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رسمقاله

امیدهای روشن به آینده، پس از یک دهه رکود
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت برق ایران هفدهم تا بیستم آبان ماه در حالی برگزار می شود که در اوج گرفتاری  های صنعت برق ایران، امیدهای 

روشنی به آینده احساس می شود.  
اگر چه برگزاری ساالنه این نمایشگاه و استقبال کم نظیر فعالین صنعت برق در ایران و خارج از کشور نشان از پتانسیل ها و  توانمندی های قابل توجه این 
صنعت دارد، اما واقعیت این است که تحریم ها، کمبود منابع مالی، مطالبات معوق، سود  باالی تسهیالت بانکی و عدم همکاری روان سیستم بانکی کشور با 

صنعتگران و بسیاری از مشکالت دیگر، در طول چند  سال اخیر دست آنها را برای حفظ و یا توسعه فعالیت هایشان بسته بود.  
بی شک نمی توان این مساله را نادیده انگاشت که علیرغم تمام مشکالت گفته شده، باز هم این صاحبان صنعت برق  بودند که ظرف چند سال اخیر سردمدار 

صادرات خدمات فنی و مهندسی باقی ماندند و بیشترین سهم را از صادرات 4  میلیارد دالری خدمات فنی و مهندسی به خود اختصاص دادند.  
به هر حال این روزها ایران منتظر افق تازه ای در روابط بین المللی است. به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و در نهایت  تصویب برجام در مجلس شورای 
اسالمی و تایید آن توسط مقام رهبری، نقطه پایان همه تردیدها بود. حال باید دید ایران  پساتحریم چه شرایطی را برای اقتصاد و صنعت کشور رقم خواهد 

زد؟
همانطور که در بخش اصلی این شماره نشریه ستبران هم به طور کامل به آن پرداخته شده است، یکی از اصلی ترین  چالش های کنونی صنعتگران، سیستم 

بانکی است که به جای تولیدمحوری، تجارت محور شده و عمال حکم بنگاه  اقتصادی را پیدا کرده که کسب سود بیشتر، از اهداف اصلی آن است.  
اینکه در دوران پســاتحریم و با حذف محدودیت های گسترده بانکی، این سیستم تا چه اندازه با بانک های بین المللی که  بی شک پایشان به همراه شرکت 
های بزرگ و برندهای معتبر جهانی به کشــور باز خواهد شد، قابلیت رقابت دارند، مساله  ای است که شاید نتوان به درستی درباره آن قضاوت کرد اما باید 

امیدوار باشیم که بانک ها، آنقدرها در این خصوص آسوده  خاطر نباشند و تا رسیدن به این موقعیت دست روی دست نگذارند.  
صنعت برق ایران با وجود تمام دشواری های کنونی که کمبود منابع مالی و به دنبال آن توقف بسیاری از پروژه ها و شروع  نشدن پروژه های جدید، امیدهای 

بسیاری به آینده دارد و شکوه حضور شرکت های فعال این صنعت در پانزدهمین  نمایشگاه قطعا ترجمان قاطع همین امید است.  
ایران پســاتحریم باید فضایی هموار و شفاف برای توسعه، پیشرفت و موفقیت شرکت هایی باشد که در طول سی و هفت  سال گذشته و از همه مهم تر یک 
دهه اخیر، پایمردانه چراغ کم سوی بخش خصوصی را در کشور روشن نگاه داشته اند و  اکنون نیز آماده اند که سهم خود را در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال 
و ... ایفا کنند. بدون شک این شرکت ها شایســتگی  فعالیت در یک فضای کسب و کار مساعد و بهینه را دارند و امید است که اقتصاد ایران در پساتحریم 

مهیای ایجاد چنین  فضایی باشد.     
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پرونده

تولید و چالش های بانکی



۴

نرخ سود بانکی 
عاملی ضد تولید است

فرشاد مومنی در گفت و گو با "ستربان"

فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در گفت و گوی خود با ستبران  به ٥ عامل اصلی اختالفات 
بانك ها و واحدهای تولیدی اشاره و تاكید می کند ساختار اقتصادی رانتی بانك ها را به سمت 

فعالیت های سوداگری و داللی سوق می دهد. او همچنین با بیان اینكه قوانین حامی تولیدكنندگان 
ضمانت اجرایی ندارد، قانون رفع موانع تولید را دستكاری شده خواند.به گفته این استاد دانشگاه 

مسئله نرخ سود بانکی یکی از آفت های خصلت ضد تولیدی بانک هاست و بانک ها حتی با رویه ها 
و رفتارهایی که خود و هم پیمانانشان در ساختار رانتی و غیرمولد رسم کرده اند، سر سازگاری 

ندارند.آنچه در پی می آید ماحصل این گفت و گوست:

  پرونده: تولید و چالش های بانکی
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  به نظر شما عملکرد بانک ها چگونه می تواند در 
رفع موانع تولید موثر واقع شود؟ 

کشور  پولی  نظام  دهد؛  می  نشان  شده  انجام  مطالعات 
به  رانتی  نهادی  ساختار  چارچوب  در  و  خود  سهم  به 
صورت نظام مند، به کاهش رغبت برای سرمایه گذاری 
به  بانک ها  که  است  این  دلیل  کند،  می  کمک  تولیدی 
دالیل گوناگون ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار 
مسکن،  حوزه  در  سوداگری  به  مربوط  فعالیت های 
به  دهند.  قرار  داللی  و  واسطگی  فعالیت های  واردات، 
طور کلی مطالعات موجود حکایت از آن دارد در تمام 
پیمایش های مرکز پژوهش های مجلس از سال 1389 
دریافت  مسئله  کار،  و  کسب  فضای  درباره  امروز  تا 
تولید  برای  مشکل  اولین  عنوان  به  همواره  تسهیالت 
به  که  سال 1391  در  حتی  است.  بوده  مطرح  کنندگان 
وزیر  بود،  شده  خطاب  ملی  تولید  از  دفاع  سال  عنوان 
وقت مسکن ادعا کرد: مطالعات میدانی وزارت صنایع 
حکایت از این دارد که از کل بالغ بر 70 درصد مشکالت 
کوتاه مدت بانک ها در ارتباط با دریافت تسهیالت از 
سوی سیستم بانکی است. همان زمان رئیس وقت بانک 
مرکزی با گستاخی مطرح کرد که از هر 4 واحد تولیدی 
که از سیستم رسمی پولی کشور تقاضای تسهیالت مالی 
دارند، تنها توان پاسخگویی به یک واحد وجود دارد. او 
با زبان بی زبانی گفت که تولیدکنندگان درباره سه چهارم 
نیازهای خود به بازار غیر رسمی یا بازار نزول خواری 

مراجعه کنند. 

  بر اساس گفته های شما یکی از ریشه های اصلی 
اختالفات بانک ها و واحد های تولیدی دشواری 

ارائه تسهیالت به بنگاه های تولیدی است؟ 
بر اساس مطالعات متعدد 5 عامل عمده منشا نارضایتی 
مولد ها به ویژه تولیدکنندگان صنعتی از عملکرد بانک ها 
از قول رئیس  به شرحی که  است. نخست کمبود منابع 
به  نرخ  ترتیب  به  است.  اظهار شد،  مرکزی  بانک  قبلی 
طرز غیر متعارف باالی سود تسهیالت، زمان به نسبت 
طوالنی برای طی فرایندهای اداری مربوط به اخذ وام، 
دوره  بودن  کوتاه  مورد  پنجمین  و  سنگین  وثیقه های 
عوامل  این  از  هریک  است.  مولدها  به  وام  بازپرداخت 
سوء علمکرد بانکی نسبت به تولید کنندگان در معرض 
بزرگ  مانع  گفت  توان  می  بگیرد  قرار  بهبود  و  اصالح 

کوتاه مدت در برابر تولید کاهش خواهد یافت.  

  به نظر شما تصویب قانون رفع موانع تولید تا چه 
میزان به حل اختالف مابین بانک ها و تولیدکنندگان 

به ویژه تولیدکنندگان صنعتی کمک می کند؟ 
در این مورد سه نکته باید مورد توجه قرار بگیرد و توجه 
دقیق  پاسخگویی  دشواری  مورد  سه  این  از  هرکدام  به 
اینکه  نخست  دهد.  می  نشان  را  این سوال  به  و روشن 
متاسفانه قوانین و مقرراتی که به نفع تولیدکنندگان وضع 
به  نیست.  برخوردار  کافی  اجرایی  از ضمانت  شود  می 
دستگاه های  که  ای  انگارانه  سهل  برخوردهای  واسطه 
به  اعتنایی  بی  فرصت  هزینه  داشتند  مسوول  نظارتی 
قانون برای طرف های مسوول در این قوانین چندان باال 
نیست وآنان به سهولت و با هزینه اندک می توانند قانون 
را نادیده بگیرند، اجرا نکنند یا به شکل مختلف دور بزنند. 
مسئله دیگر قانون مورد اشاره شما است؛ این قانون در 
فرایندی که طی کرد دچار دستکاری های غیرمتعارفی شد 
که بخش قابل توجهی از این دستکاری ها بازتاب توان 
بیشتر غیرمولدها در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص 
منابع بود. آنچه به عنوان قانون نهایی شد درصد اندکی 
بود  اولیه  پیش نویش  در  که  توانایی هایی  و  قابلیت  از 
را توانست حفظ کند و اما مسئله سوم؛ در شرایطی که 
ساختار نهادی به صورت نظاممند علیه تولید و به نفع غیر 
با رویکردهای غیرسیستمی و تک  مولدها سامان یافته 
ساحتی نمی توان مشکالت جدی فعالیت های مولد در 
ایران را سامان داد. بنابراین باید امید.ار بود که بر اساس 
تجربه عملی مدت کوتاه پس از تصویب قانون رفع موانع 
تولید شاهد این باشیم که در الیحه و سپس قانون برنامه 
ششم توسعه کشور برخورد واقع بینانه تر و قابل اجراتری 

در دستور کار قرار گیرد. 

  نرخ سود بانکی که در اختیار واحدهای تولیدی 
قرار می گیرد را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا 

بانک ها در این خصوص عملکرد مثبتی داشته اند؟ 

دراین باره نکته مهمی وجود دارد و آن هم این که به شرح 
آفت های  از  یکی  بانکی  سود  نرخ  مسئله  قبلی،  مسائل 
جدی  موانع  و  است  موجود  نهاد  تولیدی  ضد  خصلت 
دیگری هم وجود دارد که آن طور که اشاره کردم باید به 
صورت سیستمی، سازگار و هماهنگ با یکدیگر برطرف 
رویه ها و  با  بانک ها حتی  که  است  این  دوم  نکته  شود. 
رفتارهایی که خود و هم پیمانانشان در ساختار رانتی و 
عنوان  به  ندارند.  اند، سر سازگاری  کرده  غیرمولد رسم 
مثال می توان به این اشاره کرد که در سال های 1390 
و 1391 با صحنه سازی ها و جوسازی هایی که از سوی 
پیدا  رانتی و سودجو سامان  رسانه های حامی گروه های 
کرد ناگهان چیزی نزدیک به 10 درصد به نرخ سود بانکی 
افزوده شد. در آن هنگام غیرمولدها به همین صدا با سیستم 
بانکی این ادعا را مطرح می کردند که نرخ باالی بهره در 
شرایط نرخ باالی تورم ضروری و اجتناب ناپذیر است. 
صرف نظر از این که آن استدالل تا چه میزان پایه های 
تامین  غیرمولدها  منافع  داشت، چون  و ضعیفی  سست 
شد شاهد افزایش چشمگیر نرخ بهره های بانکی بودیم. 
برای اینکه بازهم اتمام حجتی با نظام تصمیم گیری کشور 
شود در فاصله سال های 92 تا سال 94 نرخ تورم موجود  
دو سوم کاهش یافت و از 40 درصد در ماه های میانی 
سال 92 به 13 درصد در ماه های میانی سال 94 رسید. 
بر اساس  آنان  بانکی و همپیمانان غیرمولد  سیستم های 
همان منطقی که افزایش چشمگیر  با مضمون ضد توسعه 
در نرخ سود تسهیالت را متناسب با افزایش نرخ تورم 
اعمال کردند باید با کاهش به نسبت شدید نرخ تورم، نرخ 
سود بانکی را پایین می آورند، اما انچه مشاهده می شود 
که سیستم بانکی به خصوص بانک های خصوصی در برابر 
این الزام به شکل تاسف برانگیز و فاجعه آمیزی مقاومت 
کردند و حتی در برابر کاهش سوری دو درصدی که مورد 
کردند.  مقاومت  هم  بود  اعتبار  و  پول  شورای  تقاضای 
هم پیمانان غیرمولد بانک ها در برابر برای اینکه قدرت 
خود را به رخ بکشند و بی کفایتی مقامات بانک مرکزی 
از  دهند  نشان  خود  مصوبات  بر  نظارت  اعمال  در  را 
طریق تمهیدات دیگر، فضایی ایجاد کردند که در شرایط 
کنونی نرخ بهره پرداختی عمال در چارچوب برخی عقود 
از مرز 40 درصد هم عبور کرده است و شرایط فاجعه 
آمیز و خسارت بار به بخش های تولیدی کشور تحمیل 

شده است.

