزی و سنگاپور و ترکیه و ... انجام می دهند؟
لذا در پاسخ به این ســوال که " کمبود نقدینگی در وزارت نیرو چه دالیلی دارد "، باید 
پاسخ داد که دو دلیل عمده، که عبارتند از واقعی نبودن نرخ فروش آب و برق، و دولتی 
بودن و دولتی مدیریت شدن شرکت های تابعه وزارت نیرو و البته دالیل متعدد دیگری 

که هر کدام به نوعی از دو دلیل عمده فوق الذکر ناشی می شوند.

  با نظر به تجربه فعالیت صنعتــی و اقتصادی خود در صنعت برق اثرات عدم 
پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش برق را در کسب و کارتان 

چگونه ارزیابی می فرمایید؟ 
پاسخ این سوال نیز روشن است. "اثرات عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و 
نرح فروش برق"عبارت است از بی پولی وزارت نیرو، و بی پولی وزارت نیرو نتیجه ای 
ندارد به جز رکود کاری و بی پولی شــرکت های تولید کننده و ارائه کننده خدمات، مانند 

شرکت شاهین مفصل.
البته این را هم باید اضافه کنم که راه حل واقع گرایانه این مشکل "پرداخت مابه التفاوت 
قیمت تمام شده و نرخ فروش برق" نیست. زیرا دولت جمهوری اسالمی توان انجام این 
کار را ندارد. راه حل همان اســت که در پاسخ به ســوال اول عنوان شد، که آن هم فعال 
بنا بر مالحظات سیاســی انجام پذیر نیست. لذا  این مشکل فعال راه حل واقع گرایانه و 

عملی کوتاه مدتی ندارد .

  با توجه به کاهش سهم صنعت برق از بودجه سال جاری آیا اصالح ساختاری 
اقتصاد بــرق را امکان پذیر می دانید و این امر از نظر شــما  بــا چه مکانیزمی 

می بایست صورت پذیرد؟
اصالحات روبنایی از قبیــل تجمیع و یا تفکیک وظایف و مســئولیت های نهادهای 
زیرمجموعه وزارت نیرو امکان پذیر اســت، اما " اصالحات ساختاری اقتصاد برق" را 

نمی توان به این شکل پیش برد.
اکنون این سوال مطرح می شــود که آیا اصالحات روبنایی راه به جایی می برد؟ پاسخ 

این سوال نیز البته منفی است.

  از نظــر جنابعالی به عنوان یک فعال اقتصــادی در بخش خصوصی صنعت 
برق، توســعه اقتصادی این صنعت عالوه بر رفع کمبــود نقدینگی آن از چه 
طریق امکان پذیر خواهد بود و وزارت نیرو در این راســتا چه سیاست هایی را 

می بایست در پیش گیرد؟
"توســعه اقتصادی صنعــت برق" پس از رفع مشــکل کمبود نقدینگــی این بخش از 
اقتصاد کشور، که آن هم بدون واقعی شــدن قیمت فروش حامل های انرژی در کشور 
امکان پذیر نخواهد بود، وابســته خواهد بود به خصوصی )نه خصولتی( شدن فعالیت-
های شرکت های تابعه وزارت نیرو، اعم از شــرکت های فعال در زمینه تولید، انتقال، 

توزیع و سایر خدمات.
این واقعیت را با اســتناد به تجارب گذشــته کشــور، و همچنین تجارب جهانی، باید 
پذیرفت که نداشتن نقدینگی، لزوما به معنی موفقیت، توسعه اقتصادی و پیشرو بودن 
بخش دولتی نیســت. گو اینکه ممکن اســت در یک دوره مشخص و محدود، با اتکا به 

مدیریت خوب دولتی هم این مهم حاصل شود.

  چنانکه اطالع دارید اقداماتی از قبیل تشــکیل شرکت های مادرتخصصی 
توزیع و تولید در کنار  ارائه تعریف جدیدی از وظایف شرکت توانیر به عنوان 
شرکت مادرتخصصی انتقال در راســتای دیگر اصالحات در ساختار اقتصاد 
صنعت برق انجام شده است. جنابعالی این گونه اقدامات را در روند کسب وکار 
خود حائز چه منافعی می دانید و جهت بهبود این عملکرد چه پیشنهاداتی دارید؟
همان طور که در پاسخ سوال 3 نیز عنوان شد، تغییرات و اصالحات روبنایی، در بهترین 
حالت و اگر کامال برنامه ریزی شــده و حساب شــده و با مدیریت خوب به انجام برسد، 
حداکثر به تحوالتی جزئی منجر خواهد شــد . والبته وای بــه حال ما ، اگر این تغییرات 

بدون مطالعه کافی، برنامه ریزی نشده، حساب نشده و با مدیریتی ضعیف انجام شود.
در مجموع، ترجیح من این است که تغییرات روبنایی، متناسب با تغییرات ساختاری در 
این بخش از اقتصاد تعریف و اجرا شود تا مانند بسیاری از اقدامات مشابه دولت های 

پیشین، با یک تغییر دولت یا تغییر مقام وزارت، بازگشت به قبل صورت نپذیرد. 

مدیریت دولتی صنعت برق، عامل کمبود نقدینگی در وزارت نیرو
پیروز پروین؛ قائم مقام مدیر عامل شرکت شاهین مفصل

تریبون آزاد
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اگر اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد مداقه قرار دهیم، نرخ بهره به عنوان ابزاری سیاســتی در 
افزایش تاب آوری اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شــد. در ادبیات مرســوم 
و متعارف اقتصادی، نرخ بهره به عنوان قیمت پول معرفی می شــود. سیاست گذاران ما نیز 
متاسفانه با داشتن چنین تفکری از ماهیت صحیح نرخ بهره و کارکرد آن غافل بوده و شاخص 
تورم را که در کشــور ما ماهیت مزمن و افسارگسیخته ای پیدا کرده است، تنها مالک تعیین 

نرخ بهره دستوری ارزیابی می کنند.
 نکته ای که می خواهیم بیشتر مورد تاکید قرار دهیم این است که باال و پایین بودن نرخ بهره 
پیام های بســیار کلیدی و مهمی به بازیگران اقتصادی خواهد داد و لذا خود می تواند به روند 
افزایش یا کاهــش تورم کمک کند. به عبارت دیگر، تورم و نــرخ بهره یک علیت دو طرفه 
دارند و تنها افزایش تورم منجر به افزایش نرخ بهره نمی شود؛ بلکه با نرخ بهره های باال خود 
به افزایش تورم کمک می کنند. در این حالت نرخ های باالی بهره سپرده ها و نرخ های باالی 
بهره تســهیالت از دو منظر نیازمند تامل عمیق است. از ســویی، با توجه به اینکه کاراترین 
شــرکت های تولیدی دولتی دارای باالترین درجه حمایت، در بهترین حالت سودهای 4 تا 

10درصد در سال را تجربه می کنند، 
پرداخت 18درصد سود به سپرده افراد در برخی از بانک ها و موسسات بیمه ای به مشتریان 
این پیام را می رساند که این مبالغ در جایی سرمایه گذاری می شوند که عالوه بر پاسخگویی 

هزینه های تعهدشده این موسسات و بانک ها در قبال مشتریان، برایشان سودآور باشند.
به عبارت بهتر، این مبالغ به هیچ وجه به فضای فعالیت های مولد کشــور سرازیر نمی شوند 
بلکه در این شــرایط دولت به اشــتباه تنها نقدینگی بخش های نامولد را تامین می کند و این 
بخش ها را بیش از پیش پربازده نشان می دهند که این خود به انتظارات تورمی دارایی هایی 
چون طال، ارز، و حتی بازار نامولد داللی در بخش مسکن نیز دامن می زنند. حال آنکه عدم 
توجه به این موضوعات حساس اقتصادی و صرفا عزم توسعه داشتن، به بیراهه رفتن از مسیر 

اقتصاد مقاومتی است. 
از دیگر سو، زمانی که بانک ها تسهیالتی با نرخ های باالی 25درصد در اختیار تولیدکننده 
قرار می دهند چگونه انتظار داریم تولیدکنندگان در این شرایط که کشور با مشکالت ناشی 
از رکود تورمی دست به گریبان اســت همچنان به تولید ادامه دهند و سرمایه های خود را به 

بخش نامولد پربازده منتقل نکنند؟!
به عــالوه به تمامی این مســائل باید ایــن مورد را نیــز اضافه کنیم که برخــالف صاحبان 
فعالیت هــای نامولد که بدون ریســک و بــدون پرداخــت هیچ گونه مالیات بــا باالترین 
تضمین های حقوقی سودهای باالی 30 درصد در سال را کسب می کنند، بنگاه های اقتصادی 

و بخش های مولد پس از تامین هزینه های جاری و سربار و همچنین سودهای بانکی وام های 
خود، ملزم به پرداخت مالیات های باال نیز هســتند. با این وصف چنین به نظر میرسد نظام 

مالیاتی نیز به از میان بردن بخش های مولد و تولیدی کشور کمر همت بسته است.
لذا نرخ بهره باال براساس نکات فوق خود عاملی خواهد شد درجهت ایجاد تورم های باالتر 
پیاپی و فرورفتن هرچه بیشــتر اقتصاد در دوری فزاینده از نرخ های تورم و بهره که حاصلی 

جز نابودی بخش تولید کشور را نخواهد داشت. 
این روزها که دولت خبر از تک رقمی شدن تورم می دهد، چگونه همچنان سود سپرده ها بیش 
از نرخ تورم اســت و کارمزدهای دستوری همگی از مالیات معاف هستند؟ علی الخصوص 
بهره سپرده ها که از هرگونه ریســک، هزینه های مواد اولیه و ساخت و تولید و توزیع فارغ و 
در امان هستند! این درحالی است که واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ اگر تاکنون تعطیل 
نشده باشند، زیر بار سود تسهیالت و جرائم و مالیات های سنواتی و جرائم تاخیری کمر خم 

کرده اند.
در دولتــی که این همه اعتماد و امید به دنبال خود دارد انتظار می رود نه تنها خود زمینه ســاز 
ناامنی و بحران در مسیر پیشرفت نشود، بلکه امنیت فردی و شغلی و جمعی تولیدکنندگان 
را تامین کند و به قوانین و سیاست های اصلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی، ملتزم باشد. با 
توجه به اســناد اقتصاد مقاومتی، تولیدکننده باید دولت را در کنار منافع و انگیزه های مولد 

خود ببیند، نه در مقابلشان. 
آنچه که ورای تمامی این نکات دارای اهمیت و جالب توجه اســت این اســت که گذشته از 
اینکه نرخ بهره هیچ جایگاهی در مبانی اقتصاد اسالمی ندارد، چنین نرخ های باالیی عمال 
با هدف عدالت اجتماعی که از اهداف رویکرد اقتصاد مقاومتی و انقالب اسالمی ما است، 
مغایرت دارد. از این رو باید مراقب بود که منافع ملی را فدای منافع گروهی و زودگذر نکرده 
و در این شــرایط حساس، بسترهای بروز شــکوفایی مجاری تولید کشور و رشد اقتصادی 
جامعه را با سیاست های شــتاب زده و کوته نگرانه، بیش از این تخریب نکنیم. عالوه براین 
اگر بخواهیم بســترهای مورد نیاز برای اقتصاد مقاومتی را ایجاد کنیم، بدون شک توجه به 
مساله مذکور از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابراین از دولت محترم عنایت ویژه به آن 

را تقاضا می کنیم.
زمان آن فرارسیده اســت که تیم اقتصادی دولت، شــورای پول و اعتبار و دولت محترم با 
اقدامی شــجاعانه با عمل جراحی اقتصادی سازگار با اقتصاد مقاومتی الیحه ای را به منظور 
اصالح بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم، جهت بررسی به مجلس شورای اسالمی 

تقدیم کنند تا نمایندگان مجلس دهم نیز در این گام مهم و موثر تاثیرگذار باشند.

جراحی اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی
مروری بر یک مناقصه بین املللی  

سید احمدعلی عاملی، استاد دانشگاه و رییس هیات مدیره رشکت کنتورسازی 
ایران )سهامی عام(
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•  مروری بر روند توسعه منابع تجدیدپذیر
امروزه منابع انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در توســعه پایدار جوامع بشــری 
مورد توجه برنامه ریزان و تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته است؛ به گونه ای که می توان گفت 
پس از منابع انسانی، این منابع انرژی و آب هستند که نقشی حیاتی در توسعه ابعاد اقتصادی 
و اجتماعی هر جامعه ای ایفــا می کنند. این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده اســت که اکثر 
پژوهشگران و تحلیل گران اقتصادی، جنگ اصلی بین جوامع بشری را در آینده ای نه چندان 

دور بر سر تصرف منابع انرژی و آب پیش بینی می-کنند.
در این راستا اگر یک تقسیم بندی برای منابع انرژی موجود قائل شویم، می توان این منابع را به 
دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول منابع انرژی فسیلی و زیرزمینی است که از دیرباز به علت 
وفور و ارزانی، جوامع صنعتی وابستگی شدیدی به کاربرد و مصرف بی رویه آنها پیدا کرده اند. 
دسته دوم منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک است که همواره به صورت رایگان در دسترس بشر 
بوده اســت و امروزه با رشد و توسعه علم و تکنولوژی، بشــر قادر به مهار کردن و کنترل این 

منابع انرژی شده است. 

محدود بودن منابع انرژی فســیلی و مالحظات زیســت محیطی از جمله لزوم عدم انتشــار 
گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر را بر همگان روشن و ضروری 
کرده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها علی رغم وجود منابع عظیم انرژی های 
تجدیدپذیر همچون باد، خورشید، انرژی زمین گرمایی و ... هنوز به اهمیت و ضرورت توسعه 

فناوری های نوین و خارج شدن از بحران انرژی نگاه جامعی صورت نپذیرفته است. 

در ایران نیز با توجه به محدودیت منابع انرژی فســیلی و نیل به کاهش وابستگی به این منابع 
در آینده و همچنین بهره وری از پتانسیل های سرشار منابع تجدیدپذیر از جمله باد و خورشید، 
می توان ضرورت توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر را درک کرد. اما در سال های اخیر علی رغم 
تاکید بر اســتفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی کشــور، به  دالیل مختلفی، هنوز 
بیش از 95 درصد ظرفیت این منابع پاک در کشــور بدون استفاده رها شده است تا همچنان 
سوخت های فســیلی که میراث آیندگان این مرزوبوم نیز به شــمار می روند، گرداننده چرخ 

صنایع کشور از جمله صنعت برق به شمار روند.
مطمئنا با توجه به دالیل مذکور و خط مشــی های تعیین شده در این زمینه، در سال های اخیر 
دستگاههای دولتی و اجرایی به استمرار و پافشاری بر توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر واقف 
بوده و اقداماتی در این خصوص اجرا نموده اند؛ اما آنچه در این حوزه مشــهود است، این است 
که هنوز اهرم های اجرایی بر کاربرد و توسعه فناوری های استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر 
به قدری نبوده اســت که بتوان از این منابع ارزشمند و خدادادی به نحوی که شایسته آن است 

بهره برد. 

•  پتانسیل های منحصر به فرد
با توجه به شرایط خاص جغرافیایی کشــور، ظرفیت های زیادی برای استفاده از انرژی های 

برق آبی، بــادی، خورشــیدی، زمین گرمایــی و نیز زیســت توده وجــود دارد و در صورت 
ســرمایه گذاری می توان از این نعمت های خدادادی به بهترین شکل بهره مند شد. در این میان 
استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی به دالیل مختلفی مانند دسترسی آسان و سهولت در 
تبدیل شــدن به انرژی الکتریکی، سازگاری با محیط  زیست، از مطلوبیت بیشتری برخوردار 

هستند.

ایران در کمربند طالیی خورشید در جهان واقع شده است که با داشتن حدود ٣٠٠ روز آفتابی 
از نظر دریافت انرژی خورشــیدی در میان نقاط مختلف جهان در باالترین رده ها قرار دارد؛ 
بنا به تحقیقات صورت گرفته توسط یک شرکت آلمانی با احداث یک نیروگاه خورشیدی به 
اضالع ١٠٠ کیلومتر در ١٠٠ کیلومتر، امکان تولید ٦٠ هزار مگاوات برق معادل با تقریبا کل 

مصرف برق کشور وجود دارد. 

همچنین به لحاظ انرژی بادی با توجه به وجود مناطق بادخیز که به علت قرار گرفتن کشــور 
در مســیر جریان های هوایی عمده ایجاد شــده اند و گاه به لحاظ مطالعات آماری منحصر به 
فرد نیز هســتند، امکان کاربرد انواع توربین های بادی در ایران با مجموع ظرفیت حدود 40 
هــزار مگاوات وجود دارد. به عنوان مثال منطقه نشــتیفان خواف یکی از نواحی مســتعد در 
اســتان خراســان رضوی در راه-اندازی نیروگاه های بادی برای تولید برق محسوب می شود 
که اخیــرا مورد توجه اغلب ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی قرار گرفته اســت. با توجه به 
مطالعات و بررسی های صورت گرفته، کانال بادخیز نشتیفان خواف نه تنها در کشور به عنوان 
یکی از بهترین پتانسیل های بادی به شــمار می رود؛ بلکه به نوبه خود یکی از مناطق با شرایط 
منحصربه فرد در جهان به لحاظ مشخصات باد محسوب می شود. بهره گیری از ظرفیت موجود 
در کانال باد این منطقه برای تولید برق مورد نیاز اســتان و همچنین صدور آن به کشــورهای 
همســایه از جمله افغانستان که فاصله بسیار کمی با این منطقه دارد، ضروری به نظر می رسد. 
عالوه بر این رشــد قابل توجــه صنایع معدنی آهن و فوالد در منطقه خواف و ســنگان روند 
افزایشی مصرف برق در این منطقه را قابل پیش بینی کرده است؛ تا برنامه ریزان سیستم قدرت 

توجه بیشتری به ضرورت استفاده از این انرژی پاک و حیاتی در منطقه نشتیفان خواف کنند.

•  چالش های موجود 
در برهه زمانی کنونی از جمله چالش های اصلی که پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در احداث نیروگاه های تجدیدپذیر قرار گرفته اســت، کاهش قیمــت تضمینی خرید برق و 
عدم یکپارچگی فرآیندها و تعامل ســازمان ها و ارگان ها در این راســتا بوده است. در تمامی 
کشورهایی که منابع انرژی تجدیدپذیر رشــد قابل توجهی داشته اند، سیاست های حمایتی و 
فرآیند پشتیبانی دولت؛ عامل اصلی این توسعه بوده است. لذا در ابتدای امر دولت می بایست 
از طریــق افزایش قیمت های خرید برق تجدیدپذیــر و از طرفی افزایش قیمت برق تولیدی 
از سوخت های فســیلی به رقابتی کردن این صنعت و جذب سرمایه گذاران کمک کند که در 
این راستا خوشبختانه با هدف توســعه هرچه گسترده تر اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 

انتظارات و چالش ها در مسیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر

مهدی معین تقوی، مدیرعامل رشکت مهندسی آفرینه طوس
مصطفی حسین پور، واحد تحقیق و توسعه رشکت مهندسی آفرینه طوس
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یادداشت

تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک در30 تیرماه 1394 توسط مقام 
عالی وزارت نیرو با قیمت های مناسبی ابالغ شــد. این اتفاق، نوید خوبی برای جذب بیشتر 

سرمایه گذاران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به خصوص انرژی بادی بود.

اما این در حالی بود که دســتگاه های اجرایی ذی ربط هنوز با هدف تســهیل و بهبود شرایط و 
اقدامات مقتضی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر ساماندهی نشده بودند. 
لذا همچنان که مشــاهده می شود پروسه اخذ مجوز از ســازمان ها خود به فرآیندی وقت گیر و 

خسته کننده تبدیل شده است که بسیاری از شرکت ها با آن درگیر هستند. 
متاسفانه در حالی  که تقریبا تمامی سازندگان نیروگاه های بادی بخش خصوصی، درگیر مراحل 
اداری و واگذاری زمین و تامین منابع مالی بودند، وزارت نیرو در 19 اردیبهشــت ماه 1395 
مصوبه ای را ابالغ کرد که به  موجب آن قیمت خرید برق از سرمایه گذاران در بخش انرژی های 

تجدیدپذیر در سال 95 نسبت به سال 94 با کاهش قابل توجه همراه شد. 
سرمایه گذارانی که تاکنون به دلیل از هم گسیختگی اقدامات ارگان های ذیربط در گردش های 
اداری و تامین مالی سردرگم شــده و هنوز موفق به عقد قرارداد خرید تضمینی برق نشده اند، 
در چنین شرایطی می بایســت با توجه به عدم ثبات در نرخ های خرید و قوانین و رویه ها، در 
مطالعات امکان ســنجی، ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریســک و بازده طرح های خود، همواره 

تجدیدنظر اساسی کنند.

عالوه بر این با توجه به تحریم هایی که تاکنون وجود داشت، امکان تامین منابع مالی از خارج 
کشور برای شرکت های خصوصی غیرممکن شــده بود و عمده شرکت های فعال برای تامین 
منابع مالی متکی به منابع داخلی شده بودند. اما با تعدیل تحریم ها از اواخر سال 1394، با توجه 
به پتانسیل های منحصربفرد ایران خصوصا در زمینه انرژی بادی و خورشیدی، سرمایه گذاری 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه اغلب سرمایه گذاران خارجی و کشورهای پیشرو 
در این صنعت قــرار گرفت، که حتی در ماه های اخیر تفاهم نامه ها و مشــارکت نامه هایی بین 
شرکت ها و ارگان های داخلی و سازندگان و ســرمایه گذاران خارجی منعقد شد؛ اما متاسفانه 
کاهش قیمت خرید تضمینی برق و عدم ثبات در چارچوب ها و رویه های قانونی، مشکالت 
فاینانس و مبادالت بانکی، بار دیگر موجب بی انگیزگی و عقب نشینی سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی شــد، تا بار دیگر کندی روند توسعه منابع تجدیدپذیر بیش از پیش در صنعت برق 

مشهود شود. 

از طرفی نیز چالش عمده دیگری که در مسیر سرمایه گذاران و عالقه مندان واقعی انرژی های 
تجدیدپذیر)خصوصا بادی( وجود دارد، تخصیص زمین های وسیع و مستعد به شرکت هایی 
بوده اســت که در سال های گذشــته هیچ گونه اقدام اجرایی جدی در جهت پیشرفت و توسعه 
استفاده از انرژی  بادی به عمل نیاورده اند) تنها به فاز مطالعاتی و امکانسنجی طرح ها پرداخته 
شــده اســت( و مانع واگذاری آن ها به متقاضیان جدیدالورود به این عرصه شده اند. موضوع 
خلع ید این گونه زمین های واگذاری شــده از معضالتی است که دستگاه های دولتی ذی ربط 

را با مشکالت عدیده ای مواجه ساخته است و یا جدیتی در این خصوص از سوی دستگاه های 
یاد شده اعمال نمی شود. به نظر می رسد تدوین، اصالح یا بازنگری دستورالعمل هایی در این 

رابطه شاید بتواند گره از کار بسیاری از سرمایه گذاران در این حوزه بگشاید.

•  اهداف پیشرو و لزوم آسیب شناسی توسعه نیافتگی منابع انرژی تجدیدپذیر
نحوه مدیریت حوزه های مختلف اجرایی که به مانعی پنهان در مسیر توسعه منابع تجدیدپذیر 
تبدیل شده است، به عنوان یک چالش اساســی در عرصه مدیریت منابع تجدیدپذیر، باید به 
صورت جدی مورد بررســی و آسیب شناســی قرار گیرد؛ چرا که این موضوع مصداق عینی، 
فرصت ســوزی اســت که به طور قطع از منظر افکار عمومی نیز دور نخواهد ماند و علیرغم 
تبلیغات و اطالع-رسانی  به طرق مختلف، موجب بروز و گسترش ناامیدی و بی اعتمادی در 

جامعه نسبت به برنامه های توسعه ارائه شده برای منابع تجدیدپذیر می شود.

رشد و پویایی منابع انرژی تجدیدپذیر در کشور بدون تصمیم گیری های جامع و توسعه محور 
و پیگیری مجدانــه به لحاظ قانونی و اجرایی امکان پذیر نیســت. مطمئنا برای ایجاد صنعت 
انرژی های تجدیدپذیر و فراهم ســاختن بستر فرهنگی آن در جامعه نیاز به ایجاد تشکل های 
مســتقل و هدفمند در این راســتا خواهد بود. با افزایش عدیده  شــرکت های فعال در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر و با توجه به آسیب شناســی های صورت گرفته در راستای توسعه این 
منابع، پیشنهاد تشــکیل ســندیکا یا انجمن انرژی های تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشــاورزی از جمله اهداف پیشرو در این حوزه بوده است که توسط بنگاه های فعال 

اقتصادی ذی ربط در حال پیگیری است. 

امید اســت با توجه به نیاز مبرم بــه مواد قانونی و حمایتی در زمینه توســعه منابع انرژی های 
تجدیدپذیر، چنین حرکت های نقش آفرینی بتواند ضمن برطرف نمودن خالء های قانونی و 
حمایتی در سیاست های دولت، به ایجاد و ســاماندهی محورهای اجرایی در این حوزه کمک 
کند. در این شرایط انتظار می رود منافع انرژی های تجدیدپذیر به دور از هرگونه عدم ثبات و 
فراز و نشــیب های قانونی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور همواره مورد توجه قرار 

گیرد و انرژی های تجدیدپذیر سهم خود را در سبد انرژی کشور افزایش دهد.

•  منابع و مآخذ
1. متن نهایی الیحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن )گزارش مورخ 1395/2/15 

کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم توسعه(
2. متن مصوبــه وزیر محترم نیرو مبنی بــر ابالغ تعرفه خرید تضمینی بــرق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک به تفکیک انواع مختلف و ظرفیت های متفاوت این نیروگاه ها )به شــماره 

100/30/14273/95 مورخ 19/2/1395(
www.barghnews.com .3
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مجمع عمومی ساالنه ســندیکای صنعت برق 
ایران روز سه شــنبه مورخ بیست و دوم تیرماه 
ســال جاری با حضور نمایندگان شرکت های 
عضو ســندیکا و تحت نظارت نماینــده اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 

محل اتاق ایران برگزار شد.
در بخش نخســت این جلســه ریاست هیات 
مدیره ســندیکا ضمن خیرمقدم به حاضرین با 
اشاره به اینکه سال گذشته بدترین سال اقتصادی 
ایران بود، گفت: همــه پیش بینی می کردیم که 
درنتیجه ی عبور دولت قبلــی از خط قرمزها، 
حضور گــروه تروریســتی داعــش در منطقه 
خاورمیانه، افت قیمت نفت و دالیلی اینچنینی 
سال 94 به عنوان بدترین سال اقتصادی ایران 
رقم بخورد. دولت فعلی هنوز موفق نشــده از 
تبعات منفــی عواملی که ذکر شــد رهایی یابد 
و این نگرانــی وجود دارد کــه نتیجه وضعیت 

اقتصادی فعلی، حضور اشــخاص عوام فریب 
و پوپولیســت ها در انتخابات آینده ریاســت 

جمهوری کشور باشد. 
وی با اشاره به ونزوئال و برخورداری این کشور 
از باالترین ذخایر نفتی دنیا افزود: ونزوئال نیز 
مانند کشور ما امکانات خوبی دارد اما متاسفانه 
اکنون شــرایطی پیدا کرده اســت که مردم این 
کشور برای دســتیابی به مواد غذایی به کلمبیا 

مهاجرت می کنند. 
پــس از ســخنان علیرضــا کالهــی، هیأت 
رئیسه مجمع متشکل از ســیروس رضا مقدم، 
محمدجعفر رودبارکی، جمشــید بردبار، اکبر 
هوشــیار و اردالن تنباکوچیان بــا اخذ رای از 
حاضرین جلســه برگزیده شــدند و با موافقت 
نمایندگان شــرکت های عضو ســیروس رضا 
مقدم به عنوان رئیس مجمع عمومی ســندیکا 

انتخاب شد.

در بخش بعدی جلسه، ریاست با اعالم حضور 
اکثریت واجدین شــرایط، رســمیت مجمع را 
اعالم کــرد و از رئیــس هیات مدیــره و دبیر 
سندیکا درخواست کرد گزارش عملکرد سندیکا 

در سال گذشته را ارائه کنند.
علیرضا کالهــی به اقدامات کلیدی ســندیکا 
در ســال 1394 اشــاره کرده و اظهار داشــت: 
نهایی شــدن قرارداد تیپ در کارگروه مشترک 
ســندیکا ـ توانیر و ارسال به شــورای عالی فنی 
برای تصویب، اصــالح آئین نامه رتبه بندی و 
تشخیص صالحیت پیمانکاران رشته نیرو در 
سال 1394، تکمیل فهارس بهای خطوط انتقال 
و فوق توزیع نیروی برق و تاسیســات برقی، 
تشکیل کارگروه قراردادهای متوقف با مدیران 
ارشــد توانیر برای تعیین تکلیف قراردادهای 
متوقف اعضا، تشــکیل کارگروه هــای بیمه و 
مالیات با ســازمان های مرتبط برای شناسایی 

و پیگیری مشــکالت اعضا، تقویت خدمات 
مشاوره ای بیمه ای و مالیاتی سندیکا و آغاز به 
کار مشاوران خبره در دبیرخانه سندیکا برخی از 

اقدامات کلیدی سندیکا در سال گذشته است.
وی همچنین به روزرسانی مستمر آمار مطالبات 
اعضــا از وزارت نیرو و دولــت و پیگیری در 
جهت وصول مطالبات اعضا، شناسایی مسائل 
راهبردی کسب و کارهای صنعت برق و تدوین 
سند راهبردی توســعه کسب وکارها، برگزاری 
195 جلســه با مدیــران ارشــد و نمایندگان 
ســازمان ها و نهادهای مرتبط و برگزاری منظم 
331 جلســه کمیته ها و کارگروه های سندیکا 
و انجام بیش از 5 هزار و 200 نفر ســاعت کار 
داوطلبانه توســط اعضای ســندیکا، اصالح 
ساختار ســازمانی ســندیکا و تصویب چارت 
جدید در هیات مدیره و تعیین معاونت کمیته ها 
و تغییر کاربری ســاختمان جدید ســندیکا از 

مجمع ساالنه سندیکای صنعت برق برگزار شد
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مســکونی به اداری و تجهیز کامل ساختمان را 
از دیگر اقدامات کلیدی ســندیکا در سالی که 

گذشت دانست.
در ادامه این جلسه دبیر سندیکا به بیان جزئیاتی 
از اقدامــات ســندیکا در طول ســال 1394 
پرداخته و اظهار کرد: در جریان اصالح ساختار 
ســازمانی ســندیکا ما نفر اضافه نکردیم؛ بلکه 
همان نفرات سابق را سازماندهی مجدد کردیم 
تا خروجی بیشــتری از فعالیت های ســندیکا 
بگیریم. کمیته های ســندیکا نیز در سال جاری 
ســازماندهی مجدد می شــوند تا خروجی های 

بهتری از آنها داشته باشیم. 
پرویز غیاث الدین در بخش دیگری از سخنان 
خود گفــت: ما اکنــون می توانیــم این مطلب 
را اعالم کنیم که ســندیکا تنها بــه دریافتی از 
محل حق عضویت شــرکت ها متکی نیست و 
دریافتی های دیگری نیز دارد که نشریه ستبران 

یکی از این منابع است. 
وی بااشاره به اینکه نشریه ستبران در سال های 
گذشــته یکی از نقاط هزینه ساز ســندیکا بوده 
اســت، تصریح کــرد: تالش کردیــم زیر نظر 
شورای سیاستگذاری که در سال گذشته فعال 
شده بود، مطالب نشریه پخته تر شود و این نشریه 
نه تنها اکنون هزینه ســاز نیســت؛ بلکه درآمد 
آن کمی هم موازنه مثبت یافته اســت. اعضای 
شورای سیاستگذاری پیش از چاپ هر شماره 
مطالب آن را از نظــر می گذرانند و در انتخاب 
موضوعــات و بــار محتوایی نشــریه نظارت 

مستقیم دارند. 

در ادامه محمد فارســی، عضو هیــأت مدیره و 
خزانه دار سندیکا به ارائه توضیحاتی درخصوص 
عملکرد مالی ســندیکا پرداخــت و گفت: من 
در مجمع پیشــین نگران هزینه های ســندیکا 
بودم؛ چرا که به تازگی ســاختمانی را خریداری 
کرده بودیم که کاربرد مســکونی داشت و هنوز 
تجهیز نشده بود اما اکنون بسیاری از مشکالت 

برطرف شده و وضعیت بهبود یافته است. 
به گفته محمد فارســی در ســال 1394 درآمد 
ســندیکا 3 درصد بیش از هزینه های سندیکا 
بود. در سالی که گذشــت 42 درصد از مجموع 
درآمدهــا از محل حق عضویت شــرکت ها و 
الباقی به واســطه فعالیت های ســندیکا نظیر 
برگزاری نمایشگاه ها و آگهی های مجله ستبران 

تأمین شده است. 
خزانه دار سندیکا تصریح کرد: همواره خواسته 
اعضا بود که تمــام بار مالی ســندیکا بر دوش 
اعضا نباشد و خوشبختانه اکنون این امر تا حدی 
محقق شده اســت. خزانه دار ســندیکا در ادامه 
گفت: می توانم ادعا کنم روند درآمد سندیکا در 
ســال 1394 باالترین روند در میان سال های 
گذشــته اســت. امیدوارم در ســال های آینده 
درآمدهای ســندیکا از محــل فعالیت های آن 
بیش از این شود. همچنین هزینه های سندیکا 
در سال گذشته 19 درصد افزایش یافته است که 
نسبت به فعالیت های صورت گرفته که قاعدتا 
ایجاد هزینه می کند رقم کمی است و بیشترین 
هزینه سندیکا حقوق و دستمزد پرسنل آن است. 
وی خاطرنشان ساخت: ســندیکا دارای کادر 

اداری و پرسنلی مجرب، کارآزموده و پرتوانی 
است که جزو انگشت شمارها در ایران هستند.

در ادامه سید حســین شجاعی؛ بازرس سندیکا 
به قرائــت گزارش خــود در خصوص عملکرد 
هیــأت مدیــره و صورت های مالی ســال 94 
سندیکا پرداخت. مهمترین موضوعات مندرج 
در گزارش بازرس ســندیکا در خصوص نحوه 
برگزاری جلســات و کیفیت مصوبات هیات 
مدیره، مالیات های ســندیکا، تاخیر در تشکیل 
فدراسیون برق و تغییرات ایجاد شده در ساختار 

سازمانی سندیکا بود.
ســپس حســین رفعتی به عنوان نماینده اتاق 
ایــران درخصــوص مالیات تشــکل ها گفت: 
برخی تشکل ها معتقدند نباید مالیات عملکردی 
پرداخت کننــد. در اداره مالیــات نیز برخی از 
کارشناسان موافق و برخی مخالف این دیدگاه 
هســتند. ما در اتاق ایران هنــوز در این رابطه 
جواب قطعی از اداره مالیاتی دریافت نکرده ایم. 
این درحالی است که برخی تشکل ها اظهارنامه 
مالیاتی ارائه کرده و مالیات پرداخت می کنند و 
بعضی از آنها نسبت به پرداخت مالیات مقاومت 
می کنند. وی تصریح کرد: قدر مسلم این است 
که به هیچ وجه به حق عضویت اعضای تشکل ها 

و انجمن ها مالیات تعلق نمی گیرد.
حمیدرضا هوبخت، عضو جدید هیات رئیســه 
کمیته ســازندگان تجهیزات برق نیز دررابطه با 
بحث تشکیل فدراسیون گفت: بحث فدراسیون 
شدن سندیکا برای اعضا فوق العاده حائز اهمیت 
اســت. از هیات مدیره تقاضــا داریم در مدتی 

کوتاه به این کار رسیدگی کنند.
در ادامه جلســه و پس از بحث و بررســی های 
الزم، عملكرد هیات مدیره و صورت هاي مالي 
ســال ٩٤ و برنامه و بودجه سال ٩٥ سندیکا به 
تصویــب مجمع رســید. در رابطه بــا روزنامه 
کثیراالنتشار سندیکا نیز رای گیری به عمل آمد 
و همچون سال گذشــته روزنامه دنیای اقتصاد 

انتخاب شد.
در بخش پایانی مجمع با رای حاضرین در جلسه 
حسین شجاعی همچون ســال گذشته به عنوان 
بازرس اصلی سندیکا برای سال جاری انتخاب 
شد و سیده فاطمه طباطبایی نیز به عنوان بازرس 

علی البدل سندیکا برگزیده شد. 
محمد جعفر رودبارکی، یکی از اعضای هیات 
رئیسه مجمع در پایان برخی خواسته های اعضا 
از ســندیکا را برشمرد که رســیدگی به مساله 
مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی به معضالت 
تامین اجتماعی، تالش در جهت اجرای قانون 
رفع موانع تولید، بهینه سازی فضای کسب و کار، 
رسیدگی به موضوع خرید ســرمایه، رسیدگی 
به بحث دریافــت یارانه صنعتی، اصالح نحوه 
دریافــت فاینانس از شــرکت های ترکیه ای و 
چینی، تعیین تکلیف بحث 312 پســت فوق 
توزیع برق و تعجیل در امر تشکیل فدراسیون 
برق از جمله آنها بود. وی همچنین درخواست 
کرد اساسنامه ســندیکا مورد بازبینی و اصالح 
قرار گیرد و مجمعی فوق العاده برای آن برگزار 

شود.

گــزارش
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پانل آشنایی با سازوکارهای حمایتی پژوهشگاه نیرو برای ایجاد یا 
ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت های بخش خصوصی 
با نظر به چالش ها و راهکارهای آن روز دوشــنبه بیست وچهارم 
خرداد ماه سال جاری با هماهنگی سندیکای صنعت برق ایران و 

پژوهشگاه نیرو در محل سالن رودکی این پژوهشگاه برگزار شد.
برگزاری این نشســت در حالی بود که گزارش عملکرد کارگروه 
مشترک سندیکا و پژوهشــگاه طی قریب به یک سال برگزاری 
جلسات آن ارائه شد و سازوکارهای بهره برداری اعضای سندیکا از 
امکانات پژوهشگاه مورد تبیین قرار گرفت. همچنین ده ها شرکت 
دانش بنیان عضو سندیکا، طی پرسش و پاسخ در پایان نشست، 
از مدیران ارشــد پژوهشــگاه نیرو من جمله دکتــر محمدصادق 
قاضی  زاده رییس پژوهشگاه، سیدمحسن مرجان مهر قائم مقام و 
نازنین احمدی زاده معاون دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری 
پژوهشــگاه نیرو در کنار منصور فتحعلــی مدیرعامل صندوق 
پژوهش و فناوری صنعت برق به بیان مسائل و خواسته های خود 

جهت تقویت فعالیت های دانش بنیان پرداختند. 

بهره مندی ازتســهیالت پژوهشــگاه نیرو، راهی برای 
برون رفت از رکود

در ابتدای این پانل پرویز غیاث الدین دبیر ســندیکا پس از خیر 
مقــدم و آرزوی قبول طاعات و عبــادات در ماه مبارک رمضان 
ضمن ارائه مقدمه کوتاهی درباره پژوهشــگاه نیرو آن را به لحاظ 
سازمانی و اهمیت معادل دانشــگاه ارزیابی کرد و افزود: دولتی 
بودن پژوهشگاه و تعلق سازمانی آن به وزارت نیرو چنان که در 
مورد دانشــگاه های دولتی صادق اســت، به معنای آن نیست که 
صرفا بخش دولتی وزارت نیرو حق استفاده از امکانات آن را دارد،  
بلکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در صورت نیاز از 

آن بهره برداری کنند.
وی با اشاره به امکانات وسیع پژوهشــگاه نیرو آن را منحصر به 
تجهیزات آزمایشگاهی ندانست و بر لزوم شناخت هر چه بیشتر 
بخش خصوصی صنعت برق از دیگــر توانمندی های قابل ارائه 

توسط پژوهشگاه نیرو تاکید داشته و آن را موجب گام های موثرتر 
پژوهشگاه نیرو ازجمله تجهیز بهتر آزمایشگاه ها و تقویت کادر 

پژوهشی و آموزشی آن توصیف کرد.
غیاث الدین با بیان این مطلب ضمن اشاره به امضای تفاهم نامه ای 
مشترک بین سندیکای صنعت برق و پژوهشــگاه نیرو آن را به 
استناد سخنان قائم مقام پژوهشگاه نیرو یکی از مهم ترین تفاهم 
نامه های این پژوهشگاه یاد کرد و اظهار داشت: پیرو این تفاهم نامه 
شورای مشترکی متشــکل از ســه کارگروه با حضور نمایندگان 
طرفین تشکیل شده است که فعال بوده و در اینجا بررسی عملکرد 
یکی از این کارگروه ها با وظیفه ایجاد و ارتقای واحدهای تحقیق و 

توسعه مد نظر خواهد بود.
دبیر ســندیکای صنعت برق ایران در ادامه با یادآوری سابقه سی 
ساله پژوهشــگاه در حوزه تحقیق و توســعه مواردی را همچون 
کاهش ریســک های واحدهای تحقیق و توســعه در شرکت ها، 
آموزش نیروی انسانی، ارائه حمایت های مالی از طریق صندوق 
پژوهش و فناوری صنعت بــرق، همچنین اتصال این واحدها به 
شبکه گســترده آزمایشــگاه های داخلی و آزمایشگاه های معتبر 
بین المللی چون KEMA، در جهت ایجاد یا ارتقای این واحدها 
در شرکت ها از جمله خدمات قابل ارائه از سوی پژوهشگاه نیرو به 

شرکت های عضو سندیکا عنوان کرد. 
غیاث الدین عالوه بر این با اذعان به رکود بسیار سنگین موجود 
در صنعت برق، یکی از راه های برون رفت از این وضعیت را توجه 
به بازارهای بین المللی و ارتقاء سطح کیفی محصوالت همراه با 
افزایــش بهره وری از طریق کاهش ضایعــات و ... قلمداد کرد و 
یکی از اصلی ترین راه های دستیابی به این مهم را پژوهشگاه نیرو 

معرفی ساخت.
 وی در پایان سخنان خود از ارجاع بیش از 180 طرح پژوهشی 
صنعتی و نیمه صنعتی از سوی شــرکت های عضو خبر داد و گام 
بعــدی را اقدام و عمل پژوهشــگاه نیرو در جهت پاســخگویی 
مقتضی به تک تک این موارد دانســت. وی تصریح کرد: یکی از 

مهم ترین اقدامات مورد انتظار در این راســتا بخشودگی مالیاتی 
این طرح ها بر اســاس بندهای قانونی است که برای این امر نیاز 
به مرجعی جهت تایید فعالیت های تحقیق و توسعه و تعیین سطح 
آن خواهد بود که یقینا پژوهشگاه نیرو بیش از هر جای دیگر واجد 

صالحیت الزم جهت صدور این تاییدیه ها است. 

نیاز صنعت برق به مرزبندی دقیق فعالیت های تحقیق و توسعه
در ادامه این نشست احمدی زاده با ارائه اهم برنامه هاي پژوهشگاه 
نیرو در حمایت از توسعه فناوري و تحقیقات كاربردي در صنعت 
برق اهداف اصلــی در جهت راه اندازي و ارتقــاي واحد تحقیق 
و توسعه در شــركت هاي عضو ســندیكاي برق ایران را شامل 
توســعه و تكمیل چرخه ایده تا بازار، تحقق اقتصاد مقاومتي در 
صنعت برق و انرژي كشور و متناسب با محورهای عدالت بنیاني، 
دانش بنیاني، مردمي بودن در راســتای استفاده از امكانات بخش 
خصوصي، درون زایی توسعه در سطح کشور و برون گرایی آن با 

نگاه به صادرات و اكتساب فناوري ذکر کرد. 
وی همچنیــن اهمیــت اهدافی را همچــون توســعه صادرات 
محصوالت منتــج از تحقیقات، توســعه و ارتقــاي خدمات و 
محصوالت تولیدی، توسعه كسب و كارهاي نوین و به موازات آن 
جذب مشاركت حداكثري صنعت داخل در توسعه فناوري هاي 

نوین این بخش یادآور شد. 
معاون دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو در 
ادامه ضمن تاکید بر لزوم دســتیابی به فهمی مشترک در تعیین و 
تعریف فعالیت های تحقیق و توسعه تصریح کرد: وجود عناصر 
نوآوري، هدف خاص و نتیجه جدید در یك تحقیق از مهمترین 
عوامل بوده و بنابراین اســتناد صرف به كلمه تحقیق یا پژوهش 
در عنــوان فعالیت ها، نمي تواند معیار قطعي براي محاســبه آن 

فعالیت ها به عنوان فعالیت تحقیق و توسعه باشد. 
وی بر همین اساس به طبقه بندی مدون فعالیت هایی پرداخت که 
انتخاب آن ها با عنوان تحقیق  توسعه با ابهام همراه بوده و می تواند 
در هریک از بخش های آموزش و کارآموزی، امور اداری و سایر 
فعالیت های پشتیبانی فعالیت های علمی و فنی مرتبط و یا حتی 

صنعتی نمونه های متفاوتی از آن را مشاهده کرد.
احمدی زاده در توضیح فناوری های مورد نیاز و ســبد پروژه آن 
را در سه دسته بلند  ، میان وكوتاه مدت تقسیم بندی کرد و به ارائه 
تعریف دقیقی از پروژه تحقیقاتي قابل تجاري ســازی به عنوان 
پروژه هایــی با نتایج دارای کاربرد مســتقیم درصنعت پرداخت 
که از جمله این کاربردها می توان به مجموعه اقدامات ســاخت، 
جایگزیني، اصالح قطعــات، تجهیزات، ماشــین آالت و مواد 
مصرفي در کنار جذب، بومي سازي، نوآوري و توسعه فناوري و 
به موازات آن بهینه سازي فرایند هاي موجود و افزایش بهره وري با 

تاكید بر جذب فناوري هاي پیشرفته اشاره داشت.
همچنین طراحي و توســعه محصوالت تولیدي جدید، افزایش 

گــزارش
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سهم مواد و منابع داخلي در تولید، به عالوه كاهش قیمت تمام شده 
و مواد اولیه تولید در کنار تولیــد نرم افزار هاي كاربردي جدید و 
توسعه دیگر خدمات فني نوین از دیگر زمینه های کاربردی چنین 

پروژه هایی ذکر شد.
معاون دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو در 
ادامه از  امکان بهره مندی از ظرفیت های پژوهشگاه نیرو به عنوان 
یکی از مســیرهای تامین هزینه هاي مورد نیاز بــراي راه اندازي 
یا ارتقاي واحد تحقیق و توســعه شــركت ها یاد کرد که به کمک 
پتانسیل های قانونی این امر از جمله قانون و برنامه توسعه تولید 
محصوالت دانش بنیان و قانون رفــع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقاي نظام مالي كشــور  به همراه آیین نامه هاي اجرایي مربوطه 

امکان پذیر خواهد بود. 
 وی همچنیــن صندوق های حمایتی چون صنــدوق پژوهش و 
فناوري صنعت بــرق و انرژي، صندوق نوآوري و شــكوفایي، 
صندوق حما یــت از تحقیقات توســعه صنایــع الکترونیک را 
مورد اشاره قرار داد و ســرمایه گذاري بخش خصوصي در قالب 
مشاركت مدني، سرمایه گذاري ریســك پذیر )VC( و... را در 
زمره روش های بهره مندی از این صندوق ها عنوان کرد و در پایان 
پیشنهاداتی چون تامین هزینه تست محصوالت به صورت وام 
ریسك پذیر، پوشش ریســك فاز تحقیقاتي پروژه هاي توسعه 

درون زا و پوشش ریسك تجاري شدن فناوري را ارائه داد.

ایجاد دوازده گونه شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر
فتحعلی دیگر سخنران این پانل بود که ضمن بیان تاریخچه و مبانی 
شروع به کار مجدد صندوق پژوهش و فناوری شیوه های حمایت 
صندوق فعالیت های جاری و آتی آن را تبیین کرد. وی همچنین 
از طرح ریــزی ایجاد دوازده گونه شــرکت های ســرمایه گذاری 
ریسک پذیر و همکاری با سایر نهادها چون بانک قرض الحسنه 
رسالت و بانک پاسارگاد )شرکت شناسا- پیشگامان امین سرمایه 

پاسارگاد( خبر داد.
 در بخش دیگری از این نشســت دکتر اسدی معاون پژوهش و 
آموزش ســندیکای صنعت برق ایران در راستای بررسی نیازها، 
مشكالت و انتظارات بخش خصوصي در حوزه تحقیق و توسعه 
ابتدا به تقسیم بندی اعضای سندیکا به تفکیک زمینه فعالیتی آنان 
پرداخت و در ادامه مواردی چون عدم دسترسی به منابع انسانی با 
زمینه های تخصصی مورد نیاز، نبود تجهیزات فنی و آزمایشگاهی 
در کنار فقدان شبکه های ارتباطی موثر داخلی و خارجی عالوه بر 
مشــکالت مالی و هزینه ای و در راس آن مقررات و قوانین غیر 

حمایت گر از اهم مسائل مبتالبه این دسته از فعالیت ها ذکر کرد. 

تعیین سهم  بخش تحقیق و توسعه صنعت برق در برنامه ششم 
برگزاری پانلی تخصصی با حضور جمیع سخنرانان این نشست 
به همراه مسعود ســعادتی عضو هیات رییسه ســندیکا از دیگر 
بخش های برنامه این جلسه بود که پیش از آن سخنرانی کوتاهی 
توســط محســن مرجان مهر ارائه شــد که در آن ضرورت های 
روی آوری صنعت برق کشــور به تقویت فعالیت های تحقیق و 
توســعه و پیش بینی های صورت گرفته جهت تخصیص بودجه 
و ســرمایه یک تا 6 درصدی از ابتدا تا پایان برنامه ششم توسعه 
به بخش تحقیق و توسعه مورد اشــاره قرار گرفت. براین اساس 

به گفته این مقام مسئول از مجموع گردش مالی ساالنه 14000 
میلیارد تومانی این صنعت از محل فروش برق به مشترکین سهم 
هزینه های پیش بینی شــده  برای بخش تحقیق و توســعه بالغ بر 
ساالنه 140 الی 1000 میلیارد تومان در طی برنامه ششم توسعه 

برآورد شده است.
مرجان مهر در ابتدای ســخنان خود صنعت برق کشور را صنعتی 
پیشرو خواند اما همزمان خاطر نشان ساخت: اگر این صنعت به 
فکر ارتقاء و تغییر نگرش خود در ورود فناوری های جدید نیفتد 
به زودی به سرنوشت صنایعی چون خودروسازی دچار می شود و 
یا در عدم توان رقابت پذیری با شرکت های بین المللی چاره ای جز 

اینکه شرکت های مرتبط را تعطیل ببیند نخواهد داشت.
وی با بیان این مطلب به پتانســیل های موجود در پژوهشــگاه 
جهت گســترش بحث های آینده پژوهی، سیاست پژوهی و رصد 
فناوری های نوین اشــاره داشــت و حمایت های پژوهشــگاه از 
شرکت ها را مطابق گفته های تبیین شده در این نشست به دو دسته 
حمایت های ساختاریافته دولتی ویا در قالب تامین مالی بخشی 
از هزینه های تحقیق و توســعه  و پوشش ریسک این فعالیت ها 
تقسیم بندی کرد و از استقبال پژوهشگاه نیرو از هرگونه پیشنهاد 

سازنده برای نیل به این اهداف سخن گفت.

طی این پانل دکتر قاضی زاده در رابطه با انواع پوشــش ریسک 
نوآوراِن ایرانــی در زنجیره تحقیق تا کاربــرد، مطالبی را عنوان 
داشت که براســاس آن تمام بخش های این زنجیره از پژوهشگر 
فناور ایرانی تــا تولیدکننده و ارائه کننده خدمات، ســرمایه گذار 
و در نهایــت بهره بردار به ترتیب واجد تامین هزینه های تســت 
محصوالت جدید به صورت وام ریســک پذیر، پوشش ریسک 
تحقیق و توســعه به شــکل تامین هزینه های محققین و بخشی 
از ســایر هزینه ها درصــورت عدم موفقیت تجــاری، همچنین 
به کارگیری آزمایشی محصوالت جدید و نهایتا پوشش ریسک 
خریدار در عرضه اولیه محصوالت جدید و سرمایه گذاری مبتنی 

بر آن خواهند بود. 

پیشنهاد خوشه بندی هسته های تحقیق و توسعه در شرکت ها
پایان بخش این نشســت طرح ســواالت از ســوی حضار بود 
که در خــالل آن موضوعاتی چــون معرفی مرجع مناســب در 

مرحله تجاری سازی برای طرح های پژوهشی، چگونگی تنظیم 
ســازوکاری به منظور ارائه مســائل تک تک شرکت های فعال 
دانش بنیــان و اشــاره به نقص یا دســت وپاگیر بــودن قوانین و 
مقرارات و لزوم محوریت و ارجحیت بخشــیدن به فعالیت های 
تحقیق و توسعه در خصوص بخشــودگی های مالیاتی به ترتیب 
توســط غالمرضا ناصح پیشکســوت صنعت برق کشــور، ....
رفیعی... و اصغر بارزی مدیرعامل شرکت قشم ولتاژ مطرح شد 
که مورد آخر با ارجاع به ماده 4 قانون رفع موانع تولید مورد پاسخ 

قرار گرفت. 
مطابق با این ماده قانونــی به دولت اجازه داده می شــود از محل 
اعتبارات بودجه های سنواتی تا 50 درصد آن بخش از هزینه های 
تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستي را که منجر به کسب 
حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صالح 
داخلی یا بین المللی شده است، به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا 

پروانه بهره برداری کمک کند.
همچنین پیشــنهاداتی مبنی بر ایجاد پیشــخوانی با حضور چند 
کارشناس جهت راهنمایی به حوزه مربوطه برای هر مورد رجوع، 
لزوم اتصال پژوهشگاه نیرو با ســایر پژوهشگاه ها اعم از پلیمر 
و نفت به منظور رفــع نیاز تحقیقاتــی و فناورانه صنایعی چون 

یراق سازی مطرح شد.
عالوه بر این طرحی مبنی بر خوشــه بندی هســته های تحقیق و 
توسعه در شرکت های مختلف بر اســاس مشتریان محصوالت 
و خدمات مربوطه توســط حمیدرضا هوبخت نماینده شــرکت 
توان ره صنعت پیشــنهاد شــد که مطابــق آن در هر خوشــه نیز 
زیرخوشه هایی برحسب موضوع تحت پژوهش شامل محصول 
و یا سیســتم قابل ارائه به مشــتری تعریف می شود و هسته های 
تحقیق و توســعه به فراخور فعالیت های تحقیقاتــی در هر زیر 
خوشه طبقه بندی می شوند. عالوه بر این ایجاد ساختار سازمانی 
مناسب در پژوهشگاه نیرو جهت مدیریت پروژه ها و حمایت از 
فعالیت های تحقیقاتی در هر خوشه در کنار  ایجاد امکانات آزمون 
و صحه گذاری با در نظر گرفتن مقتضیات و نیازهای هر خوشــه 
همراه با مزایای هر کدام از این اقدامات مورد پیشنهاد قرار گرفت 
که ضمن استقبال اعضای پنل مقرر شد سازوکاری جهت طرح و 

تدوین دقیق تمامی پیشنهادها در نظر گرفته شود. 

گــزارش
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ســندیکای صنعت برق اصفهان روز سه شنبه 
پنجم مردادماه ســال جاری اقــدام به برگزاری 
نشســتی مطبوعاتی بــا موضوع مشــکالت 
کسب وکار در پسابرجام با محوریت مالیات و 

بیمه های تامین اجتماعی کرد.
در این نشست که با حضور نمایندگانی از بیش 
از ده رســانه مرتبط اقتصادی و صنعتی اعم از 
خبرگزاری ها تسنیم، ایسنا، ایلنا و روزنامه های 
دنیــای اقتصاد، نســل فردا، اصفهــان امروز و 
زاینــده رود به همــراه ماهنامه نوســان برگزار 
می شد، اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق اصفهان بــه بیان اهم مســائل پیش روی 
صنعت برق اســتان در خصــوص موضوعات 

مالیاتی و بیمه پرداختند. 
الزم به ذکر اســت ســندیکای صنعــت برق 
اصفهان با 46 عضو یکی از ســه شــعبه استانی 

سندیکای صنعت برق ایران است.

بدهی30هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو 
و بی رغبتی سرمایه گذاران 

در ابتدای این نشســت علی صفرنوراله رییس 
هیات مدیره ســندیکای صنعت برق اســتان 

اصفهان ضمــن خوش آمد گویی بــه اصحاب 
رسانه به معرفی سندیکا پرداخت و مشکالت 
فعلی صنعت بــرق را در 6 محــور کمبود کار، 
مشکالت سرمایه گذاری خارجی، بیمه، مالیات، 
تامین مالی و عدم بازگشت به موقع مطالبات از 
ســوی کارفرمایان دولتی خالصه کرد. وی در 
ادامه خواستار اجرای دقیق قوانین شد و اعمال 

هرگونه سلیقه در اجرای آن را تقبیح کرد.
رییس هیــات مدیره ســندیکای صنعت برق 
اســتان اصفهان میزان بدهــی وزارت نیرو به 
پیمانکاران و شرکت های خصوصی برق را30 
هزار میلیارد تومان برآورد کرد و اظهار داشت: 
متاســفانه اغلب اعضای این ســندیکا به دلیل 
مشکالت بسیاری بیکار و در مرز ورشکستگی 
هستند و طلب کار بودن از دولت و شرکت های 
نیمه دولتی، مراوده ضعیف بــا بانک ها و عدم 
رغبت ســرمایه گذاران در این حــوزه از جمله 
مهمترین مشــکالت ســندیکای برق اصفهان 

است.
صفرنورالــه تصریح کرد: یکــی از دغدغه های 
همــه روزه اعضای ســندیکای بــرق اصفهان 
موضوع مالیــات و بیمه های تامین اجتماعی و 

عدم شفافیت و اجرای قوانین مالیاتی است.
وی با انتقاد بر اینکه قوانین مالیاتی در کشــور 
به صورت ســلیقه ای اعمال می شود، تصریح 
کرد: ثبــات نداشــتن برخی قوانیــن و صدور 
بخشــنامه های متعدد از دیگر چالش های این 

صنعت است.
به گفته رییس هیات مدیره ســندیکای صنعت 
برق استان اصفهان برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی، به تثبیت قوانین نیاز داریم تا اعتماد و 
اطمینان آنها جلب شود. وی ایجاد زیرساخت 
الزم و اصالح برخی قوانین در حوزه کســب 
و کار را راهــکار خروج از رکــود عنوان کرد و 
گفت: اعضای ســندیکای صنعت بــرق ایران 
پیشــنهاداتی از جمله ایجاد معاونت انرژی در 
نهاد ریاســت جمهوری برای خروج از رکود به 
مسئوالن کشور ارائه داده اند که در جلسه هیات 

دولت رای نیاورد.
صفرنوراله همچنین با اشــاره به اینکه در سایر 
اســتان ها برای اجــرای پروژه هــا اولویت با 
شــرکت های محلی اســت، گفت: متاسفانه در 
اســتان اصفهان اغلب قراردادهای پیمانکاری 
برق با تهران بســته می شــود و حتی امتیازات 

بیشتری برای آن ها قائل هستند.
وی با اشــاره به اینکه 10 ســال پیش به دلیل 
ارتبــاط راحتی که بــا کشــورهای خارجی و 
بانک های معتبر بین المللی داشتیم وضعیت مان 
به مراتب بهتر از حال حاضر بود، افزود: متاسفانه 
بعد از تحریم ها تمام ارتباط هایمان قطع شد در 
حالی که این ارتباطات برای صادرات بســیار 

مهم است.
صفرنوراله افزود: بازســازی تخریب هایی که 
در زمان اعمال تحریم ها صورت گرفته، بسیار 
زمانبر است و نباید انتظار داشته باشیم تغییرات 
زیادی در زمــان کوتاهی به وجــود آید. وی با 
بیان اینکه دوره پســابرجام باعث گشــایش و 
ایجاد فضای خوبی برای برقراری مجدد روابط 
اقتصادی با خارج کشــور شــده است، گفت: 
اما این کار به زمان نیــاز دارد زیرا هنوز برخی 
شــرکت ها و بانک های بزرگ دنیا به این باور 

نرسیده اند که می توانند با ما کار کنند.
رییس هیات مدیــره ســندیکای صنعت برق 
اســتان اصفهان میزان بدهــی وزارت نیرو به 
پیمانکاران و شــرکت های خصوصی در ســه 
سال گذشــته را حدود 20 هزار میلیارد تومان 
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اعالم کرد و گفت: این رقم اکنون به 30 هزار 
میلیارد تومان رسیده در نتیجه مطالبات بخش 

خصوصی افزایش یافته است.
وی اظهار داشــت: کشورهای هدف صادرات 
ما در حال حاضر افغانســتان، عراق، سوریه، 
ارمنستان، کشورهای مستقل مشترک المنافع 

)CIS(  و کشورهای آفریقایی هستند.
صفرنوراله درباره ورود فنــاوری های جدید 
صنعت برق به کشور گفت: ما در صنعت برق 
چندان از فناوری های روز جهان عقب نیستیم 
اما برای ورود آن بایــد از دو راه اقدام کنیم که 
شامل خرید مجوز از شرکت خارجی یا سرمایه 
گذاری شــرکت خارجی در داخل کشــورمان 

است.
وی رتبه کنونی کشور ایران در زمینه سرمایه 
گــذاری خارجــی را هفت اعالم کــرد و بیان 
داشت: این رتبه خوبی نیست و باید اقدامات 
بیشتری برای ایجاد زیرساخت ها انجام شود. 
به گفته رییس هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق استان اصفهان، اکنون شرکت های زیادی 
از کشــورمان در حال مذاکره با شــرکت های 
خارجی و خرید مجوز برای ورود فناوری های 

نو هستند.

علــی صفرنوراله خاطر نشــان ســاخت: تنها 
محلی که برای صنایع کوچک و متوسط استان 
اصفهان حرکتی انجــام داده، اتــاق بازرگانی 
اصفهان است به این ترتیب که صنایع کوچک 
و متوسط از طریق سیستم SPX به شرکت های 
کوچک و متوسط دنیا متصل شدند. وی بیان 
اینکه 80 درصد از اعضای سندیکای صنعت 
برق، شــرکت های کوچک و متوسط هستند 

خواهان حمایت بیشتر دولت از آن ها شد.

نگاه نامادری به صنعت برق
در ادامه این نشســت مطبوعاتی تقی عمادی 
دیگر عضــو هیات مدیره ســندیکای صنعت 
برق اصفهان گفت: با وجودی که برق از صنایع 
زیرساختی و مادر کشور است اما به این صنعت 
به چشــم نامادری نگاه می شــود. وی در جمع 
خبرنگاران بــا تاکید بر اینکه بــرق از صنایع 

زیرساختی و مادر کشور است باید به آن توجه 
بیشتری شــود، انتقاد کرد: اما متاسفانه به این 

صنعت به چشم نامادری نگاه می شود.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر توســعه 
دراین حوزه محدود شده و گذران امور صنعت 
برق با مشکل جدی روبرو است، افزود: ایجاد 
فضای مناسب کســب  و  کار با مقررات حاکم 
بر جامعه امکان پذیر نیست و ثبات رویه برای 
ترغیب ســرمایه گذاران خارجی بــرای ورود 
به کشــور وجود ندارد. وی در این خصوص با 
ارجاع به تجربه ای شــخصی عنوان داشت: از 
یک ســرمایه گذار عرب دلیل عدم رغبت وی 
به سرمایه گذاری در ایران را پرسیدم که گفت 
بانک مرکزی کشورمان در سال یک بخشنامه 
ابالغ می کند ولی در ایــران نزدیک به 50 تا 

100 بخشنامه.
عمادی با بیان اینکه ایجاد فضای کسب و کار 

یکــی از دغدغه های اصلی صاحبــان صنایع 
اســت، گفت: با وجود مقرراتی کــه اکنون بر 
جامعه حاکم اســت امکان انجام این امر وجود 

ندارد.
در ادامــه احمدرضا صافی خزانــه دار و عضو 
هیات مدیره ســندیکای صنعت برق اســتان 
اصفهان نیز با اشــاره به اینکه شبکه برق کشور 
هر ســاله به رشــد 10 درصدی تجهیزات نیاز 
دارد، افزود: متاسفانه در سال های اخیر به دلیل 
بودجه اندک وزارت نیرو، محدودیت هایی در 

تعریف پروژه ها بوجود آمده است.
احمدرضا صافی بیان داشت: روال ایجاد شده 
در واگــذاری پروژه هــای وزارت نیرو و عدم 
تخصیص اعتبارات باعث شده که شرکت های 
معتبر کنار زده شوند. ظاهرا تخصیص بودجه ها 
تقریبا برابر ســال گذشته اســت در حالی که 

هزینه ها 10 تا 15 درصد افزایش یافته است.
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وی گفت: روند پرداختی های دولت به این گونه 
است که ابتدا حقوق کارمندان پرداخت می شود 
و در صورتی که بودجه ای باقی ماند به معوقات 

تولیدکنندگان اختصاص داده می شود.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق استان 
اصفهان گفت: شرکتی می تواند چاالکی داشته 
باشــد و به ســراغ صادرات برود که بــه غیر از 
تسهیالت بانکی و بیمه ای حداقل منابع خودش 

آزاد باشد.
وی خاطرنشــان کرد: عــدم تامیــن بودجه و 
پرداخت به موقع مطالبات سبب شده کنندگان 
اصلی کار کنار گذاشــته شوند و صنعت برق به 
نوعی فلج شود، در همین راستا تخصیص بودجه 
به شرکت ها تقریبا برابر سال گذشته است این 
در حالی اســت که هزینه ها 10 تــا 15 درصد 

افزایش داشته است.
حمید فاضل عضو هیات مدیره ســندیکا برق 
اصفهــان با تاکید بــر ضرورت بهبــود فضای 
کســب و کار در دوران رکود، بیان داشت: این 
صنعــت در بحث بیمــه و تامیــن اجتماعی با 
مشکالت بسیاری از جمله عدم شفافیت قانون 

و عدم وحدت رویه روبرو است.
عباس علی کثیری نایب رییــس هیات مدیره 
ســندیکای صنعت بــرق اصفهان نیــز با بیان 
اینکــه در حــال حاضــر اغلب شــرکت ها در 
شــهرک های صنعتی با حداقل ظرفیت تولید 
خود کار می کنند، بیان داشت: یکی از مشکالت 
شــرکتهای عضو ســندیکای برق اصفهان این 
اســت که طرف های قرارداد این قشر دولت و 

دولتی ها هستند.
کثیری با  اشــاره به این مطلب که عدم توانایی 
شــرکت ها برای پرداخت بیمه، مالیات و جرائم 
آن هــا از دیگر مشــکالت این حوزه به شــمار 
مــی رود، افزود: اگــر این شــرکت ها نتوانند به 

تعهدات خود عمل کنند جریمه می شــوند ولی 
زمانی که دولت مطالبــات را با تاخیر پرداخت 
میکند هیچ جریمه ای برای خود در نظر نمی گیرد. 
وی ابراز امیدواری کرد تغییر قوانین در کشور 

سبب بازگشت به فضای عادی گذشته شود.
صالحی، عضو دیگر این ســندیکا نیز از دولت 
خواســت تا راهکارهایــی را برای خــروج از 
رکود اقتصادی اتخاذ کند و در شــرایط موجود 
تسهیالت بیشتری را در زمینه مالیات در نظر 

بگیرد.

نامعادله پرداخــت مالیــات و دریافت 
بودجه در صنعت برق اصفهان

در بخش دیگری از این نشست مهدی مسائلی 
عضو هیأت مدیره و دبیر سندیکای صنعت برق 
اصفهان گفت: در شــرایط رکود اقتصادی و با 
لحاظ پارادایم اقتصاد مقاومتی انتظار می رفت 
که اول عدالت مالیاتی حاکم می شد. وی عدالت 
مالیاتی را شامل دو بخش دانسته و افزود:  اوال 
پرداخت مالیات توسط همه فعاالن اقتصادی و 
ثانیا اینکه پرداخت مالیات هر فعال اقتصادی 
به ســهم و درآمد خود و توام با انعطاف پذیری 
بیشــتر و مدارا در این باره کــه هیچکدام انجام 
نشــده اســت؛ چرا که در بعد عدالــت مالیاتی 
اصنــاف و برخی از فعــاالن اقتصادی حقیقی 
و حقوقی بــه جرگه پرداخت کننــدگان واقعی 
مالیات نپیوسته اند و انعطاف نیز به دلیل اینکه 
سهم قابل توجهی از تامین بودجه عمومی دولت 

بر دوش مالیات است، احساس نمی شود. 
مسائلی در ادامه اظهار داشــت: بیمه و مالیات 
یارانه های بخش خصوصی به حاکمیت هستند 
که در مقابل پرداخت آن ها تامین بستر مناسب 
و باثبات کســب و کار بــرای بخش خصوصی 
از ســوی حاکمیت انتظار مــی رود که این مهم 

در بیش از یک دهه گذشــته دور از دســترس 
بوده اســت، حال آنکه نباید فراموش کرد شعار 
خصوصی سازی سال ها است در این کشور بیان 

می شود.
دبیر ســندیکای صنعت برق اصفهــان با بیان 
اینکه نگاه های مالیاتی در استان اصفهان بسیار 
متفاوت تر از سایر اســتان ها است تاکید کرد: 
وحدت رویه ای در دریافت مالیات مشــاهده 
نمی شود و این خود از موارد عدم تحقق عدالت 
مالیاتی است. وی با اشــاره به رتبه دوم یا سوم 
اســتان اصفهان در کشــور در زمینه پرداخت 
مالیات خاطر نشان ساخت: این در حالی است 
که اســتان در اخذ بودجه رتبه آخر در کشــور 
را دارد که این مســائل موجب شــده با توجه به 
فشــارهای مالیاتی به  ویژه مالیــات بر ارزش 
افزوده، بسیاری از شرکت ها از اصفهان خارج 
شــوند و به جــای اینکه زمینه ای بــرای جذب 
آن ها باشیم متاســفانه زمینه-های دفع آن ها و 

سرمایه های مربوطه فراهم آمده است.
مسائلی با اشــاره به برگزاری چندین جلسه با 
مسئولین مالیاتی کشور توسط سندیکای برق 
ایران طی یک سال گذشــته، گفت: سندیکای 
بــرق اصفهان خواســتار اجرایی شــدن موارد 
مطروحه اســت. وی با بیان آنکــه طبق قانون 
اساســی اصل بر برائت اســت، بیان داشــت: 
متاســفانه عکس این موضوع در برخوردهای 

مالیاتی صورت می پذیرد.
این مقام مسئول در سندیکای اصفهان با تاکید 
بر اینکه برق به عنــوان صنعتی محوری امروز 
با مشکالت بســیاری روبرو اســت، تصریح 
کرد: بخشــی از این مشــکالت بــه مدیریت 
کالن حاکمیتی، فقدان قوانین و عدم اجرای آن 
بازمی گردد، برخی مشکالت در سطح وزارت 
نیرو، توانیر و دســتگاه های اجرایی اســت؛ اما 

برخی مشــکالت نظیر بیمه و مالیات عمومی 
هستند و با تداوم این مسائل در آینده ای نزدیک 
شاهد بیکاری های مشــهودی در صنعت برق 
خواهیم بود که می تواند آثار اجتماعی نامطلوبی 

را به همراه داشته باشد.
دبیر سندیکای برق اصفهان در ادمه مطالب خود 
پیرامون موضوع برجام و آثار آن خاطرنشــان 
ســاخت: ثمره برجام برای کســب وکار بخش 
خصوصی واقعــی، حداقل ثبات بازار اســت 
که خود مهمترین شــرایط ایجاد رونق خواهد 
بود. وی همچنین آثار عملی و شــاخص برجام 
را ترمــزی برای افزایش تحریم ها برشــمرد و 
اعالم کرد: با برجام آشکار شد که مشکالت و 
اختالفات داخلی و فقدان یک دستی و وحدت 

سیاسی در کشور در عمل وجود ندارد.
مسایلی در پایان برجام را رخداد قابل توجهی 
در تاریخ 38 ســاله انقالب ایران دانســت که 
پس از 12 سال در ســال 1394 جوانه زد، اما 
تندبادهایی از داخل و خارج وزیدن گرفت که 
رشــد آن را کند کرده و نتایج و آثار درخشــان 
آن را با تاخیر مواجه ساخته است. وی خطرات 
مواجهه با انحصارگرایی و انحصارطلبی داخلی 
و خارجی را نیز در دوران پسابرجام برشمرد و 
تاکید کرد: در دوران پسابرجام و شرایط رکودی 
فعلی بایستی شــرکت های کوچک و متوسط 
را حمایــت کرد؛ چراکــه در برابــر مخاطرات 
احتمالی بسیار آسیب پذیرتر هستند و نابودی 
شرکت های کوچک و متوسط نتایج اجتماعی 

مناسبی برای جامعه به همراه نخواهد داشت.
الزم به ذکر اســت گزارش فوق بــا اقتباس از 
گزارش پایگاه خبری تحلیلــی اقتصاد بازار و 
دیگر مراجع خبری بازتاب دهنده این نشست 

مطبوعاتی تنظیم شده است. 
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دورهمی برقی ها در میهامنی افطار سندیکا
گزارشی از ضیافت افطار سندیکا

مراسم افطاری سندیکای صنعت برق ایران دوازدهم تیرماه 
مصادف با بیست و ششــمین روز از ماه مبارک رمضان با 
حضور مدیران ارشــد و دســت اندرکاران صنعت برق و 
انرژی کشور با همراهی اعضای ســندیکا در محل سالن 

پذیرایی نیروگاه طرشت برگزار شد. 
هوشــنگ فالحتیان که یکــی از میهمانان این نشســت 
صمیمانه فعاالن صنعت برق بود، در آغاز این مراســم و 
پیش از اذان مغرب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
برای میهمانان این مراسم ابراز امیدواری کرد در پرتو چنین 
نشست هایی در ایام مبارک، خداوند به وزارت نیرو توفیق 
انجام بهتر وظایف در این شرایط دشوار را عنایت کرده و 
فضای کسب و کار فعاالن بخش خصوصی صنعت برق را 

نیز بهبود دهد. 
معاون برق وزیر نیرو بااشاره به اینکه به دلیل کاهش قیمت 
نفت و به تبع آن کاهــش پروژه های اجرایــی در یکی دو 
سال اخیر مشکالت اقتصادی تشدید شده است، گفت: با 
توجه به بازخوردهایی که از طریق سندیکای صنعت برق 
دریافت داشته ام سعی می کنم امشب گزارش مختصری به 

فعاالن بخش خصوصی صنعت برق ارائه کنم.
وی گفت: در یکی دو روز اخیر پیک بار مصرف برق حدود 

50 هزار و 950 مگاوات بوده اســت که این عدد در سال 
گذشته حدود 50 هزار و 177 مگاوات بود. البته ما در سال 
گذشته صادرات را محدود کردیم اما در سال جاری حدود 
400 ـ 300 هزار مگاوات صادرات داشته ایم. خوشبختانه 
تاکنون شرایط را به خوبی ســپری کرده ایم و امیدوارم در 
روزهای آتی نیز باوجود اینکه پیش بینی کرده ایم پیک بار 

از 52 هزار مگاوات بگذرد، خاموشی نداشته باشیم.
فالحتیان افزود: این موفقیت در حالی اســت که در حوزه 
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف دچار کمبودهایی 
بوده ایــم؛ ولی تــالش همه ما مبتنــی بر این بــود که هم 
زیرســاخت های تولید را متناســب با نیاز افزایش دهیم 
و هم شــبکه انتقال و توزیع را گسترش دهیم. خوشبختانه 
علی رغم کمبودهای مالی شرایط در حد قابل قبولی پیش 

می رود.
این مقام مسئول تصریح کرد: آنچه به فضای کسب و کار 
فعاالن بخش خصوصــی برمی گردد این اســت که ما در 
حال حاضر بیش از آنکه بــه بدهی های خود به این بخش 
فکر کنیم، در این اندیشه هســتیم که آنها کار داشته باشند 
و کارگاه های آنان فعال باشد. مهم این است که فعالیت ها 
ادامه یافته و اشتغال کنونی حفظ شده و حتی افزایش یابد. 

معــاون برق و انــرژی وزارت نیرو با بیــان اینکه باتوجه 
به کمبود نقدینگــی و کاهش درآمدهــای دولت چاره ای 
نداریم به ســوی منابع خارجی برویم، اظهار کرد: دوستان 
بعضا درخصوص اینکه منابع مالی خارجی ممکن اســت 
ســازندگان داخلی را با چالش هایی مواجــه کند به ما نقد 
می کنند اما ســعی مــا بر این اســت که در ایــن برنامه ها 
ســازندگان داخلی حتما حضور داشته باشند؛ کمااینکه در 
مناقصه پســت های فوق توزیع و انتقال که اکنون درحال 
برگزاری بوده و مناقصه بسته نخست آن که حاوی حدود 
60 ایستگاه 132 و 63 کیلوولت بود انجام شد، از حدود 
18 یا 19 شرکتی که درنهایت در لیست قرار گرفته و اسناد 
را تحویل گرفتند، حدود 14 شرکت دارای شرکای ایرانی 
هســتند که درطول سالیان گذشــته در صنعت برق فعال 

بوده اند.
وی ادامــه داد: خواهش ما این اســت کــه عزیزان بخش 
خصوصی حتما مناقصات را جــدی گرفته و تالش کنند 
با مشــارکت های خارجی و آوردن فاینانس های خارجی 
به صورت جدی در این مناقصات شــرکت کنند. مناقصه 
312 پست فوق توزیع شــامل 5 بسته بود که من اخیرا از 
همکاران خود درخواست کردم تا اســناد 4 بسته دیگر را 
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توزیع کنند و خوشــبختانه ضمن گفت و گو با بعضی از دوستان 
در این نشست متوجه شدم اسناد به دست آنان رسیده است. ما در 
این مناقصات کامال جدی هستیم و امیدواریم باتوجه به شرایطی 
که در پساتحریم ایجاد شــده فعاالن بخش خصوصی بتوانند با 
مشارکت طرف های خارجی حضور موثر و موفقی در مناقصات 
داشته باشند. بدون شک آوردن منابع خارجی به ایران در شرایط 

کنونی می تواند فضای کسب و کار داخلی را بهبود دهد. 
فالحتیان اضافه کرد: من همچنین از همکاران خود در شرکت 
توانیر درخواست کردم بسته هایی را برای اجرای خطوط انتقال 
برق 400، 230، 132 و 63 کیلوولت هم آماده کنند تا بتوانیم 
مناقصاتی را به صورت وســیع و فراگیر و در سطح بین المللی 
برگزار کنیم. ما می دانیم ســازندگان داخلی در سطح صددرصد 
خودکفا هســتند و امید داریم آنها بتواننــد با فضای جدیدی که 
ایجاد شده اســت از منابع خارجی استفاده کرده و فضای اجرای 
پروژه ها بهبود دهیم. ضمن اینکه امیدواریم در این فضا بتوانیم 

نسبت به تامین برق مطمئن و پایدار برای سال های آینده اقدام 
کنیم. 