مطالعات انجام شده نشان می دهد؛ نظام 

پولی کشور به سهم خود و در چارچوب 

ساختار نهادی رانتی به صورت نظام مند، به 

کاهش رغبت برای سرمایه گذاری تولیدی 

کمک می کند
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مشکل تولید اقتصاد دولتی است نه بانک ها
مهدی پازوکی تحلیل کرد:

  بسیاری معتقدند بانک ها به جای این که کمک و بازوی تولید و رشد آن باشند بر سر 
راه تولید موانعی را هم ایجاد کرده اند .به نظر شما آیا چنین چیزی صحت دارد و اگر بله 

چگونه به این مسئله دامن زده اند؟
به باور من این بانک ها نیستند که مشکل ایجاد کرده اند بلکه یکی از مسائل اصلی تولید در اقتصاد 
ایران کمبود نقدینگی اســت و بنابراین اگر دولت بتواند با سیاست بخردانه بخشی از نقدینگی را 
به ســمت فعالیت های تولیدی هدایت کند با درایت کمک خواهد کرد که کشور از شرایط رکود 
تورمی خارج شود چون اقتصاد ایران در حال حاضر وارد رکورد شده و این رکورد اقتصاد را دچار 
مشکل کرده اســت. حتی رکورد از تورم در شــرایط فعلی برای اقتصاد ایران خطرناک تر است. 
یکی از معضالت بخش های تولیدی کمبود نقدینگی است بنابراین نیاز است که سیاست دولت 
بر اساس مبانی علم اقتصاد در جهت هدایت منابع نقدینگی حرکت کند. بانک ها موسسات مالی 
و پولی هستند که منابع مالی اجتماعی را جمع آوری می کنند و از طریق مکانیزم های اقتصادی به 
بنگاه های اقتصادی وام می دهند. نقدینگی داخل کشور که حاال رقمی بالغ بر 820 هزار میلیارد 
تومان اســت اگر به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شود نه تنها مضرر نیست که برای دولت و 

کشور و خروج از شرایط رکورد تورمی موثر خواهد بود.

  و دراین میان بانک ها در گسترش روند تولید چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
بانک ها موسسات اقتصادی و تامین کننده منابع مالی هستند. در شرایط فعلی کشور گران اداره می 
شود. مشکلی که وجود دارد این است که نگاه بخشی از افرادی که در قوای سه گانه و دستگاه های 
مختلف قدرت دارند به منافع گروهی و جناحی معطوف است. اگر قوای سه گانه خواهان پیشرفت 
ایرانی آباد و آزاد باشند قطعا می توانند از این وابستگی گروهی و جناحی صرف نظر کنند. مشکل 
این است که عده ای تنگ نظر باعث می شدند تحریم ها افزایش پیدا کند و در کنار آن منابع نفتی 
و ارزی را هدر دادند. اگر اقتصاد را بر اساس مبانی اقتصادی مدیریت کنیم و با پدیده های موجود، 
علمی مواجه شویم مشــکل اقتصاد ایران حل خواهد شد اما اقتصاد رانتی و نفوذ گروه های تندرو 
مانع از این پیشرفت می شود. بانک ها که موسسات پولی هستند و از طریق واسطه گری است که 
بودجه در اختیارشــان قرار می گیرد بنابراین چندان چشم گیر نمی توانند نقشی را بر عهده داشته 
باشــند.چگونه نهادهای اقتصادی وابســته به قدرت حیات دارند و روز به روز گسترش پیدا می 

کنند؟ این نهادها خود را به قدرت وصل کردند. ما به دولت با اقتدار و کارا نیازمندیم که در جهت 
منافع ملی حرکت کند این مهم نیازمند قوه قضائیه ارزان، در دسترس و سریع است.

  ریشه اختالف بانک ها و بنگاه ها دولتی در شرایطی که شما اقتصاد ایران را اقتصاد 
رانتی توصیف می کنید، چیست؟

منابع بانکی در اختیار موسسات مالی جهت دادن وام به بنگاه های تولیدی محدود است. به عنوان 
مثال بدهی دولت به بانک ها بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است و از طرفی بسیاری از بانک ها 
از طریق روابطی که حاکم بوده وام های بســیار سنگینی به بخش های خصوصی دادند. بخش های 
خصوصی هم به جای صرف وام ها در مســیر تولید از آن برای واســطه گری استفاده کرده است. 
ریشه فساد در اقتصاد در ایران، اقتصاد دولتی است. بانک ها موسسات پولی و تامین کننده منابع 
مالی هستند و از این طریق درصد سودی که از واسطه گران می گیرند به صورت مابه التفاوت 20 
درصدی به پس اندازکنندگان و 25درصدی به موسسات تولیدی داده می شود.این درحالی است 
که کشور به دولت و مجلس کارا نیاز دارد. کشور گران اداره می شود و به عنوان مثال حقوق یک 
نماینده مجلس طی دوره 4 ساله خدمت نزدیک به 500 میلیون تومان است و دیده شده که برای 
رسیدن به این پست نزدیک به 2 میلیارد هزینه می شود. این نشان می دهد که اقتصاد رانتی چگونه 
حاکم و سیســتم اداری را بیمار کرده اســت. هیچ بانکی در ایران به رغم بدهی های وصول نشده 
بســیاری، ورشکسته نمی شود. اگر قوه قضائیه ارزان و در دسترس داشته باشیم می توانیم مانع از 
افزایش رانت های دولتی شــویم و مادامی که ارکان دولت و قوه مجریه تخلف اقتصادی کرد زیر 

نظر قوه قضائیه محاکمه خواهد شد.

  با این اوصاف اگر در نظر بگیریم که شرایط اقتصاد شرایطی متعادل باشد به باور شما 
عملکرد بانک ها در شرایط ایده آل چگونه می تواند به رفع موانع تولید کمک کند؟

اگر بانک ها بر اســاس اصول اقتصادی به موسسات تولیدی و بخش خصوصی که در مسیر تولید 
گام بر می دارند وام دهند و ضمانت واقعی دریافت کنند، می توان به رفع موانع تولید امیدوار بود.
اگر رقابت، شفافیت و گسترش بخش خصوصی در اقتصاد ایران حاکم شود، ریشه فساد رانتی تا 
آینده ای نه چندان دور خشــکیده خواهد شد. این مهم در کنار قوه قضائیه آسان در دسترس میسر 

خواهد شد.

رابطه بانک ها و بنگاه های تولید، اختالفات حاکم بر این دو نهاد اقتصادی و همچنین بررسی عملکرد بانک ها در راستای تقویت و تضعیف تولید، محور گفت 
وگو با مهدی پازوکی، اقتصادی دان هوادار نظریه اقتصاد بازار آزاد بود. او در این مصاحبه با تاکید ویژه ای، ریشه مشکالت و معضالت اقتصادی را در اقتصاد 

رانتی ایران می داند. پازوکی ضمن طرح ریشه مشکالت اقتصاد رانتی، کاهش دامنه اختیارات دولت در زمینه اقتصادی را به عنوان راهکار مورد اشاره قرار 
می دهد. او به حاکمیت بخش خصوصی و تقویت آن در راستای کوچک سازی دولت تاکید کرد. همچنین تشخیص موسسات تولیدی و دریافت ضمانت 

رسمی از سوی بانک ها به گفته این اقتصاددان و استاد دانشگاه یکی از راهکار های رفع موانع تولید خواهد بود.

  پرونده: تولید و چالش های بانکی



7

  شما به عنوان یک کارشناس بانکی که دارای سابقه و 
یدی طوال در فعالیت بانکی هستید، بانک های ایران را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بانک هــای ما ازجملــه بنگاه های پولی و اقتصادی هســتند که 
همواره براثر سیاســت هایی که دولت ها براســاس مصلحت یا 
موقعیت خودشــان، چه در وضعیت رونق و چــه در وضعیت 
رکود، اتخاذ می کنند و غالبًا با شــرایط بانکی متناسب و همسو 
نیست، دستخوش تغییر شده اند. بانک هاـ  چه بانک های دولتی 
و چه بانک های خصوصیـ  مجبور به اجرای سیاست های پولی 

و بانکی هستند. 
بانک های ایران از ابعادی چند تحت فشار هستند. سیاست های 
دســتوری، تکالیف زیاد قانونــی برای پرداخت تســهیالت، 
تضمین هایی کــه دولت بــرای پرداخت برخی از تســهیالت 
در قالب تبصره های بودجه داد، اســتفاده تسهیالتی و اعتباری 
دولت و شــرکت های دولتی از بانک ها کــه بعضًا منجر به عدم 

وصول مطالبات بانک ها شــد و همچنیــن عاملیت بانک ها در 
انتشار اوراق مشارکت که دولت به دلیل کسری بودجه نتوانسته 
تعهداتش را در این خصوص انجام دهد، ازجمله فشارهایی است 
که به بانک های داخلی وارد آمده اســت. از طرف دیگر شرایط 
رکود که 3ـ  2 سالی هست بر اقتصاد ما حاکم است، باعث شده 
مطالبات بانک ها خیلی ســخت وصول شود و مطالبات معوق 
آنها افزایش یابد. این مشــکالت از ُبعد شــرایط داخلی وجود 

دارد.
از دید بین المللی نیز فشــارهایی بر بانک ها تحمیل شده است. 
تحریم ایران که نوک حمله آن متوجه بانک ها بوده است، تقریبًا 
از سال 88ـ  87 شدت پیدا کرد و باعث شد همکاری بانک های 
خارجی که بعضًا به لحــاظ اعتباری و رابطــه کارگزاری بانکی 
ســرویس و خدمات خوبی می دادند، با بانک های ما قطع شده 
و عملیات برون مرزی و حتی عملیــات داخلی بانک های ما با 

مشکل مواجه شود. 

به هرحال تمام این امور دست به دست هم داد تا اکنون بانک های 
ایران حال و روز خوبی نداشــته باشــند و نتوانند اقتصاد را در 

مسیر توسعه حمایت و پشتیبانی کنند. 

  به نظر شما آیا در دوران پساتحریم شاهد تغییرات 
مثبت در شرایط بانکی کشور خواهیم بود؟ 

امید اســت اوضاع بانک ها بهتر شــود. البته مشکالتی که االن 
بانک های ما با آنها مواجه هستند، در کشورهای دیگر هم وجود 
داشته است. درمان این نقصان، در گرو اصالح ساختار سرمایه 
بانک ها، اصالح ساختار مالکیتی بانک ها، تحقق تعهدات دولت 

نسبت به آنها و عواملی مانند این است. 
حضور بانک های خارجی، ارتباط بین الملل، کاهش هزینه های 
تأمین اعتبــار و رابطه بین المللــی بهتر در پســاتحریم موارد 
نویدبخش و امیدوارکننده ای است؛ اما به آن شرط که خود بانک 

از چابکی و ساختار مالی سالم و خوب برخوردار باشد.  

دولت بانک ها را در نرخ گذاری سود تسهیالت آزاد کند
گفتگوی اختصاصی ستبران با بهاء الدین حسینی هاشمی؛

سال هاست مردم و بخش خصوصی از عملکرد بانک ها 
راضی نیستند و منتظرند ببینند آیا با لغو تحریم ها شاهد 
اتفاق تازه ای در سیستم بانکی کشور خواهند بود یا خیر. 
اما ریشه ناکامی بانک ها در خدمت رسانی مناسب و 
رضایت بخش به مردم کجاست؟ این امر از سیاست های 
دولت نشأت می گیرد یا اشکال در خود بانک هاست؟ آیا 
اصاًل مشکالت بانک ها از اعمال تحریم ها علیه ایران آب 
می خورد؟ و حاال با لغو تحریم ها مشکالت بانک ها حل 
خواهد شد؟ اینها از جمله مسائلی هستند که در گفتگو با سید 
بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانکی به واکاوی آنها 
پرداختیم. 
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به عالوه یکی دیگر از مشــکالت ما شــکاف درآمدی است که 
بین طبقه مصرف کننده و طبقه مرفه وجود دارد. طبقه مرفه دیگر 
اشــباع اســت و همه چیز دارد؛ بنابراین نیازهای اصلی خود را 
تأمین کرده و خرید زیادی نمی کنــد؛ اما طبقات پایین تر هنوز 
مسکن، اتومبیل و بســیاری از لوازم ضروری زندگی را ندارد. 
کار برعکس اســت؛ پول در اختیار کسی است که نیازهایش را 
تأمین کرده و کســی که هنوز لنگ بســیاری از لوازم ضروری 
زندگی خویش است، پول و درآمد کافی ندارد. باید از آن بخش 
کشور که ثروت در آن متمرکز شده، مالیات کافی اخذ شود؛ چرا 
که این تهی دستان هستند که برای ثروتمندان تولید پول می کنند 

و ثروتمندان بیشتر از امکانات کشور استفاده کرده اند. 