وی درخصــوص مســائل مربــوط به مشــکالت قــراردادی 
شــرکت هایی که قراردادهایی را با مجموعه شــرکت های برق 
منطقه ای، سازمان توسعه قبلی و شرکت های توزیع داشتند و بعد 
از وقوع تحریم با مشکالتی مواجه شدند، عنوان کرد: من شخصا 
چندین بار در جلسه شورای عالی فنی حاضر شده و سعی کردم 
برای این مشکالت راهکارهایی پیدا کنم. خوشبختانه در طول 
یکی دو سال گذشته بخش زیادی از این قراردادها تعیین تکلیف 
شده و درخصوص بخشــی از آنها نیز طی جلسه هفته گذشته در 
شــورای عالی فنی بســتری فراهم شــد تا به زودی مشکالت 
قراردادهــای بالتکلیف کنونی نیز تعیین تکلیف شــود. براین 
اســاس این قراردادها یا به صورت منطقی ادامه خواهد یافت یا 

بدون اینکه ضمانت نامه ها به اجرا گذاشته شود خاتمه یابد.
به گفته معاون بــرق و انرژی وزیر نیرو بنا بود از ابتدای ســال 

جاری سهم هدفمندی یارانه ها که حدود 2 هزار و 200 میلیارد 
تومان بود از دوش صنعت برق برداشــته شود و این موضوع در 
بودجه نیز دیده شده است. همچنین مقرر است به مساله اصالح 

تعرفه های برق نیز رسیدگی شود. 
هوشنگ فالحتیان خاطرنشان ســاخت: اراده دولت این است 
که در این راســتا کمک هایی کند و هفته گذشته نیز وزارت نیرو 
جلســه ای باحضور مسئولین دولت داشــت که طی آن مصوبه 

خوبی به دست آمد.
وی گفــت: امیدوار هســتیم بــه زودی بدهی هــای مربوط به 
نیروگاه های واگذارشــده به دولت منتقل شــود. همچنین قول 
داده شده برای حل مشکل پیمانکاران و فروشندگان برقی که از 
ما مطالباتی دارند، اســناد خزانه اســالمی به ما داده شود. ضمن 
اینکه بنا داریــم فعالیت های دیگری نیز انجام دهیم تا وضعیت 
اقتصادی بهتر شــده و این نگرانی که در بخش خصوصی وجود 

دارد به حداقل ممکن برسد.

گــزارش
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نگاهی به افق های صنعت برق در یازدهمین هامیش بین  املللی انرژی 

مراسم افتتاحیه یازدهمین همایش بین المللی 
انرژی دهم خردادماه با حضور حمید چیت چیان 
وزیر نیرو، هوشــنگ فالحتیان معــاون برق 
و انــرژی وزیر نیــرو، داود منظــور قائم مقام 
مدیرعامل شــرکت توانیر، اربان راسناک دبیر 
کل منشــور انرژی و جمعی از مدیران ارشد و 
متخصصان صنعت برق و انرژی و کشورهای 

خارجی در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در بخش نخست مراســم داود منظور به عنوان 
دبیر کمیته ملی انرژی و دبیــر همایش به ارائه 
گزارشی از این کنفرانس بین المللی پرداخت و 
هدف از برگزاری این همایش را هم اندیشی در 
جهت پاسخگویی موثر به تامین نیازهای انرژی 

در جهان دانست. 
وی افزود: در این کنفرانس نظرات کارشناسان 
بیش از 20 کشــور جهــان از جملــه آمریکا، 
آلمان، بلژیک، هند، فنالنــد و یونان در قالب 
میزگردهای تخصصی و با موضــوع ابزارهای 
تامین مالی، مرزهــای دانش بهره وری انرژی و 

چالش های انرژی برق آبی مورد نقد و بررسی 
قرار گرفت.

در یازدهمین همایش بین المللی انرژی از 500 
مقاله ارائه شــده، 46 مقاله به صورت شفاهی و 
180 مقالــه به صورت پوســتر در چهار محور 
پویایی های تامین مالی، پویایی های ساختارها 
و نهادها، پویایی های فنــاوری و پویایی های 
زیســت محیطی در بخش انرژی به مخاطبان 

ارائه شد.
پس از سخنان دبیر همایش، وزیر نیرو با بیان 
اینکه یازدهمیــن همایش بین المللی انرژی در 
شــرایطی متفاوت از گردهمایــی دهم برگزار 
می شــود و این شرایط متفاوت، کشــور را در 
آســتانه تحولی عظیــم در بخش انــرژی قرار 
داده اســت، اظهار داشــت: دالیل این تفاوت 
را می توان در دو مقوله مهم جســتجو کرد. اول 
 COP21 اینکه این همایش پس از برگزاری
در پاریس و تصویب دستور کار 2030 توسعه 
پایدار در چهل و هفتمین نشست سازمان ملل 

برگزار می شــود که طی آن کشورهای جهان از 
جمله ایران تعهدات قابل توجهی را در کاهش 
گازهای گلخانــه ای پذیرفته انــد. دوم اینکه با 
تصویــب و اجرای برجام، تحریم ها از کشــور 
ما برطرف شــده و ایران به عنوان کشوری مهم 
و تاثیرگــذار در عرصه بین المللی حضور یافته 

است. 
چیت چیان یکی از دالیل برگزاری این همایش 
بین المللی را توجه به محدودیت منابع کره زمین 
از جمله انرژی، آب، خاک و زیســت بوم های 
متنوع دانســت که به خاطر مصــرف بی رویه، 
بــا خطر بزرگــی مواجه شــده و اقــدام جامعه 
جهانی را می طلبد. وی با بیان این مطلب ابراز 
امیــدواری کرد با اتخاذ تصمیمــات آگاهانه و 
چاره اندیشــی های بخردانه به همراه تجربیات 

فرهیختگان بتوانیم روند جاری را تغییر دهیم. 
وی با بیان اینکه می توان از طریق مشارکت های 
منطقه ای و بین المللی و تغییر الگوهای مصرف 
می توان از رســیدن به نقطه بدون بازگشــت 

اجتناب کرد و زمینه رسیدن به توسعه پایدار را 
فراهم ساخت، عنوان کرد: دالیلی فراوانی سبب 
می شود تا دست به دست هم داده و در راستای 
حفاظت از این سیاره با مسئولیت های متفاوت 

اقدام کنیم. 
به گفتــه وزیر نیرو یکی از مســائل مشــترک 
موضوع تغییر اقلیم اســت که بــا منابع انرژی 
متداول جامعه بشــری ارتباط تنگاتنگی دارد. 
در نشســت پاریس دســتورالعمل های مورد 
نیــاز در زمینه کاهش گرمایــش جهانی توافق 
شده اســت. در این نشست ابزارهای مورد نیاز 
برای تامین منابع مالی، توسعه و انتقال فناور ی، 
ظرفیت ســازی، کاهش انتشار، تطابق با تغییر 
اقلیم، ارزیابی آســیب های وارده، شــفافیت 
اقدامات، ارائه حمایت های مورد نیاز و تسهیل 
ارتباط با تغییر اقلیم پیش بینی شده است و این 
امر نباید به موضوع انرژی محدود شود. منابعی 
مانند آب، خاک و ... نیز که مورد اهمیت بشــر 

هستند نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرند. 
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حمید چیت  چیان با اشــاره به اینکــه وزارت 
نیرو با احترام به اصل سازگاری محیط زیستی 
فعالیت ها، توســعه انرژی پاک و تجدیدپذیر 
و افزایش کارایی و بهــره وری در عرصه های 
آب، آبفا، برق و انرژی و با نگرش پیوند میان 
آب، انرژی و محیطزیست، مدیریت ریسک، 
استیفای نظام حقوق اجتماعی و نظارت عالیه 
بر آن، پایبندی به اصول توسعه پایدار و اهداف 
توسعه هزاره برنامه ریزی های وسیعی را انجام 
داده که در ســایت این وزارتخانه در دسترس 

همگان است. 
وی ادامــه داد: وزارت نیــرو اجــرای ارکان 
مدیریت ســبز، تالش برای تثبیت انتشــار 
گازهای گلخانه ای ناشــی از احتراق سوخت 
آن،  کاهــش  و  حرارتــی  نیروگاه هــای  در 
توســعه پارک های علم و فناوری انرژی های 
تجدیدپذیــر و پــاک، توســعه آموزش های 
بنیادین اصول توســعه پایــدار را در مقاطع 

تحصیلی مختلف با جدیت پیگیری می کند.
مقام عالــی وزارت نیرو با اشــاره به توافقات 
پاریس و همراهــی با جامعه جهانی برای یک 
فعالیت محیط زیستی منسجم و گسترده گفت: 

داوطلبانه تالش خواهیم کرد تا انتشار گازهای 
گلخانه ای کشور را به میزان 4 درصد با استفاده 
از منابع داخلی و افزون بر آن به میزان 8 درصد 
با دریافت انواع کمک های مالی، فنی، فناوری 
و ســرمایه ای از جهان کاهش دهیم که این امر 
نیازمند فراهم آوردن زیرساخت های متعددی 
است تا اجرای اقدامات را از سال 2020 میسر 

سازد. 
چیت چیان اضافه کرد: راهکارهای تک بعدی 
مانند امنیت آب یا انرژی نمی تواند پاســخی 
بهینه و کارآمد ارائه کند. لذا وزارت نیرو آماده 
همکاری های فناروری و عملی با طرف های 
خارجی اســت کــه این همکاری هــا منجر به 
افزایش آگاهی، دانش و بهبود شــیوه و روش 

اقدامات خواهد شد. 
وی در سخنان خود ایجاد و تشکیل یک بازار 
منطقه ای پیوند آب، انرژی و محیط زیست را 
پیشنهاد کرد و سپس به ارائه آمار و اطالعاتی 
از آنچه در دســتور کار ایــن وزارتخانه قرار 
دارد پرداختــه و گفــت: ظرفیــت تولید برق 
کشــور که اکنــون از مرز 74 هــزار مگاوات 
فراتر رفته است طی 10 سال آینده میزان 47 

تا 50 هزار مــگاوات دیگر نیز به این ظرفیت 
افزایش خواهد یافت که از این میزان افزایش 
هفت هــزار و 500 مگاوات بــه تولید برق از 
منابع تجدیدپذیر اختصاص دارد و بیش از 7 
هزار مگاوات دیگــر از افزودن بخش بخار به 
نیروگاه های گازی حاصل خواهد شــد. نتیجه 
هردو اقدام، کاهش قابل توجه انتشار گازهای 

گلخانه ای و آالینده ها خواهد بود. 
به گفته چیت چیان اکنون بیــش از 50 درصد 
نیروگاه های کشور توسط صنایع و پیمانکاران 
داخلی ساخته شــده است. در ســال جاری با 
شروع ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه سیکل 
ترکیبی جدید، فناوری ســاخت توربین های 
گازی کالس F بــه ایران منتقل خواهد شــد. 
به این ترتیــب راندمان نیروگاه های ســیکل 
ترکیبی جدید از 47 درصد کنونی به 58 درصد 
افزایش خواهد یافت که خود متضمن کاهش 
مصرف سوخت های فسیلی و درنتیجه کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای خواهد بود. 
این مقام مســئول در ادامه گفت: تا ســه سال 
قبــل حــدود 40 درصد از مصرف ســوخت 
نیروگاه هــای حرارتی کشــور با مــازوت و 

گازوئیل تامین می شــد. ســال گذشــته سهم 
گاز طبیعــی بــه بیــش از 81 درصد و ســهم 
سوخت های مایع به کمتر از 20 درصد رسید. 
مقرر اســت این روند همچنان ادامــه یابد تا 
مصرف ســوخت های مایع صرفا به شــرایط 

خاص و استثنایی محدود شود. 
وی با اشاره به اینکه مهمتر از اقدامات مذکور 
کاهش تلفات توزیع برق کشور است، تصریح 
کرد: در کمتر از دو ســال، تلفات کشور از 15 
درصد به 11 درصــد کاهش یافته و ما تالش 
خواهیم کرد با اقداماتی از قبیل ارتقاء فناوری 
ساخت ترانس های توزیع در مدت قابل قبولی 

این رقم را به حدود 8 درصد برسانیم.
به گفته وزیر نیرو پیاده سازی زیرساخت های 
پیشــرفته اندازه گیری و هوشمندسازی شبکه 
برای ایجاد امــکان مدیریت مصرف انرژی و 
امــکان بهره گیری بیشــتر از تولید پراکنده در 
دســتور کار وزارت نیرو اســت و طی 5 سال 
آینده بیش از 5 میلیون از 33 میلیون مشترک 

شبکه برق به این تجهیزات مجهز خواهند شد. 
وزیر نیــرو تاکید کرد: شــرایط جدیدی که از 
نظر سیاســی و بین المللی برای کشور فراهم 
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شده تاثیر بســزایی در وضعیت انرژی کشور 
و بازار بین المللی انرژی خواهد داشت. نیازی 
به توضیح نیست که ایران بزرگترین منابع گاز 
طبیعی را در اختیار دارد و با احتساب مجموع 
منابع گاز و نفت طبیعی ایران دارنده بزرگترین 
ذخایر انرژی فسیلی است. در مدت کمی که از 
برداشتن تحریم ها گذشته است، ایران توانسته 
ظرفیت صادرات نفت خام را به دو برابر ارتقا 
دهد. کشــور با داشــتن ظرفیت های صنعتی 
متنوع به ویژه در زمینــه انرژی می تواند نقش 

قابل توجهی را در منطقه ایفا کند. 
به گفته چیت چیان ایران از نظر منابع انسانی و 
نیروهای متخصص فنی و مهندسی چهارمین 
کشــور دنیاســت. همه امکانات ما باعث می 
شود ایران نقش قابل توجهی را از حیث تأمین 
انــرژی و کمک به ســایر کشــورها از جهت 
تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در جهان 

ایفا کند. 
وی در پایان ضمــن ابراز امیدواری از اینکه با 
حضور کارشناســان بین المللی زمینه تعاطی 
افکار حاصل شود، عنوان کرد: امید که بتوانیم 
در برنامه ریزی های آتی کشور مسیر صحیح 
توسعه پایدار را بیابیم و با کمک هم این راه را 

طی کنیم. 
در بخش بعدی مراســم افتتاحیــه یازدهمین 
همایش بین المللی انرژی اربان راسناک، دبیر 
کل منشــور انرژی به زبان انگلیســی به ایراد 
سخنان خود پرداخت. پس از سخنان دبیر کل 
منشور انرژی، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی با اعالم اینکه هم اینک ظرفیت نصب 

شده نیروگاهی ایران بیش از 74 هزار مگاوات 
اســت، گفت: 21/3 درصد از ایــن 74 هزار 
مگاوات به نیروگاه های بخار و 35 درصد آن 
به نیروگاه های گازی اختصاص دارد. همچنین 
25 درصد از این ظرفیت به نیروگاه های سیکل 
ترکیبــی و 15 درصد متعلق بــه نیروگاه های 
برق آبی اســت و بقیــه تولید برق ما توســط 
نیروگاه های دیزلی، اتمی، تجدیدپذیر و منابع 

تولید پراکنده صورت می گیرد. 
وی افزود: ظرفیت نیروگاه های ایران طی 10 
سال گذشته حدود 37 هزار مگاوات افزایش 
یافته و ایران طی این مدت توانســته اســت 
جایگاه خود را در میان کشــورهای جهان پیدا 
کند؛ به گونه ای که براســاس گزارش سازمان 
اطالعات انرژی امریکا جمهوری اســالمی 
ایران از نظر ظرفیت نصب شده نیروگاهی در 

جهان رتبه چهاردهم را دارا است. 
بــه گفتــه هوشــنگ فالحتیان کشــور چین 
بیشــترین ظرفیت نیروگاهی را دارا اســت و 
کشورهای امریکا و ژاپن به ترتیب در رده های 
دوم و ســوم قرار دارند. هند، روســیه، آلمان، 
کانادا، فرانسه، برزیل و ایتالیا هم به ترتیب در 
رده هــای چهارم تا دهم قرار گرفتــه اند. ایران 
پس از اســپانیا، انگلیس و کره جنوبی در رتبه 
چهاردهم قرار گرفته است و در خاورمیانه رتبه 
اول ظرفیت نیروگاهی نصب شده را دارا است. 
فالحتیان اظهار داشت: مصرف برق در ایران 
طی 10 ســال گذشــته از حدود 133 تراوات 
ساعت به 231 تراوات ساعت رسیده و پیش 
بینی می شود تا ســال 2020 این رقم به 318 

تراوات ساعت برسد. وزارت نیرو در نظر دارد 
با توجه به افزایش تقاضا، ظرفیت نیروگاه های 
کشور را از 74 هزار مگاوات فعلی به بیش از 

100 هزار مگاوات تا سال 2020 برساند. 
وی افزود: تعداد مشــترکین بــرق ایران طی 
10 سال گذشته از حدود 20 میلیون به حدود 
32 میلیون مشــترک برق رسیده و پیش بینی 
می شود این تعداد اشــتراک تا سال 2020 به 
43 میلیون برسد. میزان تولیدی برق کشور در 
سال 2015 به بیش از 279 میلیارد کیلووات 
ساعت رســید که حدود 5 درصد از این انرژی 
از طریق نیروگاه های بــرق آبی، بادی و اتمی 
تأمین شــده و مابقی آن توســط نیروگاه های 
حرارتی تولید شده اســت. اما نکته مثبت این 
موضوع این است که گاز مصرفی نیروگاه ها در 
سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن حدود 16 
درصد افزایش یافــت و از مصرف گازوئیل و 
نفت کوره هرکدام حدود 36 درصد کاسته شد 
که اثرات زیســت محیطی مثبتی را به دنبال 

داشت. 
معــاون وزیر نیــرو در امور بــرق و انرژی با 
بیان اینکه در حال حاضــر بیش از 80 درصد 
از سوخت مصرفی نیروگاه های ما توسط گاز 
تأمین می شود و تغییرات صورت گرفته مبتنی 
بر افزایش ســهم گاز در مصرف نیروگاه ها در 
ســال های آینده و به حداقل رساندن مصرف 

سوخت مایع برای تولید برق است. 
به گفتــه وی شــبکه برق کشــور، شــبکه ای 
به هم پیوســته با خطوط انتقال با ولتاژ 230 و 
400 و شبکه فوق توزیع 63 و 132 کیلوولت 

است. استفاده از توربین انتقال با ولتاژ باالتر 
ماننــد 765 کیلوولــت در داخــل کشــور و 
 HVDC همچنین اســتفاده از خطوط انتقال
جهت اتصال شــبکه برق ایران به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس از طریق کابل زیردریایی 

در حال بررسی است.
فالحتیــان با اشــاره بــه اینکه ایــران با کلیه 
کشــورهای همجوار خود از قبیل پاکســتان، 
افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، 
ترکیه و عراق ارتباط الکتریکــی دارد، گفت: 
صادرات برق ایران در ســال گذشــته حدود 
10 میلیارد کیلووات ســاعت بوده اســت و 
در راســتای اســتفاده حداکثــری از ظرفیت 
ژئوپلتیک و ارتقاء جایگاه بین المللی کشــور 
برنامه های توســعه مبادالتی با کشــورهای 

منطقه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. 
معاون برق و انرژی وزیر نیــرو با بیان اینکه 
در صنعــت بــرق ایــران هم اینــک تنگناها 
و چالش هایــی را تجربــه می کنــد، گفــت: 
انباشته شدن بدهی ها به نیروگاه های خصوصی، 
پیمانکاران، ســازندگان و بانک ها از مصادیق 
این چالش ها است. موضوع ساماندهی و بهبود 
راندمان نیروگاه ها و کاهش تلفات نیز از جمله 
این چالش ها است. عدم بهره گیری مناسب از 
منابــع انرژی تجدیدپذیر و باال بودن شــدت 
مصرف انــرژی به دلیل قیمت های غیرواقعی 

برق نیز از چالش های دیگر است. 
فالحتیــان همچنیــن تصریح کــرد: در عین 
حال فرصت هایــی نیز در ایران وجــود دارد. 
وجود پتانسیل باالی صرفه جویی در مصرف 
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برق از طریق اجرای سیاســت های قیمتی 
و غیرقیمتــی، امکان اتصال به شــبکه برق 
کشورهای همسایه و تبادل برق نیز از دیگر 
فرصت ها است. همچنین وجود منابع قابل 
توجه انرژی تجدیدپذیر در کشــور و شمار 
باالی نیروی انســانی باتجربــه و ماهر در 
بخش های مختلف برای تحقق اهداف مورد 
نظر از فرصت های اساســی است که باید از 
آن ها بهره مند شــد. به عالوه وجود شــمار 
باالی شرکت های مشاور و پیمانکار برای 
اجرای برنامه های توســعه ای بخش برق از 

دیگر ظرفیت های موجود است.
وی ادامــه داد: امکان افزایــش کارایی در 
تولیــد و عرضه برق از طریق پیاده ســازی 
ســازوکارهای بــازار رقابتــی و اجــرای 
سیاســت های مناســب برای مشــارکت 
بیشــتر بخش غیردولتی نیــز از جمله این 
فرصت ها است. اجماع قابل توجه نظرات 
و دیدگاه های برنامه ریزان، سیاست گذاران 
و مدیران ارشد و میانی و نیز اقشار مختلف 
مردم مبنی بــر ضــرورت صرفه جویی در 
مصرف و بهره برداری بهینه از منابع انرژی با 
توجه به شرایط جدید به وجود آمده با اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها نیز موضوع مهمی 
است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 

گیرد. 
هوشــنگ فالحتیــان در راســتای بهبود 
وضعیت موجــود و اســتفاده از فرصت ها 
در قالب اقتصاد مقاومتــی در صنعت برق 
ایران به اقدامات متنوع برنامه ریزی شــده 
اشــاره کرده و گفــت: ما در حــوزه احداث 
نیروگاه هــای جدیــد بــه ســمت احداث 
نیروگاه های با راندمان باال می رویم و قصد 
داریم بــه زودی توربین های کالس E را به 

توربین های کالس F  ارتقا دهیم. 
به گفتــه معاون وزیــر نیرو در امــور برق 
و انــرژی افزایــش راندمــان نیروگاه ها از 
طریق تبدیــل نیروگاه هــای گازی موجود 
به نیروگاه های ســیکل ترکیبــی، از دیگر 
برنامه های در دست اجرا بوده و بنا است در 
طول 3 سال آینده بیش از 7 هزار مگاوات 
بخش بخار نیروگاه های گازی احداث شود. 

در عین حال در طول سال جاری نیز به بهره 
برداری رســاندن حداقل 2 هــزار و 500 
مگاوات نیروگاه جدید در دســتور کار قرار 
گرفته است که امید است تا پایان سال جاری 
محقق شود. در حوزه کاهش تلفات انرژی 
و بهینه ســازی مصرف نیــز فعالیت های 
متنوعی در شــرکت توانیر و زیرمجموعه 
های آن در حال انجام اســت که مقرر شده 
تلفات به زودی تا کمتر از 10 درصد کاهش 

یابد. 
معاون وزیر نیرو به توسعه مشارکت بخش 
خصوصی داخلی و خارجی اشــاره کرد که 
محورهــای اصلــی آن از این قرار اســت: 
بهبود فضای کســب و کار با ایجــاد بازار 
محلی آب و توســعه بازار عمده فروشی و 
خرده فروشــی برق، قیمت گذاری رقابتی و 
بهنگام نرخ خرید آب و برق، تدوین، انتشار 
و بروزرسانی بســته های سرمایه گذاری در 
صنعت آب و برق و رفع موانع و تســهیل 
فرایند صدور مجوزهای مربوطه، تدوین و 
انتشار نمونه قراردادها برای سرمایه گذاری 
روی شــیوه هــای BOO، BOT و ...، 
ارائه روش های نوین تأمین مالی من جمله 
بورس انرژی و به کارگیری سرمایه گذاری 
های خارجی برای ســاخت داخل و انتقال 

تکنولوژی.
وی در خاتمــه ســخنان خود اظهــار کرد: 
امیدوارم در قالب برگزاری این همایش با 
ارائه مقاالت موثر و برگزاری نشست های 
تخصصی بتوانیم به دستاوردهای جدیدی 
در حوزه انرژی دست یابیم و جایگاه ایران 
را همچنان در مسیر پیشرفت بیشتر نسبت 
به گذشته قرار دهیم. وزارت نیرو و صنعت 
کشور مایل است از نقطه نظرات همه اساتید 
دانشــگاه، فرهیختگان، مدیران صاحبنظر 
و ســرمایه گذاران داخلی و خارجی بهرمند 
شــود؛ بنابراین فضا برای توسعه همکاری 
های علمی و ســایر همکاری ها در صنعت 

برق بیش از گذشته فراهم است. 

تعیین دســتورکار بخش انرژی کشور 
در بیانیه پایانی همایش

یازدهمین همایــش بین  المللی انرژی بعد 
ازظهر روز سه شنبه یازدهم خرداد ماه سال 
جاری در حالی به کار خود پایان داد که ده ها 
چهره شــاخص علمی و صنعتــی در حوزه 
انرژی جهان میهمانان ویژه این همایش دو 
روزه بودند و به مــوازات برپایی 4 میزگرد 
تخصصی بــا حضور مســئوالن و مدیران 
حوزه انــرژي کشــور،  ارائه بیــش از 10 
سخنرانی کلیدی و 50 مقاله در این زمینه در 
دستور کار قرار گرفت. ضمنا نمایشگاهی 
نیز در جنب این همایش با حضورتعدادي 
از شــرکت هاي فعال در راســتاي معرفي 

دستاوردهاي حوزه انرژي برپا بود.
طی برگــزاری آیین اختتامیــه یازدهمین 
همایــش بین المللی انــرژی ضمن قرائت 
بیانیــه پایانی همایش توســط هوشــنگ 
فالحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو و 
نایب رییس کمیته ملی انرژی،  بر حرکت در 
مسیر توسعه پایدار بخش انرژی و استفاده 
حداکثری از منابع حاصل از صادرات انرژی 
تاکید شد. در متن این بیانیه ضمن جمع بندی 
مطالــب ارائه شــده در پنل هــای مختلف 
همایش در 12 بند، به عنوان حســن ختام 
برخی از مهمترین پیام های سیاســتی مورد 

اشاره قرار گرفت.
در نخستین بند از متن این بیانیه ضمن اشاره 
به چهل وهفتمین نشست ســازمان ملل در 
پاریس و تصویب دستورکار توسعه پایدار 
در قالب COP21 که اغلب کشــورهای 
جهان را متعهد به کاهش گازهای گلخانه ای 
ساخته است اذعان شــد: این همایش نیز بر 
کاهش گازهای گلخانه ای و توجه بیشتر به 
مالحظات زیســت محیطی تاکید  داشته و 
توصیه می کند برای تامین انرژی مورد نیاز، 
می بایست از تکنولوژی های با راندمان باال 
اســتفاده شود و خصوصا ســهم انرژی های 

تجدیدپذیر افزایش یابد. 
همچنیــن ایــن بیانیــه از اعــالم آمادگی 
جمهوری اســالمی جهت تالش داوطلبانه 
به منظور کاهش میــزان انتشــار گازهای 
گلخانه ای ناشی از بخش انرژی کشور خبر 
داد کــه  به میزان 4 درصــد از این کاهش با 

اســتفاده از منابع داخلی و افــزون بر آن تا 
میزان 8 درصد با دریافت انواع کمک های 
مالی، فنی، فناوری و ســرمایه ای خارجی 
مقدور خواهد بــود و این امر نیازمند فراهم 
آوردن زیرســاخت های متعددی اســت تا 
اجرای اقدامات را از ســال 2020 میســر 

سازد.
بر همین اساس در دیگر بندهای این بیانیه 
با تاکید بر امکان ایجاد یک شبکه یکپارچه 
مبتنی بر انرژی هــای تجدیــد پذیر برای 
تامین نیازهای انرژی الکتریکی مورد نیاز 
کشــورهای منطقه منا )MENA( شامل 
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، اتصال 
شبکه برق کشــورهای این منطقه و توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر در این کشــورها از 

جمله اقدامات ضروری برشمرده شد.
عالوه بر این در خصوص تامین انرژی برق 
در متن این بیانیه با اذعان به چندین دهه رشد 
سریع کمی، ایجاد تحولی بنیادین و فراگیر 
به منظور ارتقاء و توسعه کیفی صنعت برق 
ضروری دانسته شده است. بدین منظور به 
اهمیت ویژه سه مقوله حفظ محیط زیست، 
ارتقاء بهروری و گسترش رقابت اشاره شد 
که بر اســاس آن توســعه روش هایی نظیر 
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، 
بهره گیــری از توربین های گازی با راندمان 
باال و همچنین توســعه واحدهــای تولید 
هم زمان بــرق و حــرارت )CHP( جهت 
افزایش  بازدهی صنعت برق تا بیش از 50 
درصد، از جمله سیاســت های مهم وزارت 

نیرو خواهد بود.
بیانیه پایانی یازدهمین همایش بین المللی 
انرژی با تاکید بر استفاده حداکثری از منابع 
حاصل از صــادرات انرژی خاطر نشــان 
می سازد لحاظ سیاســت های صرفه جویی 
انــرژی، افزایــش راندمــان نیروگاه های 
حرارتی و استفاده از تکنولوژی های جدید 

برای دستیابی به این هدف ضروری است.
در پایان آیین اختتامیه یازدهمین همایش 
بین المللی انرژی، 6 مقاله برتر  این همایش 
با اهدای لوح تقدیر مورد تقدیر قرار گرفتند.

گــزارش



73

در روز ملی صنعت و معدن صورت گرفت:

هم اندیشی برای راهکارهای خروج از رکود

همایش گرامیداشــت روز ملی صنعت و معدن در ساعات 
پایانی روز شــنبه نوزدهم تیر ماه سال جاری در محل سالن 
اجالس ســران به دلیل مصادف شــدن با ایام ماه رمضان و 
شب های قدر با تاخیری ده روزه نسبت به سالگرد تقویمی 
آن با محوریت ســه موضوع رقابت پذیری صنعتی، تعالی 

تولید و توسعه صادرات برگزار شد.
در این مراســم شرکت های پارس ســوییچ و صنایع فلزی 
هامون ســازه دو عضو ســندیکای صنعت برق ایران بودند 
که به همراه شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا در زمره 
واحدهای نمونه صنعتی و تجاری مورد تجلیل قرار گرفتند و 
به دریافت لوح تقدیری از مقام عالی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نایل آمدند. به گفته محمدرضا فیاض رییس ستاد 
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گزینش این منتخبان با 
همکاری تشکل های بخش خصوصی و دفاتر تخصصی در 

وزارت متبوع صورت گرفته است.
در این نشست حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، عزیز اکبریان رییس کمیســیون صنایع 
و جمعی از دیگر نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
کنار نمایندگان تشکل ها و اصناف مختلف حوزه صنعت و 
معدن محفلی جهت بیان بی پرده دغدغه های صاحبان صنایع 
فراهم ساخت و غیاب علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اسالمی به رغم وعده مســئولین برگزاری همایش، ضمن 

برانگیختن گالیه برخی صنعتگران حاضر خبرساز شد.

در آغاز این مراســم تعدادی از صنعتگران پیشکســوت با 
حضور در پشــت تریبــون ضمن بیان برخی از مســائل و 
مشــکالت موجود بر ســر راه تولید و صادرات به تجارب 
خود در عرصه صنعتی مورد فعالیتشــان اشــاره داشــته و 
پیشــنهادهایی جهت بهبود وضعیت اقتصــادی بنگاه های 

تولیدی ارائه دادند.

جــذب ســرمایه گذاران ایرانی پیش شــرط ورود 
سرمایه گذاران خارجی

عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
طی ایراد سخنانی در این مراسم اقتصاد کشور را در وضعیت 
یک بیمار اورژانسی قلمداد کرد و تعیین عنوان اقدام و عمل 
برای ســال جاری را از ســوی مقام معظم رهبری بر همین 

اساس تعبیر ساخت.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در  این مراســم 
با اذعان به کمبود پول و اعتبار در دولت در شــرایط فعلی 
برای کمک به صنعت کشــور یکــی از راه حل ها را جذب 
سرمایه گذاران خارجی خواند. وی با بیان این مطلب، افزود: 
برای جذب ســرمایه گذاران خارجی ابتــدا باید موجبات 
بازگشــت ســرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور به وطن 
فراهم شود که در این راستا دولت می بایست اعتمادسازی 

الزم را انجام دهد.
وی با اشــاره به اینکه درسایر کشــورها، وصول مطالبات 

ارزش افــزوده به عهده صنعتگران نیســت؛ افــزود: دولت 
می بایست در این خصوص اغماض الزم را برای صنعتگران 

اعمال کند.
سهل آبادی طی ارائه پیشــنهادی در راستای کاهش سطح 
عرضه کاالهای قاچــاق گفت: دولت با ارائه تســهیالت 
مالیاتی به فروشگاه هایی که کاالی قاچاق عرضه نمی کنند 

می تواند به این امر مبادرت کند. 

حمایت قاطعانه مجلس از تولید 
این نشست با ســخنرانی رییس کمیسیون صنایع مجلس 
شورای اســالمی پی گرفته شــد که ضمن اشــاره به نقش 
برجسته تولید کاالی با کیفیت داخلی آن را مصداق اقدام و 
عمل واقعی و جهاد فی سبیل اهلل خواند و تنها راه زدودن فقر 
و دیگر معضالت را  از  چهره جامعه، اشتغال زایی حاصل از 

تولید توصیف کرد.
وی براین اساس خواستار آن شد که دولت بخش خصوصی 
را رقیــب خود نبیند و بــا اهتمام به اجرایی کــردن قوانین 
راهگشایی چون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قوانین 
مرتبط با قاچاق کاال نویدبخش شرایط بهتری برای بخش 

تولید باشد.
اکبریان ضمن آنکه خواســتار صراحت لهجه استانداران به 
منظور تمرکز تصمیم گیری صنعتی استان ها شد، مجلس را 
پشتیبان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تقویت عرصه 
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تولید خواند و افزود: هر حکمی در حمایت تولید و صنعت و به 
منظور جلوگیری از خام فروشی مورد حمایت قاطعانه مجلس 

قرار خواهد گرفت.

اصالح در سیاســت های ارزی، سوخت و یارانه تنها 
راهکار پیش روی دولت

در بخش دیگری از این همایش مســعود خوانساری رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران با اشاره به 
ارزیابی اقتصاددانان از اقتصاد ســال 94 اظهار داشت: اکثر 
اقتصاددانان معتقدند سال 94 یکی از سخت ترین سال های 
اقتصاد ایران بوده و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران رشــد 

بخش صنعت و معدن به منفی 2.5 درصد تنزل کرده است.

وی افزود: برای ســال 95 رشد اقتصادی 4 درصد پیش بینی 
شده که این رشد عمدتا ناشــی از افزایش قیمت نفت بوده و 
کماکان پیش بینی رشد مناسبی در بخش صنعت نمی شود. در 
سه ماه اول امسال واردات به کشور 13 درصد کاهش یافته که 
بخش عمده آن کاالهای واسطه ای است و صادرات 5 درصد 
افت کرده است. این دو مولفه نشان می دهد که صنعت در سه 

ماه اول امسال هم وضعیت مناسبی ندارد.

این مقام مســئول در پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه 
کاهش تقاضــا اصلی ترین معضل اقتصاد ایران در شــرایط 
کنونی اســت، گفت: در ســال های اخیر درآمد سرانه کشور 
کاهش یافتــه و برای ایجاد رونق اقتصــادی نیازمند تزریق 
اعتبــار هســتیم. ســرمایه گذاری خارجــی در کوتاه مدت 
قابل جذب نیست و بانک ها هم با کمبود اعتبار مواجه هستند، 
بنابراین سه راهکار بیش تر پیش روی دولت نیست که شامل 

بخش های ارز، سوخت و یارانه می شود.
خوانساری در خصوص ارز اظهار داشت: متاسفانه در سه سال 
گذشته با وجود اینکه در مجموع سه ســال حدود 60 درصد 

تورم داشــته ایم، اما قیمت ارز تغییــر چندانی نکرده و همین 
مســاله موجب کاهش مزیت کاالی تولید داخل شده است، 
بنابراین پیشنهاد می کنیم هرچه سریع تر یکسان سازی نرخ ارز 

اجرایی شود.

وی با اشاره به بحث یارانه انرژی گفت: درحالی که در اغلب 
کشــورها از انرژی مالیات اخذ می شــود، در کشور ما نه تنها 

مالیاتی گرفته نمی شود، یارانه هم داده می شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران با 
بیان اینکه قرار بود تولید سهمی از درآمد یارانه ها داشته باشد، 
تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها به تولید یارانه ای نمی دهیم، 
بلکه به روش های مختلف از تولید پول گرفته می شود. دولت 

راهی ندارد جز اینکه برای این سه مؤلفه تصمیم بگیرد.

خوانساری با اشــاره به فشــارهایی که در دو سال گذشته از 
طرف نهادهای مالیاتی و تامیــن اجتماعی بر تولیدکنندگان 
وارد شده است هشدار داد: در این مدت بنگاه ها یا تعدیل نیرو 
داشته اند یا تعطیل شــده اند، اما در چنین شرایطی پیش بینی 
درآمدهــای مالیاتی در بودجه ســال 95، مالیات 15 درصد 
نسبت به مصوب سال 94 و 30 درصد نسب به عملکرد سال 
94 افزایش داشته است تا جایی که حتی بازرسی های مربوط 
به 10 سال گذشته مجددا به جریان افتاده است. این در حالی 

است که صنایع به خودی خود وضعیت مناسبی ندارند.

اظهارنامه مالیاتی شرکت ها محترم شمرده شود
ســخنران پایانی این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت 
بود که با تقسیم بندی چالش های حوزه صنعت و معدن به دو 
بخش چالش های محیطی و درونزا در اشاره به قسم اول اظهار 
داشت: چالش های محیطی که از خارج از حوزه صنعت و از 
خارج از کشور به این حوزه اثر می گذارد در سال های گذشته 

با ســایه  افکندن تحریم بر اقتصاد ایران، موجب گسست بین 
اقتصاد ایران و اقتصاد بین الملل شده است، با توجه به ارتباط 
گســترده صنعت با خارج از کشــور، این حوزه بیش از سایر 
حوزه ها از تحریم آســیب دید. وی با اذعان به عدم انســجام 
سیاســت های کالن کشور با سیاســت های حوزه صنعت و 
معدن گفت: این مساله درست اســت و البته ما به دنبال رفع 

آن هستیم.
نعمــت زاده به عنوان اولین چالش پیــش روی صنعت پیرو 
سخنان ارائه شده در این نشست مساله ارز را مورد اشاره قرار 
داد و اعالم داشت: یکسان سازی نرخ ارز در دستورکار دولت 

قرار دارد.
ایــن مقــام مســئول در ادامه تصریح کــرد: یکــی دیگر از 
چالش های حوزه صنعت و معدن پایین بودن سرمایه گذاری 
در این بخش است، به طوری که نرخ سرمایه گذاری در طول 
اجرای برنامه پنجم توسعه به شــدت افول کرد، به طوری که 
رشــد ســرمایه گذاری در این بخش منفــی 25 درصد بوده 
اســت در حالی که این نرخ حتی به اندازه پوشش استهالک 

سرمایه گذاری در حوزه صنعت نیست.
وی با مانع قلمداد کردن کنترل دســتوری قیمت ها و شرایط 
کسب وکار در حوزه صنعت و معدن افزود: عدم اختصاص و 
پرداخت سهم صنعت از تسهیالت محدود بانکی موجب شده 

تامین مالی در این بخش با مشکل مواجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مسائل بانکی را چالش عمده 
دیگری در این عرصه خواند و خاطر نشــان ســاخت: ســهم 
صنعت از تسهیالت بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که 
در سال  های اخیر به 27 درصد کاهش یافت و با تالش دولت 
تنها تا 30 درصد افزایش یافت. وی با بیان آنکه سیستم بانکی 
معتقد به بازار آزاد است از عدم تخصیص مناسب تسهیالت 
محدود بانکی به بخش صنعت و معدن گالیه کرد و دریافت 

کننده عمده منابع بانکی را بخش خدمات و تجارت دانست.
نعمت زاده در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به آمار 
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بانک مرکزی در مورد اعطای تسهیالت در فروردین ماه 
امسال، گفت: سهم بخش صنعت از تسهیالت اعطایی در 
فروردین ماه به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل ســهم 
بخش خدمات 52 درصــد افزایش یافته اســت که البته 
امیدواریم در ماه های بعد این نسبت اصالح شده باشد. وی 
با بیان اینکه بنگاه صنعتی نمی تواند تسهیالت با نرخ های 
غیررسمی دریافت کند، این امر را دلیل کشیده شدن منابع 

مالی به عرصه های فاقد اشتغال و فناوری عنوان کرد.
موضوع درخواســت فعــاالن اقتصادی مبنــی برکاهش 
فشــارهای مالیاتی و تامین اجتماعی دیگر موضع مورد 
اشــاره از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که در 
توضیح آن بیان داشــت: نباید در شــرایط رکود به دنبال 
وصول طلب مالیاتی سال های قبل برویم. وقتی تولیدکننده 
و صنعتگر اظهارنامه مالیاتی می دهد، انتظار داریم محترم 

شمرده شود و بر اساس آن مالیات اخذ شود.
نعمت زاده در ادامه تحقق رشــد 8 درصدی مورد نظر در 
برنامه ششــم توســعه را منوط به تجربه رشدی 11 تا 12 
درصدی در بخش صنعت  دانست و افزود: برای این مهم 
هر سال نیازمند 25 میلیارد دالر )85 هزار میلیارد تومان( 

سرمایه گذاری جدید هستیم.
وی با بیان اینکه باید جلوی واردات بی رویه و قاچاق گرفته 
شود، صراحتا اظهار داشت: مناطق آزاد یکی از گلوگاه های 
واردات و قاچاق اســت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه هدف از راه اندازی مناطق آزاد، تولید معطوف به 
صادرات بوده است، اظهار تاسف کرد: هر روز در صفحات 
روزنامه ها تبلیغات خریــد امالک تجاری در مناطق آزاد 
دیده می شود اما خبری از تولید در آن مناطق نیست وی در 

این رابطه راسا وعده پیگیری داد.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر انهدام 
و آتش زدن کاالی قاچاق در جلوی چشمان مردم، افزود: 
در همین راستا آیین نامه ای را در دولت تدوین کرده ایم که 
کاالی قاچاق کشف شده در داخل منهدم یا استرداد شود، تا 

این کاالی توقیف شده وارد کشور نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از چالش های درونی 
صنایع را عدم توجه به تحقیق و توسعه دانست و افزود: از 
صنعتگران درخواست می کنم تحقیق و توسعه را در صنایع 

نهادینه کنند.
نعمــت زاده همچنین ضمن تاکیــد بر هدف قــرار دادن 
صادرات در تمامی عرصه های سرمایه گذاری، به بند دهم 
سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبــری در خصوص 
اقتصاد مقاومتی اشاره داشت که سرمایه گذاری خارجی را 
به طور مستقیم و تنها با هدف صادرات مجاز می شمارد. بر 
این اساس خاطر نشان ساخت: در سال های اخیر هرگونه 
انعقاد قرارداد بــرای ســرمایه گذاری در داخل به منظور 
توســعه صادرات انجام گرفته اســت. به گفته وی یکی از 
برنامه های جدی وزارت صنعت حمایت از سرمایه گذاری 

در زنجیره تولید است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت کشور 
در ســال های اخیر کنترل تورم بوده است، گفت: قرار بود 
دولت از سال 94 خروج از رکود را جدی بگیرد، اما با توجه 

به کاهش قیمت نفت این امکان به وجود نیامد.
نعمت زاده با انتقاد از نگاه های تردیدآمیز به اعطای جوایز 
صادراتی که موجب قطع آن از ســال 1384 شــده است 
این مهم را یکی از معدود تســهیالت مناسب برای رشد 

صادرات و تشــویق آن برشــمرد که نیاز به احیای آن در 
شرایط فعلی به شدت احساس می شود.

وی با اشاره به گشایش های پسابرجام افزود: بانک مرکزی 
تا امروز توانســته 35 توافقنامه را بــا بانک های مرکزی 
خارجی منعقد کند و همچنین بانک های ایرانی 215 مورد 
توافق کارگزاری با بانک های خارجی امضا کرده اند و حتی 
 LC بانک های کشورهای اسکاندیناوی حاضر به گشایش

برای ما شده اند.
به گفته نعمت زاده تنهــا در بخش صنعت از ابتدای اجرای 
برجام تاکنون نیم میلیارد دالر در هیت عالی سرمایه گذاری 
خارجی به تصویب رســیده که امسال شــاهد بهره برداری 
از پروژه های سرمایه گذاری شــده توســط سرمایه گذاران 

خارجی خواهیم بود.

تالش مجلس برای حل مشــکالت بیمه ای بخش 
خصوصی

در پایان بر اســاس اعالم مجری در پایان مراسم و به نقل 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی حاضر در این برنامه، 
در اولین فرصت با حضور وزیــر کار و تامین اجتماعی و 
نمایندگان ســازمان تامین اجتماعــی و همچنین 5 نفر از 
منتخبان بخش خصوصی جلسه ای تشکیل و به مشکالت 
بنگاه هــای خصوصی در ارتبــاط با تامیــن اجتماعی به 

صورت جدی رسیدگی شده و ماجرا فیصله خواهد یافت. 
حسن ختام این مراسم اهدای لوح و تندیس جهت تقدیر از 

صنعتگران نمونه کشور بود.

گــزارش
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قدم های برون مرزی دورود کلید برق در عرضه محصوالت دانش بنیان مقره

شرکت صنعتی دورود کلید برق روز دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه سال جاری میزبان سفیر غنا و هیات همراه در سایت کارخانه مقره سازی این شرکت 
واقع در شهرک صنعتی آبیک بود. در این دیدار مهندس علی خورده چی مدیرعامل شرکت صنعتی دورود کلید برق ، ضمن ارائه توضیحاتی به شرح 

توانمندی های شرکت و محصوالت آن پرداخت و مزایای ویژه مقره های کامپوزیتی نسبت به انواع سرامیکی و شیشه ای را ذکر کرد.   
طی این بازدید سفیر غنا ضمن بازدید از محصوالت این کارخانه شامل انواع مقره های کامپوزیتی و اسپیسرهای بین فازی فشار قوی، جهت برقراری 
رابطه تجاری پایدار با این شرکت ابراز امیدواری کرده و این شرکت را واجد توانمندی الزم به منظور تجهیز بخشی از خطوط انتقال نیروی برق این 

کشور دانست. 
گفتنی است این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران ، به لحاظ رعایت کامل استانداردهای بین المللی چندین بار به عنوان تولیدکننده مرجع برای 

بازدیدکنندگان وزارت نیرو انتخاب و در این زمینه مورد بازدید قرار گرفته است. 
در گفتگویی با مهندس خورده چی در حاشیه برگزاری مراسم استقبال از سفیر کشور غنا ضمن اشاره ای صمیمانه به وجه تسمیه شرکت درود کلید برق 
به جهت زادگاه پدر ایشان و پایه گذار این شرکت تولیدی، در خصوص سابقه و تاریچه فعالیتی آن عنوان شد: این شرکت از سال 1376 کار خود را با 
تولید سکسیونرهای24 کیلوولت LBS  قابل قطع و داخل تابلو شروع کرد و تا سال 82 صرفا به تولید سکسیونر و فعالیت در بخش پست می پرداخت. 
اما از سال 82 این شرکت با ورود به بحث جدید مقره های سیلیکونی در ابتدا به واردات مواد اولیه از قبیل کامپوند سیلیکون و سایر تجهیزات مربوط به 
مقره اقدام کرد و تولید مقره های سیلیکونی را در دستور کار خود قرار داد. از سال 90 هدف شرکت فاصله گرفتن از مونتاژکاری و حرکت به سوی تولید 
کامل ملزومات ساخت مقره در داخل بود. به طوری که با همکاری مراکز تحقیقاتی توانسته دانش فنی مربوط به ریخته گری یراق و کامپوند سیلیکون و 
طراحی مقره را به دست آورده و به خود کفایی 80 درصدی در تولید مقره در سطح توزیع برسد. در ادامه فعالیت های توسعه ای شرکت دورود کلید برق 
به سمت فعالیت  در زمینه خطوط فشار قوی متمایل شد و به موازاِت بخش توزیع، در  خصوص مقره ها و اسپیسرهای بین فازی فشار قوی در بخش 

انتقال به فعالیت پرداخته است.
مدیرعامل شرکت با بیان این مطلب خاطر نشان ساخت، تست های مود نیاز برای محصوالت اخیر شرکت در آزمایشگاه VEIKI مجارستان انجام شد و 
بدین ترتیب طی سال 91 در حالی وارد بازار انتقال شدیم که با طراحی و ساخت اولین اسپیسرهای بین فازی 230 کیلوولت در داخل کشور و طراحی 

منحصر به فرد مقره های فشار قوی به سمت تبدیل شدن به یک شرکت دانش بنیان نیز حرکت کردیم. 
وی همچنین در خصوص وجوه دانش بنیان و آموزش محور شرکت دورود کلید به استفاده از نیروی متخصص فارغ التحصیل از دانشگاه های برتر کشور 
و در کنار آن بهره مندی از کمک های پژوهشگاه نیرو در طراحی و تولید اسپیسرهای بین فازی به عنوان محصولی بومی اشاره داشت که تا کنون قریب 
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به 5 میلیون مقره از محصوالت این شرکت در رده توزیع و 10000 مقره در رده انتقال تجربه نصب و بهره برداری موفق در داخل داشته اند. 
در ادامه، این دانش آموخته مهندسی مکانیک و  MBA دانشگاه مرکزی فلوریدا آمریکا ضمن تاکید بر اهداف و برنامه های آتی شرکت دورود کلید برق مبنی بر نوعی برند سازی 
و ارائه خدمات پس از فروش با گارانتی های معتبر، ابراز امیدواری کرد: با بهتر شدن شرایط اقتصاد و خروج از رکود دستیابی به اهداف تعریف شده این شرکت نیز متعاقبا تسهیل 
می شود. اما در همین شرایط رکودی نیز شرکت دورود کلید برق به منظور ارتباط بیشتر با بخش خارجی برای کاهش مشکالتی مانند قطعی برق، تلفات و ... در کشورهای 

مختلف اقدام کرده است تا یک برند ایرانی معتبر  را در بخش خطوط انتقال و توزیع در سطح جهانی معرفی کند.
 وی در خصوص ارائه تسهیالت الزم به شرکت های دانش بنیان از سوی وزارت نیرو با کند ارزیابی کردن این فرآیند اذعان داشت: در حال حاضر مطالبات ما از توانیر بالغ بر 
سه میلیارد تومان است و از طرفی حدود 8.5 میلیارد تومان قرارداد ملزم به تحویل در دستورکار شرکت قرار دارد که برای تامین مواد اولیه آن نیاز به همکاری بیشتر و سریعتر 

وزارت نیرو خواهد بود.
مهندس خورده چی در بیان موانع پیش روی این شرکت نسبت 
به رقبای خارجی اظهار داشت: مسلما  در این مدت شرکت های 
مقره سازی بزرگی در اروپا و چین بسیار موفق عمل کرده اند و 
در این سال ها همواره از حمایت دولت هایشان بهره مند بوده اند از 
جمله آنکه عالوه بر دریافت پکیج ها و بسته های ویژه صادراتی 
می توانستند به راحتی از سوییفت استفاده کنند و با مشکالتی مانند 
دو نرخی بودن قیمت دالر و مسائلی از این دست روبرو نبوده اند.
با  مقایسه  در  ما  شرکت  بنابراین  کرد:  اذعان  ادامه  در  وی 
و  اندام  عرض  برای  مناسبی  زمینه  رقیب  خارجی  شرکت های 
آزمایش بازار های مختلف نداشته است. کمااینکه نداشتن بازار 
و آماده نبودن بسترهای صادراتی مروادات ما را تنها به مسیرهای 
مشخص و باریکی محدود کرده است تا جایی که در حال حاضر 
شرکت های  محصوالت  جهانی  بازاریابی  توان  تضعیف  شاهد 

خصوصی می باشیم. 
مدیرعامل شرکت دورود کلید که با وجود تمام این مسائل نگاه 
از حدود  بعد  داد:  ادامه  دارد  آینده  به  نسبت  امیدواری  و  مثبت 
به  برق  کلید  دورود  شرکت  صنعت،  این  در  تجربه  سال   12
توانمندی فنی و دانش کافی برای تولید محصوالت باکیفیت و 
کامال رقابتی با محصوالت خارجی رسیده است و در صورتی که 
شرایط کلی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور بهبود یابد و بتوانیم 
برنامه های صادراتی خود را دنبال و مطالباتمان را از دولت وصول 
می توانیم  و  داریم  گفتن  برای  دنیا  در  زیادی  قطعا حرف  کنیم، 
برند  تا  داریم  عرضه  دنیا  سطح  در  را  بومی  کامال  محصوالت 
ایرانی به عنوان یک محصول باکیفیت از لحاظ مواد اولیه، طراحی 

و کنترل کیفیت، در دنیا معرفی شود. 
وی در ادامه خواستار تغییر نگاه دولت به صنعت برق در راستای 

عدم وابستگی این صنعت به کمک های وزارت نفت شد و افزود: من فکر نمی کنم هیچ مدیر دولتی به تنهایی بتواند به بخش خصوصی کمک کند. قیمت تمام شده برق برای 
دولت می فروشد بسیار باالتر از رقمی است که به مردم فروخته می شود و هر سازمان اقتصادی که دائما ضررده باشد قطعا جایی به فروپاشی دچار می شود. وی قدم بعدی در این 

رابطه را خصوصی سازی شرکت های وابسته به وزارت نیرو خواند و این امر را الزمه تفکر توسعه محور در هر بخش دانست.
 این مدیرعامل شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران، موجودیت سندیکا را در وفاق تک تک شرکت های عضو تعریف کرد و عنوان داشت: باید این فرهنگ جا بیافتاد که به 
جای انتقاد از نهادهایی چون سندیکا، خودمان در قبال آن مسئولیت پذیر بوده و درک کنیم که می توان مسائل را با همکاری شرکت های عضو و در عین حال رقیب تا حدودی حل 
کرد. در نتیجه تالش جهت اصالح نگاه دولت نسبت به سندیکا در راستای مهم شمردن جایگاه آن و جدی گرفتن نقش آن در حل مشکالت بخش خصوصی از نکات دیگری 

است که بایستی مورد توجه توام اعضا و دولت قرار گیرد. 
مهندس خورده چی در پایان خطاب به  کشورهایی که با معضل تلفات بسیار باال و مسائل مربوط به خطوط انتقال و توزیع روبرو هستند گفت: یکی از پیشنهادهای ما، انتقال 
تکنولوژی است که در حال حاضر در اختیار  این شرکت قرار دارد و بسیار راغبیم تا بعد از صادر کردن کاال و خدمات به یک کشور و طی عقد قراردادهای مشخص، پس از 

مدتی تکنولوژی تولید محصول را به این کشورها منتقل و صادر کنیم. 
وی درباره برنامه های شرکت دورود کلید برق برای ورود تکنولوژی و ارتقاء دانش فنی به اقدامات صورت گرفته جهت همکاری با چند شرکت از کره جنوبی و اروپا  اشاره 

داشت و ابراز امیدواری کرد با به نتیجه رسیدن این امر این شرکت بتواند از دیگر تکنولوژی ها و استانداردهای روز دنیا بهره گیرد. 
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تالش آموج فرایند در ارتقاء دانش فنی سیستم های ارت 

و حفاظت دربرابر صاعقه 

بحث سیستم زمین درشمار مباحثی است که جامعه ما کمتر به آن پرداخته است. ازآغاز فعالیت تازمان حال، شرکت آموج فرایند با خوانش و ترجمه استانداردهای بین المللی 
و تدوین دوره آموزشی کوشیده است بخشی از این خالء را پر کند. امید است وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه نیز بخش خصوصی را دراین خصوص یاری داده و نسبت 
به الزام  و اجبار دستورالعمل های استاندارد گام های جدی تر بردارند. آسیب های ناشی از عدم اجرای ارت یا اجراء ناصحیح آن برکسی پوشیده نیست و تالش آن است که 

همه اجزا و عناصر انسانی و مادی این بحث دارای شناسنامه و از هویت اصیل برخوردار شوند.
آموج فرایند را می توان یکی از بنیان گذاران پیاده سازی استاندارد سیستم های ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه در کشور برشمرد. شرکتی که هدف آن همواره دستیابی به 

رشدی بیشتر با استفاده از دانش فنی روز برگرفته از دنیای علم و تکنولوژی بر اساس استانداردهای بین المللی است.
            این شرکت با هدف فرهنگ سازی لزوم حفاظت از تجهیزات، ساختمان ها و اشخاص در برابر صاعقه و اجرای سیستم ارتینگ در کشور و حتی در کشورهای همسایه  

در سال 1381 تاسیس شد و از آن زمان تاکنون موارد ذیل تنها بخشی از فعالیت های صورت گرفته توسط این شرکت است:
- خوانش و ترجمه استانداردهای مختلف در زمینه حفاظت در برابر صاعقه و سیستم های ارتینگ:

  IEEE1100.  IEEE80.  IEEE142.  NFC 17-102.  UNE21186.  BS7430.  BS6651. IEC 61643-12.  IEC 61643-2-2.  IEC62305.
IEC61312.  NFPA780.  ITU-T

- اقتباس فایل های آموزشی از استانداردهای فوق الذکر در زمینه سیستم ارت و سیستم های حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژ
- طراحي و اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه )حفاظت خارجی و حفاظت داخلی با تکیه بر استانداردهای مربوط به طراحی و نصب انواع ارستر( و ارتینگ 

سایت های مخابراتی
- طراحي و اجرای سیستم ارتینگ سایت های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

- طراحي و اجرای سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و ارتینگ سایت های مخابراتی
- طراحي و اجرای سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه در سایت های دیتا سنتر ارگان های مختلف

-  طراحي و اجرای تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و سیستم های ارتینگ سایت های نفتی
-  طراحي و اجرای تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه و سیستم های ارتینگ در بیش از 1200 ایستگاه CNG سراسرکشور

 آموج فرایند همچنین افتخار دارد که در فرهنگ سازی الزام حفاظت در برابر صاعقه و اضافه ولتاژ به منظور حفاظت از جان افراد پیشگام باشد و در این خصوص تعامل بسیار 
چشمگیری با موسسه استاندارد و سایر ارگان های ذی ربط دارد.

نا آشنایی مجامع فنی کشور با این مباحث به حدی بود که در برخی از مواقع استعالم هایی خالف استاندارد و درد آور نظیر ارستر های قرمزرنگ و یا سبزرنگ برای این 
مجموعه ارسال می شد. این موضوع دفترفنی این شرکت را بر آن داشت تا با ترجمه استانداردهای مختلف و نیز ارائه رایگان آن ها در قالب فکس، زونکن فنی و یا برگزاری 
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رایگان سمینارهای آموزشی گامی کوچک ولی مفید در باال بردن سطح دانش فنی جوامع مهندسی برداریم. بی شک در این مسیر آموج فرایند از کمک های بی دریغ پرسنل فنی ارگان های 
مختلف دولتی، نیمه دولتی و خصوصی نیز استفاده کرده است.

برخی از دوره های آموزشی برگزار شده توسط شرکت آموج فرایند عبارتند از:
سازمان بهینه سازي مصرف سوخت، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شركت توسعه و مهندسي گاز ایران، شركت 
نفت مناطق مركزي، شركت خطوط لوله ومخابرات- منطقه فارس، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  )تهران(  و 
مرکز خراسان )مشهد(، شرکت ارتباطات زیرساخت )ساختمان شماره 2 مخابرات(، شرکت مخابرات ایران )سالن ویدئو 
کنفرانس ساختمان شماره یک مخابرات( و شرکت های مخابرات استان های تهران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، قزوین، 
گلستان، راه آهن استان تهران در سال های 83 و 84، دانشگاه تبریز، انجمن مدیران صنایع خراسان )مشهد(، سازمان های 
نظام مهندسی استان های آذربایجان شرقی )تبریز( در سال های 83 و 84، خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسي استان های 
مرکزی، یزد، گلستان، قزوین، خراسان شمالی و جنوبی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران، فرماندهی فناوری 
اطالعات و ارتباطات بسیج، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی، فرماندهي مخابرات سپاه پاسدارن، شركت صاایران 
)مدیریت آموزش(، شركت سرمایه گذاري مسكن، شركت ملي نفت ایران، مركز آموزشي فناوري اطالعات و ارتباطات 
ناجا، شركت پاالیش گاز فجر جم، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، سازمان خدمات ایمني و آتش نشاني، گروه زیرساخت-
معاونت فناوري اطالعات ستاد مشترك سپاه، خانه صنعت و معدن درخراسان جنوبي، سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی 
ایران- مجتمع فرهنگی-تفریحی زیباکنار، شركت فجر توسعه-همایش CNG، توسعه صنایع پتروشیمي، اداره كل عالئم 
و ارتباطات راه آهن ایران، قرارگاه خاتم، بانك مسكن، شركت آریاهمراه، شركت فرودگاه هاي ایران، شركت سرمایه گذاري 
مسكن پردیسشركت تام ایران خودرو، دانشكده برق دانشگاه صنعتي شاهرود، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي سبزوار، 
شركت برق كرمان، موسسه استاندارد ملي ایران، اداره ارتباطات و عالئم الكتریكي راه آهن، بانک مهر، شرکت ناواکو، قرب 

سماوات قرارگاه خاتم، شرکت توزیع برق تهران بزرگ و سندیکای صنعت برق. 
گفتنی است برگزاری این دوره های آموزشی و تالش برای استانداردسازی سیستم های مذکور در کشور، به موازات الزام و 
اجبار ارگان های مختلف بر لزوم استفاده از این سیستم ها، بازاری بزرگ برای آن ها خلق کرد. کشش این بازار بزرگ و وجود 

درخواست های مکرر از ارگان ها و نهادهای مختلف باعث بروز و پیدایش شرکت های جدید شده است. آموج فرایند برای شرکت های نوپا و تازه تاسیس ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی در 
این راه پیامی کوتاه دارد:

ادامه دهنده راه بنیان گذاران و توسعه دهندگان بازار باشید ولی به روش صحیح 
متاسفانه در سال های اخیر مشاهده شده برخی از شرکت های نوظهور از نبود زیرساخت مناسب و وحدت رویه در بحث واردات و ارائه کاالهای الکتریکی سوء استفاده و اقدام به واردات و 
توزیع کاالهایی کرده اند که در ایران عزیزمان نماینده انحصاری داشته و یا با جعل لوگوی کمپانی های معتبر دنیا آن دسته محصوالت را تحت عنوان کمپانی های دیگر به فروش می رسانند که 

این امر در این ایام نمکی است بر زخم رکود اقتصادی.
لذا شرکت آموج فرایند از کلیه دست اندرکاران صنعت برق در هر کجای این مرز و بوم درخواست می کند به منظور شفاف-سازی پیشنهادات ارائه شده توسط همه شرکت و راستی آزمایی آن ها 

نسبت به تهیه و تدوین وندورلیست معتبر در همه ارگان ها اقدام شود. همچنین چک لیست اولیه تهیه وندور لیست می تواند شامل و نه محدود به موارد زیر باشد:
1. آگهی تاسیس شرکت

2. اساسنامه مرتبط
3. سابقه فعالیت

4. لیست پروژه های انجام شده
5. رزومه فروش

6. لیست پرسنل فنی
7. مشخصات واحد تحقیق و توسعه

8. نامه نمایندگی انحصاری تایید شده در سفارت کشورهای مبدا و مقصد
9. رزومه فنی پرسنل

آخرین فعالیت علمی شرکت آموج فرایند درسال 95 تهیه ، تدوین و چاپ کتاب دانستنی های ارت بوده است:
بر اساس  تجربیات غنی طی سال ها فعالیت شرکت آموج فرایند در زمینه های نامبرده، کتاب »دانستنی های 

ارت« به همت کمیته فنی شرکت آموج فرایند در حالی به چاپ رسیده است که نگارندگان این کتاب عواید مالی فروش آن را به موسسه خیریه مهیار ارغوان اهدا کرده اند.
در این کتاب سعی شده ضمن استفاده از استانداردهای مطرح در سطح بین المللی، آخرین ویرایش های این استانداردها در کتاب آورده شود تا خواننده از صحت و ثقم مطالب اطمینان داشته باشد.

سرفصل های این کتاب با توجه به مسائل مطرح و نیازهای موجود در پروژه های کشور انتخاب شده اند.
از جمله استانداردهایی که در این کتاب استفاده شده اند می توان به استانداردهایBS ،IEEE ، ITU-T و IEC اشاره کرد که تمرکز اصلی بر روی مباحثی همچون ارتینگ حفاظتی، روش های 
و  همبندی  توزیع،  سیستم های  انواع  الکترومغناطیسی،  امواج  برابر  در  پیش گیرانه  اقدامات  زمین،  هادی های  و  الکترودها  انواع  انتخاب  روش های  زمین،  سیستم  مقاومت  اندازه گیری 
همپتانسیل سازی، روش های محاسبه مقاومت سیستم زمین، ارزیابی خطر، نحوه انتخاب صاعقه گیر و ارسترها، تست و بازبینی های دوره ای، چک لیست ها و بررسی پروژه های موضوعی 

است. 
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طرح بحث
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های ذیل آن، 
در رابطه با واگذاری4 طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها، سپس خرید کاال ها و خدمات ناشی 
از اجرای همان طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها، از سوی دولت5 و شرکت های دولتی6، به 
نوعی روش ترکیبی مزایده- مناقصه را برقرار ساخته است. در واقع با نگاه فرایندمحور، 
می توان مراحل ذیل را در رابطه با واگذاری و سپس خرید کاال ها و خدمات منتج از 

آن، متصور بود.

پیش از ورود به بحث اصلی، طرح یک سوال و بررسی موضوع پیرامون آن ضروری 
در  بحث  مورد  فعالیت های  و  پروژه ها  طرح ها،  واگذاری  که  است  این  سوال  است. 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های ذیل آن، 
طرح ها، پروژه ها و فعالیت های خام و اجرا نشده اند و یا مراد مقنن طرح ها، پروژه ها 
و فعالیت های نیمه تمام است؟ چه اینکه، با تدقیق در قوانین، مشاهده می شود، آنجایی 
و  »مشارکت«  لفظ  است،  مطرح  اجرانشده  فعالیت های  و  پروژه ها  طرح ها،  بحث  که 
در مقابل، زمانی که بحث طرح ها، پروژه ها و فعالیت های نیمه تمام به میان آمده، لفظ 

»واگذاری« استعمال شده است.7
از طرفی، نظام قانون گذاری کشور، اعطای امتیاز اجرای طرح ها و یا پروژه ها، از سوی 
بخش دولتی )در معنای عام کلمه( به بخش خصوصی را، در قالب طرح های مشارکت 
با  عمومی  تدارکات  که  آنجا  دیگر،  عبارت  به  است.  کرده  تجویز  عمومی-خصوصی 
رویکرد تامین مالی، همچنین نیاز عمومی به کاال ها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و 
پروژه ها مدنظر بوده است، مشارکت عمومی-خصوصی در قوانین باالدستی پیش بینی 
شده است. لذا، به نظر مقنن در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور و آیین نامه های ذیل آن، به نوعی در پی کسب منافعی مشابه با روش مشارکت 
عمومی-خصوصی، ولی با سازوکاری دیگر برای طرح های نیمه تمام و اتمام یافته است. 

بنابراین موضوع پیش گفته، منصرف از واگذاری طرح ها، پروژه ها و فعالیت های خام 
و بدوی است.

در این راستا، بند »١« ماده »7« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور، بیان  می دارد »به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه8 داده می شود، تا 
از  ناشی  خدمات  و  کاال ها  دولتی،  موسسات  و  شرکت ها  و  وزارتخانه ها  هماهنگی  با 
اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را، در صورت ضرورت تا سقف 
هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه 
از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، 
بخش  به  را  یا خارج  و  داخل  در  فروش  یا  بهره برداری  اجازه 

غیردولتی بدهد.9
بدیهی است طرحی که از سوی دولت اجرا شده، دارای ارزش و 
قابلیت تقویم به مال دارد و در صورت واگذاری، جریان مالی 
به سمت دولت خواهد بود. یعنی جریان مالی، درآمدزا است. 
اصول کلی معامالت و تدارکات بخش عمومی ایجاب می کند 
از  واگذاری  عمومی،  بخش  نفع  به  فایده  کردن  حداکثر  برای 
طریق مزایده )مرحله اول کار، در تصویر شماره یک( صورت 
پذیرد. این امر در ماده »٣« آیین نامه اجرایی ماده »7« قانون، بدین صورت عنوان شده 
است که، »طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی10 و 

مطابق قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه و ...، واگذار شود«؛

بررسی جواز برگزاری ترکیبی مزایده- مناقصه در واگذاری 
طرح ها و پروژه ها

حمید حسین زاده1
 علی قره داغلی2

حمید سادات3

  مقاله حقوقی

 هاو پروژه هاواگذاری طرحدر  مناقصه -بررسی جواز برگزاری ترکیبی مزایده

 1حمید حسین زاده

 2داغلیعلی قره

 3حمید سادات

 طرح بحث

 وها هپروژها، طرح 4در رابطه با واگذاری، ذیل آنهای نامهآیینو  و ارتقای نظام مالی کشور پذیررقابتقانون رفع موانع تولید 
به نوعی ، 6ی دولتیهاشرکتو  5از سوی دولتها، فعالیتو ها هپروژها، طرحن هما و خدمات ناشی از اجرایها سپس خرید کالاها، فعالیت

مراحل ذیل را در رابطه با واگذاری و  توان، میمحورفراینددر واقع با نگاه  .ه استساخت برقرار مناقصه را -روش ترکیبی مزایده
 .متصور بود، و خدمات منتج از آنها سپس خرید کالا

 

 ی روش ترکیبینمای کل - شماره یک شکل

 

و ها هپروژها، طرحواگذاری  این است که السو .و بررسی موضوع پیرامون آن ضروری است السوطرح یک ، پیش از ورود به بحث اصلی
و ها هپروژها، ، طرحذیل آنهای نامهآیینو ارتقای نظام مالی کشور و  پذیررقابتی مورد بحث در قانون رفع موانع تولید هافعالیت
مشاهده ، با تدقیق در قوانین، چه اینکه؟ تمام استی نیمههافعالیتو ها هپروژها، طرحند و یا مراد مقنن اشدهن اجرای خام و هافعالیت

ها، طرحبحث  زمانی که، و در مقابل« مشارکت»لفظ ، مطرح است نشدهاجرای هافعالیتو ها هپروژها، طرحی که بحث یآنجاشود، می
 7.ده استاستعمال ش« واگذاری»لفظ ، به میان آمدهتمام ی نیمههافعالیتو ها هپروژ

بخش به  (از سوی بخش دولتی )در معنای عام کلمهها، هو یا پروژها طرحامتیاز اجرای  اعطای، کشوری گذارقانوننظام ، از طرفی
تدارکات عمومی با رویکرد  آنجا که، به عبارت دیگر .ده استتجویز کر خصوصی-عمومیی مشارکت هاطرحدر قالب ، راخصوصی 

 در خصوصی-عمومیمشارکت ، مدنظر بوده استها هو پروژها طرحو خدمات ناشی از اجرای ها نین نیاز عمومی به کالا، همچمالی مینتا
و ارتقای نظام مالی کشور و  پذیررقابتبه نظر مقنن در قانون رفع موانع تولید ، لذا .شده است بینیپیشقوانین بالادستی 

برای  ی دیگرسازوکاربا  ولی، خصوصی-عمومیمشارکت با روش  کسب منافعی مشابهبه نوعی در پی ، ذیل آنهای نامهآیین
ی خام و بدوی هافعالیتو ها هپروژها، طرحمنصرف از واگذاری گفته، پیشموضوع  بنابراین .است یافتهو اتمام تمامی نیمههاطرح

 .است

واگذاری طرح

از سوی بخش •
(هبا مزاید)دولتی 

اجراء

توسط بخش •
غیردولتی

خرید کاال و خدمات

از سوی بخش •
(هبا مناقص)دولتی 

شکل شامره ی ۲ - رشوط صحیح عقد از منظر قانون مدنی

شکل شامره ۱ - منای کلی روش ترکیبی
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از طرفی، در صورتی که، دولت به کاال ها و خدمات ناشی از اجرای طرحی که قرار است 
آن را واگذار نماید نیاز داشته باشد بایستی از همان ابتدا یعنی زمان برگزاری مزایده، 
نماید.  پیش بینی  عمومی،  مناقصه  قالب  در  را،  مذکور  خدمات  و  کاال ها  خرید  امکان 
این موضوع نیز، از تعامل مادتین »٣« و »٤« آیین نامه اجرایی ماده »7« قانون، قابل 
استنباط است. چنان چه مقّرره گذار، در ماده »٣«، برگزاری مزایده عمومی طرح مورد 
واگذاری را، مستلزم ملحوظ نمودن شرایط و مدت نیاز به کاال و خدمات طرح مذکور 
از ناحیه مزایده گزار دانسته و سپس در ماده »٤« به صراحت، لزوم هم زمانی پیش بینی 
خرید کاال و خدمات از طریق مناقصه عمومی را در زمان برگزاری مزایده و به داللت 
التزامی در اسناد مزایده بیان کرده است. چه، ماده مزبور، اشعار می دارد: »با پیش بینی 
امکان خرید کاال و خدمت در مرحلۀ واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان١١ 
مجاز است، کاال و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذار شده را بر اساس مناقصه عمومی 
یا فروش را، در اسناد  بهره برداری  اجازه  نیز،  نیاز  خریداری کند.« و در صورت عدم 
مزایده پیش بینی نماید. همچنین این موضوع ، در ماده »٥« آیین نامه اجرایی ماده »7« 
قانون، بدین صورت عنوان شده است که، »در صورت عدم نیاز، به خرید کاال و خدمات 
با  تایید سازمان،  از سوی دستگاه اجرایی و  از اجرای طرح های مورد واگذاری  ناشی 
اعالم کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و خارج 
کشور به بخش غیردولتی داده می شود.« روشن است برقراری و حاکمیت چنین شرطی، 
از آینده نگری دولت برای اطمینان از تحقق انجام وظایف خویش در آینده، بسیار مهم 
و حیاتی است و سرنوشت واگذاری، از همان ابتدا مشخص می  شود. بدیهی است، تحقق 

صحیح این موضوع، در جلوگیری از بروز تبعات منفی احتمالی، مثمر ثمر خواهد بود.
در امری بودن لزوم برگزاری مزایده عمومی و مناقصه عمومی، تردیدی نیست؛ چه، بند 
»٣« ماده »7« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به صراحت 
به آن اشاره داشته و بیان می دارد »رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای 
خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان 

کاال ها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است.«
به شرح تفصیلی زیر  ترکیبی مورد بحث،  اجرا روش  فرایند شکل گیری و  این رو،  از 

است: 
	 ارائه پیشنهاد واگذاری12 طرح از سوی دستگاه متقاضی به سازمان مدیریت

و برنامه ریزی کشور13
	14بررسی پیشنهاد واگذاری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
	 تأیید پیشنهاد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدور جواز

واگذاری15
	 تهیه اسناد مزایده با ملحوظ نمودن امکان خرید کاال و خدمات طرح مورد

واگذاری، از سوی دستگاه متقاضی
	 برگزاری روش ترکیبی مزایده-مناقصه )مزایده عمومی با شرط ضمن العقد

مناقصه(
	 واگذاری طرح به بخش غیردولتی و اجرا و تولید کاال ها و خدمات از سوی

وی
	 در شده  گنجانده  ضمن العقد  شرط  اساس  بر  طرح  خدمات  و  کاال ها  خرید 

مزایده اول )در قالب مناقصه عمومی(

بررسی شرط مناقصه ضمن العقد مزایده
شروط ضمن العقد

فصل چهارم قانون مدنی در بیان شرایطی که در ضمن العقد گنجانده می شود دو نوع کلی 
شروط باطل16  و شروط صحیح را معرفی نموده است. قانون مذکور در ماّده 17432 در 
مقام دسته بندی و تعریف شروط صحیح، آن ها را به سه دسته کلی شرط صفت، شرط 
نتیجه و شرط فعل تقسیم و به تفکیک )نگاه کنید به نگاره ی شماره دو( معرفی کرده 
است. با نگاهی اجمالی به تعریف شروط مزبور و مداّقه در مفهوم هریک از آن ها به نظر 
می رسد که، شرط »پیش بینی امکان خرید کاال و خدمت به صورت مناقصه عمومی در 
اسناد مزایده عمومی«، نمی تواند شرط نتیجه یا شرط صفت باشد. از این رو شرِط مورد 
بحث، شرِط فعل است که به، اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص 
خارجی، اشاره دارد. در این فقره، شرط فعل، »فروش کاال و یا خدمت، در قالب مناقصه 

شکل شامره ی ۳- رشوط صحیح در تقسیم بندی، دکرت جعفری لنگرودی
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مشروٌط علیه  و  سازمان18  او شده(،  نفع  به  که شرط  )طرفی  مشروٌط له  عمومی«، 
)طرف متعّهد به انجام شرط( بخش غیردولتی است.