  آیا به نظر شما مالیاتی که درحال حاضر اخذ می شود 
اندک بوده و باید نرخ مالیات باال برود؟

اگرچه در برخی کشــورهای پیشــرفته نرخ مالیات تا 50ـ  40 
درصد اســت و بعضًا برای یک ســری از کارهــا و درآمدها تا 
90 ـ80 درصد مالیات اخذ می کنند؛ اما مقصود من این نیســت 
که نرخ مالیات ما باال رود. مالیات ما 25 درصد اســت و همین 
نرخ خوب اســت؛ اما باید از همه کســانی که مشــمول درآمد 
مالیاتی هستند، مالیات اخذ شود. در کشور ما ثروت های زیادی 
ایجاد شده اســت و برج سازی ها و ساخت و ســازهای بسیاری 
انجام شده اســت. آیا همه اینها مالیاتشان را پرداخت کرده اند؟ 
آیا اگر ما ثروت ایرانی هــا را جمع بزنیم، با مالیاتی که پرداخت 
شــده، همخوانی دارد؟ اگر اینطور بــود، مالیات فقط مربوط به 
حقوق کارمندان نبود. آنگاه نفت خام متعلق به فقرا بود و خرج 
نمی شــد. اگر همخوانی وجود داشت، کشــور را با مالیات اداره 
می کردند و دیگر کســری بودجه نداشــتیم. اگر کسری بودجه 
نداشتیم، نرخ تورم هم پایین می آمد و این امر کمک حال فقرا و 
سایر اقشار جامعه بود. اما متأسفانه حقیقت این است که به دلیل 
فرارهای مالیاتی و تبانی های مالیاتی، بسیاری افراد از پرداخت 
مالیات معاف می شوند که باید از این امر جلوگیری به عمل آید. 

  به نظر شما چه کسی می تواند گره مشکل را باز کند؟ سر 
کالف به دست کیست؟

به دلیل اینکه سیاســت های پولــی منجر بــه زیاندهی بانک ها 
می شد، بانک ها ســعی کردند برای خود ســود ایجاد کنند. این 
بود که به سمت بنگاه داری، عقود مشارکتی و .... رفتند و اولین 
فکر آنها این بود که خود را نجــات دهند. این یک باور قدیمی 
خوب اســت که باید کل کشتی سالم باشد تا مســافران آن نیز 
ســالم بمانند. به هرحال بانک هم باید منابــع جمع کند، هم باید 

تسهیالت دهد و هم از محل وصول مطالباتش کارمزد بگیرد. 
امیدواریــم بعد از این مشــکالت برطرف شــود و بانک ها هم 
عالوه براینکــه تالش می کنند بهــره وری خود را بــاال ببرند، 
بــا آموزش های حرفــه ای داخلی بر مهارت های کارکنانشــان 
بیفزایند، نظم و انضباط مالی و  پولی داشته باشند و از اختالس ها 
و سوءاســتفاده های مالی توســط کنترلرهای داخلی جلوگیری 

کنند. اینها وظیفه ای است که بر دوش خود بانک هاست. 
اما دولت هم وظایف مهمی دارد. بانک هــای دولتی مثل ملی، 
کشاورزی، ســپه، رفاه، توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن 
که بانک های بزرگ و تأثیرگذاری هستند و همچنین بانک های 
نیمه خصوصــیـ  نیمه دولتی مثل صــادرات، ملت و تجارت که 
تأثیر زیادی در اقتصاد ما دارند از نظر ساختار مالی و اقتصادی و 

بحث مدیریتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. 
مهم ترین عارضه ای که بانک های کشور را دچار می کند، تورمی 
اســت که ریشه اش در کســری بودجه دولت است. این کسری 
بودجــه آثار ســوئی روی بانک ها می گذارد؛ هــم به دلیل اینکه 
دولت برای تأمین کســری بودجه خود از بانک ها اســتقراض 
می کند و این باعث تورم می شــود و هم به ایــن دلیل که دولت 
به جهت کســری بودجــه نمی تواند مطالبــات پیمانکارانش را 
که در بخش های مختلف عمرانی، راه و ســاختمان، مخابرات، 
نیرو، نفت و ... پروژه هــای بزرگ انجام می دهند، پرداخت کند 
و پیمانکاران هــم نمی توانند طلب بانک ها را بپردازند. من فکر 
می کنم یک نظم مالی و یک برنامه ریزی صحیح در یک تعامل 
خوب بین المللی می تواند ما را از شرایطی که هستیم خارج کند 

تا به سمت بهبود برویم.

  فکر می کنید روزی برسد که سود تسهیالت ما به پایین 
5 درصد برسد؟

کشــورهایی هم که االن نرخ تورمشــان 2ـ  1 درصد است، در 
زمان جنگ هــای جهانی اول و دوم  تــورم 600ـ  500 درصد 
داشتند و اکنون به اینجا رسیده اند. اما این امر به سختی به دست 
می آیــد و خیلــی زود حاصــل نمی شــود؛ علی الخصوص که 
اقتصاد ما دچار مشــکالت دیگری هم هست. چون با اینکه ما 
شعار خصوصی ســازی می دهیم و کشــورمان سوسیالیستی و 
کمونیستی نیست، اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است. 80ـ  70 
درصد تولید ناخالص داخلی ما را بخش دولتی ایجاد می کند که 
هزینــه زیاد و کارآیی کمی دارد و همین باعث می شــود قیمت 
اینگونه محصوالت گران باشد. ضمنًا این تولیدات رقیب بسیار 
سرســختی برای بخش خصوصی اســت و مانع از رشد بخش 
خصوصی در صنایع تأثیرگذار می شود. به نظر من در یک برنامه 

10 ساله ممکن اســت به تورم زیر 10 درصد برسیم و این مهم 
زودتر از این زمان تحقق نمی یابد. 

  همانگونه که مستحضر هستید، صنعتگران و بخش 
خصوصی به بانک ها بدهکار هستند. از دیدگاه شما در 
دوران پساتحریم که همه امیدواریم اقتصادمان متحول 

شود، بانک ها باید چه رفتاری در پیش گیرند تا نه 
صنعتگران ضرر کرده و به دلیل بدهی ها ناچار به توقف 

فعالیت شوند و نه بانک ها ضرر کنند؟
فقط بخش صنعت نیســت که باید در نظر بگیریم. بخشی که به 
صنعت رونق می دهد، بازرگانی اســت. وقتی بخش بازرگانی 
ضعیف باشــد، نمی تواند محصوالت بخش صنعت را بخرد و 
آنگاه بخش صنعت مجبور می شــود کاالهای خود را به صورت 
امانی به بخش بازرگانــی بدهد تا آن بخش بــا هر قیمت و هر 
شــرایطی آنها را به فروش برساند و بعد ســهم بخش صنعت را 
بدهد. بنابراین تقویت بخش بازرگانی باعث رشد بخش تولید 

می شود. 
من معتقدم باید یک بازنگــری در این حوزه صورت گیرد. این 
تابویی که می گوید به بخش صنعت و کشــاورزی پول بدهیم؛ 
بــدون آنکه فکری برای فروش محصولش کنیم، باید شکســته 
شــود. با طریقی که در پیش گرفته ایم، این بخش ها را تبدیل به 
بدهکارانی ورشکســته می کنیم. ما باید بــه مصرف کننده نهایی 
اعتبار دهیم تا به صورت نقدی یا اعتبــاری خرید کند. اگر این 
کار انجام شــود، بزرگ ترین مشــکل بخش صنعت که فروش 
محصوالت تولیدشده است، حل می شود. باقی مسائل از جمله 
خرید مواد را حتی به صورت اعتباری می توان حل کرد. مشکل 
وقتی پیدا می شــود که محصوالت بخش صنعت در انبارها دپو 

شده باشد. 
چرا شرکت بورس ما افت پیدا کرده است؟ به این دلیل که انبار 
شرکت های بورسی مملو از کاالهایی است که فروش نمی رود. 
وقتی نرخ ارز ظرف یک روز 300 درصد رشــد کرده و ناگهان 
از 1000 تومــان  به 3 الی 3 هزار و 500 تومان می رســد، باید 
درآمد مردم نیز به همین میزان باال رود تا بتوانند محصولی را که 

با دالر 3 هزار تومانی تولید می شود، بخرند. 

   به نظر شما امکان جذب سرمایه های خارجی و 
مشارکت با بانک های بین المللی در پساتحریم، تا چه 

اندازه می تواند راهگشای مشکالتی باشد که شرکت ها در 
حوزه تامین مالی پروژه های خود با آن مواجهند؟

پســاتحریم یعنــی اینکه تحریم ها برداشــته شــود و ســپس 
شــرکت های دنیا مثل قبل با ما همکاری کنند. امــا آیا اگر آنها 
بیایند، این پذیــرش در ما وجــود دارد؟ آیا از نظــر قانونی و 
سیاست کلی کشــور، به لحاظ روحیـ  روانی و از نظر حمایت 
ســازمان ها آمادگی همکاری در ما وجود دارد؟ اگر شرایط آن 
وجــود دارد، چه مدت زمانی طول خواهد کشــید تا آنها آمده و 
مستقر شوند؟ از نظر من این امر در بازه زمانی بلند مدت انجام 

به دلیل اینکه سیاست های پولی منجر به 

زیاندهی بانک ها می شد، بانک ها سعی 

کردند برای خود سود ایجاد کنند. این بود 

که به سمت بنگاه داری، عقود مشارکتی و 

.... رفتند و اولین فکر آنها این بود که خود را 

نجات دهند.
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خواهد شــد و شــاید این حالت بالتکلیفی تا زمان انتخابات 
ریاســت جمهوری امریکا و انتخابات مجلس ما ادامه داشته 

باشد. 
اما ورای اینها، مــا کارهای زیادی داریم کــه اصاًل ارتباطی 
بــا تحریــم و پســاتحریم نــدارد. اصالحــات اقتصــادی، 
خصوصی ســازی صحیح، آزادســازی اقتصاد، فراهم کردن 
شــرایط همکاری بین المللــی و ایجاد امنیــت اقتصادی از 
جمله اموری هســتند که باید انجام شــود. اولین چالش برای 
هرکس که بخواهد در کشــور ما ســرمایه گذاری کند، کاهش 
ارزش سرمایه به دلیل تورم موجود در کشور است؛ چراکه ارز 
خارجی او تبدیل به پول ملی ما می شود. به عنوان مثال ممکن 
است موقع فروش ارز سرمایه گذار خارجی، نرخ دالر 3 هزار 
و 500 تومان باشد و زمان خرید دالر، نرخ آن 4 هزار تومان 
شده باشد. از این گذشــته، آیا سرمایه گذار خارجی اجازه دارد 
هرمقدار ســرمایه که آورد، بعدًا به راحتی تبدیل کند؟ یا آیا 
قانون کار به او اجازه فعالیت خواهد داد؟ یا ویزای بلندمدت 
و اجازه اقامت به او داده خواهد شد؟ پروسه و بوروکراسی این 
مجوزها چقدر طول خواهد کشــید؟ اینها همه مسائلی است 

که ممکن است باعث دلسردی سرمایه گذاران خارجی شود. 
کشــور ما مزیت های بســیاری برای جذب ســرمایه دارد. 
همیــن االن هم بســیاری از شــرکت های بــزرگ دنیا برای 
ســرمایه گذاری بــه اینجــا می آینــد. مــا دارای 80 میلیون 
مصرف کننده هســتیم، اقتصــادی قوی داریم که بیســتمین 
اقتصاد دنیا محســوب می شــود، در بخش هــای نفت، گاز و 
پتروشــیمی رتبه باالیی داریم، نیروی انســانی تحصیلکرده 
فراوان داریم، مانند کشــورهایی که زنان حتی اجازه رانندگی 
ندارند، مشکل تبعیض جنسیتی به آن صورت نداریم، از نظر 
امنیتی کشــور آرامی داریم، اقلیممان بســیار متنوع است و 
هرگونه ســرمایه گذاری در اینجا امکانپذیر است. ما همه این 

مزیت ها را داریم و می توان از آنها نهایت اســتفاده را برد؛ اما 
این به آن شرط اســت که زیرساخت ها و پیش نیازهای آن را 

فراهم کنیم. 

  در ماده 16 قانون رفع موانع تولید مقرر شده است 
بانک ها مازاد مایملک خود را واگذار کنند. نظر شما 

درارتباط با این قانون چیست؟ آیا اجرایی خواهد شد؟ 
این ارعاب و دســتور و از موضع باال صحبت کردن اســت. 
یعنی بدون اینکه واقعیت ها در نظر گرفته شود، قانونگذاری 
صورت گرفته است. بانک ها حتی سازمانی تشکیل داده اند تا 
اموال تملیکی و مازاد خود را بفروشــند؛ اما وقتی اقتصاد در 
رکود اســت، وقتی بانک ها وام نمی دهند و درآمد مردم کافی 
نیســت، اموال بانک ها چگونه باید به فروش برســد؟ اموال 
بانک ها تملیکی اســت؛ یعنی مثاًل شــما وثیقه گذاشته و از 
بانک وام گرفته اید. آنگاه بانک به دلیل عدم اجرای تعهد شما، 
وثیقه را برای خود برداشــته است. اگر ملک شما قابل فروش 
و دارای ارزش بود، مالــک آن را می فروخت، بدهی بانک را 
پرداخت می کرد و سپس باقی مبلغ را برای خود برمی داشت. 
اما وقتی خود مالک نتوانسته ملکش را بفروشد، بانک چگونه 
باید بفروشــد؟ وقتی بازار راکد است، کسی ملک خریداری 
نمی کند. خصوصــًا برای خرید اموال تملیکــی و مصادره ای 

رغبت کمی وجود دارد. 