تقسیم بندی  یک  در  حقوق،  برجسته  اندیشمندان  از  لنگرودی،  جعفری  دکتر 
ریشه ای، مطابق آنچه در نگاره ی شماره سه مشاهده می شود، شروط ضمن العقد 
ماّده  در  که  نحوی  به  است19؛  نموده  بررسی  اصلی  و  تبعی  تعهدات  قالب  در  را، 
866 از طرح اصالح قانون مدنی خویش20 بیان داشته، اگر شرط ضمن العقد، به 
صورت تعّهد تبعی باشد )که تابع تعّهد اصلی، یعنی تعّهد ناشی از عقد است(، در 
این صورت شرط به صورت شرط فعل )اقدام به امری( یا شرط ترک فعل )عدم 
اقدام به امری( است و سپس در ماّده 867 از همان منبع21 اشاره دارد که شرط 
ضمن العقدی که، به صورت تعّهد تبعی نباشد، منقسم به سه شرِط تعلیقی، صفت 

و نتیجه خواهد بود.

به  تعّهد  که،  پیداست  قانونی،  شاخص  در  تأّمل  و  اخیر  تقسیم بندی  در  مداّقه  با 
»فروش کاال و خدمت به صورت مناقصه عمومی در عقد مزایده عمومی« برای 
نبوده  مزایده  از عقد  ناشی  تبعی است، چراکه مستقیمًا  تعّهدی  بخش غیردولتی، 
و همان طور که در مقدمه بحث مطرح شد، تعهد مزایده گر، حضور با حسن نیت 
و پیشنهاد قیمت و در صورت قبول، پرداخت وجه پیشنهادی مورد قبول جهت 

تملک مال مورد مزایده است.

نتیجه گیری
به نظر می رسد، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  به  عمل آمده،  با بررسی های 
و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های ذیل آن در رابطه با واگذاری طرح ها، 
پروژه ها و فعالیت ها، سپس خرید کاال ها و خدمات ناشی از اجرای همان طرح ها، 
پروژه ها و فعالیت ها، از سوی دولت و شرکت های دولتی، به نوعی روش ترکیبی 
مزایده- مناقصه را، برقرار کرده است. این روش مبتنی بر برگزاری مزایده عمومی 
)جهت واگذاری طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها از سوی دولت به بخش غیردولتی( 
و  کاال ها  خرید  )جهت  عمومی  مناقصه  برگزاری  بر  مبنی  ضمن العقدی  شرط  با 
خدمات ناشی از اجرای طرح های مذکور توسط دولت از بخش غیردولتی( است.

پانویس
. حقوقدان و مهندس، معاون طرح و توسعۀ مؤسسه بین المللی و حقوقی حسین زاده–حّداد–  1
هریسی، عضو اسبق کمیته های مهندسی – بازرگانی و پیمانکاران سندیکای صنعت برق ایران و 

عضو هیأت اجرایی کارگروه علمی مناقصه مزایده و پیمان کشور
. حقوقدان و سردبیر کارگروه علمی مناقصه مزایده و پیمان کشور و تدوین کنندۀ کتب قوانین و   2

مقررات ناظر به معامالت عمومی
. وکیل پایه یک دادگستری و عضو کارگروه علمی مناقصه مزایده و پیمان کشور  3

واگذاری  به  نسبت  علی حّده  امری  فعالیت ها،  و  پروژه ها  واگذاری طرح ها،  می گردد،  یادآور   .  4
بنگاه های اقتصادی دولتِی موضوِع قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم »44« 

قانون اساسی است.
. دولت، در در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در معنای اخّص   5
کلمه خود، به کار رفته و صرفا شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی می گردد. این امر به وضوح، 

در منطوق مواد متعددی از قانون مارالبیان، دیده می شود.
. به نظر، مراد از شرکت های دولتی، در بحث واگذاری ها، با درنظر گرفتن تفسیر مضّیق قانون   6
دولتی  »دولت«، شرکت های  لفظ  از  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع 
ذاتی )اعمِّ از اصلی »دارای اساسنامۀ مصّوب مجلس« و فرعی »دارای اساسنامۀ مصّوب هیأت 
وزیران«( است که تعریف فراز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد »بنگاه 
اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف 
دولت محسوب می  شود، ایجاد و بیش از پنجاه درصد )50%( سرمایه و سهام آن متعلق به دولت 
می باشد.« ناظر به آن ها است؛ نه شرکت های دولتی تبعی که، شرکت تجاری و در حکم دولتی 

هستند و فراز دوم از قانون صدرالذکر، به تبیین ماهیت آن ها پرداخته است.
. به طور مثال: بند »ح« ماده »19« قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   7

جمهوری اسالمی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم »44« قانون اساسی، بیان 
می داشت: نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام شرکت های قابل واگذاری مشمول ماده »3« این 
مزایده، 2.  طریق  از  غیردولتی  بخش  به  واگذاری طرح ها  بود: 1.  خواهد  زیر  به شرح  قانون 
مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی 
به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن، 3. واگذاری حق بهره برداری از سهم 
دولتی در طرح به بخش غیردولتی، 4. واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیرانتفاعی در 

مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح.
. لفظ »اجازه« در این ماده، به عالقۀ مشابهت، در معنای مجاز کلمه به کار رفته و مراد مقنن از   8
استعمال آن، »اذن« بوده است. چه عمل به احکام مندرج در قانون مورداالشاره، از سوی سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور، به حکم عقل، بایستی پس از تصویب قانون صورت پذیرد.
. فراز آخر از ماده »7« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بیان می دارد   9
»آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیات وزیران 

می رسد.«
. بند »ب« ماده »یک« آیین نامه اجرایی ماده »7« رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی   10

کشور، دستگاه متقاضی را، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، تعریف نموده است.
. مطابق تعریف بند »الف« ماده »یک« آیین نامه اجرایی ماده »7« رفع موانع تولید رقابت پذیر و   11

ارتقای نظام مالی کشور، منظور از سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
. ماده »2« آیین نامه اجرایی ماده »7« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی   12
کشور، اشعار می دارد: »دستگاه متقاضی، در مرحلۀ ارائه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، 
نیاز خود را نسبت به خرید کاال و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارائه 

گزارش توجیهی، برای اخذ تأیید به سازمان، ارسال می نماید.«
. ماده »2« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بیان می دارد »در مواردی   13
که طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت 
کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.« همچنین ماده »7« آیین نامه 
اجرایی ماده »7« قانون، در تبیین موضوع فوق، اشعار می دارد: »در مواردی که، طرح های مورد 
واگذاری، فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک 
در اسناد مزایده یا مناقصه، درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یک جا، در 
قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح، به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال 

می شود.«
. ماده »9« آیین نامه اجرایی ماده »7« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی   14
کشور، در این باره بیان می دارد: »وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آیین نامه به شرح 
ذیل تعیین می شود: الف. بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه های متقاضی در مورد خرید کاال و 
خدمات طرح های قابل واگذاری؛ ب. بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه های متقاضی در مورد 
قیمت تمام شدۀ کاال و خدمات؛ پ. نظارت بر انتقال کاال و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده 
به دستگاه های متقاضی؛ ت. تهیه و تدوین دستورالعمل نحوۀ رسیدگی به درخواست ها و مواعد 

زمانی هر مرحله از کار و انتقال کاال و خدمات به دستگاه های متقاضی.«
. فراز آخر از ماده »3« آیین نامه اجرایی ماده »7« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای   15
توسط  مزایده عمومی  از طریق  باید  واگذاری،  مورد  می دارد: »طرح  اشعار  مالی کشور،  نظام 

دستگاه متقاضی، ...، با تأیید سازمان واگذار شود.«
. ماده232 قانون مدنی: »شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1. شرطی که   16
انجام آن غیرمقدور باشد؛ 2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛ 3. شرطی که نامشروع باشد.« 
و ماده233 قانون مدنی: »شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطالق عقد است: 1. شرط خالف 

مقتضای عقد؛ 2. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.«
. ماده 234 قانون مدنی: شرط بر سه قسم است: 1. شرط صفت، 2. شرط نتیجه، 3. شرط فعل   17
اثباتًا یا نفیًا. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط 
نتیجه آن است که تحّقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به 

فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
. ماده »8« آیین نامه اجرایی ماده »7« قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی   18
دستگاه  اعتبارات  محل  از  واگذاری  قابل  طرح های  خدمت  و  »کاال  می دارد:  اشعار  کشور، 
متقاضی، خریداری و بر اساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه 

متقاضی ذی ربط می گردد.
. تعهد صورت دادن فعل یا ترک فعل دو شکل دارد: اول به صورت تعهد اصلی یعنی تعهد ناشی   19
از عقد، دوم به صورت تعهد تبعی، یعنی تعهد ناشی از شرط فعل. )ر.ک. مجموعه محشی قانون 

مدنی، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، 1391، ص 210(

. ر.ک. مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،   20
1391، ص 783

. ر.ک. مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،   21
1391، ص 784
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کاربردهای فناوری نانو درمدخل هوای ورودی توربین های گازی
 تهیه شده در ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری*

مقدمه
هوای ورودی به کمپرســور نیروگاه گازی باید کامال تمیز و خشک )عاری از هرگونه ذرات 
معلق در فضای اطراف خود( باشــد. زیرا از طرفی رسوب گرد و غبار روی پره کمپرسور و 
توربین شــکل آیرودینامیکی پره ها را به طور محسوس تغییر داده و باعث صدمه دیدن آن ها 
می شود و از طرف دیگری باعث ایجاد احتراق نامناسب می شود. بنابراین تمامی توربین های 
گازی مجهز به ســامانه های فیلتر متعددی جهت تمیز کردن هوای ورودی هستند که در این 
ســامانه ها چند ردیف فیلترهای مختلف جهت جلوگیری از ورود قطعات بزرگ تا کوچک 
وجود دارد در Error! Reference source not found 1 این قسمت از ورودی 
هوای توربین گازی نشان داده شده  است. در ردیف اول سامانه ورودی هوا از توری هایی با 
مش بزرگ جهت جلوگیری از ورود قطعات بزرگ مانند پرنده ها و ... اســتفاده می شود. در 

ردیف دوم فیلترهای فلزی قرار می گیرند که در آن ذرات عبوری در اثر دوران داخل فیلترها 
به اطراف کانال عبور هوا منتقل شــده و از مسیر جریان خارج می شــوند. در ردیف سوم از 
فیلتر های استفاده می شــود که از عبور ذرات با قطر بزرگتر از 50 میکرون جلوگیری کنند. 
معموال در این ردیف از فیلترهای کاغذی، پارچه ای )کیســه ای( و یا فیلترهای استوانه ای و 

کله قندی و کارتریج استفاده می شود.
بر حسب شــرایط محیطی مکان نصب توربین، فیلترهای مختلفی طراحی شده اند. از جمله 
این فیلترها می توان به فیلترهای با راندمان باال و خودتمیزشونده1  و فیلترهای رطوبت گیر 
جریــان هوای ورودی اشــاره کرد. به طور کلی می تــوان فیلترها را به دو نوع سیســتم های 
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فیلتراسیون استاتیکی و دینامیکی)خود تمیزکن( تقسیم بندی کرد. 
 

شکل ۱: قسمت سامانه فیلرتاسیون در ورودی هوای توربین گازی]1[.

چالش های اصلی برای این دو نوع فیلتراسیون عبارتنداز: 
•  افزایش راندمان و رابطه معکوس آن با کیفیت فیلتراسیون. 

•  کثیفی زودهنگام المان های سیستم فیلتراسیون استاتیکی که منجر به تعویض مکرر فیلترها 
می شود. 

•  راندمان پایین فیلتراسیون )خصوصا فیلترهای کیسه ای( در سیستم فیلتراسیون استاتیکی.  
•  عبور خط هوای فشــرده در خالف جهت عبور هوای اصلی توسط کمپرسور از فیلترها و 

نتیجتا اختالل در فشار و دبی هوای ورودی به کمپرسور.  
استفاده فناوری نانو برای حل مشکالت گفته شده در فیلتراسیون مدخل هوا می تواند بسیار 
موثر واقع گردد، در این بین بیشــترین توجه به اســتفاده از نانوالیاف  در فیلتراسیون توجه 
بیشتری شده اســت. بنابراین در ادامه ی این گزارش ابتدا نانوالیاف  و روش های ساخت آن 
در این کاربرد معرفی شــده، سپس به بیان کاربردهای فناوری نانو در رفع مشکالت موجود 
در فیلتراســیون مدخل هوا و بهبود آن پرداخته شده اســت. در انتها نیــز تحقیقات جدید و 

شرکت های فعال در این زمینه معرفی شده اند.

نانوالیاف
زماني كه  قطــر  مواد  الیاف  پلیمــري  از میكرومتر به  زیرمیكرون  یــا نانومتر كاهش پیدا 
مي كند، خصوصیات جالب توجهي در آن ها ظاهر مي شــود كه از جمله آن مي توان به نسبت 
بزرگ ســطح به حجم )این نســبت براي یك نانوالیاف مي تواند 103 مرتبه بزرگتر از یك 
میكروالیاف باشد(، قابلیت انعطاف پذیري در گروه هاي عاملي سطحي و عملكرد مكانیكي 
عالي مانند ســختي و قدرت كشساني اشــاره کرد. این ویژگي هاي برجسته، نانوالیاف هاي 
پلیمري را به عنوان نامزدهاي مهم و مناســب براي كاربردهــاي ویژه معرفي مي كند. از نظر 
هندســی نانوفیبرها در دســته عناصر نانومقیاس یک بعدی در کنار نانولوله ها و نانوسیم ها 
قرار می گیرنــد. با این حال طبیعت انعطاف پذیر نانوالیاف  باعث می شــود این مواد بتوانند 
با ســایر عناصر نانو از قبیل مولکول های کروی )که صفر بعدی فرض می شوند( و فیلم های 
جامــد و مایع با ضخامت نانومتری )دو بعدی( تلفیق شــوند. نانوفیبر از نظر ضخامت یک 
نانوماده محسوب می شود و اگر نانوذرات داخل آن قرار بگیرند می تواند به عنوان یک ماده 

نانوساختار یا کامپوزیت نانوالیافی محسوب شود.
تحقیق و توســعه بر روی نانوالیاف  در ســال های اخیر، بدلیل قابلیت قابل مالحظه ی آن ها 
در افزایش عملکردی المان های فیلتری رشــد چشــمگیری داشــته  اســت]11[. کاربرد 
فناوری نانو در ساخت نانوالیاف  با اندازه های کوچکتر از یک میکرون سال ها است شناخته 
وکاربردی شده  اســت. نانوالیاف  پلیمری با توجه به جنس، شــكل و اندازه  نهایي می توانند 
توســط چندین روش از قبیل روش طراحی )کشیدن(، سنتز قالب، جدایی فاز، خودآرایی و 

الکتروریسندگی2  تهیه شود]12[. ]13[.
اصطالح الكتروریسندگي از ریسندگي الكتروســتاتیك مشتق شده است. اساس آن به 60 
سال قبل برمي گردد. از ســال 1934 تا Formalas ،1944 یك سري ثبت اختراع درباره 
تولید فیالمان هاي پلیمري با به كار بردن نیروي الكتروستاتیكي منتشر 
كــرد. در ســال Neubauer 1952  و Vonnegut جریانــي از 
قطرات هم شــكل برق دار با قطر mm 0.1 تولید كردند. آن ها دستگاه 
ساده اي را براي اتمیزاســیون الكتروني ابداع كردند. تیوب شیشه اي با 
قطر mm 0.1 طراحي شده ســپس تیوپ با مقداري آب یا مایع دیگر 
 kV(پر مي شود و یك سیستم الكتریكي وصل شده به منبع با ولتاژ باال
  Drozine ،1955 10-5( به داخل مایع فرستاده مي شــود. در سال
پخش یك ســري از مایعات به داخل اســپري ها را تحت پتانسیل هاي 
الكتریكي باال بررســي كــرد. او یك لوله شیشــه اي در انــدازه مویین 
مشــابه با Neubauer & Vonnegut به كار بــرد. او دریافت كه 
براي مایعات مشخص و تحت وضعیت هاي مناســب، مایع از نازل به صورت یك اسپري 
دیسپرس شده شــامل قطرات با اندازه هاي نســبتا یكنواخت بیرون مي آید. در سال1966، 
Simons  یك دســتگاه براي تولید بافت هاي غیرتابیده بهم فوق نازك با وزن خیلي كم از 
طریق ریســندگي الكتریكي با الگوهاي متفاوت به ثبت رساند. در این روش الكترود مثبت 
در محلول پلیمري فرو مي رود و الكترود منفي به یك تســمه مرتبط مي شود جایي كه بافت 
غیر تابیده جمع مي شــود. او دریافت كه الیاف  در محلول هاي با ویسكوزیته كم تمایل دارند 

كوتاهتر و ریزتر شوند در حالي كه در محلول هاي با ویسكوزیته باال نسبتا پیوسته هستند.
 

شکل ۲: منايي از روش الكرتوريسندگِي

در ســال Baumgarten ،1971  دســتگاهي براي الیاف  اكریلیك الكترواسپون با قطر 
در حــدود 0.05-1.1 میكرون ابداع كرد. قطره ریســندگي از یك نازل اســتیل زنگ نزن 
سوسپانس مي شــود و اندازه آن از طریق یك پمپ تزریق با سازگار كردن از طریق سرعت 
تعذیه ثابت نگه داشــته مي شود. یك جریان مســتقیم با ولتاژ باال به نازل متصل مي شود در 
حالي كه الیاف  روي یك صفحه فلزي جمع مي شــوند. از سال1981 خصوصا در سال هاي 
اخیر فرآیند الكتروریسندگي پیشرفت هایي داشته اســت. الیاف  فوق نازك با ساختارهاي 
الیاف و پلیمرهاي متعدد با قطرهاي زیر میكرون یا نانومتر به آســاني با این فرآیند ساخته 

مي شوند.
پلیمرها با دماي ذوب باال از طریق الكتروریســندگي به شكل نانوالیاف  در مي آیند. در این 
روش به جاي یك محلول، پلیمر ذوب شــده به داخل لوله مویین فرستاده مي شود. بنابراین 
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متفاوت از حالت محلول پلیمر، فرآیند الكتروریســندگي براي یــك پلیمر مذاب در یك 
وضعیــت خالء انجام مي گیرد. جــدول 2  خالصه اي از انواع پلیمرها با دماي ذوبشــان كه 
نانوالیاف  را تولید مي كند نشــان مي دهد. در مقاالت متعدد گزارش شــده است که از طریق 
الکتروریسندگی، بیش از 50 پلیمر به طور موفقیت آمیزي به نانوالیافی با قطر سه نانومتر تا 
بیشتر از µm 1 تبدیل شــده  اند. حاللیت پلیمرها قبل از الكتروریسندگي، در تعداد زیادي 
از حالل ها بررســی مي شــوند. زماني كه پلیمر جامد یا گرانولي به طور كامل در یك مقدار 
مشــخصي از حالل مناسب حل مي شــود بعنوان مثال در یك ظرف شیشه اي، شكل شناور 
به دســت  آمده، جریان محلول پلیمر نامیده مي شــود. جریان پلیمر ســپس وارد لوله مویین 
مي شود. هر دو عبارت حاللیت و الكتروریسندگي در دماي اتاق و در وضعیت اتمسفر انجام 
مي گیرد. چون تعدادي از پلیمرها ممكن است بوهاي مضر و ناخوشایند داشته باشند بنابراین 
فرآیندها در داخل اتاقك هایي كه یك سیســتم تهویه دارند انجام مي گیرد. ولتاژ به كار برده 

شده نیز از نوع DC بوده و در محدوه چند تا چند ده كیلوولت است.

  جدول ۱: برخي پليمرهاي الكرتوريسيده  به روش مذاب

 

مواد لیف مانند با كارآیي فیلتراســیون بــاال با مقاومت هوایي كم بــراي فیلتر كردن به كار 
مي رود. شكل11 كارایي فیلترهای مختلف را نشان مي دهد به طوري كه هر چه الیاف دارای 
قطر كمتری باشــد كارآیي فیلتراســیون افزایش مي یابد. چون كانال ها و اجزاي ساختماني 
فیلتر باید با اندازه ذرات سازگاري داشته باشند یك راه مستقیم افزایش كارآیي فیلتراسیون 
با به كار بردن الیاف در اندازه هاي نانومتر در ســاختار فیلتر است. عموما به خاطر زیاد بودن 
نســبت سطح به حجم و چسبندگي باالي ســطح، ذرات ریز كمتر از mm 0.5 به آساني در 
فیلترهاي با ساختار نانوالیاف الكتروریسیده گرفتار مي شوند. نانوالیاف كاربردهاي زیادي 
در فیلترهاي Puls-Clean  براي جمع آوري گرد و غبار دارند. از نانوالیاف پلیمري براي 
بهبود توانایي جذب الكتروســتاتیك ذرات بدون افزایش افت فشار جهت افزایش كارآیي 
فیلتر اســتفاده مي شــود. برخي از غشــاهاي مبتني بر نانوالیاف پلیمري مي توانند به عنوان 

فیلترهاي مولكولي استفاده شوند]14[.
 

شکل ۳: تاثیر افزایش کارایی فیلرتها با کاهش ابعادی در فیربها.

فناوری نانو در فیلتراسیون هوای ورودی در مدخل هوا
چنانچــه الیــه ای از نانوالیــاف را روی یک فیلتر قــرار دهیم باعث می شــود که خاصیت 
فیلتراســیون را از عمق فیلتر به ســطح بیاوریم. در فیلترهای معمولی بــه دلیل این که این 

خاصیت در عمق قرار دارد، فیلتر دچار افت فشــار شده و کارایی خود را از دست می دهد. از 
ســوی دیگر در فیلترهای معمولی از الیاف میکرومتری استفاده می شود؛ بنابراین حفره های 
موجود در بین فیلترهای میکرونی بسیار بزرگ است و ذرات بزرگ جذب نخواهد شد اما با 
کشــیدن الیه ای از نانوالیاف به روی فیلتر، هم فیلتراسیون جذب فیزیکی و هم فیلتراسیون 

الکترواستاتیکی رخ می دهد]16[]14[.
با استفاده از فیلترهای نانویی استهالک پره های توربین نیز کاهش می یابد، به طوری که برای 
هر دوره تعمیر برای هر نیروگاه حدود یک میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شــد. در مورد 
مزایای فیلترهای نیروگاهی اصالح شــده با نانوالیاف باید گفت: افزایش طول عمر فیلتر تا 
حدود دو برابر، کنترل و عدم افزایش افت فشــار، افزایش قابل توجه کارایی فیلتراســیون، 
افزایش راندمان تبدیل انرژی در صنایع خودرویی و نیروگاهی به همراه کاهش اســتهالک 
تجهیزات و زمان خواب و تعمیر آن ها و افزایش سطح حفاظت از توربین از جمله این مزایا 

است]16[.
مزیت اصلی این فناوری شامل ارتقای راندمان فیلتراسیون از طریق کاهش اندازه سوراخ ها 
و همچنین افزایش عمر فیلتر با بهره گیری از فیلتراســیون سطحی است. در این طرح کاغذ 
قبل از شروع عملیات چین کن در تولید فیلتر، بوســیله جریان الکتریکی با الیه ای از الیاف 
پلیمری با قطر بین 50 تا 300 نانومتر الیه نشــانی می شــود. ســاختار کاغذ فیلتر و نحوه 
جداسازی ذرات به این صورت است دو روش برای این کار اتخاذ می گردد. ابتدا فیلتراسیون 
عمقی که در آن ذرات بسته به اندازه خود در الیه های مختلف کاغذ فیلتر، جداسازی می شوند 
و دوم فیلتراســیون سطحی است که همه ذرات در ســطح کاغذ فیلتر جداسازی می شوند. با 

استفاده از نانوالیاف به این شیوه می توان دست پیدا کرد.
 

شکل ۴: فیلرتاسیون عمقی

 

شکل ۵: فیلرتاسیون سطحی

نانوالیاف  با پوشش دهی مقاوم در فیلترهای خود تمیزکن یا پالس جت و فیلتراسیون عمقی 
کاربرد بیشتری پیدا کرده اند]14[. وقتی شوکی در مسیر برعکس به فیلتر وارد می شود، آن 
دسته از نانوالیافی که چســبندگی ضعیفی به سطح دارند و یا  متشــکل از نانوالیاف ظریف 
هستند، با حرکت شــوک از داخل فیلتر به ســطح نانوالیاف، می توانند ورقه ورقه شوند؛ اما 
نانوالیافی با  که دارای پوشــش دهی مقاوم با چسبنگی قوی به سطح هستند،  به خاطر ثبات 
ساختاریشان عمر فیلتر را بیشتر کرده و عملکر سیستم تمیزکاری پالسی را افزایش می دهند. 
در شــکل 9 سطح فیلتر با پوشــش های مختلف نشان داده شده اســت. دراین شکل، »الف« 
فیلتر سلولزی معمولی و در »ب« فیلتر پوشش داده شــده با نانوالیاف نشان داده شده است. 
همان طور که قابل مشاهده است پوشش دهی نانوالیاف، منافذ روی سطح فیلترها را کوچکتر 
می کنند. در »ج« فیلترهای نانوی ظریف نشــان داده شده اســت. دوام ایــن فیلترها و عمق 

پوشش دهی نسبت به فیلترهای مقاوم شکل »د« کمتر است]15[
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 شکل ۶: تصویرهایی از سطح فیلرتهای مختلف

مزایای نانو فناوری در فیلتراسیون هوای ورودی
1- افزایش سطح حفاظت از توربین

سوراخ هایی که از تقاطع میان نانوالیاف ایجاد می شوند، بسیار بسیار کوچکتر از سوراخ های 
معمول کاغذ فیلتر هستند. همین امر سبب ارتقای کارایی جداسازی فیلتر و حفاظت بهتر از 

توربین و قطعات آن می شود.
 

شکل ۷: الف- پره پس از کار با نانو فیلرتاسیون متیز است، ب- پره پس از کار با فیلرت معمولی رسوب گرفته است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب الف       

2- تمیزکاری فیلتر
با ایجاد الیه ای از نانوالیاف در سمت بیرونی کاغذ فیلتر، شیوه جداسازی فیلتراسیون سطحی 
اعمال می شود. در نتیجه همه ذرات جداسازی شده در سمت بیرون کاغذ فیلتر باقی می مانند 

و در زمان اعمال پالس بخوبی فیلتر احیا می شود.  
3- کاهش افت فشار هوای ورودی در اثر عبور از فیلتر 

افت فشــار هوای ورودی به کمپرسور نیروگاه گازی در اثر عبور از فیلترهای مدخل هوا، در 
فیلترها با الیاف نانو کاهش یافته و در نتیجه توان خروجــی نیروگاه گازی افزایش می یابد. 
)با افزایش فشــار هوای ورودی توان خروجی نیــروگاه گازی افزایش می یابد.( فیلترهای 
معمولی دارای افت فشــاری معدل با mmwg 150 هستند، اما در فیلتر با الیاف نانو افت 
 90 mmwg 60 کاهش می یابد. در اثر این کاهش افت فشار معدل با mmwg فشــار به
توان خروجی نیروگاه گازی حدود  1.4درصد بیشتر می شود.  همچنین شکل 9 نشان می دهد، 
در فیلترهای با نانو الیاف در اثر افزایش طول عمر فیلتر افت فشــار هوای ورودی، افزایش 

کمتری خواهد داشت. همانطور که در شک مشحص است، افت فشار در فیلترهای با نانو 
الیاف در پایان سال دوم دو میلی بار افزایش یافته است درحالی که این مقدار برای فیلترهای 

معمولی 15 میلی بار است.

 تولیدکنندگان
در جدول زیر نام برخی از شرکت های تولیدکننده در این زمینه آورده شده است. که در ادامه 

به معرفی محصوالت آن ها پرداخته شده است.
یکی از شرکت های پیشتاز در زمینه ی تولید نانوالیاف، شرکت )H&V(3 است. این شرکت 
اخیرا نانووب هایی  را تولید کرده است. در این نوع پوشش می توان به فیلتراسیون با راندمان 

و ماندگاری بیشتر نســبت به انواع قبلی دست یافت. این فناوری پیشــرفته در نانوالیاف، 
کاربردهای فراوانی برای بهبود خواص سدکنندگی، پاالیش مایعات و گازها خواهد داشت. 
این فناوری شــامل یک ســاختار میکرومتخلخل، بادوام و کنترل فرایندی بی نظیر اســت. 

نمونه ای از این نانووب ها در  لینک موجود در پیوست نشان داده شده است]12[.

محصولروش تولیدنام شرکت
H&Vنانووبالکتروریسندگی

نانوالیافالکتروریسندگیفناوران نانومقیاس
فیلترهای نیروگاهیالکتروریسندگیبهران فیلتر

 

در داخل کشــور نیز، شــرکت هایی مانند فناوران نانومقیاس در زمینه ساخت دستگاه های 
تولیدکننــده نانوالیاف و محصوالت مرتبــط فعالیت می کنند. در حال حاضر این شــرکت 

3.  نام دقیق این شرکت Hollings worth and vose می باشد که در ایالت متحده آمریکا قرار دارد و 
در سال 1843 تأسیس شده است. این شركت پیشرو در امر تولید کاغذهای مهندسی و سیستم های بافته نشده 

است

شــکل ۹: افزایش افت فشار ایجاد شده در هوای ورودی به توربین در اثر عبور از سیستم فیلرتاسیون مدخل هوا در اثر افزایش 

طول عمر فیلرت، محور عمودی افت فشار بر حسب میلی بار۱  و محور افقی طول عمر بر حسب ماه.

شکل ۸: منایش لحظه ی اعامل پالس به فیلرتهای نوع کارتریج که با استفاده از نانوالیاف در فیلرتاسیون سطحی، در لحظه ی 

اعامل پالس به خوبی متام گرد و خاک از فیلرت جدا شده و متیز می شود.
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تولیدکننده انواع دســتگاه الکتروریســی نازلی و بــدون نازل در مقیاس آزمایشــگاهی و 
صنعتی است. دستگاه صنعتی این شــرکت قادر است تا حدود 1000متر مربع در ساعت را 
با نانوالیاف پوشش دهد؛ در این دستگاه کاغذ فیلتر معمولی با یک الیه از نانوالیاف به منظور 
کارایی و طول عمر فیلتر پوشــش داده می شــود.  فیلترهایی که در حال حاضر در نیروگاه ها 
اســتفاده می شــوند، کارایی در حدود80 درصد دارند که می توان با پوشــش دهی نانوالیاف 

توسط این شرکت به 92-91 درصد افزایش یابد.

انواع نانوالیاف ساخته شده در این شرکت به شرح زیر است:
)PA6( 6 پلی آمید •

)PA66( 6،6 پلی آمید •
)PAN( پلی اکریلونیتریل •

)PVA( پلی وینیل الکل •
)PCL( نانوالیاف الکتروریسی شده پلی کاپروالکتون •

)PLGA( نانوالیاف الکتروریسی شده  پلی الکتیک گالیکولیک اسید •
در حال حاضر شرکت تولیدی صنعتی بهران فیلتر نیز اقدام به خرید دستگاه تولید نانوالیاف 
در مقیاس صنعتی از شرکت فناوران نانو مقیاس به منظور تولید فیلترهای نیروگاهی، نموده 
است و توانسته اســت فیلترهای نیروگاهی در حد کالس جهانی F9 تولید کند]13[. روش 
متداول تولید نانوالیاف مورد اســتفاده در شــرکت بهران فیلتر روش الکتروریســی است. 
همچنین در دســتگاهی که برای این کار استفاده می شــود، از یک محصول پلیمری استفاده 
می شود و تحت تاثیر اختالف پتانسیل بسیار زیاد رشته های پلیمری باقطر نانومتری تشکیل 
می شــوند. با اســتفاده از این فناوری الیاف پلیمری با قطر 50 تا 300 نانومتر بدست آمده 
است. این محصول در نیروگاه متعددی در کشور بعنوان مثال سیکل ترکیبی کرمان در مدت 
دوسال مورد استفاده قرار گرفته و تایید مصرف کننده را دریافت کرده است]7[. در جدول 2 

فیلترهای تولید شده توسط این شرکت و برخی از موارد استفاده  شده  آن ها آورده شده است.

هواي كمپرسور واحدهاي  F9  جان براون و میتسوبیشي نیروگاه] چنگه دار[  
))نیروگاه هاي منتظرقائم كرج،فارس، شریعتي مشهد و...((

GI3401

هواي واحدهاي آنسالدو مدل V94.2 نیروگاه  ))شركت مدیریت تولید برق 
جنوب فارس((

GI3422

GI3431هوای توربو ژنراتور  ))شركت ملي گازایران((

GI3436فیلتر مخروطی هوای کمپرسور مولدهای آلستوم نیروگاه  ))نیروگاه یزد((

GI3437فیلتر استوانه ای هوای کمپرسور مولدهای آلستوم نیروگاه  ))نیروگاه یزد((

GI3441هوای کمپرسور مولدهای آلستوم سوییس  ))نیروگاه گازی بندر عباس((

SGT-600 فیلتر استوانه ای هوای توربین زیمنسGI3487
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پشتیبانی هیات مدیره از برنامه های کمیته ها
اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران روز یکشنبه سی ام خرداد ماه سال جاری با تشکیل جلسه ای ضمن ارائه گزارشی 
از اقدامات انجام شده در راســتای اجرای تکالیف مجمع عمومی و برنامه مصوب سال 94  توسط دبیرخانه سندیکا، به تصویب 

کلیات طرح پرداخت.
در ادامه در خصوص"قراردادهای تجارت ترجیحی" و تفاهم نامه 25 ساله با چین، انجام پیگیری های الزم از طریق مکاتبه با وزیر 

صنعت معدن و تجارت و رونوشت به شورای هماهنگی تشکل ها و اتاق بازرگانی دردستور کار دبیرخانه سندیکا قرار گرفت. 
همچنین در خالل این نشست هیات مدیره، موضوعات مورد نظر کمیته سازندگان تابلو با حضور سپهر معاف نماینده این کمیته 
مطرح و مقرر شــد در خصوص موضوعات مورد نظر کمیته پس از تدوین و ارائه، پشــتیبانی الزم از سوی هیات مدیره سندیکا 

به عمل آید. 
عالوه براین مصوب شد به کمیته های تخصصی اعالم شود که اعضای هیات مدیره سندیکا پس از جلسات هیات مدیره پذیرای 
روسای کمیته ها و دیگر اعضای سندیکا جهت دریافت نظرات و مسائل خواهند بود. بر همین اساس مقرر شد به صورت دوره ای 
بعد از جلسات هیات مدیره )حداقل هر سه جلسه یکبار( جلسه ای با روسای کمیته ها برگزار و گزارش جلسات نیر به کمیته ها ارائه 

شود. 
در پایان با توجه به سیاست های کلی اقتصاد و رویکردهای جدید بین المللی در خصوص ادغام و ظرفیت سازی شرکت ها، مقرر 
شد کمیته سازندگان تابلو و انجمن ســازندگان تابلو به عنوان طرح مطالعاتی آزمایشی، پیشنهادات خود را به هیات مدیره ارایه 

سازند.

جهت رفع موانع تامین مالی برای پروژه 312 پست اقدام شد

 گام مشترک سندیکا و برق تهران برای حمایت از شرکت های داخلی
هیات مدیره سندیکا چهل  و  دومین جلسه دوره ششم خود را صبح یکشنبه بیست و هفتم تیرماه در حالی برگزار کرد که     غالمرضا 

خوش خلق مدیر عامل شرکت برق منطقه ای تهران و هیات همراه میهمانان این نشست بودند.
در این جلســه که با هدف انتقال نگرانی های بخش خصوصی و اعضای ســندیکا از نحوه اجرای پروژه 312 پست و دستیابی به 
راهکاری در این خصوص تشکیل می شد، کوروش باالبندیان معاون مالی و پشتیبانی، بختیار ظهوری  زنگنه معاون برنامه ریزی 
و تحقیقات و حمیدرضا امین پور مدیر امور ارزیابی کیفی و معامالت خارجی و تسهیالت همچنین رسول قسمت معاون طرح و 

توسعه برق منطقه ای تهران، مدیرعامل این شرکت را همراهی می کردند. 
در ابتدای این نشست. ولی اله بیات عضو هیات مدیره سندیکا ضمن استقبال از ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق تاکید داشت: 

باید به تهدیدات مبتالبه بخش خصوصی در صورت ورود شرکت های خارجی نیز توجه کرد.
در ادامه  محمد  پارســا دیگر عضو هیات مدیره ســندیکا با اشــاره به مطالبات بخش خصوصی از دولت در 10 سال گذشته، این 
موضوع را به تامین اعتبار و تامین مالی دولت و وزارت نیرو طی سال های اخیر توسط بخش خصوصی تشبیه کرد و مناقصه 312 

پست را با روش اجرای کنونی سند مرگ صنعت برق دانست.
وی در همین رابطه از پیشنهاد برخی از شرکت های چینی به برخی شرکت های کوچک و متوسط جهت مونتاژ محصوالت چینی 
در ایران تحت عنوان 50 درصد تولید داخل خبر داد و ضمن تاکید بر لزوم اعمال شــرط ســرمایه گذاری در مناقصات خارجی و 
لحاظ امتیاز فنی برای این مهم، خواســتار دعوت از شــرکت های ایرانی و در نظر گرفتن شرایط تضمین دولتی برای آنان جهت 

سرمایه گذاری مشترک با طرف های خارجی شد. 
پارسا با بیان این مطلب تصریح کرد: پیشنهاد می شود در امتیازات فنی تفاوت ویژه ای بین تجهیزات ایرانی و اروپایی با تجهیرات 
چینی و اغلب بدون کیفیت در نظر گرفته شــود. وی در ادامه اذعان داشــت: عدم شناســایی راهکاری برای این مناقصه موجب 
خروج تعداد دیگری از شرکت های فعال از گردونه رقابت صنعتی می شود و این منجر به از بین رفتن دانش و تجربه انباشته این 

شرکت ها در طی 20 سال گذشته می شود.
پیام باقری رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا از دیگر حاضرین در این نشست بود که ضمن تشکر از ارسال پیش نویس اسناد 
بسته سوم مناقصه برای بررسی توسط ســندیکا تاکید کرد: سندیکا قصد ممانعت از اجرای این قرارداد را ندارد. وی خاطر نشان 
ساخت: در اسناد ارسالی بخشی از تغییرات درخواستی سندیکا لحاظ شده است که البته این موضوع نیاز به بررسی دقیقتری دارد.
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رییس کمیته توســعه صادرات سندیکا همچنین خواســتار اصالحاتی در مورد امتیاز در نظر گرفته شــده در اسناد مناقصه برای 
صادرات از طریق سرمایه گذاری و تولید در داخل برای صادرات به کشورهای منطقه شد.

در ادامه محسن پوررفیع عربانی دلیل فاینانس پروژه 312 پســت از چین را مربوط به سنوات گذشته و شرایطی عنوان کرد که 
امکان فاینانس تنها از طرف کشور چین وجود داشته است.

خوش خلق در پاســخ به موارد ذکر شده توســط نمایندگان سندیکا در این نشست، بیان داشــت: پس از برجام امکان استفاده از 
سرمایه گذارانی غیر از کشــور چین مطرح شد و متعاقب آن بسیاری از سرمایه گذاران آسیایی و اروپایی از این مناقصه استقبال 

کردند. از سوی دیگر طبق درخواست سندیکا مناقصه 312 پست به چند بخش کوچکتر تقسیم شد.
خوش خلق شرایط بین المللی فعلی را بهترین فرصت برای دریافت وام های خارجی دانست و اظهار داشت: می توانیم با کمترین 

بهره از وام ها و فاینانس های خارجی استفاده کنیم. 
وی در ادامه با ابراز عالقمندی وزارت نیرو به اســتفاده از تجربیات ســندیکا اذعان داشــت که این وزارتخانه خود را از بخش 

خصوصی جدا نمی داند. 
در ادامه فریبرز ثقفی عضو هیات مدیره سندیکا کوچک شدن پیمانکاران بزرگ ایرانی بر اثر مشکالت سال های اخیر و مطالبات 
معوقه را یادآور شــد و آن را عامل عدم امکان اجرای پروژه های بزرگ توســط آنان برشــمرد. وی به همین جهت اظهار داشت: 
سندیکا آمادگی دارد شکل گیری دو یا سه کنسرسیوم بزرگ و استفاده حداکثر از ظرفیت شرکت های داخلی را به عهده بگیرد حال 

آنکه یک شرکت خصوصی برای استفاده از ساخت داخل انگیزه ای ندارد.
این عضو هیات مدیره سندیکا به امکان مذاکره شــرکت های داخلی با سرمایه گذاران خارجی در صورت در نظر گرفتن ضمانت 
دولتی تاکید کرد که ضمن اســتقبال مسئوالن برق منطقه ای تهران از این موضوع، مقرر شد سندیکا ساز و کار این امر را پیشنهاد 

کند. 
خوش خلق در توضیح این مطلب افزود: به رغم پیشنهاد پیشبرد بخشی از این قرارداد به  صورت مذاکره و ترک تشریفات توسط 
برق تهران ولی این امر به علت امکان عدم اخذ مجوز در هیات دولت محقق نشــده اســت که در صورت ارائه راهکاری از طرف 

سندیکا مجددا پیگیری خواهد شد. 
همچنیــن مدیرعامل برق منطقه ای تهران از جانب وزارت نیرو جهت در اختیار نهادن دارایی ها و امالک خود به منظور ضمانت 
به شــرکت های داخلی اعالم آمادگی کرد. وی عالوه براین خواستار تالش سندیکا جهت پیگیری موضوع ساورین گارانتی به 

شرکت های داخلی از مراجع ممکن شد.
در این راستا پیشنهاد تشکیل کارگروه های مشترک جهت تعریف ارتباطی منسجم بین سندیکا و برق تهران توسط  باقری  ارائه 
و مقرر شد موضوع تشکیل دو کارگروه مشترک مابین سندیکا و شرکت برق منطقه ای تهران در خصوص "پروژه 312 پست" و 
"پروژه های تامین مالی و ایجاد کنسرسیوم ها" با اقدام توسط سندیکا و ارسال نامه ای با این مضمون به برق منطقه ای تهران مورد 

پیگیری قرار گیرد. 
در پایان بنا به استقبال مدیرعامل برق منطقه ای تهران از برگزاری جلسات فصلی با هیات مدیره هماهنگی این جلسات در دستور 

کار سندیکا قرار گرفت.

بررسی طرح پیشنهادی جهت آیین نامه شرکت های یکپارچه ساز
هیات رییسه کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا روز سه شنبه هجدهم خرداد ماه سال جاری با حضور اعضا در محل 

سندیکا تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلســه طرح پیشنهادی آیین نامه شرکت های یکپارچه ساز سیســتم  های اتوماسیون پست توسط بابک میرشاهی 
سرپرســت کارگروه این آیین نامه تهیه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شــد اعضای کارگروه پس از مطالعه این طرح، 

نظرات نهایی خود را تا جلسه بعدی کمیته اتوماسیون جهت جمع بندی نهایی اعالم کنند.
عالوه بر این در خصوص بحث ارزش افزوده، هیات رییســه میزبان سیدهادی هاشمی مشاور مالیات و دارایی سندیکا در جلسه 
بود که در این مذاکرات بحث در مورد بخشــودگی مالیاتی در قبال اعالم آمادگی شرکت  های عضو سندیکا به رسیدگی مالیاتی 
مطرح شد. با توجه به پراکندگی جغرافیایی اعضای ســندیکا در سطح کشور و نبود آمار دقیق از شرکت  های معاف از مالیات یا 
شرکت های رسیدگی شــده، مقرر شد با تهیه و ارسال جدول آماری اطالعات مربوطه از کلیه شرکت  های عضو سندیکا از طریق 

کمیته حقوقی استخراج شود.

اخبار کمیته ها
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هماهنگی نشستی مشترک با مشاوران برتر نفتی در دستور کار کمیته اتوماسیون
هیات رییسه کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا روز سه شنبه بیست ونهم تیرماه سال جاری با حضور اعضا در محل 

سندیکا تشکیل جلسه داد.
در این نشست در رابطه با جلسه مشترک مقرر شــده در خصوص پروژه  های اتوماسیون توزیع با سیداعتضاد مقیمی مدیرعامل 
دفتر هماهنگی نظارت شرکت های توزیع، ضمن اشاره به عدم همکاری از سوی معاونت مذکور، مقرر شد از معاونت  های توزیع 
سایر استان  ها مانند اصفهان و مشــهد جهت مذاکره و تبادل نظر در جلسات هیات رییسه دعوت به عمل آید تا در صورت امکان 

برگزاری سمیناری مشترک در این رابطه در دستور کار قرار گیرد.
همچنین در خصوص برگزاری جلسه با مشاوران نفتی مقرر شد این مهم با هماهنگی دو تن از اعضای هیات رییسه کمیته در قالب 
جلسه مشترکی با شرکت  های مشاور برتر نفتی مانند شرکت  های نوآوران، نارگان، چگالش، سازه و ... در محل سندیکا در دستور 

کار قرار گیرد.

کمیته اتوماسیون پرچمدار سفر سندیکایی ها به کشور گرجستان
سیزده شرکت ایرانی با کوشش شرکت پایا طرح پارســیس )گروه مهندسی پارسیس( و مشارکت کمیته اتوماسیون و مخابرات 
ســندیکای صنعت برق روزهای پنجم تا هشتم مردادماه سال جاری با هدف گسترش همکاری های اقتصادی و صنعتی در حوزه 

پروژه های صنعت برق به کشور گرجستان سفر کردند. 
ریاست کمیته اتوماسیون و مخابرات ســندیکا و مدیر عامل گروه مهندسی پارسیس به عنوان هماهنگ کننده و مسئول برگزاری 
این تور تجاری، با اشاره به نحوه شکل گیری ایده سفر به گرجستان گفت: مدت ها بود که ما در کمیته اتوماسیون و مخابرات به این 
مطلب فکر می کردیم که با توجه به رکود صنعت برق ایران، باید پتانسیل فنی و مهندسی موجود در شرکت های حوزه صنعت برق، 
در خارج از کشور به کار بسته شود. در این راستا چند جلسه با حضور ریاست کمیته توسعه صادرات سندیکا برگزار کردیم؛ ولی 

ساختار این کمیته به گونه ای نبود که همچون سایر کمیته های سندیکا بتوان با این کمیته نیز تشریک مساعی کرد.
ایمان رجایی با اشــاره به اینکه در ابتدا با یکی از شــرکت های گرجســتان که زمینه تخصصی آن برقــراری ارتباطات صنعتی و 
برگزاری تورها و مســافرت های صنعتی در زمینه های مختلف جوزه انرژی از جمله نفت، گاز و برق اســت ارتباط برقرار شــد، 
عنوان کرد: خواســته ما با این شرکت مطرح شد و مورد استقبال آنان قرار گرفت. بنابراین هماهنگی های کار انجام شد و شرکت 
گرجی رایزنی های مورد نیاز با وزارت نیرو، نهادهای ســرمایه گذاری و وزارت بازرگانی گرجستان را انجام داد و ما نیز به عنوان 
متولی هماهنگی در ایران سعی کردیم از طریق سندیکا به شرکت ها اطالع رسانی کنیم که نهایتا مقرر شد نماینده 13 شرکت با ما 

به گرجستان سفر کنند.
وی افزود: ما صنعت برق گرجستان را بررسی کردیم و متوجه شدیم عمده فعالیت آنها با توجه به منابع آب زیادی که دارند، حول 

محور تاسیس نیروگاه های آبی می گردد و بر همین اساس تالش کردیم حتما این بخش را در مجموعه خود پوشش دهیم.
رجایی همچنین اظهار داشــت: در طول سفر تالش کردیم دوستان بیشتر با ســاختار اجرای پروژه ها در حوزه تولید آشنا شوند؛ 
چراکه کشــور گرجستان دارای اقتصادی خصوصی است و به ســمت عضویت کامل در اتحادیه اروپا پیش می رود و بنابراین از 
ساختاری به روز برخوردار است. همچنین الزم بود دوستان بدانند وزارت نیروی گرجستان در پروژه ها چه نقشی داشته و چگونه 
آنها را واگذار می کند. به همین دلیل در روز اول سفر جلسه ای را با حضور معاون وزیر نیروی گرجستان در حوزه سرمایه گذاری 
پروژه ها و فاینانس ترتیب دادیم، مسایلی مانند چگونگی تعریف و واگذاری پروژه های فاینانس، دوره برگشت سرمایه و خرید 
برق از سرمایه گذاران بخش خصوصی ـ خصوصا باتوجه به اینکه پروژه های این کشور به شکل BOO انجام می شود  و نیز مروری 

بر پروژه های در حال تعریف  مطرح شد.
به گفته مدیرعامل گروه مهندسی پارسیس، هیات ایرانی در ادامه سفر با دفتر مدیریت سرمایه گذاری پروژه ها که وظیفه آن تکمیل 
چرخه اقتصاد برق ازطریق خرید برق مازاد تولید و عرضه به بازار مصرف است، آشنا شدند. همچنین در روزهای بعد هیات ایرانی 
طی جلساتی با شرکتی آشنا شدند که معادل شرکت توانیر در ایران در حوزه مدیریت شبکه انتقال بود. همچنین جلسات دیگری 
با شرکت آب و برق گرجستان که شرکتی خصوصی به حساب می آید و می تواند یکی از مشتریان بالقوه فعاالن صنعت برق ایران 
باشد، آشنا شــدند. به عالوه هیات ایرانی در جلسه ای دیگر با حضور نمایندگان شرکت توزیع تفلیس شرکت کردند که این شهر 
یک سوم مصرف کنندگان گرجستان را پوشش می دهد. یکی دیگر از جلسات مهم این سفر نیز با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی 
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گرجستان بود که در آن توضیحاتی درخصوص حضور بخش خصوصی این کشور در صنعت برق آن و موقعیت های مشارکت که 
برای مکمل های ایرانی وجود دارد، ارائه شد. 

وی در پاســخ به این ســوال که آیا برای برقراری ارتباط با گرجســتان در حوزه صنعت برق نیازی به ســفرهای تکمیلی وجود 
دارد یا خیر، تصریح کرد: این ســفر بسیار فشــرده و تنها در حد ایجاد ارتباط و آشنایی بود. ما پیگیر هستیم تا در حوزه پروژه ها، 
ســرمایه گذاری و تبادالت فنی و آموزشی با این کشور ارتباط خود را ادامه دهیم و مقدمات حضور دائمی در این کشور را ایجاد 

کنیم. 
رجایی در ادامه اظهار کرد: تا آنجا که من اطالع دارم شرکت های حوزه اتوماسیون در کشور تاجیکستان، ارمنستان، عمان، شمال 
افریقا و آذربایجان پروژه داشته اند اما دررابطه با کشور گرجستان این اولین بار است که گام هایی برای همکاری مشترک برداشته 
می شود. گرجستان به این دلیل انتخاب شد که باتوجه به سربه سر شدن مصرف و تولید این کشور به تازگی به سمت جذب سرمایه و 

فناوری در توسعه شبکه برق خود حرکت کرده است. 
وی افزود: ما اطالع داشــتیم آنها باتوجه به اینکه قصد دارند کشــور خود را در حوزه گردشــگری و ایجاد مراکز توریستی جدید 
توســعه دهند، درحال سرمایه گذاری گسترده در زیرساخت های خود هســتند و این امر نیازمند خطوط انتقال، پست های برق و 
نیروگاه های جدید اســت. همچنین می دانستیم این کشــور فناوری بخش برق را به طور کامل وارد می کند و درنتیجه ما با بخش 
داخلی این کشــور رقابت نخواهیم کرد؛ بلکه با رقبای خارجی طرف هســتیم که باتوجه به ُبعد مسافت نزدیک و موفقیتمان در 
کشورهای ارمنستان و آذربایجان که بی شباهت به گرجستان نیستند، موفقیتمان امکانپذیر است. گرجستان نسبت به ارمنستان 
و آذربایجان از نظر امنیت ســرمایه گذاری و حاکم بودن قانون و فضای رقابت ســالم در بازار بسیار قابل اتکاتر است و بنابراین 

سرمایه گذاری در آن برای شرکت های ما بسیار مفید است.
رجایی درخصوص اینکه زمینه همکاری با کمیته توسعه صادرات به راحتی مهیا نیست، گفت: این کمیته تنها کمیته سندیکا است که 
حق عضویت مجزا دریافت می کند و درنتیجه برای شرکت های عضو آن خوشایند نیست که عده ای بدون پرداخت حق عضویت 
در جلســات شرکت داشته و حضور یابند. پیشنهاد ما به دبیرخانه سندیکا این بوده که به دلیل اهمیت و عام بودن مساله صادرات، 
عالوه بر شــرکت های عضو این کمیته ســایر کمیته های عالقمند نیز در آن نمایندگانی داشته باشــند؛ حتی اگر الزم باشد حق 
عضویت بپردازند. ما درمورد کمیته پست سازان یا کمیته مهندسی بازرگانی به محض تصمیم به همکاری، آن را محقق ساختیم اما 
ساختار کمیته توسعه صادرات به گونه ای است که علی رغم برگزاری جلساتی با حضور رئیس این کمیته، تبادل انتفاع و ارتباطات 

وسیع و گسترده با آن چندان امکانپذیر نیست. 
مدیرعامل گروه مهندسی پارسیس آشــنایی با نوع اجرای پروژه ها در گرجستان، یافتن روزنه ورود شرکت های ایرانی، آشنایی 
با مراجع ذیربط در گرجســتان برای دریافت تاییدیه ها و حضور در مناقصات و گرفتن استعالم ها، آشنایی با شیوه تامین بودجه 
پروژه ها در این کشــور و ظرفیت سنجی حضور شرکت های ایرانی در صنعت برق گرجستان در کنار رقبای اروپایی، ترکیه ای و 
چینی را از اهداف ســفر این هیات ایرانی به گرجستان دانست و در پایان اظهار امیدواری کرد این مسیر ادامه یافته و همکاری ها 
بیشتر شــود؛ چراکه این مساله عالوه بر بحث اقتصادی باعث ایجاد اشــتغال، اعتبار صنعت برق ایران و برگشت تجارب به آن 

خواهد شد و به موقعیت کشورمان در جهان عالوه بر ُبعد سیاسی و فرهنگی، وجهه ای صنعتی می بخشد. 

همکاری کمیته اتوماسیون در برگزاری یازدهمین کنفرانس بین  المللی حفاظت و 
اتوماسیون

هیات  رییسه کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا صبح سه  شنبه بیست  وششم مرداد ماه سال جاری در حالی تشکیل جلسه داد که 
نحوه همکاری کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا با دانشگاه علم و صنعت در برگزاری یازدهمین کنفرانس بین  المللی 

حفاظت و اتوماسیون طی تاریخ  های 28 و 29 دی ماه در محوریت آن قرار داشت.
در ابتدای این نشست که با حضور شهرام جدید استاد دانشــکده مهندسی برق دانشگاه علم   و   صنعت و سیدمحمد شهرتاش دبیر 
کنفرانس حفاظت و اتوماســیون شبکه  های قدرت در محل سندیکا تشکیل می  شد، با هدف برگزاری هر چه پربارتر و هدفمندتر 

سمینار هریک از طرفین به ارائه دیدگاه  ها و تجارب خود در این خصوص پرداختند.
براین اســاس دبیر کنفرانس روش اجرایی و سیاست  گذاری انجام شده در این خصوص را تشریح کرد و در ادامه روش همکاری 
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طرفین و هم  افزایی و تعامل سازنده سندیکا با دانشــگاه و توانیر در برگزاری موفق و پربار کنفرانس از جنبه  های گوناگون مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در نهایت مقرر شد ضمن تشکیل کارگروه مشترک سندیکا و دانشگاه برای هماهنگی و راهبری موضوع و اطالع رسانی به توانیر، 
سندیکا از همه بسترها و کانال  های ارتباط جمعی و اطالع  رسانی خود در ارائه اطالعات به شرکت  ها و مخاطبین در این خصوص 
و هماهنگی و مدیریت نحوه حضور شرکت  های عضو استفاده کند تا شرکت  های عضو و اعضای هیات  رییسه ضمن حضور موثر 
در برگزاری کنفرانس وکارگاه  های آموزشی و نشست  های تخصصی آن نسبت به پیشنهاد محورهای اصلی جهت جلسات ارائه 

مطالب اقدام کنند. 
همچنین توافق شد کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا پاویونی را در محل کنفرانس دایر سازد.

انتخاب اعضای علی البدل در مجمع عمومی کمیته توسعه صادرات
مجمع عمومی کمیته توسعه صادرات روز سه شنبه بیست ونهم تیر ماه سال جاری با اخذ رسمیت از حضور  نمایندگان 19 شرکت 

عضو، جهت انتخاب اعضای علی البدل هیات رییسه این کمیته برگزار شد.
در ابتدای این نشست پیام باقری رییس کمیته ضمن خیر مقدم به مشکالت پسابرجام از جمله کمبود نقدینگی و افزایش تقاضا 

اشاره کردو اظهار داشت: عمال شرکت ها با مشکل بیکاری مواجه هستند و با ظرفیت بسیار پایین کار می کنند.  
وی با بیان این مطلب خاطر نشــان ساخت: راهکار کمیته ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی و صادرات است. یکی از بحث هایی 
که در این رابطه در دستور کار قرار دارد تشکیل کنسرسیوم های صادراتی است که این بحث در وزارتخانه های مختلف نیز مطرح 

شده است و ما هم به طور جدی این موضوع را در کمیته پیگیری می کنیم.
در ادامه ضمن ارائه گزارشــی از عملکرد کمیته در سال گذشته توســط دبیر کمیته، گزارش و توضیحات مربوط به بودجه کمیته 
و هزینه های آن توســط خزانه دار کمیته ارائه و برنامه مالی کمیته و همچنین میزان حق عضویت  در ســال جدید پس از  بحث و 

بررسی توسط حاضرین مورد تایید اعضا واقع شد.
پس از آن با برگزاری انتخابات مجمع در خصوص انتخاب اعضای علی البدل از میان 5 کاندیدا که جهت احراز عضویت علی البدل 
هیات رییسه کمیته اعالم آمادگی کرده بودند، ناصر یزدآبادی مدیرعامل شرکت نامدار افروز و ابوطالب نیازی مدیرعامل شرکت 

نصب نیرو، برای این سمت انتخاب شدند.

تاکید رییس اتاق ایران_عراق در نشست با کمیته توسعه صادرات سندیکا

لزوم انسجام  بخشی به حضور شرکت  های ایرانی صنعت برق در عراق
هیات رییسه کمیته توسعه صادرات به همراه علیرضا کالهی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران روز سه شنبه پنجم 
مرداد ماه ســال جاری طی جلسه ای مشترک با یحیی آل اسحاق رییس و مهدی کرمی پور مقدم دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، 
صنایع، معادن ایران – عراق، در محل سندیکا به بررسی مشکالت فراروی صادرات صنعت برق به عراق و راهکارهای رفع این 

مشکالت پرداختند.
در ابتدای این نشست که به دعوت کمیته توسعه صادرات سندیکا برگزار می  شد، ضمن ارائه توضیحاتی توسط پیام باقری رییس 
کمیته توسعه صادرات سندیکا در خصوص سندیکا، صنعت برق و توانمندی ایران در بخش برق در منطقه و جهان، بیان شد قریب 

به 90 درصد صادرات خدمات فنی و در بخش برق انجام شده است.
پیام باقری با بیان این مطلب از پتانسیل30 میلیارد دالری صادرات در  بخش برق با ارزش افزوده 14/5 درصدی خبر داد. و در 
حالی که اشتغال  زایی مستقیم آن را 150 هزارنفر ارزیابی کرد، با اشاره به محرومیت 1/2 میلیارد نفر در جهان از انرژی برق، آمار 
بهره مندی 99/8 درصد روستاهای کشور را از این انرژی یادآور شد و اظهار داشت: امروزه 75هزار مگاوات ظرفیت نصب شده 
در کشــور داریم و از این لحاظ در منطقه در رتبه اول و در سطح دنیا در رتبه چهاردهم هستیم. وی همچنین خاطر نشان ساخت: 
صنعت برق اساسا صنعتی اســت که بر پایه افراد متخصص بنا شده و هم  اکنون تجهیزات  تولیدی در کشور با استانداردهای روز 

دنیا برابری می  کند. 
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست با تمرکز بر  مساله مطالبات شرکت ها 
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از عراق تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون سیستمی برای دریافت این مطالبات ما از عراق  که در بخش تجهیزات به 50 میلیون دالر 
بالغ می  شــود وجود ندارد.  وی از عدم تعهد وزارتخانه و نهادهای حکومتی عراق به نتایج مناقصات ابراز ناخرسندی کرد و گفت 
طی دو سال گذشته شرکت  های ایرانی در مناقصاتی که مجموع ارزش آن  ها بالغ بر یک میلیارد دالر است برنده شده اند اما هنوز 

این مهم به شرکت  ها ابالغ نشده و طرف عراقی با بی  تعهدی، قراردادها را به طرف  های دیگری واگذار کرده است. 
در ادامه علیرضا کالهی ضمن اشــاره به مشــکالت بازار عراق از جمله دیپلماســی اقتصادی و مســائل مطالبات شرکت  ها، از 
اختصاص بخشــی از عملکرد سفرهای وزیر امور خارجه در راستای امور اقتصادی و فراهم بودن فضای حضور بخش خصوصی 

در این دولت یاد کرد. 
رییس هیات مدیره سندیکا در این دیدار با اشــاره به تعهد اتاق ایران نسبت به اتاق مشترک ایران و عراق مبنی بر حمایت جدی 
از توسعه فعالیت  های اتاق مشترک، تصریح کرد: حضور دکتر آل اسحق در راس اتاق مشترک فرصت مناسبی است که با توجه 
به ظرفیت باالی ایشان در برقراری ارتباط در سطوح مختلف تصمیم  گیری کشور، باید از این فرصت به منظور ارتقاء جایگاه و 

توسعه صادرات صنعت برق کشور به عراق استفاده کرد.
کالهی همچنین اظهار داشــت در صادرات صنعت برق به سایر کشورهای دنیا بســیاری از قطعات و تجهیزات ممکن است به 
لحاظ برخی محاسبات اقتصادی و فنی از محل تهیه شــود یا برخی از عملیات منجر به ارزش افزوده ممکن است در محل پروژه 
انجام شــود، اما در عراق به خاطر مالحظات مرزی، امنیتی، اقتصادی، فنی و ... عمده تجهیزات و خدمات و خدمات و عملیات 
اقتصادی که متضمن ارزش افزوده اســت در خاک ایران صورت می  گیرد و این دلیل مهمی بر مزیت صادرات به عراق نسبت به 

سایر کشورها است.
عالوه بر این موضوع تعریف کارگروه  های مشترک متشکل از نمایندگان کمیته توسعه صادرات سندیکا و اتاق مشترک ایران و 

عراق به  منظور برقراری ارتباط هدفمند فی  مابین دیگر پیشنهاد مطرح شده در این نشست بود. 
در ادامه پس از تبییــن نظراتی در خصوص وضعیت فعلی بازار عراق و نقش فاینانس  های دولتی برای رقبای خارجی توســط 
حاضران، یحیی آل اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن ایران و عراق با به موقع توصیف کردن این جلسه اظهار 

داشت: در صورت شناخت موانع در فضای متالطم و مدیریت بحران مناسب  امکان موفقیت در بازار عراق وجود دارد.
وی با مورد پرســش قرار دادن امکان جایگزینی راه و بازار دیگری به جای عراق تصریح کــرد: ضمن اینکه نباید به بازار عراق 
محدود باشــیم ولی باید در ابتدا در این بازار به نتیجه برســیم. چرا که ما به بازار عراق نیاز داریم، این  بازار مناسب  ترین راه برای 
ایران اســت و خدمات فنی و مهندســی نقش اصلی را در آن دارد؛ تا جایی که  80 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به 

عراق است.
آل اسحاق در ادامه با بیان آنکه در عراق مساله اقتصاد عامل به نتیجه رساندن همه اهداف است، تاکید کرد: همچنان امکان یافتن 

راهکاری برای نفوذ به بازار عراق وجود دارد و در این راستا سندیکا پرچم  دار صنعت برق خواهد بود. 
وی در ادامه مســاله اقتصادی را در عراق عامل به نتیجه رســاندن همه اهداف دانست و اذعان داشــت: با توجه به اینکه در عراق 
نمی  توان منســجم و با مدیریت واحد عمل کرد، باید در داخل جهت مدیریت واحــد این موضوع، با مجموعه بازیگران در بحث 

صادرات به عراق از جمله رییس  جمهور، رییس ستاد عراق، اتاق ایران_عراق و بانک مرکزی به گونه  ای منسجم عمل کنیم.
رییس اتاق مشــترک بازرگانی، صنایع، معادن ایران وعراق این تشکل را یکی از بازیگران اصلی در بازار عراق خواند و با اظهار 
تاسف از کاهش پتانسیل  های اصلی اتاق در طی برهه  ای به  دلیل اختالفات، ابراز امیدواری کرد این موارد هم  اکنون برطرف شده 
اســت. وی در این رابطه افزود: اولین کار ارائه برنامه از طرف ســندیکا و بخش خصوصی است تا پیگیری  های آن  از سوی اتاق 
ایران و عراق انجام شــود که برای این منظور تشکیل کمیته  ای مشترک بین اتاق عراق و کمیته توسعه صادرات سندیکا ضروری 

به نظر می  رسد.
براین اســاس پیشنهاد در نظر گرفته شدن خط اعتباری مجزا برای عراق  مطرح شد و در پایان با توجه به گزارش ارائه  شده توسط 
سندیکا در خصوص بازار عراق مقرر شد پیگیری این مسائل از طریق معاونت اول رییس  جمهور و اتاق بازرگانی مشنرک ایران 

و عراق صورت پذیرد.

در  دومین جلسه هم  اندیشی تشکیل کنسرسیوم  های صادراتی صورت گرفت

طرح و بررسی تولی  گری سندیکا در معاهدات صادراتی صنعت برق

کارگروه تشکیل کنسرسیوم  های صادراتی سندیکا روز سه  شــنبه دوازدهم مرداد ماه سال جاری  دومین نشست خود  را به همت 
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کمیته توســعه صادرات سندیکا با حضور علی بخشی نایب رییس هیات مدیره، محسن پور رفیع عربانی رییس کمیته تخصصی 
مهندسی مشاور به همراه پیام باقری و محمد زمانیفر رییس و نایب رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا، محسن کمالی  زاده عضو 
هیات رییسه و محمدظفر مرادیان دبیر این کمیته در حالی برگزار کرد که بررسی طرح پیشنهادی از سوی رییس کمیته تخصصی 

مهندسی مشاور در دستور کار قرار داشت. 
در همین راســتا اعضا کارگروه نقطه نظرات خود را در خصوص طرح پیشنهادی ارائه کردند و مقرر شد در جلسات بعدی طرح 

نهایی به هیات مدیره سندیکا ارائه شود.
در این پیشنهاد گفته شده بود از آنجا که پروتکل  های امضا شده بین دولت  ها متولی الزم را ندارد، سندیکا به عنوان نماینده بخش 
خصوصی متولی بخش برق در معاهدات صادراتی باشد.  بر این اساس ایجاد و معرفی کنسرسیوم  های صادراتی می-تواند زمینه 

حضور شرکت  های خصوصی را در پروژه  های معرفی  شده تسریع بخشد.

تشکیل کارگروه و تهیه بسته پیشنهادی در خصوص مشکالت بازار عراق

جلسه بررسی موانع، مشکالت و ارائه راهکار صادرات به کشور عراق روز دوشنبه یازدهم مرداد ماه سال جاری درحالی نخستین 
نشست خود را به همت کمیته توسعه صادرات سندیکا در محل این تشکل تشکیل داد که بهرام نظام  الملکی مدیرکل دفتر توسعه 
صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با همراهی حمیدرضا مافی رییس  گروه مطالعات و برنامه  ریزی، ابراهیم دستاران 
رییس گروه حمایت از صادرات و همتی کارشــناس بخش عراق دفتر توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو از 

حاضرین این جلسه بودند.
همچنین فریدون خزائی دبیرکل فدراســیون آب ایران، احمد مهدیار  و ایمان فرجی از شــرکت عمراب و علی بخشی نایب رییس 
هیات  مدیره سندیکا در کنار  پیام باقری و محمد ظفرمرادیان رییس و دبیر کمیته توسعه صادرات سندیکا در این نشست حاضر بودند.
در ابتدای این نشســت باقری ضمن اشاره به مطالبات شــرکت  های عضو از وزارتخانه برق عراق و عدم دریافت کمکی از سوی 
دولت و ســفارت ایران در عراق جهت وصول مطالبات، مهمترین مشــکل صادراتی در عراق را تامین نقدینگی توصیف کرد و 
خواستار شناسایی و مطالبه از بازیگران اصلی در میدان عراق اعم از وزارتخانه-های نیرو و صنعت، معدن و تجارت، ستاد عراق 

و اتاق مشترک ایران _عراق همچنین معاونت اول رییس-جمهور شد.
در ادامه بخشی در خصوص تامین منابع مالی پروژه  های عراق پیشنهاد راه  اندازی خط اعتباری را ارائه کرد و عنوان شد برای این 

امر باید سناریویی تدوین و پیشنهاد شود.
عالوه بر این پیشنهاد دعوت از نهادهای مختلفی چون وزارت خارجه، سپاه قدس، کمیسیون امنیت ملی، وزارت نیرو و ... جهت 
شرکت در این کارگروه به  منظور اتخاذ تصمیم واحد در خصوص مشکالت توسط حاضرین مطرح شد. همچنین تفکیک مباحث 

حفظ و توسعه بازار جهت تسهیل و تسریع در پیگیری مورد تاکید قرار گرفت.
در خالل این نشست مدیرکل دفتر توسعه صادرات و خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو ضمن قدردانی از کمیته توسعه صادرات 
سندیکا به جهت پیگیری موارد مرتبط در بحث صادرات  خاطر نشان ساخت: 90 درصد صدور خدمات فنی و مهندسی کشور به 

عراق است و همچنان عراق بهترین بازار را در این زمینه دارا است که متاسفانه در چند سال گذشته افت زیادی داشته   است.
نظام  الملکی با بیان این مطلب تصریح کرد: به این منظور می  بایســت ضمن طراحی بسته عملکردی،  بازیگران اصلی این میدان 
شناسایی شوند که در این راستا تعیین نقش بانک  ها، صندوق ضمانت صادرات، سفارت و اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق 

و... ضروری است.
در پایان مصوب شــد کارگروهی جهت تهیه بسته پیشنهادی در خصوص مسائل و مشــکالت بازار عراق تشکیل شود و ظرف 
مدت دو هفته پیشنهادات جهت ارائه به مقامات کشور تهیه و تدوین شود و همچنین در خصوص بحث مشکالت عراق و تقویت 

دیپلماسی با مقام عالی وزارت امور خارجه دیداری ترتیب داده شود.

طرح و بررسی صورتجلسه هیات مدیره سندیکا در کمیته سازندگان تابلو

کمیته ســازندگان تابلوهای برق روز یکشنبه سیزدهم تیرماه ســال جاری با حضور اعضای هیات رییسه کمیته در محل سندیکا 
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برگزار شد.
در ابتدای این نشســت ضمن ارائه گزارش نمایندگان تعیین شــده کمیته در کمیته های عمومی و مصوبات هیات مدیره سندیکا،  
درخواست شد طبق بند چهارم صورتجلسه سی ام خردادماه هیات مدیره سندیکا موضوعات مورد نظرکمیته سازندگان تابلوهای 

برق کتبا تدوین و ارائه شود تا هیات مدیره سندیکا پشتیبانی الزم در این خصوص را مبذول دارد.
همچنین براساس بند پنجم مصوبه هیات مدیره سندیکا در همان تاریخ مبنی بر جلسات دوره ای هیات مدیره با روسای کمیته های 
تخصصی مقرر شــد به منظور دریافت اطالعات و ارائه گزارش، برگزاری جلسه ای مشترک مابین کمیته های تخصصی و هیات 

مدیره در دستور کارقرار گیرد. 
در ادامه این گزارش آمده بود براساس ششمین بند از صورتجلسه هیات مدیره سندیکا، پیشنهادشده است با توجه به سیاست های 
کلی اقتصاد و رویکردهای جدید بین المللی، در خصوص ادغام و ظرفیت سازی شرکت های تابلوساز سندیکا و انجمن سازندگان 
تابلو بررسی های الزم تحت عنوان طرح مطالعاتی آزمایشی انجام و پیشنهادها به هیات مدیره ارائه شود. بر این اساس موضوع 

مذکور پس از طرح در این جلسه کمیته مورد پذیرش هیات رییسه تابلوسازان واقع نشد. 
عالوه بر این پس از طرح موضوع  تهاتر بدهی های مربوط به مالیات، تامین اجتماعی و ســایر ســازمان های دولتی مستخرج از 
صورتجلسه کمیته حمایت از ساخت داخل در تاریخ سی ام خرداد  ماه، مقرر شد از طریق کمیته ساخت داخل با سیدهادی هاشمی 

مشاور مالیاتی سندیکا در مورد یافتن روش های اجرایی تهاتر مذاکره و نتیجه به اعضای کمیته انعکاس یابد. 
در پایان ضمن طرح نامه مشاور عالی وزیر نیرو در توســعه صنعتی و فناوری به شماره 95/18565/120 مورخ 95/3/29 
در خصوص ارتقاء و به روزرســانی تکنولوژی و افزایش تنوع محصوالت تولیدی، مقرر شد نامه ای در این مورد از جانب کمیته 

تهیه و ارسال شود. 

گسترش همکاری های کمیته تابلوسازان با شرکت های غیر عضو

 کمیته ســازندگان تابلوهای برق روز یکشنبه بیســت وهفتم تیرماه سال جاری در حالی تشکیل جلســه داد که میزبان مدعوین 
شرکت های الکتروتابلوبرق، ایران سیبوک وتجهیزات برق وسیاالت فوالد بود.

در این نشست از مهمانان کمیته درخواست شد در راســتای بحث و بررسی مشکالت اجمالی پیش روی فعالین صنعت برق با 
توجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکالت کسب و کار و بازار، معضالت و مشکالت و دغدغه ها بیان شود.

در این راستا نظراتی در خصوص موضوعاتی همچون انباشت مطالبات، عدم همکاری سندیکا در پیگیری مطالبات، رقابت غیر 
عادالنه و غیر منطقی شــرکت ها، مشکالت و معضالت تهاتر مطالبات با مواد اولیه، کاهش و یا عدم پیش بینی پیش پرداخت و 

نبود قرارداد تیپ و یکسان مطرح شد. 
بر این اساس ضمن پاســخگویی الزم از سوی رییس کمیته با تشــریح اهداف و نیت کمیته از مهمانان درخواست شد به منظور 
مشارکت بیشتر با کمیته تابلوسازان نظرات و پیشنهادات خود را در هر مورد به طور مکتوب به دبیرخانه اعالم دارند تا در تدوین 

برنامه های کمیته مد نظر قرار گیرد.
در ادامه این جلســه نماینده شرکت ایران سیبوک با اشاره به گفتگوهای رییس هیات مدیره سندیکا با رییس اتاق بازرگانی ایران 
و وزیرکار و امور اجتماعی، موضوع تعیین کارگروه رسیدگی به اخذ تامین اجتماعی از خرید و فروش ها و تعیین سقف زمانی 6 
ماهه برای جمع بندی رامطرح کردوطی آن از اعضای کمیته تابلوسازان درخواست شد موارد خالف عرف در این موارد را کتبا به 

دبیرخانه سندیکا منعکس سازند تا پس از دسته بندی به اتاق بازرگانی اعالم شود.

در کمیته سازندگان یراق آالت انتقال صورت گرفت

تعیین ضرب العجل ارسال فهارس بهای یراق آالت پست

کمیته سازندگان یراق آالت انتقال ششم تیرماه سال جاری در حالی با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد که  پیگیری 
موضوع قیمت گذاری فصل یازدهم فهارس بهای یراق آالت پســت به همراه بررســی نظرات و پیشنهادات شرکت یراق سازان 

آرمان در مورد میثاق نامه کمیته در دستور کار قرار گرفت.
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در ابتدای این نشست ضمن بررسی و تبادل نظر در خصوص اخبار و اطالعات روز، گزارشی توسط نمایندگان کمیته از نشست 
مورخ هیات مدیره ســندیکا در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه  و کمیته های عمومی ســندیکا  من جمله کمیته ساخت داخل، کمیته 
همکاری های مشــترک و تامین مالی، اولین جلسه احیای کمیته ارزیابی و تشــخیص صالحیت سندیکا و همچنین از جلسات 

روسای کمیته های سندیکا ارائه شد. 
در ادامه با طرح موضوع پیگیری قیمت گذاری فصل یازدهم فهارس بهای یراق آالت پست به ارسال فهارس بهای قیمت گذاری 
شــده توسط شرکت های آلوکاست ایران، یراق آوران پویا و مصپا اشاره و مقرر شد دبیر کمیته در صورت عدم ارائه فهارس بهای 
قیمت گذاری شده ظرف یک هفته از زمان این جلسه از سوی سایر شرکت ها، نسبت به تهیه فهارس بها بر مبنای روش میانگین با 

کنار گذاشتن قیمت بسیار پایین اقدام نماید.
همچنین در این نشست بحث میثاق نامه کمیته از جوانب مختلف مورد بررسی اعضای حاضر در  جلسه قرار گرفت و نمایندگان 
شرکت یرا ق سازان آرمان اعالم داشتند نظرات و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در مورد میثاق نامه به کمیته منعکس خواهند 

کرد تا در جلسه آتی کمیته مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

به همت کمیته حقوقی_قراردادها و انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو صورت گرفت

اعالم نظرات در خصوص الیحه برنامه ششم توسعه به اتاق ایران و مجلس

کمیته حقوقی و قراردادها سندیکا روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این نشست گزارش جامعی توسط دبیر کمیته در خصوص اقدامات صورت  گرفته در جلسات کارگروه  های قراردادهای 
متوقف، بیمه و مالیات ارایه و عنوان شد که اقدامات کارگروه  های مزبور تا حصول نتیجه مورد پیگیری کمیته حقوقی و قراردادها 

خواهد بود. 
در ادامه ضمن اشاره به عملکرد نامناسب برق منطقه  ای خوزستان درخصوص تعلق 45 درصد قراردادهای متوقف به این شرکت، 
در رابطه با قراردادهای فعالین صنعت برق که منجر به رکود عمده قراردادها و بعضا فســخ و ضبط ضمانت  نامه  های آن  ها شده، 
مقرر شد از طرف کمیته حقوقی و قراردادها این مهم در هیات مدیره مورد طرح و بررسی قرار گیرد که شرکت های عضو سندیکا 

در قراردادهای خود با آن سازمان با وسواس و دقت بیشتری وارد پروژه شوند.
در ادامه با عنایت به در خواســت اتاق بازرگانی ایران در خصوص بررســی الیحه برنامه ششــم توســعه، این موضوع با حضور 
نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو به  طور جامع مورد بررســی قرار گرفــت. در نهایت پس از جمع  بندی نقطه  نظرات 
اعضای کمیته حقوقی و قراردادها و نمایندگان انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو مقرر شد نظرات پیشنهادی و نظرات اصالحی 
در قالب یک نامه مشترک به معاونت امور تشکل  های اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون انرژی مجلس 

شورای اسالمی  ارسال شود. 
گفتنی است نامه مزبور خطاب به هومن حاجی  پور معاون امور تشــکل  های اتاق ایران مورخ 95/5/17 به شماره 582-95 و 
خطاب به حسین امیری خامکانی نایب  رییس کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی مورخ 95/5/19 به شماره 95-592 

ارسال شد که این موضوع همچنان از سوی کمیته حقوقی و قراردادها در حال پیگیری است.