  البته مقصود، تنها اموال تملیکی بانک ها نیست؛ بلکه 
آن دسته از اموالی که از طریق بنگاه داری به دست 

آمده اند نیز مطرح هستند. 
مادامی که ســود بانک هــا را آزاد نکننــد و بانک ها درآمدی 
نداشــته باشــند، برای آنکه از بین نروند ناچارند بنگاه داری 
کنند. اکنون عملیات بانکی ما زیان ده اســت. کشور ما با نرخ 

منفی اعتبارات می دهد. یعنی قیمت تمام شده پول در کشور 
ما 25 درصد اســت و بانک ها با 24ـ  21 درصد تســهیالت 

می دهند. 

  اما بخش خصوصی کشش آن را ندارد که سود 
بیشتری برای تسهیالت پرداخت کند. همین نرخ هم 

برای بخش خصوصی کمرشکن است. 
بلــه، اما آیا باید تمام ســنگینی بار بــه دوش بانک ها بیفتد؟ 
نرخ گذاری هیچ تأثیری ندارد و راهکار صحیح این اســت که 
نرخ توسط بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود. اگر نرخ مناسب 
و به جا باشــد، خود مکانیزم اقتصاد آن را پیش خواهد برد؛ اما 
اگر مناسب نباشد، با تقلب حل می شود. اکنون بانک ها برای 
حل مشکل به تقلب دست می زنند. مثاًل به مشتری می گویند 
باید مبلغی را به عنوان سپرده، پیش پرداخت یا حساب جاری 
بدون دسته چک پرداخت کنی. یا مثاًل تکلیف می کنند که باید 
فالن مبلغ را در یک حســاب گذاشــته و به آن دست نزنی و 
منتظر باشــی تا به تو تســهیالت دهیم، یا باید فالن مبلغ را 
به عنوان کارمزد بپردازی. هزارجور تقلب به کار می برند تا آن 
نرخ اصلی به دست آید و ضرر نکنند. پس اصواًل نرخ گذاری 

فرهنگ بدی ایجاد می کند. 
بهتر آن است که بگویند نرخ ها شناور است. اگر بانک سودی 
داشته باشــد، حتمًا تســهیالت را با نرخ پایین تر خواهد داد. 
اگر من ســیب زمینی فروش باشــم و نتوانم سیب زمینی هایم 
را با قیمت گران بفروشــم، حتمًا قیمــت آن را پایین خواهم 
آورد. این یک مثال ســاده اســت؛ اما اگر بانک ها هم نتوانند 
تسهیالتشــان را با نرخ 25 درصد بدهند و روی دستشــان 
بمانــد، با نرخ پایین تری تســهیالت خواهنــد داد. اما اینکه 
تکلیفی به بانک ها تحمیل شــود که راه های درآمد آنها بسته 

شود، باعث ورشکستگی آنها خواهد شد. 
از ســوی دیگر ســهام بانک ها به شدت ســقوط کرده است. 
دولت هم فشار می آورد که چرا شاخص سهام شما پایین آمده 
اســت؟ وقتی به بانک فشــار آوری و نتواند به سهامدار سود 
دهد، قیمت سهامش هم سقوط می کند. بانک ها هم مثل سایر 
بخش ها قربانی شرایط تحریم، جنگ و رکود اقتصادی هستند 
و ضمنًا هیچ حمایتی از آنها نمی شــود. رکود اقتصادی برای 
بانک ها ســم است. گویا تصور می شــود بانک ها باید معجزه 
کنند. بانک ها نیاز به بازسازی، اصالح ساختار مالی، تقویت 
و پشــتیبانی دارند. حداقل دولت که اینقدر از بانک ها توقع 
دارد، باید بدهی خــود را به آنها پرداخت کنــد. وقتی دولت 

بدهی هایش را نمی دهد، از بقیه چه توقعی داشته باشیم؟ 
ماده 16 قانون رفع موانع تولید ممکن است اجرایی شود؛ اما 
به ســختی. اگر به شــرایط رونق بازگردیم، بانک ها می توانند 
دارایی هــای خود را حتی درصــورت لزوم بــا وام مدت دار 
بفروشند؛ اما این امر تحت هر شرایطی امکانپذیر نخواهد شد 
و مشروط به این است که اقتصاد ما از این حالت انجماد بیرون 

آید.  
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تأمین مالی صادرکنندگان در گرو جربان خسارت ارزی
گفتگوی اختصاصی ستربان با سیدکامل سیدعلی؛ مدیرعامل صندوق ضامنت صادرات؛
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  در مدتی که سایه تحریم ها اوضاع اقتصادی ایران را دچار چالش کرده بود، 
وضعیت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات به چه صورت بود و عمدتًا با 

چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کرد؟
ریسك های سیاسی كه در شرایط عادی عمومًا احتمال اندكی برای تحقق دارند، در زمان 
تحریم برای صادركنندگان ایرانی تبدیل به یك خطر قطعی شد. با شدت گرفتن تحریم 
بانک های ایرانی از سوی شبکه بانکی جهان و عدم امکان انتقال هرگونه حواله ارزی از 
کشور خریدار، ریسک های تجارت خارجی افزایش یافت. تمامی بیمه شدگان صندوق 
بالاستثنا گرفتار عدم تمایل کشورها برای انتقال وجوه صادرکنندگان ایرانی شدند و معهذا 
کارشناسان بخش صدور و خسارت صندوق برای نجات بیمه گزاران از این ریسک، هربار 

راهکارها و رهنمودهای مناسبی ارائه کرد. 
تاثیر منفی بر عملكرد پوشش ریسك بیمه ای صندوق به لحاظ محدود بودن ارتباط پولی 
و بانكی كشور با سیستم بانكی بین الملل، قطع خدمات سویفت و قرار گرفتن در فهرست 
امكان  با سلب  نیز شد.  بانك های كشور  بود كه گریبانگیر  سیاه تحریم مشكل دیگری 
اعطای اعتبار خریدار از بانك ها، تامین مالی بعد از حمل كاماًل متوقف و بخش قابل 

توجهی از پوشش های صندوق از سبد صدور و آمار عملكرد ساالنه آن حذف شد.
مشکل دیگر، عدم امكان دریافت مطالبات صندوق از مدیونین خارجی از طریق سیستم 
بانكی با توجه به اقدامات صادر كنندگان بود كه برای در امان ماندن از تبعات تحریم، سعی 
در پنهان ساختن مبداء صادرات خود و بعضًا تغییر اسناد تجاری داشتند. این صندوق از 
یكسو در مرحله صدور بیمه نامه نیاز به تدبیر بیشتری برای یافتن راهكارهای قانونی جهت 
پوشش قراردادها و اسناد صادراتی داشت و از سوی دیگر در مرحله پرداخت خسارت هم 
الزم بود راه های پیچیده تر و تمهیدات افزون تری اتخاذ شود تا احراز خسارت واقعی با 
توجه به شرایط اسناد ارائه شده توسط صادركننده كه قباًل به آن اشاره شد، صورت پذیرد.
بخش  با  آموزشی  جلسات  برگزاری  با  كوشید  صندوق  تحریم  دوره  در  این حال  با 
مقدمات  اخص،  بطور  دی  بانك  و  ملت  بانك  و  اعم  طور  به  بانك ها  كلیه  الملل  بین 
برای                                                   صادراتی  اسناد  دین  خرید  و  خریدار  اعتبار  زمینه  در  را  بیمه  و  بانك  همكاری 
post shipment finance  فراهم کند. به عالوه صندوق با مكاتبه و نیز برگزاری 
جلسه با مسئولین صندوق توسعه ملی تالش کرد تا موانع مقرراتی موجود در شرایط و 
ضوابط اعطای تسهیالت ارزی به صادرات از میان برداشته شود. )نظیر ضرورت تطویل 

دوره بازپرداخت اعتبارات مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی و ... .

آمار پوشش های صندوق در خالل دوره 4 ساله اخیر به شرح ذیل است:

پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران طی سال های 1390-93
براساس گزارش های عملكرد مجمع عمومی صندوق – ارقام به میلیون دالر

پوشش های سال عملكرد
بیمه ای

پوشش های 
جمعتضمینی

13906236901313
13916286411269
13924056701075
139382635717

  باتوجه به اینکه به زودی تحریم ها لغو شده و ایران به دوران جدیدی از 
روابط بین المللی وارد می شود و زمینه مساعد برای صدور کاال و خدمات ایرانی 

فراهم می شود، صندوق ضمانت صادرات در پساتحریم چه خدمات جدیدی به 
صادرکنندگان ارائه خواهد داد؟

تحریم با وجود كلیه تبعات منفی كه دارد، سازمان ها و موسسات توسعه ای كشور به ویژه 
صندوق ضمانت صادرات ایران را مجبور کرد همزمان با افزایش ریسك های مترتب به 
صادرات كشور، مقررات جاری خود را انعطاف پذیرتر کرده و تصمیمات الزم را با توجه 

به شرایط اقتضایی هر یك از بیمه گزاران اتخاذ کند.
صادراتی  شركت های  از  هریك  برای  بیمه نامه ها  كردن  سفارشی  یا   Tailor-made
منطبق با ویژگی های خاص رشته فعالیت آنها، تأمین زمینه های قانونی تضمین صورت 
اضطراری  و  عاجل  حل  به جهت  عراق  دولتی  كارفرماهای  از  پیمانكاران  وضعیت های 
مشكل پیمانكاران و همچنین بازاریابی door-to-door  از طریق مراجعه كارشناسان 
صندوق به محل شركت ها و موسسات صادراتی از جمله این اقدامات نوین صندوق بشمار 

می رود.
صندوق ضمانت در كنار تشكل های صادراتی كه فعالین تجاری عضو آنها هستند و با 

صندوق ضمانت صادرات ایران تنها شركت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
این صندوق دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است؛ ولی از نظر مالی از سوی دولت حمایت می شود. عمده 

کار صندوق ضمانت صادرات این است که با صدور بیمه نامه ها و ضمانتنامه های مختلف، ریسك عدم بازپرداخت اعتبارات 
صادراتی یا عدم ایفای تعهدات قراردادی صادركنندگان محلی یا خریداران خارجی را برای موسسات مالی، بانك ها، 

اعتباردهندگان داخلی و خارجی تحت پوشش قرار دهد. یکی از بخش هایی که در دوران پساتحریم لطمه خورد، صندوق 
ضمانت صادرات و به طور کلی فرآیند پوشش بیمه ای مراودات بین المللی بود. ستبران در این شماره خود به گفتگو با سید 

کمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات پرداخته است تا مخاطبان خود را با چالش های پوشش بیمه ای در دوران 
تحریم ها و افق های پیش روی ضمانت صادرات در پساتحریم آشنا کند.    
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صادرات،  مالی  تامین  در  مشاركت  به  بانك ها  ترغیب 
سامان دهنده خیز و جهش بزرگ صادراتی صادركنندگان 
با  ارتباط همكاری  برقراری  با  بازارهای هدف است و  به 
چتر  كشورها  این  اكثر  در  خود  همتای  بیمه  موسسات 
مطمئنی را برای حمایت و شتاب بخشیدن به صادرات امن 

گسترده است.
استراتژیك  برنامه  در  بازنگری  با  این، صندوق  بر  عالوه 
حمایت  زمینه  در  جدیدی  افق  به  دستیابی  دنبال  به  خود 
ضمانت  صندوق  است.  ایرانی  صادركنندگان  از  هدفمند 
صادرات ایران بر اساس چهارچوب قانونی خود می تواند 
صادرات  توسعه  سیاست های  اجرای  در  موثری  نقش 
غیرنفتی به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی خروج از 
از صادرات  با حمایت  به طوری كه  کند؛  ایفا  تورمی  رکود 
غیر نفتی نه تنها باعث کاهش اتكای بودجه كشور به نفت 
شود؛ بلكه میزان اشتغال را نیز افزایش دهد. لذا بر همین 

اساس و در راستای افزایش پوشش اعطایی به صادركنندگان، صندوق درصدد بخش بندی 
مشتریان است تا متناسب با نیاز متفاوت  آنها، نسبت به طراحی محصوالت متنوع برای 

هر یك از این گروه ها اقدام  کند.  