نتیجه ماه ها پیگیری کارگروه قراردادهای متوقف

رسیدگی همه جانبه به قراردادهای متوقف با دستور مستقیم وزیر نیرو
کارگروه قراردادهای متوقف سندیکای صنعت برق روز سه شنبه دوم شهریور ماه سال جاری با توجه به پیگیری های صورت گرفته 
در این کارگروه موفق به برگزاری نشســتی با مقام عالی وزارت نیرو به همراهی هیات مدیره سندیکا در خصوص بررسی و حل 

معضل 79 فقره قرارداد متوقف در محل آن وزارتخانه شد. 
 این نشســت که با حضور حمیدچیت چیان وزیر نیرو، هوشــنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، آرش کردی 
مدیرعامل شرکت توانیر سیدمحمد موســوی مدیركل دفتر بررسی های مالی و بازرگانی شرکت توانیر از سوی وزارت نیرو و به 
نمایندگی از سندیکا علیرضا کالهی رییس هیات مدیره به اتفاق دیگر اعضای هیات مدیره سندیکا از جمله محمد فارسی، مسعود 
سعادتی، فریبرز ثقفی به همراه پرویز غیاث الدین دبیر سندیکا و محمدعلی محمدی دبیر کارگروه قراردادهای متوقف سندیکا در 
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کنار محمود فتوره چی، محمودرضا مرتضوی، علی حسن سقایی و محسن شادمان از اعضای این کارگروه حاضر بودند.
در ابتدای این نشست رییس هیات مدیره ضمن تشریح مشکالت فعالین صنعت برق در خصوص قراردادهای متوقف شده تاکید 

داشت: این توقف خارج از اراده شرکت های عضو بوده است.
در ادامه دبیر سندیکا پس از معرفی نمایندگان سندیکا  اظهار داشت: در سال های اخیر با توجه به اتفاقاتی نظیر تحریم ها، جابجایی 
نرخ ارز و افزایش قیمت کاال دستور العمل های موجود، بخشنامه ها و ... راه گشا نبوده و باید تصمیم جدی در این خصوص گرفته 

شود.
پس از آن گزارش جامعی از اقدامات کارگروه قراردادهای متوقف از سال 1391 و پاسخ های شرکت توانیر در این رابطه توسط 
دبیر کارگروه قراردادهای متوقف ارائه شــد. محمدی در خالل این گزارش ضمن تشــکر از مقامات حاضر وزارت نیرو در این 
نشســت، راهکارهای ارایه شده در این مدت را برای شرکت های عضو و حل معضل قراردادهای متوقف موثر ندانست و عنوان 

داشت: ادامه این روند قطعا باعث ضعف بدنه صنعت برق شده که در ادامه تعطیلی فعالین صنعت برق را به همراه خواهد داشت.
عالوه بر این بر اســاس طرح موضوعات و مشکالت، تبیین خواســته ها برای حل معضل کارگروه قراردادهای متوقف  توسط 
فتوره چی عضو کارگروه قراردادهای متوقف ســندیکا در دســتور کار قرار گرفت که  در این راســتا وزیر نیرو ضمن استقبال از 
مطالب مورد اشاره و تایید موضع سندیکا در خصوص قراردادهای متوقف، دستوراتی جهت پیگیری توسط معاون برق و انرژی 

وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر و مدیر كل دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد وزارت نیرو صادر کرد.
از جمله اهم دســتورات مقام عالی وزارت نیرو در رابطه با رســیدگی به قراردادهای متوقف، تشــکیل یک کارگروه مشــترک 
کارشناسی با حضور نمایندگان توانیر، سندیکا و شرکت ذی نفع با زمان بندی مشخص حداکثر سه ماه بود که مقرر شد شخص مدیر 

كل دفتر بررسی های مالی و بازرگانی شرکت توانیر عهده دار هماهنگی آن از وزارت نیرو شود.
 عالوه بر این مواردی چون تشکیل جلسه بررسی قراردادها با حضور افراد حاضر طی هفته اول آذرماه، هماهنگی با دستگاه-های 
نظارتی از ســوی وزیر نیرو و نیز جلوگیری از فسخ و ضبط ضمانتنامه ها در 3 ماه آینده)در طول بررسی قراردادهای متوقف( از 

دیگر دستورات صادره بود.
همچنین در خصوص پیگیری موضوع بیمه و تامین اجتماعی مقرر شــد پس از جمع بندی موضوع و هماهنگی با وزیر نیرو، به-
منظور برگزاری جلسه ای با علی ربیعی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق تنظیم نامه ای جهت مکاتبه با  وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به امضای مقام عالی وزارت نیرو اقدام شود.
گفتنی اســت تفحص در خصوص امکان یا عدم امکان جایگزینی راهکاری به جای ارجاع موضوع به شورای عالی فنی برای حل 

مشکل قراردادهای متوقف، مطابق فرامین وزیر نیرو در دستور کار قرار گرفت.

در کمیته حمایت از ساخت داخل اقدام شد

رایزنی در مورد یافتن راهکارهای قانونی جهت تهاتر مطالبات شرکت ها از کارفرما
کمیته حمایت از ساخت داخل سی ام خرداد ماه سال جاری با محوریت موضوع تهاتر مطالبات شرکت ها از دولت و کارفرمایان 

دولتی با بدهی های مربوط به مالیات، تامین اجتماعی و سایر سازمان های دولتی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه امیر نجفی رییس کمیته ضمن اشاره به مشکالت عدیده تولیدکنندگان در کشور، بر ضرورت تشکیل جلسات به 
صورت منظم تاکید کرد و به دنبال آن پیشنهاد شد به منظور حصول نتیجه و پیگیری مصوبات جلسات، در هر جلسه حدالمقدور 

بر روی یک یا دو موضوع تمرکز شود. 
پس از طرح موضوع محوری این نشست با ذکر مورد خاص شرکت ایران ترانسفو توسط رییس کمیته و مدیرعامل این شرکت، 
اعضای حاضر در جلسه اظهارات، پیشنهادها و چالش های موجود در این زمینه را به طور مفصل با ذکر نمونه های مختلف مطرح 
کردند و در مورد آن به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این رابطه مقرر شــد دبیر کمیته ضمن مذاکره با سیدهادی هاشمی مشاور 
مالیاتی سندیکا در مورد یافتن روش های اجرایی تهاتر بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت نیرو، جزییات آن را به اطالع 

اعضا برساند. 
در ادامه جلسه موضوع وضعیت رقابتی کردن فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان داخلی و ابالغ اجرایی شدن قانون مناطق 
آزاد در مالیات بر ارزش افزوده، مطرح و به بحث گذاشــته شد و با تاکید بر شفاف ســازی وضعیت فعالیت در مناطق آزاد برای 

تولیدکنندگان داخلی،  مقرر شد جزییات قانون مناطق آزاد توسط دبیر کمیته تهیه شود.
عالوه بر این، اظهار نظر در مورد تهیه تفاهم نامه و قرار داد 25 ساله دولت ایران با چین موضوع دیگری بود که در ادامه مورد تبادل 
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نظر حضار قرار گرفت. در این زمینه مقرر شد ضمن ارسال نامه ای به هیات مدیره سندیکا از  طرف کمیته ساخت داخل، مواردی 
چون ایجاد سرمایه گذاری با احداث واحد تولیدی در داخل کشور، همکاری و انتقال دانش فنی به طرف شرکت تولیدکننده داخلی 
و نیز شراکت در سرمایه گذاری و تحویل کاال از محل خط تولید ایجاد شده در داخل کشور مورد تاکید قرار گیرند. همچنین تاکید 

شد در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، بخش خصوصی و تشکل های تخصصی مربوطه حضور یابند. 
گذشــته از این مطابق مصوبات کمیته مبنی بر مذاکره با مشاور مالیاتی ســندیکا، در مورد چگونگی تهاتر مطالبات شرکت ها از 
کارفرماهای دولتی و یا خصوصی با سازمان های امور مالیاتی، وی با توجه به مصوبات قانونی به دو روش استناد به آیین نامه ماده  

218 قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره 18 قانون بودجه 1395 اشاره داشت. 
بر همین اســاس در رابطه با روش نخست بنا به مستندات قانونی گفته شــد چنانچه پیمانکاران و یا فروشندگان کاالوتجهیزات 
به ســازمان امور مالیاتی بابت مالیات بر ارزش افزوده و یا بابت مالیات مستقیم  بدهکار باشند با معرفی کارفرماهای بدهکار به 
سازمان امور مالیاتی، اعم از دولتی یا خصوصی، این سازمان می تواند راسا از حساب کارفرماها بابت این موضوع برداشت کند. 

این ماده قانونی هم برای مالیات برارزش افزوده و هم برای مالیات مستقیم )عملکرد( کارایی دارد. 
مضافا بر اســاس متن تبصره 18 قانون بودجه 1395 امکان دریافت تسهیالتی دراین زمینه وجود دارد که در ادامه متن مصوب 

این قانون را می خوانید:
دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد 
از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحســاب حســب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار 
را پرداخت کنند. در غیر این صورت، حســب درخواست مودی )پیمانکار(، اصل مالیات و جریمه های متعلق از طریق عملیات 
اجرایی از کارفرما وصول و به حســاب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشــور واریز می شود. در این صورت اصل مالیات 

وصولی به حساب مودی ذی ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مودی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه اســتنکاف کارفرما، معادل ده درصد )10%( مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه می شود. همچنین تاخیر در پرداخت 
مالیات های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد )2%( در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده 
از زمان انتظار مهلت تســلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشــد، است. در این صورت پیمانکاران و 

مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیته سازندگان تجهیزات برق
مجمع کمیته سازندگان تجهیزات برق بعدازظهر سه شنبه بیست ودوم تیرماه سال جاری با اخذ رسمیت از حضور 48 نفر از اعضا به 

منظور انتخاب دور جدید فعالیت هیات رییسه این کمیته برگزار شد.
در ابتدای این جلســه هیات رییسه ســنی کمیته با رای اکثریت آرا انتخاب شدند که در آن  ســیروس رضا مقدم به عنوان رییس 
جلســه، صادق صیاد به عنوان دبیر جلسه و علی تبیانیان به عنوان منشی جلسه به همراه الله رحیمی از شرکت رهورد خراسان به 

عنوان ناظر اول و  کاوه نعمتی از شرکت کرمان تابلو به عنوان ناظر دوم عهده دار مسئولیت جلسه شدند.
 در ادامه از 48 عضو حاضر در هنگام رای گیری، 42 عضو  جهت انتخاب هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل هیات رییســه 
کمیته ســازندگان تجهیزات برق اخذ رای شــد که  از میان 12 داوطلب، ولی اله بیات مدیرعامل شرکت پارس سوییچ،    جمشید 
بردبار مدیر عامل شــرکت الکترونیک افزار آزما و دکتر ســعید احمدی مدیرعامل شرکت ژیتال به همراه کیان حائری قائم مقام 
مدیرعامل شــرکت مگ الکتریک و دکتر اسفندیار بامداد مدیرعامل شرکت باسط پژوه تهران در کناراکبر هوشیار و    حمیدرضا 
هوبخت معاون مدیرعامل شــرکت توان ره صنعت از منتخبین اصلی در هیات رییســه کمیته و  فرزاد عباسی مدیرعامل شرکت 

یارادان صنعت  جمال حسن پور از شرکت ارم شیمی آذربایجان  به عنوان اعضای علی البدل این هیات رییسه انتخاب شدند.
توضیح آنکه  عباسی به نفع هوبخت با رای مساوی داوطبالنه به عنوان عضو علی  البدل انتخاب شد و ریحانی به نفع حسن  پور با 

رای مساوی داوطلبانه کنار رفت. لذا اعضای اصلی و علی  البدل به شرح فوق اعالم و جلسه خاتمه یافت.
گفتنی است کمیته ســازندگان تجهیزات برقی روز شنبه دوم مرداد ماه ســال جاری نیز پیرو آغاز به کار دور جدید هیات رییسه 
کمیته، انتخاب رییس و نایب رییس کمیته را در دســتور کار  خود قرار گرفت که بر اساس آن با اکثریت مطلق آرا جمشید بردبار 
مدیرعامل شرکت الکترونیک افزار آزما به عنوان رییس کمیته و دکتر سعید احمدی  قائم مقام  مدیرعامل شرکت ژیتال به عنوان 

نایب رییس کمیته انتخاب شدند.
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در دور جدید فعالیت های کمیته سازندگان تجهیزات برقی صورت گرفت

تعیین محورهای راهبردی کمیته سازندگان تجهیزات برقی

 جلسه کمیته ســازندگان تجهیزات برقی روز شنبه دوم مرداد ماه سال جاری در حالی برگزار شد که ضمن انتخاب هیات-رییسه 
کمیته، مواردی در هشت بند به عنوان محورهای راهبردی کمیته سازندگان تجهیزات برقی مورد تصویب قرار گرفت.

بر اســاس بند نخست از محورهای راهبردی کمیته بررسی کارشناسی و تهیه پیشنهاد جهت اصالح تعرفه های گمرکی برای کلیه 
محصوالت تولیدی شرکت های سازنده عضو سندیکا مد نظر قرار گرفت و در  دو بند بعدی پیگیری ابالغ هرچه سریعتر قرارداد 
تیپ خرید، همچنین رایزنی با اعضای هیات مدیره ســندیکا در مورد تشــکیل فدراسیون انرژی، تعیین استراتژی برای تشکیل 

سندیکای سازندگان و تعیین فرجه زمانی جهت تعیین تکلیف در دستور کار قرار دارد.
عالوه بر این در دیگر محورهای راهبردی این کمیته طی دوره جدید فعالیت آن قید شده است: پیگیری اجرای قوانین و مصوبات 
و بخشــنامه های مربوط به حمایت از ســاخت داخل  همراه با پیگیری تشــکیل بانک اطالعاتی جامع از سازندگان تجهیزات و 
محصوالت برقی مد نظر بوده و بحث و تبادل نظر در مورد اصالح وندورلیســت سازنده ها در شرکت های توزیع با توجه به نامه 

معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر به شماره 95/313/1354 مورخ 95/4/22 صورت خواهد گرفت.

برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیته مهندسی بازرگانی

مجمع عمومی و انتخابات هیات رییسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا روز سه شنبه بیست ونهم تیر ماه سال جاری در 
حالی در محل سندیکا برگزار شد که این جلسه با  اخذ رسمیت از حضور 49 نماینده از شرکت  های عضو کمیته و احراز 1/3 تعداد 

کل اعضا آغاز به کار کرد.
در ابتدای این نشســت ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات رییســه کمیته طی ســال گذشته توســط رییس کمیته، موضوع لزوم 
یکپارچه  ســازی اعضای کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی براساس ماهیت بازرگانی و مهندسی با اتفاق آرای حضار به تصویب 
رســید و تعیین پارامترهای مربوط در حین عضویت و ورود به این کمیته که صرفا شــرکت  های بازرگانی را در برگیرد، به هیات 

رییسه جدید تفویض شد و پس از آن گزارش عملکرد کمیته به تصویب اعضا رسید.
در ادامه از میان حاضرینی که کاندیدا نبودند هیات رییسه مجمع جهت برگزاری تشریفات انتخابات دور آتی هیات رییسه کمیته، 
با حضور ایمان رجایی در مقام رییس، محمد زمانیفر و سامان سروشیان در جایگاه ناظرین، همچنین صادق صیاد به عنوان دبیر و 
علی تبیانیان به عنوان منشی جلسه تشکیل شد و ضمن اعالم رسمیت جلسه، از نامزدهای انتخابات هیات رییسه کمیته مهندسی 

بازرگانی برای معرفی خود دعوت به عمل آمد. 
بر این اســاس تعداد 11 نفر از اعضای کمیته با اعالم کاندیداتوری برای هیات رییســه کمیته به معرفی خود پرداختند که از آن 
میان پس از رای گیری و شــمارش آرا به ترتیب تعداد رای ماخوذه علیرضا دانشــور مدیرعامل شرکت لیان ویژن البرز، اردالن 
تنباکوچیان مدیرعامل شــرکت آرمان پارس تابان، علیرضا هاشمی مدیرعامل شــرکت پویان ره پرند، فریبرز توراج زن نماینده 
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو، ترانه خسروی نماینده شرکت مهندســی و بازرگانی نیرو رامشیر، نازیال وفا مدیرعامل شرکت 
سهند انرژی توان، محمد طــورچی نماینده شرکت نیرو سرمایه به عنوان 7 عضو اصلی هیات رییسه کمیته انتخاب شدند. همچنین 
عادل صبح خیزی مدیرعامل شــرکت توان  پادرای و نوید رضایــی مدیرعامل ارکید کاالی انرژی به عنــوان اعضای علی البدل 

برگزیده شدند.
گفتنی است این کمیته روز سه  شنبه دوازدهم مردادماه سال جاری انتخاب رییس و نایب  رییس کمیته پیرو جلسه مجمع عمومی 
کمیته در تاریخ بیست  ونهم تیرماه و بر اساس آیین نامه کمیته  های تخصصی سندیکای صنعت برق در دستور کار قرار داشت که 
نهایتا اردالن تنباکوچیان که پیش از این از ریاست کمیته انصراف داده بود، با اصرار اعضای هیات  رییسه و با توافق اکثریت آرا 
مجددا کاندیدای این ســمت شــد و پس از اخذ آرا به عنوان رییس دوره جدید فعالیت هیات  رییسه این کمیته ابقا شد. همچنین 

نازیال وفا به عنوان نایب  رییس مورد انتخاب قرار گرفت. 
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تداوم پیگیری قرارداد تیپ خریدP  در کمیته مهندسی بازرگانی

  P کمیته روز سه  شنبه دوازدهم مردادماه ســال جاری ضمن انتخاب رییس و نایب رییس کمیته، در خصوص قرارداد تیپ خرید
اعالم داشــت با وجود بیان نقطه نظرات کمیته در دوره قبل هیات  رییسه به دبیرخانه سندیکا و دفتر سیدمحمد موسوی   مدیركل 

دفتر بازرسي و مدیریت عملكرد توانیر جهت اقدام، متاسفانه نیمی از این موارد  همچنان لحاظ نشده است. 
براین اســاس موضوع قرارداد تیپ خریدP  مورد بحث و بررسی مجدد هیات  رییسه کمیته قرار گرفت و نهایتا مقرر شد نظرات 
اجمالی کمیته مهندسی و بازرگانی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه چهاردهم مرداد ماه جهت اعالم مجدد به دفتر مدیركل دفتر 

بازرسي و مدیریت عملكرد توانیر به دبیرخانه کمیته اعالم شود.

در اقدام مشترک کمیته مهندسی مشاور و کمیته توسعه صادرات قرار گرفت

لزوم  محوریت بخشی به  سندیکا در اجرای پروژه های برون مرزی وزارت نیرو

کمیته تخصصی مهندسی مشاور روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه سال جاری  با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این نشست در خصوص مشــاوره به واحدهای نیروگاهی احداث شده توسط بخش خصوصی نظر به مکاتبات به عمل 
آمده با عبدالرسول پیشاهنگ معاون هماهنگی بهره  برداری توانیر طی نامه ای توسط این معاونت اعالم شده است سرمایه  گذاران 

واحدهای نیروگاهی حتما باید از خدمات مشاوران مورد تایید توانیر استفاده کنند.
عالوه براین در رابطه با درخواست از دکتر حقی فام معاون هماهنگی توزیع توانیر جهت دخالت در قراردادهای همسان توزیع و 
عدم اجحاف به مشاوران، علی رغم قول مساعد این معاونت، بنا به اعالم اعضای کمیته کماکان شرکت  های توزیع از رویه مناسب 
در انتخاب مشاور استفاده نمی   کنند. بنابراین مقرر شد ضمن پیگیری مجدد، در صورت تایید اعضا بر همکاری شرکت  های توزیع 

در جلسه حضوری هماهنگی الزم صورت گیرد.
در بخش دیگری از این نشست در خصوص مطالبات مشــاورین از دستگاه  های دولتی اعالم شد سندیکا پیش از این در تاریخ 
بیستم اردیبهشت ماه سال جاری از شرکت  ها درخواست کرده است تا میزان مطالبات خود را اعالم دارند. اما به رغم دستور اکید 
هوشنگ فالحتیان معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو مبنی بر پرداخت حق الزحمه  های معوقه مشاوران، به دلیل کمبود نقدینگی 
تاکنون اقدام موثری از سوی کارفرمایان انجام نشده است. لذا پیشنهاد شد این موضوع در جلسات نمایندگان سندیکا با مسئوالن 

وزارت نیرو دنبال شود.
بحث پیرامون پروژه  هــای برون مرزی و نحوه وصول و اجرای آن از دیگر  موارد عنوان شــده در این نشســت بود که در جهت 
جلوگیری از ارائه پیشــنهادات متفاوت و زیاد از طرف سازندگان و پیمانکاران ایرانی مطرح شد. در این رابطه با هماهنگی  های 
انجام شــده با کمیته صادرات با وزارت نیرو مقرر شــد در پروژه  هایی که توســط هیات  های اعزامی به ایران و بالعکس تعریف 
می شود ضمن حضور نمایندگان سندیکا، با محوریت بخشیدن به این تشکل و معرفی شرکت  ها یا سازندگان و یا کنسرسیوم  هایی 

از مجموعه سازندگان، بر اساس دستورالعمل مدون ارائه پیشنهادها محدود و مدیریت شوند. 

در کمیته تخصصی مهندسی مشاور صورت گرفت

تصویب آیین نامه روش اجرایی جهت واگذاری کار به شرکت های عضو
کمیته تخصصی مهندسی مشاور سندیکا روز چهارشنبه سی ام تیرماه سال جاری در حالی تشکیل جلسه داد که موضوعاتی چون  
تصویب طرح نهایی روش اجرای واگذاری کار به شرکت  های عضو خصوصا در پروژه های برون مرزی، بررسی همکاری کمیته 

مشاوران با شرکت  های خارجی و نیز وصول پروژه های خطوط برای مشاوران در دستور کار جلسه قرار گرفته بود.
بر این اســاس در رابطه با بند اول دستورجلسه پیرو طرح نظراتی از سوی مدیران شرکت پارس نیروی کیش که عمدتا در ماده 5 
دستورالعمل روش اجرایی واگذاری کار به شرکت های عضو قید شده است، مقرر شد حتی االمکان این بند از دستورجلسه تصحیح 
و دستورالعمل به عنوان نســخه اولیه به تصویب رسد تا در حین اجرا تصحیحات الزم در نسخه های بعدی انجام گیرد. همچنین 
با بیان آنکه پیگیری مصوبات این آیین نامه در صورت تحقق می تواند کارهای برون مرزی را جهت ســازندگان و پیمانکاران و 
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مشاوران تسهیل و توسعه صادرات را نظام مند سازد، اعالم شد با توجه به محدودیت منابـــع مالی جهـت طرح  های عمرانی در 
کشور کلیه شرکت  های عضو تالش وافری جهت اخذ پروژه  های برون مرزی به عمل آورند.

در ادامه ضمن بررسی نامه شرکت توانیر به شــماره 11/1580 مورخ 95/04/13 که طیف محدودی از شرکت  های مشاور را 
ترغیب به همکاری باشرکت آلمانیـ  اطریشی ILF می کند، مقرر شد این نامه برای سایر مشاوران عضو سندیکا نیز ارسال شود تا 

در صورت لزوم  با شرکت  های مورد نظر تماس و همکاری کنند. 
عالوه بر این مقرر شد درخصوص موضوع مصوب وصول پروژه  های خطوط انتقال و توزیع که تاکنون ابالغ نشده است، کمیته 

مهندسین مشاور و نمایندگان سندیکا مذاکراتی را با شرکت توانیر جهت تامین مالی پروژه  های خطوط به عمل آورند.
در ادامه ضمن مطرح شــدن بحث  هایی پیرامون سیاســت شــرکت توانیر در مورد خرید و فاینانس312 دســتگاه پســت63 
و132کیلوولت اعالم شد این پروژه و تجهیزات آن مورد نیاز مبرم شبکه هستند که مجموعا در پنج بسته خریداری خواهند شد. 
اما با انجام آن تقریبا تمامی مشاوران باید طراحی جزییات آن  را  انجام و سازندگان داخلی بیش از 50 درصد تجهیزات را بسازند 
و تمامی عملیات ساخت، اجرا و راه اندازی بر عهده پیمانکاران ایرانی خواهد بود. همچنین پرداخت وجه آن به فاینانسور دو سال 

و نیم پس از تحویل به صورت اقساط پنج ساله توافق شده است.
 Asian(  در بخش دیگری از این نشست با اشاره به عدم عضویت کشور ایران و سندیکای صنعت برق در بانک توسعه آسیایی
Development Bank( از اقدامات مفیدی که در این رابطه توســط حمیدرضا صالحی دبیر اســبق سندیکا یاد و مقرر شد 

ضمن ارائه مدارک به دبیر کمیته موضوع پیگیری و نتایج اعالم شود.
در پایان مقرر به تصویب رســید همچنان که بحث تبدیل سندیکا به فدراسیون در شــرف انجام است، بحث تبدیل این کمیته به 

سندیکای مهندسین مشاور نیز دنبال شود.

در کمیته سازندگان یراق آالت توزیع مطرح شد

رفع مشکل عدم رعایت تایید صالحیت ها با تشکیل کمیته بازرسی

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع روز دوشنبه دهم خرداد ماه سال جاری با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص تشکیل کارگروه 
مطالبات و انتخاب اعضای این کارگروه تشکیل جلسه داد.

 در ابتدای جلسه ضمن طرح موضوع دریافت مطالبات اعضا از شرکت های توزیع از سوی  احسان فکار نایب رییس کمیته تقبل 
شد نامه ای در این مورد خطاب به محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر تهیه و از طریق سندیکا ارسال شود.

ضمنا تشــکیل و انتخاب اعضای کارگروه مطالبات وهمچنین تهیه و تدوین مشخصات فنی محصوالت تولیدی به جلسه آینده 
کمیته موکول شد.

 در ادامه نایب رییس کمیته با توجه به عدم تشکیل کمیته های عمومی سندیکا ضمن بازگویی اقدامات و فعالیت های موثر کمیته 
در کلیه موارد، به پیگیری موثر کمیته در مســاله ارزیابی و تشخیص صالحیت ها اشاره کرد. وی همچنین ارسال دو فقره نامه بر 

اساس مصوبه قبلی کمیته را یادآور شد. 
بنا به گفته  فکار در این نشســت یکی از این نامه ها حضور  محمدعلی فرحناکیان مدیر کل دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر 
ارسال شده است که درآن به اقدام برخی از شرکت های یراق ساز در خصوص فروش سایرمحصوالت فاقد تائیدیه خود به شرکت 

توزیع نیروی برق تنها با اخذ یک تایپ تست و یا گواهی کیفیت یک محصول اشاره شده است. 
نایب رییس کمیته در این رابطه تصریح کرد: بنا به پاسخ واصله از دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر تولیدکنندگان یراق آالت 
تنها مجاز به فروش محصوالت با کیفیت و تایید شده هستند. همچنین در این راستا از اقدام قریب الوقوع شرکت توانیر برای تهیه 

و انتشار لیست شرکت های احراز صالحیت شده در آینده نزدیک خبر داده شد.
وی عالوه بر این  به ارســال نامه دومی با عنوان دبیر سندیکا در خصوص حضور موثر هیات مدیره سندیکا در نمایشگاه ها  اشاره 
کرد که بر اســاس آن درخواستی از سوی کمیته به منظور اختصاص تریبون آزاد جهت طرح مطالبات و مسائل شرکت های عضو 

سندیکا در چنین نمایشگاه هایی با حضور مقامات شرکت توانیر و شرکت های زیر مجموعه مطرح شده است.
بر این اساس مقرر شــد موضوع تا وصول نتیجه از نامه های فوق مورد پیگیری قرار گیرد.  همچنین با توجه به بحث و مذاکرات 
اعضای حاضر در جلســه و نگرانی برخی از آنان در زمینه عدم رعایت تایید صالحیت های اخذ شده توسط برخی از شرکت ها، 

از سوی ایرج صمدی بروجنی رییس کمیته یراق آالت توزیع اعالم شد این مشکل با تشکیل کمیته بازرسی مرتفع خواهد شد 
رییس کمیته تصریح کرد: با تشکیل کمیته بازرسی سندیکا و همکاری با شورای ارزیابی توانیر در جهت حفظ استاندارد تجهیزات 
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تائید صالحیت شده این گونه نگرانی ها برطرف می شود. وی همچنین در قبال طرح موضوع جعل مارک یا برند یراق سازان اعالم 
داشت با ثبت عالئم تجاری و یا برند می توان با جاعلین برخورد قانونی و حتی خسارت وارده را دریافت کرد .

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع اعالم کرد

امتناع از شرکت در مناقصه توزیع آذربایجان غربی به علت عدم وصول مطالبات
اعضای کمیته سازندگان یراق آالت توزیع روز سه شــنبه یکم تیر ماه سال جاری با تشکیل جلسه ای در محل سندیکا به بحث و 

بررسی جهت اتخاذ تصمیم و رویه عمل یکسان در خصوص مناقصات آذربایجان و خراسان پرداختند.
بر این اســاس پس از بحث و بررسی همه جانبه این موضوع مقرر شد شرکت های عضو کمیته به دلیل نداشتن توان مالی به جهت 
عدم وصول دیون و مطالبات خود از شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، طی ارسال نامه ای از طریق سندیکا مراتب عدم 

حضور در مناقصه اخیر را به شرکت توانیر، معاونت هماهنگی توزیع اعالم دارند.
 عالوه بر این مناقصه اخیر خراسان به علت اعالم و اطالع دیرهنگام مورد بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار نگرفت و 
همچنین در این جلسه از سوی نماینده شرکت تابان گستر پویا اعالم شد این شرکت در مناقصه آذربایجان غربی حضور خواهد 

داشت. 

حل معضالت بنگاه های کوچک، خواســته یراق ســازان توزیع از هیات مدیره 
سندیکا

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع روز دوشنبه بیست وهشتم تیرماه ســال جاری در حالی برگزار شد که با توجه به معضالت و 
مشکالت پیش روی یراق سازان توزیع در شرایط اقتصادی موجود و مشکالت کسب و کار و بازار، مواردی مطرح شد.

بر این اساس در ابتدای جلسه با طرح موضوع تهاتر دیون و مطالبات اعضای سندیکا در قبال بدهی های مالیاتی و بیمه ای، طرح و 
بررسی این مبحث از طریق کمیته حقوقی و قراردادها در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه در خصوص مطالبات اعضا از شــرکت های توزیع نامه تنظیمی با عنوان مدیرعامل شــرکت توانیر، به تصویب اعضای 
حاضر رسید ومقرر شدپس از ارسال آن از طریق دبیرخانه سندیکا، موضوع مورد پیگیری شرکت های عضو کمیته قرار گیرد.

عالوه براین ضمن بررسی وضعیت فعلی بازار کسب وکار ، بحث صیانت از وندورلیست منتشره شرکت توانیر مطرح و  مقرر شد 
ضمن جلوگیری از هرگونه تخریب احتمالی، به شرکت های جامانده از لیست، کمک و راهنمایی های الزم جهت اقدام عاجل در 

این خصوص ارائه شود.
همچنین متعاقب ارائه خالصه ای از گزارش بازرس سندیکا در مجمع عمومی سالیانه این تشکل،کمیته یراق سازان خواستار  توجه 

دبیر و هیات مدیره سندیکا به حل معضالت و پیگیری مشکالت بنگاه های کوچک  شد.
در پایــان با طرح نامه مدیر کل دفتر امور تحقیقات برق شــرکت توانیر به شــماره 95/27500/3687 مورخ 95/4/21 در 
خصوص درخواست دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی ازسوی سایرشرکت های عضو کمیته یراق سازان که تاکنون جهت ارزیابی 

اقدام نکرده اند قرائت شدوطی آن احسان فکار نایب رییس کمیته متقبل شد پاسخ الزم تهیه و از طریق سندیکا ارسال نمایند.

در دستور کمیته سازندگان یراق آالت توزیع قرار گرفت

انتخاب هیات  رییسه در مجمع سازندگان یراق  آالت توزیع

کمیته سازندگان یراق  آالت توزیع سندیکا یازدهم مردادماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه احسان فکار نایب  رییس کمیته با اشاره به دیدار  اخیر خود با محمدعلی فرحناکیان مدیر کل دفتر امور تحقیقات 
برق شــرکت توانیر اظهار داشت: در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از انتشار لیســت تامین  کنندگان یراق  آالت توزیع تایید 
صالحیت شده درخواست شد با ساده  سازی رویه  ها نسبت به تسریع روند ارزیابی  ها برای ورود شرکت  های بیشتر به وندورلیست 
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اقدام شــود که این مهم با موافقت ایشــان مواجه و تصریح شد در جلسه مدیران عامل شــرکت  های توزیع نیز رعایت استفاده از 
وندورلیست منتشره شرکت توانیر مورد تاکید قرار خواهد گرفت. 

در ادامه با توجه به این سخنان مقرر شد پاسخ نامه شماره 25/27500/3687 مورخ 95/4/21 مدیرکل دفتر امور تحقیقات 
برق شــرکت توانیر در مورد درخواست مراجعه همه شرکت  ها جهت ارزیابی، توســط نایب  رییس کمیته سازندگان یراق  آالت 

توزیع تهیه و از طریق سندیکا ارسال شود.
عالوه بر این بنا به پیشــنهاد مطروحه در مورد برگزاری انتخابات هیات  رییســه کمیته یراق  سازان توزیع با توجه به لزوم حضور 
حداکثری اعضا در جلســات و رســیدن به حد نصاب الزم جهت برنامه  ریزی و تصمیم  گیری در جلسات کمیته، پس از بحث و 
بررسی مقرر شد با تشکیل  مجمع سازندگان یراق آالت توزیع در جلسه آتی کمیته بحث و بررسی موضوع تشکیل هیات رییسه 

سازندگان یراق آالت توزیع در دستور کار کمیته قرار گیرد.
پس از آن پیشــنهاد نماینده شــرکت رهشــاد الکتریک ضمن طرح مورد بحث و بررســی قرار گرفت که بر اساس آن تشکیل 
هیات  رییسه یراق  ســازان توزیع جهت برنامه  ریزی و برنامه  سازی برای ســال 1395، پیگیری وصول مطالبات اعضای کمیته 
همچنین ایجاد جذابیت بیشتر از طریق برنامه  ریزی و برنامه  سازی در کمیته و همکاری شرکت  ها در حل مشکالت اعضای کمیته 

از طریق اخذ تصمیمات جمعی با صدور مصوبات اجرایی کمیته پیشنهاد شد.
این نشست جلسه کمیته سازندگان یراق  االت توزیع  با ارائه گزارش دبیر کمیته در خصوص پیگیری ابالغ قرارداد تیپ خرید و 
مطالبات اعضا با کفایت مذاکرات انجام  شده خاتمه یافت. ضمنا مقرر شد ایرج صمدی بروجنی رییس کمیته با توجه به نامه  های 

ارسالی در این خصوص به وزارت نیرو پیگیر مطالبات اعضا از دبیر سندیکا باشند.

انتخاب هیات رییسه کمیته سازندگان  یراق آالت توزیع 
مجمع عمومی ســازندگان یراق آالت توزیع ظهر روز دوشــنبه بیست وپنجم مرداد ماه ســال جاری با حضور مدیران عامل 14 
شرکت از 17 شرکت عضو کمیته با موضوعیت برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیته یراق سازان توزیع تشکیل جلسه دادکه به 

دلیل عدم اجماع اعضای کمیته تصویب نشد.

بررســی فرصت  ها و چالش  های  دو پروژه   احداث خط در کمیته همکاری  های 
مشترک

کمیته همکاری  های مشــترک و تامین مالی سندیکا روز دوشنبه هجدهم مرداد ماه ســال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا 
تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این نشست ضمن  ارائه گزارش کوتاهی در مورد جلسات گذشته کمیته و اهم نتایج آن، نظرات اعضای کمیته پیرامون 
نامه  ای که وزارت نیرو در مورد اجرایی کردن دو پروژه احداث خط به سندیکا ارسال داشته بود، متمرکز شد.

بر همین اساس اعضای جلسه تاکید کردند که انجام این دو پروژه به  عنوان نمونه و تستی برای پروژه  های آتی خط و دیگر پروژه  ها 
خواهد بود و با بررسی و رصد دقیق این دو پروژه بایستی آن را مبنای فعالیت  های بعدی قرار داد تا ضمن برطرف کردن ایرادات 

و مشکالت کار برای این تجربه فرمولی ارائه شود که در آینده مورد استفاده قرار گیرد. 
همچنین تاکید شــد که هدف کمیته فراهم کردن مسیر و بستری است که این دو پروژه و پروژه  های آتی به صورت فاینانس اجرا 
شــود و مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مربوط به عدم توانایی شرکت  ها در تامین مالی پروژه  های بزرگ وزارت نیرو است 
کــه در صورت ادامه روش  های قبلی منجر به برگزاری مناقصه  های بین  المللی و ناکام ماندن شــرکت  های داخلی از این پروژه  ها 

خواهد بود.
نهایتا با جمع  بندی نظرات اعضا مقرر شد با توجه به توان فنی باالی شرکت  ها در انجام پروژه  ها ضمن ورود به مناقصات از طریق 
تجمیع شرکت  ها و تشکیل کنسرسیوم  های تخصصی متناسب با نوع پروژه، روش  های دریافت پول و نحوه ارائه تضامین توسط 
وزارت نیرو روشن شــود. در این راستا تصریح شــد بدین ترتیب با انجام چند پروژه بدین سبک، توان فنی شرکت  های ایرانی 

اثبات شده و راه برای انجام پروژه  های بعدی هموارخواهد شد.
در ادامه جلســه ضمن بحث و بررســی نحوه ارائه این پروژه  ها در میان شرکت  های سندیکا، ســازوکار تشکیل کنسرسیوم  ها و 
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هماهنگی  های بین شرکت  های عضو سندیکا، تاکید شد شرایط احراز صالحیت برای ورود به کنسرسیوم  ها تدوین شود.
 عالوه براین مقرر شــد با اعالم فراخوان، نسبت به اطالع  رسانی به شرکت  هایی که تمایل به تشکیل کنسرسیوم  مشترک دارند، 

اقدام شود. همچنین بی  طرفی سندیکا در تصمیمات اتخاذ   شده به منظور حفظ استقالل رای مورد تاکید قرار گرفت. 
در پایان اعضای جلسه مقرر داشتند طی تنظیم نامه  ای جزییات و مکانیسم تامین مالی پروژه  های آینده وزارت نیرو به  خصوص 
پروژه احداث دو خط مشــخص شود  که در این راستا سواالتی با مضمون نحوه بازپرداخت هزینه  های پروژه، چگونگی تضامین 
مورد ارائه، از جمله امکان ارائه ساورین گارانتی و یا در صورت کار  با تامین  کننده خارجی امکان دریافت تضامین از وزارتخانه، 

مطرح شد. 
همچنین مقرر شد تا در آینده از کارشناسان بانکی برای مشــورت و اظهار نظر در مورد شرایط مطرح شده از جانب کارفرمایان 
در مورد نحوه بازپرداخت و تضامین ارائه شده دعوت به  عمل آید. بر همین اساس پیگیری موارد فوق و اطالع  رسانی به اعضای 

کمیته در دستور کار دبیر کمیته قرار گرفت.

در کارگروه همکاری های مشترک پژوهشگاه نیرو و سندیکا صورت گرفت

تدوین راهکارهای اجرایی جهت حمایت های پژوهشگاه نیرو از اعضای سندیکا
کارگروه همکاری های مشترک پژوهشگاه نیرو و سندیکا روز سه شنبه اول تیرماه سال جاری در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.

 در این نشســت با توجه به دستور جلسه مبنی بر بحث و بررســی در مورد نتایج حاصل از پانل آشنایی با سازوکارهای حمایتی 
پژوهشــگاه نیرو برای ایجاد یا ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه در شــرکت های بخش خصوصی که بیست و چهارم خرداد ماه 
برگزار شد، گزارشی در مورد نیازها، انتظارات و راهکارهای پیشنهادی توسط دبیر کارگروه ارائه و حاضرین به بیان پیشنهادات 

و تصمیم گیری در این زمینه پرداختند. 
در این گزارش نیازها و انتظارات اعضا به 4 گروه اصلی شامل حمایت  های فنی و آزمایشگاهی، تسهیالت و حمایت  های مالی، 
توسعه شــبکه  های ارتباطی داخلی و خارجی و منابع انسانی تقسیم  بندی شــده بود و در مورد روش  های رفع نیازهای شرکت ها 
توضیحات مبسوطی توسط محسن مرجان  مهر قائم مقام پژوهشگاه نیرو و منصور  فتحعلی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 

صنعت برق ارائه شد.
بر این اســاس در خصوص تجهیز آزمایشگاه ها و هزینه باالی انجام تست ها با بیان آنکه این موضوع یکی از مسائل اصلی طرح 
شده توسط شرکت ها در پانل مذکور بود از ســوی  مرجان مهر و فتحعلی اعالم شد: پژوهشگاه نیرو و صندوق صندوق پژوهش 
و فناوری صنعت برق، تســهیالتی را برای انجــام آزمون  های PROTOTYPE  منجر به تایید محصول شــرکت ها و تجهیز 
آزمایشــگاه های آن ها در نظر گرفته  اند و این در صورتی  اســت که طرح  های R&D  شرکت ها مبتنی بر تجهیز آزمایشگاه های 

آنان باشد.
در همین راســتا این تســهیالت به صورت وام بلندمدت و با قبول 50 درصد هزینه  های فوق در نظر گرفته شده است. همچنین 
شــرکت های عضو میتوانند برای کسب اطالعات بیشــتر در این رابطه به ســایت صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و یا 

حضورا مراجعه فرمایند.
در ادامه  این نشست مقرر شــد حمایت های مذکور در بخش های دیگری چون انتقال تکنولوژی، دستورالعمل  های فنی، ایجاد 

شبکه  های ارتباطی و نیز منابع انسانی ارائه شود.
بر همین اســاس قائم مقام پژوهشــگاه نیرو در خصوص موضوع انتقال تکنولوژی جهت حمایت این پژوهشــگاه از شرکت ها 
به منظور حل برخی مشــکالت ناشــی از انتقال تکنولوژی اعالم آمادگی کرد و خاطر نشــان ســاخت: در این راستا الزم است 
شــرکت ها با اعالم طرح  های خود در قالب پروژه Research  یا Development  به پژوهشــگاه نیرو امکان بررسی و در 

صورت نیاز حمایت  های الزم مانند اقدامات مربوط به teamup فنی محصول را فراهم آورند.
در ادامه با طرح موضوع دســتورالعمل  های فنی  در اشاره به مشکالت ناشــی از عدم مرجعی واحد در وزارت نیرو برای تدوین 
دستورالعمل  های فنی شرکت ها و تغییرات ناگهانی ناشی از آن تصریح شد اخیرا وزیر نیرو ماموریت تدوین و به روزرسانی این 
دستورالعمل  ها را به پژوهشگاه نیرو واگذار کرده است که در این راستا کمیته  های تخصصی مرتبطی برای تدوین دستورالعمل  های 
مزبور در این پژوهشگاه تشکیل شده است. نتیجتا مقرر شــد پس ازاعالم اولویت  های ضروری شرکت ها در این زمینه  توسط 

سندیکا، پژوهشگاه نیرو اصالح این دستورالعمل  ها را در اولویت کاری خود در این رابطه قرار دهد.
عالوه بر این ایجاد شبکه  های ارتباطی، دیگر روش  اعمال حمایت های پژوهشگاه نیرو از شرکت های عضو سندیکا عنوان و در 
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این مورد مقرر شد با توجه به آنکه مراکز فناوری پژوهشــگاه نیرو مرتبا مبادرت به برگزاری نشست  ها و سمینارهای تخصصی 
مرتبط با حوزه فعالیت خود می  کنند، برنامه این نشست ها جهت اطالع رسانی به اعضا، به سندیکا اعالم شود.

در همین راســتا برگزاری پنل  های مشابه با پنل برگزار شده در تاریخ بیســت و چهارم خرداد ماه سال جاری به صورت هر شش 
ماه یک بار ، برای هرکدام از کمیته های تخصصی ســندیکا  در دستور کار قرار گرفت. همچنین پیرو راه اندازی پیشخوانی برای 
پاســخ  گویی و راهنمایی شرکت ها در پژوهشگاه نیرو مقرر شد تا هفته دوم تیرماه اطالعات کامل این پیشخوان توسط معاونت 

دفتر تجاری سازی و اكتساب فناوري پژوهشگاه نیرو به سندیکا اعالم شود.
 گذشته از این با طرح موضوع تامین و تربیت منابع انســانی متخصص برای شرکت  ها در این نشست به تصویب رسید با اعالم 
نیازهای آموزشی اعضا در حوزه تحقیق و توسعه از طریق سندیکا، جهت برگزاری دوره  ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با استفاده 

از منابع انسانی متخصص داخلی و خارجی از سوی پژوهشگاه نیرو اقدامات الزم صورت پذیرد.

نهایی شدن  قرارداد تیپ خرید با تالش کارگروه سندیکا _توانیر

کارگروه مشترک سندیکا- توانیر روز یکشنبه دهم مرداد ماه سال جاری با حضور اعضا در محل شرکت توانیر تشکیل جلسه داد.
این کارگروه که از بیســت  ودوم مهر ماه سال 1392 کار خود را آغاز کرد، طی 38 جلسه موفق به کسب دستاوردهایی شده است 
که مواردی چون تهیه قرارداد تیپ PC و EPC غیر عمرانی که در نهایت در دوازدهم مهرماه سال گذشته از سوی توانیر ابالغ شد، 
همچنین تبیین مواضع بخش خصوصی درباره قراردادهای متوقف که پس از رسیدگی منجر به جلوگیری از فسخ این قراردادها 
شد، از اهم آن  ها تا پیش از جلسه اخیر بوده اســت. این در حالی است که در این جلسه با تهیه و نهایی ساختن قرارداد تیپ خرید 

این دستاوردها فزونی یافت. 
در متن قرارداد تیپ خرید که در بهمن ماه ســال گذشته از طرف ســندیکا به توانیر تحویل شد، در نهایت مواردی مطابق خواسته 
بخش خصوصی لحاظ شــد که مواردی چون پرداخت پیش  پرداخت، ماده خاتمه پیمان توســط فروشــنده، زمان  محور شــدن 
پرداخت  های مالی و آزادشدن تضامین در کنار پیش  بینی امکان تغییر مدت قرارداد و پیش  بینی پرداخت تعدیل به همراه لحاظ 
پرداخت خســارت تاخیر در تادیه پرداخت  ها، شــفافیت در عدم کسر کسورات بیمه و مالیات توســط خریدار، همچنین ایجاد 

شفافیت در جریمه تاخیر و محاسبه بر اساس باقیمانده قرارداد و محدودیت سقف جرایم به میزان 10 درصد، از جمله آن  ها بود.
به گفته مهدی مسائلی دبیر کارگروه مشترک سندیکا_توانیر، طی جلسات این کارگروه تالش شده است رابطه دوسویه و منطقی 

فی مابین سندیکا و توانیر تقویت و استمرار یابد و به نظر می  رسد قرارداد تیپ خرید حداکثر در نیمه دوم سال 95 اجرایی شود.

بیم و امیدهای صنعت برق در یازدهمین نمایشگاه مشهد

یازدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته در مشهد سی ام تیرماه الی دوم مرداد ماه سال جاری در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد بر پا شد.

این دور از نمایشگاه مشــهد در حالی برگزار شد که چندین شرکت داخلی از استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، شیراز، 
ارومیه، تبریز، قم، البرز و گلســتان در این دوره از نمایشگاه آخرین دستاوردهای خود را در زمینه های اتوماسیون صنعتی، برق، 
روشنایی، کلید و پریز، سیم و کابل، دیزل و ژانراتور، انرژی های نو و خدمات فنی و مهندسی به نمایش گذاشتند و چندین شرکت 
خارجی فعال در حوزه های مختلف صنعت برق نیز طی این چهار روز با مغتنم شمردن فرصت موجود جهت عرضه محصوالت و 

توانمندی های فنی و مهندسی خود حاضر شدند.
شایان ذکر اســت در این رویداد صنعتی 85 درصد شرکت کنندگان برای نخســتین بار در این نمایشگاه حضور داشته اند و این 
نمایشگاه با مشارکت 40 درصدی شرکت های استانی و همچنین مشارکت 60 درصدی شرکت های خارج از استان برگزار شده 

است.
عالوه بر این در نمایشگاه یازدهم مشــهد با توجه به هماهنگی صورت گرفته با مسئوالن برگزاری نمایشگاه، اعضای سندیکا از 
غرفه اختصاصی برخوردار شــدند. همچنین تعدادی دیگر نیز از شــرکت های عضو، در غرفه ها و سالن های مجاور مستقر و در 

مجموع 269 متر مربع از فضای نمایشگاه به اعضای این تشکل اختصاص یافت.

اخبـــــــار
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در پایان این نمایشــگاه غرفه سندیکای صنعت برق خراسان عنوان غرفه نمونه در زمینه تخصصی را برای دومین سال متوالی از 
آن خود کرد و در این راستا از سوی مدیریت عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد و شرکت مدیریت بین المللی تجارت 

رویداد آرسا مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است در این دوره از نمایشگاه غرفه ای به مساحت 30 متر مربع به صورت مستقل در اختیار سندیکای صنعت برق ایران 
قرار گرفت که  کارکنان شــعبه خراسان به عنوان نماینده آن تشــکل ضمن حضور فعال و تمام وقت در مدت برگزاری، به همراه 
توزیع بســته های تبلیغاتی، نســبت به ارائه توضیحاتی در رابطه با اهداف و ماموریت های ســندیکا به بازدید کنندگان مبادرت 
ورزیدند که مورد اســتقبال صاحبان صنایع و متخصصین و همچنین برخی از مسئوالن اســتانی و کشوری قرار گرفت. گذشته 
از این در طول برگزاری نمایشــگاه با برخی از مسئولین سازمان ها و دوایر دولتی اســتان، بانک ها و ارگان ها جلساتی برگزار و 

توضیحاتی از فعالیت های سندیکا ارئه شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای برق ایران- شعبه خراسان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شعبه خراسان سندیکای برق ایران چهارشنبه شب  بیست  و  هفتم مرداد ماه سال جاری در محل 
مجتمع بزرگ کوهسر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــعبه خراسان ســندیکای برق ایران این جلســه با حضور اکثریت اعضا، اعضای هیات  مدیره شعبه 
خراسان، دبیر سندیکای برق ایران، سرپرست امور تشکل  های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به عنوان نماینده اتاق 

بازرگانی استان خراسان برگزار شد.
در ابتدای جلســه و پس از رسمیت یافتن مجمع وفق اساسنامه ســندیکا در ابتدا از میان حاضرین رییس جلسه و دو ناظر و یک 
منشی انتخاب شد. در ادامه  محسن شادمان رییس شعبه خراسان سندیکای برق ایران گزارش عملکرد این سندیکا را به استماع 

اعضا رسانید و اعضای هیات  مدیره نظرات خود را در خصوص برنامه  های آینده این سندیکا ارئه دادند.
در ادامه این جلســه پرویز غیاث  الدین دبیر سندیکای برق ایران ســخنرانی خود را با نقد عملکرد وزارت نیرو در خصوص نوع 

تعامل با شرکت های خارجی و داخلی آغاز کرد.
وی گفت: از ابتدای تشــکیل سندیکای ســعی کرده  ایم که منافع تولیدکنندگان داخلی را در نظر بگیریم و با تصمیمات بی  دلیل و 

پشت پرده وزارت نیرو مقابله داشته باشیم.
وی افزود: در این مدت تمام تالش خود را کرده  ایم که به صورت اهرم فشــاری برای وزارت نیرو عمل کنیم که شــکر خدا تا به 

امروز بسیار هم موفق بوده  ایم.
غیاث  الدین اظهار داشــت: بدون شــک اتاق بازرگانی ظرفیت  های قابل توجهی در این حوزه دارد و می  تواند به نمایندگی از کل 

بخش خصوصی به این حوزه ورود کند و نظراتش را در نهادهای سیاست  گذار اعمال کند.
دبیر ســندیکای برق ایران با اشــاره به اینکه اعضای سندیکا باید در کنار هم باشــند و با یکدیگر همبستگی داشته باشند، افزود: 

سندیکای برق ایران موفق شده است خود را به ثبات برساند و اکنون نیاز به دانش و پژوهش دارد. 
وی گفت: یکی از موضوعاتی که نباید نادیده گرفت بودجه است. اگر همبستگی اعضا با هم وجود داشته باشند می  توانند به لحاظ 

مالی نیز سندیکا را حمایت کنند. اگر سندیکا نتواند به لحاظ مالی مستقل باشد نمی  تواند اقدامات بزرگی انجام دهد.
وی ادامه داد: در دوران پســاتحریم هم به طور مضاعف صادق است و می بایســت به جای هراس از باز شدن درب  های کشور به 

روی کاال و صنعت خارجی، به قصد صدور محصوالت به ارتقای صنعت داخلی بپردازیم.
ســپس علیرضا اردکانی به عنوان خزانه  دار شعبه خراسان گزارشی را در خصوص صورت  های مالی سال 94 شعبه ارائه و بودجه 

پیشنهادی سال 95 را نیز اعالم کرد که پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اعضا رسید.
گفتنی است در پایان این جلســه پس از رای  گیری به عمل آمده احمدرضا صفار با 11 رای به عنوان بازرس اصلی و محمد  رضا 

معین  تقوی با 9 رای به عنوان بازرس علی  البدل انتخاب شد.

اخبـــــــار
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دو شرکت عضو در جمع برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن
در مراســم گرامیداشــت روز ملی صنعت و معدن شرکت های پارس ســوییچ  به مدیریت 
ولی اله بیات و صنایع فلزی هامون ســازه بــه مدیریت غالمرضا قاســمی کنگان دو عضو 
ســندیکای صنعت برق ایران بودند که به همراه شرکت مهندســی و ساخت ژنراتور مپنا در 
زمره واحدهای نمونه صنعتی و تجاری مورد تجلیل قرار گرفتند و به دریافت لوح تقدیری 
از مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نایل آمدند. به گفته محمدرضا فیاض رییس 

ستاد بزگداشت روز ملی صنعت و معدن گزینش این منتخبان با همکاری تشکل های بخش 
خصوصی و دفاتر تخصصی در وزارت متبوع صورت گرفته است.

باســط پژوه برای اولین بار جام  Louis Vuitton را به 
ایران می آورد

بیســتمین دوره مســابقات روبــوکاپ 2016 در الیپزیــگ آلمان با نزدیــک به 3500 
شرکت کننده از 45 کشــور دنیا روزهای دهم تا هفدهم تیرماه ســال جاری درحالی برگزار 
شد که شرکت باســط پژوه تهران از اعضای دانش بنیان سندیکای صنعت برق ایران در این 
مسابقات حضور پررنگی داشت و موفق به کســب جام لوییس ویتون برای بهترین ربات 

انسان نما شد. 
این جام معادل جام جهانی در مســابقات فوتبال اســت و تا به  حال فقط سه کشور آمریکا، 
آلمان و ژاپن موفق به کســب آن شده بودند ولی امســال تیم رباتیک باسط پس از سه سال 
تالش و حمایت های شرکت باسط پژوه تهران توانسته است عالی ترین رتبه را در بیستمین 
مسابقات جهانی ربوکاپ کسب کند. پس از حک نام تیم باسط بر روی جام لوییس ویتون، 
این جام به ایران ارسال می  شود و سپس برای مسابقات سال آینده ربوکاپ راهی شهر ناگویا 

در ژاپن خواهد شد.
آرزوی هر ربوکاپی بدست آوردن این جام شیشه ای و حک نام تیمش بر روی آن است تا در 
سال 2050 میالدی که تیم ربات های انسان نما با تیم دنیا مسابقات واقعی فوتبال را برگزار 

می کنند، نامش در تاریخ ربوکاپ ثبت شده باشد.
روبات  انســان نمای سایز بزرگسال این شــرکت با بازی در لیگ فوتبال روبات های سایز 
بزرگســال در مرحله  یک چهارم با غلبه بر تیم  kudos  از کره با نتیجه 2 بر صفر، در مرحله 
نیمه نهایی با کسب پیروزی 2 بر صفر بر تیم چین و با برد در مسابقه فینال مقابل تیم سوییتی 
از آلمان، قهرمان لیگ فوتبال ربات های انسان نمای بزرگسال گردید. در رقابت چالش های 
تکنیکی نیز تیم رباتیک باسط توانســت با اختالف زیادی مقام اول را کسب کند و این دو 
عامل به همراه پایداری خوب و عملکرد حرفه ای این ربات باعث انتخاب این تیم توســط 

داوران و سرگروه های سایر تیم ها برای کسب جام لوییس ویتون شد.
کســب این جام توســط یک تیم ایرانی با حمایت بخش خصوصی نشــان دهنده آن است 

که بــا برنامه ریزی و تالش جوانان ایرانی می توانند در مرز علــم و تکنولوژی قرار گیرند و 
اطالعات علمی را به دستاوردهای فن آوری تبدیل کنند و با تبدیل آن به ثروت گامی بلند 

در جهت اقتصاد مقاومتی درون زا داشته باشند.

در این مسابقات 13 مقام دیگر توسط تیم های ایرانی دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه ایلخچی، 
دانشگاه آزاد قزوین، دبیرســتان فرزانگان و ... کسب شد که جزئیات کامل نتایج در سایت 
www.robocup.org قابل مشــاهده اســت و این امر نشــان از تالش ملی در زمینه 

کسب و تولید فن آوری روز دارد.

حمایت هامون سازه از احداث مجتمع فرهنگي و تفریحي 
الدیز در زاهدان

غالمرضا قاسمی کنگان مدیرعامل شــرکت صنایع فلزی هامون سازه تیرماه سال جاری با 
اعالم حمایت مالی و معنوی از احداث مجتمع فرهنگي وتفریحي الدیز، در مراسم افتتاحیه 

آن حضور یافت. 

این مجتمع که بنا است مجهزترین مجموعه نوع خود در سطح کشور باشد در حومه شهرستان 
زاهدان احداث می شــود و  شامل هتل ٥ ستاره، پارك آبى، ســالن ورزشى، سونا و استخر، 
پارك خانواده، شهربازى، سینما تیاتر، ســالن اجتماعات ٥ هزار نفره، رستوران هاى مدرن 

اخبار رشکت های عضو

اخبـــــــاررشکت های عضو
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پارس حفاظ، برگزیده صنعتی استان کرمانشاه
شــرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ به عنوان شرکت برگزیده اســتان کرمانشاه در سال 

1395برگزیده شد.
 بر همین اســاس مسعود خوانساری مدیر 
عامل این واحد تولیدی طی مراســم روز 
ملی صنعت و معدن در اســتان کرمانشاه، 
با دریافت لوحی از سوی نعمت اله حقیقی 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است این شــرکت عضو سندیکای 
صنعت برق ایران که ســال گذشــته نیز به 
عنوان واحد نمونه کیفی اســتان کرمانشاه 
مورد تجلیل قــرار گرفته بــود، در زمینه 
تولید انواع کنتاکتــور، رله های حرارتی و 
کلیدهای مینیاتوری و اتوماتیک در ایران 
فعالیــت دارد و اولیــن تولید کننده اقالم 
برق صنعتی تحت لیســانس فانال آلمان 
در ایران اســت که توسط بخش خصوصی 

مدیریت و هدایت می شود.

مازیار صنعت بابل، برگزیده صنعتی استان مازندران

شــرکت مازیارصنعت بابل بیست وسوم تیرماه ســال جاری طی مراسم روز ملی صنعت و 
معدن در اســتان مازندران به عنوان یکی از برترین های صنعتی اســتان مورد تجلیل قرار 

گرفت.
در این مراســم که با حضــور محمد محمدپور رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت، 
علی اصغر یوسف نژاد نماینده شهرســتان ساری در مجلس شورای اسالمی و حسین ایوبی 
مهریزی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شــد یوسف حیدری 
راد مدیرعامل شــرکت مازیار صنعت بابل موفق به دریافت لوح تقدیر از مسئوالن حاضر 

شد.

٥ ســتاره، مراكز بانكى و اعتبارى، فروشــگاه هاى مدرن تجارى، مركز بزرگ خرید )هایپر 
استار(، مگا مال، پمپ بنزین و گاز، كارواش فول اتوماتیك و تعمیرگاه، درمانگاه، مسجد و 

خدمات عمومى و ٥ هكتار فضاى سبز خواهد بود.
گفتنی است وجه تســمیه این مجتمع با اقتباس از نام یکی از مناطق اطراف زاهدان انتخاب 
شده اســت که بر اســاس تحقیقات و پروژه های میدانی باستان شناســان  مهد قدیمی ترین 
صنعت به جا مانده از زندگی نســل بشــر صنعتی با عنوان الدیزین )Ladizian(   است که 

نوعی ساطورسازی به حساب می آید.
 امید می رود اجرایی شــدن طرح عمرانی الدیز با همت این  شرکت عضو سندیکای صنعت 
برق ایران، اثرات فرهنگى و اجتماعی سودمندی در توسعه مطلوب زیربناهای شهر زاهدان 
داشته باشــد و بنا بر برآوردهای صورت گرفته در پایان پروژه به میزان ٣٠٠٠ نفر اشتغال 

مستقیم و ٢٠٠٠ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد کند.

برگزیده شدن گام اراک به عنوان واحد نمونه فنی مهندسی 
استان مرکزی

شــرکت گام اراك، در سال 95، براي سومین سال متوالي به عنوان واحد نمونه خدمات فني 
مهندسي استان مركزي برگزیده شــد و نصراله رهنما مدیرعامل این شرکت طی مراسمی به 
مناسبت روز ملی صنعت و معدن با دریافت لوح تقدیر و تندیسی از محمود زمانی استاندار 

استان مرکزی مورد تجلیل قرار گرفت.
الزم به ذکر است این شركت صنعتي عضو سندیکای صنعت برق ایران، در سال  هاي 94 و 
93 نیز موفق به كسب این عنوان شده بود. انتخاب گام اراك به عنوان »واحد نمونه استاندارد 
استان مركزي« در ســال 1394 »واحد صنعت سبز كشور« در سال 1393، »واحد صنعتي 
نمونه اســتان مركزي« در ســال1390و»رتبه اول كارآفرین نمونه« در ســال 1380؛ تنها  

بخشــي از افتخارات این شركت 
طی 25 سال فعالیت آن است. 

گفتنــی اســت انجــام پروژه  هاي 
EPC خطــوط انتقــال نیــرو  و  
EPC برج  هاي مخابراتي، طراحي 
و تولیــد برج  هــاي انتقــال نیرو،  
طراحي و مهندسي خطوط انتقال 
نیروي برق فشار قوي، طراحي و 
تولید برج  هاي مخابراتي طراحي، 
تولید ســازه  هاي فلزي پست  هاي 
فشــار قــوي، طراحــي و تولیــد 
پایه  هــاي مشــبك و تلســكوپي 
)لولــه  اي( برق فشــار ضعیف و 
متوســط و روشــنایي، طراحي و 
ســاختماني  اســكلت  هاي  تولید 
طراحي، تولید پایه  هــاي دوربین 
و تولیــد و نصــب گاردیل  هــاي 
از جملــه زمینه هــای  جــاده  اي؛ 
فعالیتي شركت صنعتي گام اراك 

را شامل می شود.

اخبار رشکت های عضو

اخبـــــــاررشکت های عضو
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خیر مقدم به اعضای جدید

این شرکت عضو ســندیکای صنعت برق ایران که پیش از این نیز طی دوره های پانزدهم و 
سیزدهم نمایشــگاه های بین المللی صنعت برق ایران مورد تقدیر قرار گرفته است، با بیش 
از سه دهه ســابقه در زمینه تولید دکل های فشار متوســط، تابلو های برق و كلیه یراق آالت 

خطوط با انتقال نیروي برق فعالیت دارد.

شرکت سامانه  های نوین  افرا، واحد نمونه صنعتی استان فارس
شرکت ســامانه  های نوین  افرا روز یکشنبه 
سوم مرداد ماه ســال جاری طی مراسم روز 
ملــی صنعت و معــدن در اســتان فارس به 
عنــوان واحــد نمونه صنعتی ســال 1394 

انتخاب شد.
در این مراســم که با حضور استاندار فارس 
و معاونیــن، نماینــدگان مجلس، مشــاور 
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت، همچنین 
صنعتگران و معدن  کاران این استان برگزار 
شــد، علی فیروز ثانی مدیرعامل شــرکت 
سامانه  های نوین  افرا با دریافت لوح تقدیری 

از مسئولین حاضر، مورد تجلیل قرا گرفت.
الزم به ذکر اســت در انتخاب صنعتگران و 
معدن  کاران نمونه استان فارس مولفه  هایی 

چون کل فروش، سود عملیاتی قبل از کسر مالیات، میزان سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، 
هزینه انرژی مصرفی، هزینه تحقیق و نوآوری، مدت زمان گارانتی محصول، برندســازی، 
محصول کیفی، هزینه تبلیغات، میزان کل صادرات و زنجیره  های فروش به عنوان شاخص، 

تاثیرگذار بوده است.
گفتنی اســت این شــرکت عضو ســندیکای صنعت برق ایران در زمینــه تولید عایق  های 
سیلیکونی خطوط هوایی با تولید میله-های فایبرگالس و کامپوند سیلیکون، فعالیت دارد 
و از سال 1390، با تولید کامپوند سیلیکون مصرفی و میله کامپوزیتی به کار رفته در ساخت 
مقره  های تولیدی خود در بومی  ســازی صنعت عایق کشــور، با ایجاد ارزش افزوده داخلی 
 ،)Voltage( "بیش از 90 درصد پیشتاز است. محصوالت این شرکت با نام تجاری "ولتاژ

در میان شرکت  های توزیع نیروی برق، مهندسین و پیمانکاران  شناخته می شود.

خبر خوش گام اراک براي فعاالن و دلسوزان صنعت برق 
ایران!

 با انعقاد قرارداد یك پروژه كلید در دســت )EPC(  براي انتقال برق، میان شركت صنعتي 
گام اراك و شركت شبكه  هاي انتقال برق قوي ارمنســتان )HVEN(؛ گام مهم دیگري در 

راستاي جهاني  سازي توانمندي  هاي مهندسان کشور برداشته شد.
مطابــق این قرارداد، گام اراك اجــراي   EPC خط انتقال110كیلو ولــت 2 مداره به طول 
تقریبي 28 كیلومتر بین پســت-هاي نویمبوریان و اللوار در شــمال ارمنستان را برعهده 

گرفته است. 
تمامي مراحل این پروژه از جمله طراحي خط و برج، تامین كلیه تجهیزات، عملیات عمراني، 
نصب و اجرا و سیم  كشــي و برق  دار كردن، توسط متخصصان شــركت صنعتي »گام اراك« 

انجام مي  پذیرد.
مناقصه این پروژه در اردیبهشــت 1395 اعالن شد و كارفرما پس از بررسي قیمت  ها و با 
توجه به پیشــنهادات فني، گام اراك را به عنوان برنده انتخاب كرد. همچنین، شركت تراك 

تبل)TRACTEBELE( بلژیك، به عنوان مشاور این پروژه برگزیده شده است.
الزم به ذکر اســت این شــرکت عضو ســندیکای صنعت بــرق ایران از پیشــروان اجراي 
پروژه  هاي  EPC انتقال نیرو و مخابرات در ایران اســت و ســال  ها اســت كه در صادرات 

خدمات فني و مهندسي ایران در منطقه و فراتر از آن نقشي شایسته ایفا كرده است.

انعقاد و مبادله قرارداد بین شركت مهندسي قدس نیرو و 
شركت CPK کنیا

پروژه امكان سنجي توســعه خطوط فرآورده هاي نفتي در مناطق كشــور كنیا، بین شركت 
مهندســي قدس نیــرو و شــركت )Kenya Pipeline Company (KPC در تاریخ 

اخبار رشکت های عضو
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 در این همایش که روزهای بیست  وهفتم و 
بیست  و  هشتم مرداد ماه سال جاری با هدف 
ارتقای ســطح دانش و تقویت بنیه علمی 
واحدهای صنعتی در مشهد برگزار می  شد، 
محسن شــادمان مدیرعامل شرکت صانع 
شــرق با دریافت لوح تقدیر مورد تجلیل 

قرار گرفت. 
الزم بــه ذکر اســت ایــن شــرکت عضو 
ســندیکای صنعت برق ایران از مجموعه 
شرکت  های مهام شــرق است که با بیش از 
10 سال ســابقه در زمینه تولید پست  های 
ســیار و مدوالر )modular( تا ســطح 

ولتاژ 230 کیلوولت، پســت  های کمپکت)compact(  تا ســطح ولتــاژ 33 کیلوولت، 
بانک  های خازنی و نیز تابلوهای فشارمتوسط و فشار ضعیف فعالیت دارد. 

10آگوســت 2016 )20 مرداد 1395( در محل شــركت KPC واقع در نایروبي پایتخت 
كنیا و با حضور مدیرعامل شركت مهندسي قدس نیرو، منعقد و مبادله شد.

شركت قدس نیرو با مشاركت شــركت كنیایي CAS و در رقابت با شركت هاي بین المللي 
دیگر از كشــورهایي چون انگلســتان، چین و هند موفق به اخذ این قرارداد اســتراتژیك 

ازطریق برگزاري مناقصه  بین المللي شد.
كارفرماي پروژه شركت KPC است كه شركتي صددرصد دولتي است و هدف از اجراي آن 
امكان سنجي توسعه شبكه موجود و توزیع فرآورده هاي نفتي خطوط لوله بین بندر مومباسا 
و شهر نایروبي به استان هاي دیگر كنیا است كه در قالب این قرارداد طراحي هاي اولیه شبكه 

توسعه یافته نیز انجام خواهد شد.

انتخاب صانع شرق به عنوان برند برتر سال 1395
شرکت صانع شــرق در چهارمین همایش ملی برندینگ با رویکرد )رقابت پذیری پایدار( 

به  عنوان برند برتر سال 1395 انتخاب شد.

اخبار رشکت های عضو

اخبـــــــاررشکت های عضو

 1.  شرکت همیار صنعت رستاک
به مدیریت: جناب آقای رسول کاظم زاده اصفهانی

زمینه فعالیت: تولید تابلو برق
تلفن: 88015280-021/ نمابر: 021-88015264

2. شرکت دنا   الکتریک ایرانیان
به مدیریت: جناب آقای مجید تقی  زاده
زمینه فعالیت: تولید قطعات الکتریکی

تلفن: 32400078 -051/ نمابر: 32400079 -051

3. شرکت تک نیرو )تعاونی کارکنان نیروگاه یزد(
به مدیریت: جناب آقای وحید صالحی

زمینه فعالیت: تولید انرژی الکتریکی
تلفن: 35264502-035/ نمابر: 035-35264501

4. شرکت پرشیا فراز اکسین
به مدیریت: جناب آقای آرمین صادقی چیگانی

زمینه فعالیت: تامین تجهیزات صنعتی
تلفن:  34445452-061/ نمابر: 061-34445764

5. شرکت گروه صنعتی نیرو سابین آریا
به مدیریت: جناب آقای امیرحسین پژوهی 

زمینه فعالیت: تولید برق نیروگاه بیوگاز شیراز 
تلفن: 88703414-021/ نمابر: 021-88554051

6.  شرکت دوران سپنج نادین )دوسنا(
به مدیریت: جناب آقای مجید وحید دستگردی

زمینه فعالیت: تولید کننده سیستم های نگهدارنده کابل های الکتریکی و ضدانفجار در ایران
تلفن: 33980943-021/ نمابر: 021-33980943

7.  شرکت مهندسی اپنا )ابزار پیشرفته نیرو امتداد(
به مدیریت: جناب آقای علی نقی شاکری

زمینه فعالیت: مشــاوره، ساخت، تعمیر، نصب، راه اندازی و ســرویس لوازم اندازه گیری و ابزار 
دقیق - UPS  - باطری - شارژر و ...

تلفن: 88105470-021/ نمابر: 021-88105471

8.  شرکت کیا صنعت پیشرو
به مدیریت: جناب آقای حبیب صالحی گمش آباد

زمینه فعالیت: کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه برق
تلفن: 66170424-021/ نمابر: 021-66170424

خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در ماه گذشته 8 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 

بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.
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شرکت محترم باسط پژوه تهران
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله افتخار بزرگ کسب جام لوییس ویتون را توسط شرکت 

باسط پژوه تهران برای بهترین ربات انسان نما  طی بیستمین دوره مسابقات روبوکاپ 2016 در 
الیپزیگ آلمان خدمت جناب آقای دکتر اسفندیار بامداد مدیرعامل محترم آن واحد دانش بنیان 

صنعتی و کلیه پژوهشگران و کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید.
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم پارس سوییچ
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت پارس سوییچ را به عنوان شرکت 

برگزیده صنعتی در سال 1395 طی مراسم روز ملی صنعت و معدن، خدمت جناب آقای مهندس 
ولی اله بیات مدیرعامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم صنایع فلزی هامون سازه
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت صنایع فلزی هامون سازه را به عنوان 

شرکت برگزیده صنعتی در سال 1395 طی مراسم روز ملی صنعت و معدن، خدمت جناب آقای 
مهندس غالمرضا قاسمی کنگان مدیرعامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن شرکت محترم 

تبریک عرض می نماید.
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم صنعتی گام اراک
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت صنعتی گام اراک  را به عنوان واحد 

خدمات فنی و مهندسی نمونه استان مرکزی در سال 1395، خدمت جناب آقای مهندس نصراله 
رهنما مدیرعامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن شرکت محترم تبریک عرض می نماید.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس غالمرضا قاسمی کنگان 
مدیرعامل محترم شرکت صنایع فلزی هامون سازه

سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله آغاز به کار  احداث مجتمع فرهنگي وتفریحي الدیز در 
شهرستان زاهدان را توسط حمایت مالی و معنوی حضرتعالی تبریک عرض می نماید و در انجام این 

مسئولیت که نشانگر شایستگی و نیت خیرخواهانه شما و مجموعه صنعتی تحت مدیرتتان در خدمت 
به این مرزو بوم می باشد، از خداوند منان آرزوی توفیق روزافزون دارد.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم صنایع الکتریکی پارس حفاظ
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ را به 

عنوان شرکت برگزیده صنعتی استان کرمانشاه در سال 1395 طی مراسم روز ملی صنعت و معدن، 
خدمت جناب آقای مهندس مسعود خوانساری مدیرعامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن 

شرکت محترم تبریک عرض می نماید.
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم سامانه های نوین افرا
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت سامانه های نوین افرا را به عنوان 

شرکت برگزیده صنعتی استان فارس در سال 1394 طی مراسم روز ملی صنعت و معدن این استان، 
خدمت جناب آقای مهندس علی فیروز ثانی مدیرعامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان آن 

شرکت محترم تبریک عرض می نماید.
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم قدس نیرو
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انعقاد قرارداد شرکت قدس نیرو با شرکت KPC کنیا را 
درخصوص امکان سنجی توسعه خطوط فراورده های نفتی در مناطق مختلف این کشور، خدمت 
جناب آقای مهندس سعید مهذب ترابی مدیرعامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان محترم آن 

شرکت تبریک عرض می نماید و در این راه برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم صانع شرق
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت صانع شرق  را به عنوان برند برتر 

سال 1395 طی چهارمین همایش ملی برندینگ، خدمت جناب آقای مهندس محسن شادمان 
مدیرعامل محترم آن واحد صنعتی و کارکنان محترم آن شرکت تبریک عرض می نماید.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقاي مهندس صمیمی فر
ریاست محترم هیات مدیره شرکت پیمان فنون آبتین

باکمال تاثر و تاسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، براي 
آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

شرکت محترم برق منطقه ای آذربایجان
باکمال تاثر و تاسف درگذشت سرکارخانم نیکورای را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 

برای آن مرحومه علو درجات و برای همکاران و خانواده محترم ایشان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای دکترحقی فام
معاون محترم هماهنگی توزیع شرکت توانیر

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و جهت بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس احمدرضا صافی
مدیرعامل محترم شرکت بهراد

با کمال تاثر و تاسف مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از 
درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تربیک

تسلیت

تربیک و تسلیت
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