  اصلی ترین چالش های بیمه ای حوزه صادرات که صندوق ضمانت صادرات با 
آنها مواجه است، شامل چه مواردی می شود؟

عمده ترین چالش های بیمه اعتبار صادراتی که صندوق با آن مواجه است عبارتند از: ارتقاء 
فرهنگ بیمه اعتبار صادراتی كشور، ساختار سنتی صادرات )همچنین بخش عمده ای از 
صادرات غیرنفتی كشور در اختیار بنگاه های بزرگ در اختیار دولت از جمله پتروشیمی، 
فوالد و مس است كه از پوشش صندوق بهره نمی برند.(، نامتناسب بودن میزان سرمایه 
صندوق نسبت به تعهدات آن، عدم آشنایی صادركنندگان با صندوق، قوانین دست و پا گیر 
جهت حمایت هر چه بیشتر از صادركنندگان، عدم تعامل كافی نظام بانكی كشور با صندوق 
در جهت تسهیل و افزایش سهم تأمین مالی صادراتی، تمایل زیاد صادركنندگان جهت 
تجارت با كشورهای با ریسك باال نظیر افغانستان و عراق و فقدان اطالعات مناسب 
جهت اعتبارسنجی در خصوص این كشورها و همچنین تحمیل پوشش های تكلیفی به 

صندوق و عدم وجود صندوق سرمایه ملی جهت تأمین خسارات این پروژه ها. 
عالوه بر اینها، ضرورت تأمین جبران خسارت به صورت ارزی و در خارج از كشور از 
سوی این صندوق، كه فعاًل به واسطه مقررات و مضایق كشور امكان آن موجود نیست، 
چالش بزرگی است كه جامعه صادراتی كشور را از امكان تأمین مالی صادركنندگان توسط 

بانك های منطقه ای نظیر اكو بانك محروم می سازد.
 

  از دیدگاه شما، چالش های سیستم بانکی کشور تا چه 
اندازه در کیفیت خدمات بیمه ای ارائه شده از سوی 

صندوق ضمانت صادرات موثر است؟ 
بانکی  سیستم  با  مستقیم  به صورت  صندوق  ریسک  پوشش 
کشور، مبادالت بین المللی و تامین مالی پروژه ها گره خورده 
پیش  اعظم چالش های  آن، بخش  با رفع مشکالت  که  است 

روی توسعه فعالیت صندوق نیز مرتفع خواهد شد.
سیستم  ریسک  و  ایران  تجاری  عملیاتی  ریسک  بودن  باال 
عدم  و  سویفت  و  بین المللی  ارتباطات  چالش  به دلیل  بانکی 
چالش های  از  بخشی  اخیر  سال های  در  جدید  سرمایه  ورود 
سیستم بانکی است که امیدواریم در دوران پساتحریم حل شود.

  پیش بینی شما از شرایط صادرات کشور در دوران پساتحریم چیست؟
دوران پساتحریم در صورت وجود یك مدیریت صحیح و كارآمد و گذار از اقتصاد دولتی 
به اقتصاد بازار می تواند سبب خلق مزایایی ازجمله افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، کاهش 
تورم، کاهش فقر در جامعه، کاهش فرار سرمایه، افزایش سرمایه گذاری خارجی،  توسعه 
پروژه های زیربنایی ملی، افزایش جذابیت بورس برای سرمایه گذاران خارجی، کاهش 
هزینه نقل و انتقال وجوه و به طور اخص هزینه های بانکی، کاهش هزینه های وارداتی از 
جمله بیمه حمل ونقل، دسترسی به منابع مالی بین المللی، دسترسی به منابع مالی مسدود 
شده بانک مرکزی، دسترسی به کاالهای بادوام و باکیفیت، کاهش هزینه های سربار تولید، 
صادرکنندگان  رقابت پذیری  افزایش  آن  به تبع  و  اجتماعی  و  اقتصادی  امنیت  افزایش 

ایرانی در جهان پررقابت و توسعه صادرات کشور شود.
 به نظر می رسد، تاثیر رفع تحریم ها بر فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران مثبت 
باشد؛ چرا که با رونق گرفتن صادرات غیر نفتی کشور به دلیل توسعه روابط اقتصادی با 
دنیا ،  استقبال صادركنندگان از محصوالت صندوق  كه به خاطر تحریم ها و عدم گشایش 
اعتبار)LC(  توان استفاده از آن را نداشتند )از قبیل بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی( 

افزایش خواهد یافت. 
و  ارز  انتقال  و  نقل  رفع مشکل  به علت  احتمال قصور خریداران  کاهش  راستا  این  در 
گسترش دامنه خریداران محصوالت صادركنندگان ایرانی به دلیل کاهش ریسک کشوری 
ایران، می تواند به ایجاد امکان حمایت های موثرتر صندوق ضمانت صادرات ایران و 

پشتیبانی موثرتر از صادرات کشور منجر شود.

ضرورت تامین جبران خسارت به صورت ارزی 

و در خارج از كشور از سوی این صندوق، كه 

فعال به واسطه مقررات و مضایق كشور امكان 

آن موجود نیست، چالش بزرگی است كه 

جامعه صادراتی كشور را از امكان تأمین مالی 

صادركنندگان توسط بانك های منطقه ای نظیر 

اكو بانك محروم می سازد.
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بدون اصالح بانک ها، هیچ اتفاق مثبتی در تولید و صادرات رخ نمی دهد!
بهرام نظام الملکی؛ مدیرکل دفترتوسعه صادرات وصدور خدمات فنی ومهندسی وزارت نیرو در گفتگو با ستبران؛

  باتوجه به اینکه مذاکرات هسته ای به نتیجه رسیده اند و تحریم ها به زودی لغو 
خواهند شد، پیش بینی شما از شرایط صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه در 

حوزه صنعت برق در دوران پساتحریم چیست؟ 
سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست؛ بلکه در خدمت خودش است. در تمام دنیا 
کشورهایی که پیشرفت کرده و حرف اول را در تولید و صادرات می زنند ـ به خصوص صدور 
خدمات فنی مهندسیـ  سیستم های بانکی آنها در خدمت پیمانکاران و صادرکنندگانشان است. 
تمام پروژه هایی که در دنیا اجرا می شود EPCF است؛ یعنی حتمًا کمک مالی کنار پروژه ها 
وجود دارد. این اتفاق هنوز در کشور ما نیفتاده است و بانک حرف خود را می زند. علی رغم 
اینکه رهبری و دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی تأکید کرده اند بانک ها کار خود را می کنند. تا 

زمانی که بانک ها تغییر نکنند اتفاق خاصی در حوزه صادرات نیز نخواهد افتاد. 

  اخباری که می رسد حاکی از این است که بانک ها در تصمیم گیری های خود، 
فی المثل در سود تسهیالت خیلی صاحب اختیار نیستند و طبق دستور بانک مرکزی 

حرکت می کنند. بنابراین آیا بدون همراهی بانک مرکزی می توان انتظار تغییر 
داشت؟ 

بانک مرکزی نیز باید خود را با سیاست های اقتصاد مقاومتی وفق دهد. نظر مسئولین کشور 
این است که تولید و صادرات رونق پیدا کند؛ ولی متأسفانه در سیستم بانکی تاکنون چنین 
اتفاقی نیفتاده است. ما ظرف سه چهار سال گذشته در کشور مشکل رکود اقتصادی داشتیم؛ 
اماسیستم بانکی ظرف این مدت چه کرد؟ بانک های ایرانی ظرف سه سال گذشته از نظر سود، 
اولین بانک های خاورمیانه شدند؛ اما نه به دلیل شرکت و حضورشان در تولید و صادرات؛ بلکه 
به علت کارهای سوداگری و بنگاهداریشان.تازمانی که وضع بر همین منوال باقی بماند اتفاقی 

در کشور نخواهد افتاد. 
طبق برنامه چشم انداز، ایران باید در منطقه از هر نظر اول باشد. ولی سیستم بانکی به عنوان 
بزرگترین چالش شرکت های ایرانی در صدور خدمات و صادرات مانع رسیدن کشور به این 
نقطه می شود. در کشور تقریبًا 90 درصد صدور خدمات توسط شرکت های حوزه آب و برق 
از  تنها 10 درصد   ... اما شرکت های دیگر در حوزه پتروشیمی، ساختمان و  اتفاق می افتد؛ 

صدور خدمات را به خود اختصاص داده اند. 
بزرگترین مشکل این طیف 90 درصدی، سیستم بانکی است. ما بعضًا قانون های خوبی هم 
داریم؛ اما سیستم های بانکی به آنها عمل نمی کنند. این امر باید اصالح شده و بانک در خدمت 
کشور باشد. در تمام دنیا زمانی که سیستم های بانکی اینترنتی و به روز می شود، کارها از طریق 
اینترنت و سیستم های هوشمند انجام شده و تعداد شعب بانک کم می شود. درواقعبه موازات 
اینکه علم پیشرفت می کند، تعداد بانک ها و پرسنل آنها کم می شود. حال سوال این است که 
چرا در کشور ما علی رغم اینکه سیستم های بانکی کامپیوتری می شوند، به تعداد شعب اضافه 
شده و هرروز در خیابان ها شعبه های جدید بانکی سبز می شود؟ علت این است که اینها در کار 

خرید و فروش ملک و ساختمان افتاده اند و بانک را هم بین یکدیگر خرید و فروش میکنند. 
در همه جای دنیا بانک ها برای این به وجود آمده اند که پول مردم را جمع کنند و این پول در 
خدمت تولید، صادرات، اشتغال و توسعه کشور باشد؛ اما در کشور ما بانک ها پول مردم را 

جمع کرده اند و در جهت ضد تولید و صادرات از آن استفاده می کنند. یک زمان در بخش ارز 
فعالیت می کنند و زمانی دیگر در حوزه ساختمان سازی لوکس. اکنون هم دیر شده است و باید 

هرچه زودتر جلوی این امر گرفته شود. 
االن علی رغم شرایط نابرابر بین المللی و تحریم های غرب علیه ایران، شرکت های ایرانی در 
تندرهای بین المللی شرکت کرده و بدون کمک دولت برنده می شوند. این یعنی توانمندی 
متأسفانه  اما  است؛  گرفته  قرار  باالیی  تراز  در  ایرانی  انسانی شرکت های  نیروی  قابلیت  و 
برخالف همه دنیا که سیستم بانکی در پروژه های برون مرزی در خدمت پیمانکارانشان است 

و به آنهاتسهیالت می دهد، ایران اینگونه نیست. 
شما ببینید! دولت ترکیه داعش و النصره را در خاک خود آموزش می داد و کماکان به این کار 
ادامه می دهد؛ به همین دلیل عراقی ها از ترک ها نفرت دارند. اکنون در کردستان عراق به علت 
جریان داعش قیمت نفت پایین آمده و آنها نمی توانند حق و حساب پیمانکارانشان را بدهند.با 
وجود دشمنی ها، دولت ترکیه از پیمانکارهایش با اعطای وام حمایت کرده و از آنها می خواهد 
بازار عراق را از دست ندهند؛ اما یک سال و نیم است که پیمانکاران ایرانی چک هاشان را 
زیر 50 درصد در بازار می فروشند و شاهد حمایتی از سوی دولت نیستند. اگر ما ادعا داریم 

صادرات مهم است و اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود، باید از پیمانکارانمان حمایت کنیم.

  باتوجه به اینکه تا امروز مسأله مبادالت مالی در حوزه معامالت و پروژه های 
بین المللی یکی از اصلی ترین چالش ها محسوب می شد، آیا لغو تحریم ها را در تسهیل 

صادرات کاال، تجهیزات و خدمات ایرانی موثر می دانید؟
البته تحریم های ناجوانمردانه باید برداشته شود و دولت و وزارت خارجه هم سعی خود را 
می کنند؛ اما مشکل اصلی ما در خودمان است. سیستم بانکی ما باید وام های ارزان قیمت در 
اختیار پیمانکاران قرار دهد و مانند شرکت های رقیب ایران، در کنار شرکت های خودی باشد. 

من اصل مشکل را در بانک می دانم. 

  پیش بینی تان در مورد اوضاع پساتحریم چیست؟ آیا به آینده خوشبین هستید؟
اینکه اوضاع بهتر شود یا نه، به تحریم ها ربطی ندارد. این به خودمان ربط دارد. سیستم بانکی 

ما باید اسالمی شود. 

  نظرتان راجع به قانون رفع موانع تولید که حاوی موضوعاتی درخصوص واگذاری 
مایملک مازاد خود را واگذار کنند چیست؟ 

اگر عملیاتی شود خیلی خوب است و ان شاءاهلل عملیاتی می شود؛ اما باید سفت و سخت از 
سوی دولت پیگیری شود.وظیفه وزارت نیرو رسیدگی به صنعت آب و برق است و در حوزه 
صدور خدمات نیز وظیفه دارد از شرکت های ایرانی در بازارهای بین المللی آب و برق حمایت 
کند. با این وجود این وزارتخانه ظرف دو سال گذشته پیشنهادات متعددی دررابطه با مسائل 
اقتصادی و بانکی به دولت داده است. این وظیفه ما نیست؛ پس یک جای کار اشکال دارد. 
مسئولین اقتصادی و بانکی کشور باید پیشنهاد دهند؛ که متأسفانه نه تنها آنچنانکه باید حضور 
نداشته و پیشنهادی برای حل مشکالت نمی دهند؛ بلکه عماًل پیشنهادات ما را هم محل اعتنا 

نمی دانند. 

عالوه بر انتقادات تند و تیزی که بخش خصوصی به سیستم بانکی ایران دارد، برخی از بخش های دولتی نیز شدیدًا این 
سیستم را نقد کرده و آرزوی ایجاد تغییرات اساسی را در آن دارند. یکی از این بخش ها وزارت نیرو است که تاکنون 
تالش کرده انتقادات و پیشنهادات خود را به گوش دست اندرکاران نظام بانکی و اقتصادی کشور برساند؛ بلکه باری 
که روی دوش بخش خصوصی و بخش های مختلف دولتی است، سبک شود. بهرام نظام الملکی، مدیرکل دفتر توسعه 
صادرات وصدورخدمات فنی ومهندسی وزارت نیرو در گفتگو با ستبران، از گالیه هایش نسبت به نظام بانکی ایران 
می گوید: 
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انتظار برای نتایج پساتحریم وتوقف تصمیم گیری ها
در گفتگو با ابوالحسن خلیلی مطرح شد:

  توقع بخش خصوصی از سیستم بانکی کشور در دوران پساتحریم چیست؟ 
باتوجه به اینکه بازار سرمایه ما کاماًل شکل گرفته نیست، قاعدتًا اولین محلی که برای تأمین 
آنها  در  کشور  مالی  منابع  تمرکز  که  هستند  بانک ها  می رسد،  ذهن  به  گردش  در  سرمایه 
قرار گرفته است. بدیهی است آنچه واحدهای تولیدی به دنبالش هستند این است که این 
تسهیالت بتواند در خدمت تولید قرار گرفته و به عنوان نیروی محرکه ای باشد که واحدهای 

تولیدی را به حرکت درآورد. 
نکته دوم این است که بانک ها نباید به سمتی حرکت کنند که رقیب تولید شوند؛ اما متأسفانه 
آنچه در کشور اتفاق افتاده و کماکان ادامه دارد، این است که سود تسهیالت در بانک ها باال 
است و از طرف دیگر فعالیت های اقتصادی کشور به علت رکودی که شاهدش هستیم با 

زیان مواجه است. 
دارندگان نقدینگی سعی می کنند نقدینگی را در بانک ها بلوکه کنند و سیاست دولت نیز در 
این یک سال و نیم این بوده که با کنترل نقدینگی تورم را کنترل کند. این امر سبب شده 

نقدینگی از بنگاه های تولیدی خارج شده و این بنگاه ها با کمبود سرمایه مواجه شوند. 

  یعنی به نظر شما دولت در این زمینه موثر است؟ 
سیاست های بانکی که بخشی از آن در شورای پول و اقتصاد تصویب می شود، می تواند کمک 

کند نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی حرکت کند. 

  آیا دولت دست به تصویب چنین سیاست هایی خواهد زد؟ پیش بینیتان چیست؟
اکنون سیاست دولت بر کنترل تورم است و سعی بر جمع آوری نقدینگی دارد تا از این 
طریق تورم را مدیریت کند. به نظر نمی رسد اتفاقی بیفتد. چراکه لغو تحریم ها هم در بحث 

تصمیم گیری ها تبدیل به یک عامل تزایدی شده و ما مداومًا به سمت یک نوع خویشتنداری 
در مسائل اقتصادی پیش می رویم. هرچند امید آن می رود که اقتصاد ما با اجرای توافقنامه 
تبدیل به اقتصادی پیش بینی پذیرتر شود؛ اما باتوجه به اتفاقاتی که در یک سال گذشته ـ که 
منتظر توافق بودیم ـ و دو سه ماه گذشته ـ که پساتوافق حساب آمده و منتظر پساتحریم 
هستیمـ   به نظر می رسد ما در حوزه اقتصاد در حال فرو رفتن در یک نوع انتظار بیش از حد 

هستیم. بنابراین بعید است فعاًل اتفاق خاصی بیفتد. 

  از دیدگاه شما لغو تحریم ها و امکان جذب سرمایه های خارجی و مشارکت با 
بانک های بین المللی، تا چه اندازه می تواند راهگشای مشکالتی باشد که شرکت ها 

در حوزه تامین مالی پروژه های خود با آن مواجهند؟
یکی از محسنات پساتحریم این است که ما امیدوار باشیم سرمایه خارجی وارد کشور شده 
و بخش زیادی از این کمبود نقدینگی و تسهیالت را تأمین کنند؛ اما این امر مشروط به 
آن است که اتفاقات طوالنی مدت نشود. همانطور که می دانید سرمایه های خارجی نیز تابع 
مقرراتی هستند و سرمایه گذارهای خارجی با مطالعه وارد بازارها می شوند. بنابراین این 
مطالعه و ضوابط حاکم بر سرمایه گذاری های خارجی و انطباق آن ضوابط بر شرایط کشور، 

هم برای آنها و هم برای ما به عنوان پذیرنده این ضوابط قدری کند پیش خواهد رفت. 

  همانطور که مستحضر هستید ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک ها 
را ملزم کرده است تا مدت سه سال، ساالنه حداقل سی و سه درصد اموال خود اعم 
از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده 

است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

هرزمان از پساتحریم صحبت به میان می آید، انگشت اشاره همه به سوی بانک ها رفته و اما و اگرهای متعدد آغاز می شود. اگر بانک ها سود تسهیالت 
کمتری اخذ کنند، اگر بانک ها امکان گشایش LC داخلی و خارجی را ایجاد کنند، اگر بانک ها دست از بنگاه داری شسته و به وظیفه خودشان که همانا 
بانک داری است بپردازند، و الخ. به نظر می رسد سر کالف بسیاری از مشکالت کشور به دست بانک ها است. البته مسأله به این سادگی ها هم نیست و 
مشکالت بانکی کشور دچار پیچیدگی های متعدد بوده و از علل گوناگونی ناشی می شود. ستبران در این شماره خود با ابوالحسن خلیلی، دبیر و عضو هیأت 
مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران به گفتگو پرداخته است تا توقعات بخش خصوصی را از بانک ها از او جویا شود. 
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مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که 
بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه 

درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. 
از سوی دیگر در ماده 17 همین قانون برای آن دسته از بانک ها و موسسات 
اعتباری که به تکالیف موضوع ماده 16 عمل نکند مجازات هایی تعیین شده 

است. مثاًل اینکه سود بانک یا موسسه اعتباریی که از فعالیت های غیربانکی مثل 
بنگاهداری و نگهداری سهام به دست آمده باشد، در سال 1395 با نرخ 28 درصد 
مشمول مالیات می شود و پس از آن هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده 

می شود تا به 55 درصد برسد. 
نظر شما دررابطه با این قانون چیست؟ اگر خللی دارد لطفًا به آن اشاره کنید.

قاعدتًا سعی دولت بر این است که قانون مداری را به عنوان اصل اولش بپذیرد و سعی دارد 
این امر را نهادینه و اجرایی کند. اما اینکه بانک ها شروع به فروش اموالشان کنند، در یک 
فضای اقتصاد فعال و پویا اتفاق خواهد افتاد؛ وگرنه ممکن است بانک ها اعالم آمادگی هم 
بنمایند؛ ولی اتفاقی نیفتد.  در شرایط اقتصادیی که رکود حاکم است، متقاضی وجود ندارد. 

پس ممکن است به نتیجه مطلوب نرسیم.

  ارزیابی شما از شرایط جدیدی که ممکن است با لغو تحریم ها بر سیستم بانکی 
کشور حاکم شود، چیست؟ آیا می توان به کاهش سود تسهیالت یا امکان گشایش 

اعتبار اسنادی برای پروژه های داخلی در سیستم بانکی کشور امیدوار بود؟
رفتار  و  شد  وارد  ما  اقتصاد  به  بودجه  کسری  بابت  از   89 سال  در  که  شوکی  به  باتوجه 

انقباضیی که بانک ها و دستگاه های اجرایی پیش گرفتند و همچنین باتوجه به سختگیری 
بیشتر دستگاه های نظارتی، به نظر می رسد پیاده سازی اعتبارات اسناد داخلی مقداری سخت 
شده و نیاز به تالشی مضاعف دارد. هرچند که باألخره این امر جزو یکی از الزاماتی است 

که یک اقتصاد فعال دارد. 

   بانک ها چگونه باید با بدهی های صنعتگران برخورد کنند که نه به ضرر خودشان 
تمام شود و نه باعث عدم اعطای تسهیالت به صنعتگران و تولیدکنندگان شود؟

اآلن یک پیچیدگی در اقتصاد ما اتفاق افتاده؛ صنعتگران به بانک ها بدهکارند و بانک ها 
امکان وصول مطالبات را ندارند. بنابراین صنعتگر نیز امکان تولید ندارد. این گره باید از 
یک جایی گشوده شود. بنابراین به نظر می رسد ما باید ابتدا به ساکن طوری مدیریت کنیم که 
تقاضا برای خرید کاال و خدمات در جامعه به وجود آید و باعث شود چرخ واحدهای تولیدی 
به حرکت درآید. به این ترتیب مطالبات بانک ها هم از آنها وصول می شود. از سوی دیگر 
بانک ها هم باید با مهلت دادن به افراد به گونه ای رفتار کنند که واحدهای تولیدی هم به تدریج 

بدهی خود را  تسویه کنند و هم بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

   تقاضای خرید را چگونه می توان باال برد؟
دولت می تواند از طریق سیستم بانکی به مصرف کنندگان اعتباراتی اختصاص دهد. همانگونه 
که واحدهای تولیدی نیاز به استفاده از اعتبارات و LC داخلی دارند، برای مصرف کنندگان 
اختیار  در  و  آمده  عرضه  صحنه  در  پول  آن  تا  کرد  ایجاد  را  اعتباری  چنین  می توان  نیز 

فروشندگان کاالهای داخلی قرار گیرد. 
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مقدمه 
بانك های موجود دركشور هركدام به فراخور موقعیت خود 
و شرایط زمانی، به ســمت مسئله ای خاص متمایل هستند 
و تزریق منابع پولی كشــور در بخش بازرگانی و یا سرمایه 
گذاری های خاص توســط شركت های زیرمجموعه خود را 
به تامین مالــی بخش های مختلف تولیدی ترجیح می دهند 
و در جواب مراجعه ی سرمایه گذاران و تولید كنندگانی كه 
بخش بسیار بزرگی از گردش مالی جامعه ناشی از زحمات 
شــبانه روزی آنان اســت، می گویند كه منابع پولی الزم را 
برای پرداخــت به تولید نداریم ! نتیجه ایــن رفتار بانك ها 
شكل گیری پشتوانه ای بزرگ برای واردات كاالی مصرفی 
از خارج است كه از طرفی به غارت هرچه بیشتر ثروت ملی 
و خروج پول از كشــور می انجامد و از طرفی نیز بازارهای 
داخلی راكه باید اولین و بزرگ ترین پشتوانه برای تولید ملی 
باشند، بدون دریافت كوچك ترین امتیازی از كاالی بیگانه 
اشباع می كنند و موجب می شوند از بسیاری از ظرفیت های 

تولیدات داخلی استفاده نشود .
 نظام بانكداری كشــور باید در جهت اهداف توسعه كشور 
باشــد و در خدمت توسعه تولید در بخش های مختلف قرار 

گیرد.
 

نیاز های صنعت از سیستم بانکی
1- تسهیالت بانکی و اعتباری  ) ارزان و سریع الوصول و 

به میزان الزم (
2- انتقال وجوه نقد
3- تضامین بانکی 

4- فاینانس پروژه ها در بازارهای خارجی 
)Hedging( 5- پوشش ریسک نوسان نرخ ارز

6- پوشش ریسک ناشی از عدم اجرای تعهدات سازندگان 
خارجی

7-  بهره مندی صادرکنندگان از ارز مبادالتی
8- مکانیزم فروش ارز ناشی از صادرات 

9- وجود شعبات بانکی فعال در کشورهای هدف 

 تامین مالی) سرمایه در گردش(
افزون بر هزینه باالی تسهیالت بانکی تولید)عمال با نرخ 
باالی سی درصد در سال( که بین 5 تا 10 برابر کشورهای 

دیگر اســت، رکود کنونــی  و طوالنی شــدن زمان وصول 
مطالبات فروش، منجر به افزایش هزینه سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی به میزان بیش از 10 برابر متوسط جهانی 
شده اســت که قیمت تمام شــده کاالی داخلی را نسبت به 
کاالی خارجــی افزایش می دهد. ارتبــاط ضعیف صنایع 
کوچک و متوســط با بانک هــا، عمال نزدیک بــه نیمی از 
بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط را از دسترسی به  منابع 
مالی بانکی محروم می کند و بسیاری از آنها ناچار از مراجعه 
به بازار ســیاه پول با پرداخت سود ساالنه باالی 60 درصد 
هستند. در این شــرایط تولیدکننده چگونه خواهد توانست 

شکاف بین هزینه پولی و درآمد فروش خود را پر کند.

معوقات بانکی
سیاســت گذاری ها و اقدامات حامــی واردات و ضد تولید 
داخلی دولت هــا و به ویژه در دهه هشــتاد موجب شــد تا 
واحدهای صنعتی و به خصوص  صنایع کوچک و متوســط 
دچار بحران و زیان دهی شــوند که یکی از تبعات عادی آن 

بروز معوقات بانکی اســت. با این وجود دولت بدون توجه 
به نقش اصلی و گریز تعمدی از مســئولیت مســتقیم خود 
در ایجاد این معضل، نــه تنها کمکی در جهت برون رفت از 
وضعیــت کنونی نمی کرد که از  طریــق بانک های عامل با 
اعمال تضییقات مستمر و بی وقفه شرایط را بس دشوارتر 

کرده است.

تنگنای تامین مالی 
وجود معضل بزرگی به نام تنگنــای تامین مالی بزرگترین 
مشــکل  تولید کنندگان و پیمانکاران است. به نظر می رسد 
مشکل بزرگ تری از تنگنای مالی در اقتصاد وجود نداشته 

باشد. بخشی از این مشــکل بزرگ به بازار پول بر می گردد، 
بخشــی از آن به دلیل ناکارآمدی های بازار ســرمایه است 
و بخش دیگر آن به کســری بودجه و تنگنــای مالی دولت 

مرتبط است. 
امروز همه بخش های اقتصاد کشور با معضل تنگنای مالی 

صنعت غرق در ژرفای مشکالت نظام بانکی
صادق صیاد؛
دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل
سندیکای صنعت برق ایران 

تحلیل و استنتاج: احسان سلطانی بر اساس داده های بانک جهانی
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مواجه هســتند و تقریبا حوزه ای نیســت که با این مشکل 
درگیر نباشد. در عین حال بانک ها هر روز بیشتر از گذشته 

در ژرفای مشکالت غرق می شوند. 
بانک جهانی شــاخصی دارد که هر ســال منتشــر می کند و 
می تواند نشان دهد که ادعای مطرح شده چقدر درست است. 
این شاخص میزان تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی در 
Domes-(  سطح ملی را نسبت به تولید ناخالص داخلی   

tic Credit to Private Sector(  نشــان می دهــد. 
طبق تعریــف بانک جهانی، تســهیالت داخلــی اعطایی 
به بخش خصوصی عبارت اســت از کلیــه منابع مالی که از 
 financial corporations  طریق شــرکت های مالی
به بخش خصوصی اعطا می شــود. منظور از شــرکت های 
مالــی در تعریف فوق عبارت اســت از بانک ها و نهادهای 
پولی، بانک های سپرده پذیر و سایر شرکت های مالی نظیر 
شرکت های لیزینگ، صندوق های بازنشستگی، موسسات 
مالی و اعتباری و صرافی ها. با این شاخص می توان عملکرد 
نظام بانکی و اعتباری را تحلیل کرد و نشان داد تامین مالی 
بخش خصوصی توســط نظــام بانکی چه تناســبی با حجم 
تولید ناخالص داخلی کشــور دارد. با همین معیار، گزارشی 
از وضعیت پرداخت تســهیالت از ســال 1994 تا ســال 
2013 که نشان می دهد در بهترین حالت، در سال 2007، 
تسهیالت پرداخت شده به بخش خصوصی نسبت به تولید 
ناخالص داخلی 3 /37 درصد بوده است. در مقابل، کمترین 
میزان تســهیالت پرداخت  شده به نســبت تولید ناخالص 
داخلــی،  2 /12 درصد در ســال 2013 بوده اســت. اگر 
نموداری ترســیم کنیم و نقاط مختلف تسهیالت پرداختی 
در ایــن نمودار را به هم وصل کنیــم، روند جالب توجهی را 
می بینیم که نشــان دهنده عمق مشــکالت نظــام اعتباری 
و بالطبــع نظام بانکی اســت. ایــن میراث سیاســت های 

پوپولیستی دولت پیشین برای این دولت است.
 این منحنی نشان می دهد که در سال 1994، نظام اعتباری 
که عمدتا در ایران متکی به نظام بانکی و بازار پولی اســت 
معادل 21 درصد تولید ناخالص داخلی به بخش خصوصی 
تســهیالت پرداخت کرده اند و در یــک روند صعودی این 
ظرفیت در سال 2008 به 3 /37 درصد افزایش یافته اما به 
یکباره در یک روند نزولی شدید در سال 2013 به 2 /12 
درصد سقوط کرده اســت. از طرفی وضعیت این شاخص 
در مقایســه با سایر کشورها نیز در شــرایط نامناسبی قرار 
دارد. در سال 2013 مقدار این شــاخص برای کشورهای 
کم درآمد 5 /28 درصد، کشورهای با درآمد متوسط86/1 
درصد و کشورهای توسعه یافته 159/1 درصد بوده است. 

به هر حال از این شاخص چند نتیجه به دست می آید. 
 نتیجه اول این است که این کاهش سهم تسهیالت اعطا شده 
به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به سطح 
12/2 درصد نشان می دهد که نظام بانکی ایران در وضعیت 
فعلی قادر به پاسخ دادن به تقاضا نیست و عرضه تسهیالت 
و اعتبارات نسبت به تقاضا خیلی محدود است. اینکه تقاضا 
چقدر مبتنی بر واقعیت و چقدر سوداگرایانه است را می شود 
مفصل بحث کرد ولی به طور کلی شاخص مورد اشاره نشان 

می دهد تقاضا از عرضه خیلی پیشی گرفته است.

چند بحث کلیدی :
بحث اول :  نظام بانکی ما از ســرویس دهی به اقتصاد 

ناتوان شده است. 
اگر نسبت سرجمع خروجی سیستم بانکی را در نظر بگیریم، 
مشاهده می شود که محصول نهایی، پاسخگوی نیازها نبوده 
اســت. به این ترتیب بحث ناتوان بودن سیستم بانکی برای 

سرویس دهی به اقتصاد مطرح می شود.

بحث دوم : نرخ سود 
از اواخر ســال 92 تغییر وضعیتی در بازار پول اتفاق افتاده 
به این ترتیب که با وجود افت تورم، نرخ های ســود بانکی 
انعطاف الزم را نداشــته و وضعیت بی سابقه ای در اقتصاد 
کشــور به وجود آورده است. یعنی در بازاری که بیش از دو 
دهه نرخ سود واقعی منفی بوده، تغییری اساسی ایجاد شده 
و نرخ ســود واقعی مثبت شــده و مثبت مانده است. یعنی 
نرخ ســود در بازار بین بانکی و خرده فروشی نه تنها کاهش 
پیدا نکرده که افزایش پیدا کــرده و به ارقامی حول و حوش 
28 یا 29 درصد رسیده، در حالی که تورم به 5 /15 درصد 
رسیده است که در این شرایط، فشار بی سابقه ای به بانک ها 
وارد می شود تا نرخ سود ســپرده ها را به 20 درصد یا کمتر 
از آن کاهش دهند. در چنین شــرایطی اگر نرخ سود سپرده 
بانکی به 20 درصد کاهش یابد، طبیعتا بخشــی از صاحبان 
ســپرده که نرخ بازده واقعی پول را در ارقامی باالتر از این 
نرخ ارزیابی می کنند، پول خود را از چرخه سیســتم بانکی 

خارج می کنند.

بحث سوم کفایت سرمایه بانک ها 
در ســال های اخیر میــزان وام دهی و ارائه تســهیالت از 
ســوی بانک ها افول کرده اســت که برخی این موضوع را 
وابسته به عدم افزایش ســرمایه از سوی بانک ها می دانند، 
اما نبایــد فراموش کرد که بانک ها تابع مقررات و شــرایط 
تعریف شــده ای هســتند، که اگر بانک های دولتی بخواهند 
در شــرایط فعلی دســت به کار شــوند و حجم بیشتری از 
تقاضاهای بازار پول را پاســخ دهنــد، امکان پذیر نخواهد 
بود. تورم همان طور که بر فعالیت هــا و بازارهای مختلف 
تاثیرگذار بوده، در ســال های گذشته گریبان گیر بازار پولی 
کشور نیز شــده و مشــکالتی را برای این بازار ایجاد کرده 
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است، بزرگ ترین آفت تورم برای ارائه تسهیالت، کاهش 
میزان ســرمایه جاری بانک ها بوده اســت. در مــورد ارائه 
تسهیالت از سوی بانک ها مواردی مانند عدم تطبیق بانک 
با شرایط بازار نیز مطرح می شود که تا حدودی صحت دارد، 
اما در نظام بانکی باید به تعاریف ایجاد شــده از سوی بانک 
مرکزی دقت شــود. اگرچه اخیرا میزان پرداخت تسهیالت 
بانک ها نسبت به گذشته افزایش یافته اما باید مقصد نهایی 

تسهیالت بررســی شــود تا ارائه تســهیالت در راستای 
فعالیت های مولد اقتصادی و تولید ناخالص ملی تاثیرگذار 
باشد و این مورد در حالی مطرح می شود که در فعالیت های 
بانکی ارائه تسهیالت در راستای فعالیت های مثبت و مفید 
اقتصادی تعریف شــده اســت. در برخی موارد دیده شــده 
تسهیالت ارائه شــده در بخش های غیرمولد و غیرتولیدی 
همچون دالل بازی و بورس بازی در کنار تبدیل آن به ارز و 

خروج از کشور مورد استفاده قرار گرفته که این موارد جزو 
ایرادات ارائه تســهیالت فعالیت های بانکی و بازار پولی 

کشور به حساب می آید.

بحث چهارم : ساختار معیوب بازار پول 
در نهایت بحث ســاختار معیوب بازار پول مطرح است و 
این که ساختار بازار پول در ایران به انحصار نزدیک است. 
بحث اصالح ساختار نظام بانکی حدود دو سال است که به 
صورت جدی مطرح شده و همه با ابعاد نگران کننده وضعیت 
بانک ها آشنا هســتیم. در حال حاضر با نظام بانکی بیماری 
طرف هستیم که اصالحات را برنمی تابد. مقررات پذیری، 
شفافیت و نظم و انضباط در این ساختار از بین رفته ، حتی 
سیاست گذاری برای اصالح ساختار بانکی هم ممکن است 
به نتیجه نرسد. وضعیتی پیش آمده که بانک ها نمی توانند یا 
نمی خواهند تن به شفافیت و نظم بدهند. مثال چندی پیش، 
مدیران بانک ها دور یک میز نشستند و به چشمان هم نگاه 
کردند و درباره نرخ ســود به این نتیجه رسیدند که همه، نرخ 
22 درصد را رعایت کنند و از این نرخ باالتر نروند. مشاهده 
می شود  بانک های بزرگ برای اینکه بابت اضافه برداشت، 
جریمه 34 درصدی بانک مرکــزی را نپردازند، حاضرند از 
بانک های کم مشکل تر، با نرخ 25 تا 29 درصد تسهیالت 
بگیرند. بانک ها سال گذشته 38 هزار میلیارد تومان اضافه 
برداشت کرده اند که این نشان از بی انضباطی دارد و تبعات 

آن هم مشخص است. 
بانک ها باید در چارچوب یک برنامه جدی و قاطع موظف 
به فروش دارایی های خود شوند و در این صورت اطمینان 
داشته باشید که بانک ها زیان سنگینی متحمل خواهند شد. 
بانک هایی که دچار چنین وضعیتی هستند، باید دارایی های 
منجمد شده خود را بفروشند. اما نوعی ترس در نظام بانکی 
ما وجود دارد که اجازه اصالح ساختار جسورانه را نمی دهد. 
اگر بانک ها موظف باشــند تکلیف دارایی های ســمی خود 
را مشــخص کنند و ســاختمان هایی را که در اختیار دارند 
بفروشند، در آن صورت سیســتم بانکی باید زیان فراوانی 

را نشان دهد.
 در حال حاضر بخش زیادی از منابع بانک ها قفل شده است 
در دوره نوســان های ارزی و افزایش قیمــت دالر هم نیاز 
نقدینگی افزایش پیــدا کرد. به این دلیل که نرخ ارز از مبلغ 
هزار تومان به مبلغ ســه هزار تومان افزایش یافت. در این 
شــرایط، جنس نظام بانکی ما از الستیک نبود که انعطاف 
داشــته باشــد و بنابراین دچار تنگنای مالی بسیار بزرگی 
شــدیم. تقاضا خیلی زیاد رشد کرد در حالی که عرضه منابع 
رشد نکرد. از آن طرف، بانک ها با بی اعتمادی زیادی مواجه 

شدند. چون مطالبات معوق افزایش یافته بود. 
 هم سیاست گذار و هم بانک ها در به وجود آمدن این وضع 
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سهیم هســتند. چند مشــکل عمده وجود دارد که بانکداری 
سنتی ایران یارای حل و فصل این مشکالت را ندارد. 

انتظار این است که بتوانیم یک میلیون شغل در سال ایجاد 
کنیم. برای ایجاد این تعداد شــغل باید چندین ســال رشد 
هشت درصدی داشته باشــیم. آیا دستیابی به نرخ رشد پنج 
یا هشــت درصدی با اندازه 12 درصدی )نسبت تسهیالت 
پرداخت شــده به تولید ناخالص داخل( تسهیالت بانکی به 
نســبت تولید ناخالص داخلی امکان پذیر است؟ مشخص 
اســت که نیســت. البته همین 12 درصد هــم محل بحث 
اســت به این دلیل کــه طبق اعالم بانک مرکــزی، بیش از 
نیمی از تســهیالت اعطایی در هر ســال مربوط به تجدید 
قراردادهاســت و در واقع پول واقعی، سهمی کمتر از شش 
درصد دارد. به این ترتیب با نسبت شش درصدی تسهیالت 
به تولید ناخالص داخلی نمی توانیم به رشد دست پیدا کنیم. 
در حالی که این نسبت در بسیاری از کشورها حتی بیش از 
60 درصد است. چنین انتظاری از بانک ها وجود دارد ولی 

وضعیت بسیار نگران کننده است. 
شاید بتوان ادعا کرد بازار پول واقعی در ایران، بازاری است 
که تحت عنوان نزول یا رهن مسکن شناخته می شود. وقتی 
نرخ ســود ماهانه در تطبیق قیمت رهن و اجاره ســه درصد 
اســت، این به معنای نرخ بهره ساالنه 36 درصدی است. در 
بازارهایی مانند بازار آهن فروشــان که فــروش آتی رواج 
دارد، گاهــی نرخ ســود ماهانه تا پنج درصــد نیز پرداخت 
می شود. به نظر می رسد این نرخ ها نشانه بهتری برای تعیین 
نرخ واقعی پول باشــد؛ اما متاســفانه در ایران هیچ گاه این 

بازارها به رسمیت شناخته نمی شوند.
از دیگر نشــانه های بی معنــا بودن بازار پــول در ایران آن 
است روشن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تقاضا 
برای پول بســیار بیشــتر از عرضه آن اســت. یکی از علل 
اصلی این موضوع ســرکوب مالی ای است که در سال های 
قبل )به خصــوص در دولت  نهم و دهم( به رغــم نرخ تورم 

30 درصدی، نرخ بهره را در ســطح 12 تا 14 درصد حفظ 
کرد و منجر به بلوکه شــدن بخش زیــادی از اعتبارات در 
دست افراد و گروه های دریافت کننده تسهیالت شد. اتفاقی 
که باعــث خروج این اعتبارات از چرخــه وام دهی بانک ها 
شده و به پیشــی گرفتن تقاضای پول نســبت به عرضه آن 

دامن زده است.
دریافت یک وام برای تامین ســرمایه در گردش یک بنگاه 
اقتصادی یا تولیدی کوچک زحمت بسیاری دارد و دریافت 
این تســهیالت همراه با نرخ های بســیار باالیی است. در 
شــرایط فعلی نمی توان صنعتی را پیدا کــرد که حدود 30 
درصد سود از قبل آن عاید سرمایه گذار شود تا بازپرداخت 
بانک را انجام دهد. اما شرکت های بزرگ دولتی که آنچنان 
سودآور نیستند، به راحتی و بدون هیچ گونه زحمتی و تنها با 
حمایت و دستور دولت میلیاردها تومان تسهیالت دریافت 
می کنند. در واقع دریافت تســهیالت از سوی شرکت های 
بزرگ دولتی تا حدودی به اجبار اســت؛ زیرا عدم دریافت 
تسهیالت آنها را با ورشکستگی مواجه خواهد کرد. نسبت 
دریافت تسهیالت از سوی بخش خصوصی به بخش دولتی 
و خصولتی بسیار کمتر از یک درصد و در حدود یک هزارم 
است که این می تواند نشــانی از انحصار در مقوله دریافت 

تسهیالت در بازار پول باشد. 
 با فرض آنکه 85 تا 88 درصد منابع اعتباری توسط سیستم 
بانکی تامین می شود و نقل  و انتقال ارز به خارج از کشور به 
راحتی صورت نمی گیــرد، می توان گفت بازار پول ایران تا 
حدودی انحصاری است، همچنین در داخل کشور به واسطه 
نوسانات ارزی و عدم یکســانی نرخ ارز با بازار آزاد بازار 
پول کاماًل آزادانــه رفتار نمی کند. در کنار این مســائل به 
دلیل عدم سنخیت نرخ ســود بانکی و نرخ تورم در گذشته 
تسهیالت دریافت شده از ســوی مردم بازپرداخت نشده و 
این موضوع، منابع بانک ها برای ارائه تسهیالت را کاهش 
داده است. از دیگر عواملی که به انحصار بازار پول دامن زده 

عدم تغییر در برخی مقررات، عدم خصوصی سازی و جذب 
سرمایه در گذشته توســط تعاونی های اعتباری، بازارهای 
غیرمتشــکل پولی، صندوق های قرض الحسنه و موسسات 
مالی وابســته به نهادها و ارگان هاست که اندک اندک با گذر 
زمان به بانک یا موسســات مالی و اعتباری تبدیل شده اند. 
برای خروج از شرایط انحصار بازار پول باید ارتباط بانکی 

و نقل وانتقال ارز تا حدودی مساعد شود. 
به نظر می رسد در چند سال اخیر سایر ابزارهای تامین مالی 
مانند اوراق مشارکت و صندوق ها چنان که باید فعال و موثر 
عمل نکرده اند و نتوانســته اند باری از فعالیت های بانکی یا 
ارائه تســهیالت در بخش تولید و مولدهای اقتصادی را به 

دوش بکشند. 
در وضعیت فعلی اقتصاد کشــور کــه از تحریم ها تاثیرات 
خاصی دریافت کرده، صنعت و تولید دارای حاشــیه ســود 
کمتری از حد نرمال هســتند از این رو عرضه کننده پول به 
ســمت پروژه های زود  بازده همچون تجــارت و بازرگانی 
ســوق پیدا کرده و در پی ایجاد این فضــا تولید از دریافت 
تســهیالت تا حدودی محــروم مانده اســت. عرضه کننده 
پــول نیز با محدودیت های به حقی از ســوی بانک مرکزی 
و شــورای پول  و اعتبار در کنار افزایش مطالبات معوق که 
در حــدود 15 تا 20 درصد از منابع بانکی اعالم می شــود، 
روبه رو است. با توجه به میزان معوقات می توان گفت عمال 
یک پنجم منابع مالی برای ارائه تســهیالت از مدار خارج 
شده اســت. کاهش ظرفیت ارائه تسهیالت از سال 1391 
بعد از وقوع شــوک ارزی که به یکبــاره ارزش پول ملی را 
تا یک ســوم کاهش داد، اتفاق افتــاد. مقابله با این موضوع 
باید از طریق افزایش ســرمایه بانک ها انجام می شد که در 
این مورد بانک های دولتی نیــاز به قوانین دولتی و مجلس 
و بانک های خصوصی نیز نیاز به مصوبه سهامداران داشتند. 
به دلیل شــرایط اقتصادی کشور سهامداران طالب افزایش 
ســرمایه نبوده و به دنبال تقسیم ســود بودند، با این تفاسیر 
بانکی که تا سال 91 ظرفیت قابل قبولی از اقتصاد را جوابگو 
بود در حال حاضر با افزایش سه برابری ارزش برابری دالر 
بسیار تضعیف شده است. بنابر  این میزان وام دهی بانک ها 

به دالیل اقتصادی کاهش یافته است . 

پیشنهادات 
در ارتباط با مشــکالت ذکر شــده تنها راهکار در پیش رو 
تقاضای اجــرای بدون کم کاســت قوانین موجود کشــور 
باالخص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشــور و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک های 

عامل کشور در حسن اجرای قوانین  پیشنهاد می شود .
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سود باالی تسهیالت، سرتیتر مشکالت سیستم بانکی کشور
گفت وگو با محسن شادمان؛ عضوعلی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق  و مدیرعامل رشکت صانع رشق

پیرو پرونده ای که در شماره قبلی نشریه ستبران درباب تهدیدها و فرصت های دوران 
پساتحریم داشتیم، به این جمع بندی رسیدیم که یکی از مشکالت اضطراری که تمام 

اقتصاددانان و صنعتگران و تولیدکنندگان روی آن تأکید داشته و از آن گالیه می کنند، نرخ 
سود باالی تسهیالتی است که بانک ها به صنعتگران و به طور عام قشر مولد جامعه اعطا 
می کنند. برهمین مبنا برآن شدیم با صاحبنظران این حوزه به گفتگو پرداخته و مطلب را 

به صورت تفصیلی تشریح کنیم. آنچه می خوانید گفتگوی نشریه ستبران با محسن شادمان،  
عضو علی البدل هیأت مدیره سندیکای صنعت برق است:

  توقع بخش خصوصی از سیستم بانکی کشور در دوران پساتحریم چیست؟
توقعات بخش خصوصی از سیستم بانکی چندان به دوران تحریم یا پس از تحریم برنمی گردد. 
ما از سیســتم بانکی توقع داریم نقش واقعی بانک ها را ایفا کنند؛ نه اینکه صرفًا به سودآوری 
خود فکر کنند. البته بانک به هرحال بنگاهی اقتصادی است و باید به سودآوری خود فکر کند؛ 
اما این امر باید در قالب اهداف تعریف شده اش باشــد؛ نه به صورت شرکت داری و امالک و 

غیره. 
بانک باید سودآوری را در قالب نقش خودش که جابه جایی پول و اعتبار است جستجو کند. 
این متأســفانه در سیستم های بانکی ما خوب جا نیفتاده اســت؛ خصوصًا در زمینه جابه جایی 
اعتبار. مشتری ممکن است نزد بانک اعتباری داشته باشد؛ اما نزد شرکتی که از آن کاال تأمین 
می کند دارای اعتبار نباشد. به عبارت دیگر ما به عنوان خریدار نمی توانیم از طرفمان که یک 
شرکت خارجی اســت توقع کنیم ســفارش و اعتبار ما را قبول کند؛ اما از آنجا که در سیستم 
بانکــی خود اعتبار داریم، دو بانک با ارتباط باهم اعتبــار ما را نیز ضمانت می کنند. دو بانک 
باهم مسائل مالی را حل می کنند و ما هم باهم مسائل فنی را حل می کنیم. این در داخل کشور 

خیلی خیلی ضعیف و در حد صفر عمل شــده است. اینها توقعاتی است که ما از سیستم بانکی 
خود داریم. 

  آیا اینکه عملکرد بانک ها در این زمینه صفر بوده است، از نظر شما به دلیل تحریم ها 
بوده است یا خیر؟ 

بحــث LC ریالی و LC داخلی بحث هایی نبوده که به تحریم ها ربط داشــته باشــد. 90ـ  80 
درصد مســائلی که ما با بانک هایمان داریم، مسائلی نیســت که با تحریم ارتباط داشته باشد. 

حاال اینکه کسی بخواهد آنها را به تحریم ربط دهد بحثی جدا است.
البته بعد از لغو تحریم ها بانک ها می توانند مثل 10 سال گذشته نقل و انتقال پول انجام دهند و 

LC ارزی باز کنند که طبیعتًا به نفع صنعت کشور هم خواهد شد. 
 LC در دوران قبل از تحریم ها مشــتری ایرانی باید با ده درصــد از مبلغ، برای طرف خارجی
باز می کرد و از او دیفــر پیمنت و یوزانس های 6 ماهه و 4 ماهه مــی گرفت. این امر باید در 
سیستم های بانکی اجرایی می شد. اما وقتی کسی می خواست از طرف داخلی کاال خریداری 
کنــد، باید موقع خروج جنس 25 درصد از مبلغ را پرداخــت می کرد. این تبعیض ناخودآگاه 
برای مشتری ایرانی شرایطی را ایجاد می کرد که بیشتر به سوی تولیدکننده خارجی سوق پیدا 
می کرد تا تولیدکننده داخلی. چراکه شــرایط cash flue )گــردش نقدینگی( برای خریدار 
سهل تر و روان تر است. در شرایط cash flue نقش بانک پررنگ تر و اعتمادها بیشتر است. 
گردش نقدینگی مناسب تر به نحوی مشتری داخلی ما را ترغیب می کرد از تولیدکننده خارجی 
کاال را تأمین کند. این اعتراض به سیستم داخلی بانکی ما هم وارد است. امیدواریم اگر دوران 
پساتحریم شکل گرفت و تولیدکننده های خارجی وارد مملکت شدند، از نظر خدمات سیستم 
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بانکی تبعیضی بین آنها و تولیدکننده های داخلی نباشد.

  مهم ترین چالش های صنعت برق در حوزه سیستم بانکی 
کشــور چیست؟ آیا این مشــکالت با چالش های بخش 

خصوصی به طور کلی تفاوتی دارد یا خیر؟   
در کل مملکت مشکالت سیســتم بانکی تقریبًا یکسان است. 
اما نبایــد این را فرامــوش کنیم که صنعت بــرق یک صنعت 
زیرساختی اســت و بخش عمده اعتبارات آن دولتی بوده و از 
بودجه های دولتی تأمین می شود. آنچه ما توقع داریم این است 
که آن اعتبــارات بودجه های عمرانی و اســتانی بخش دولتی، 
به نحوی پشــتوانه اعتبــارات بانکــی تولیدکننده قــرار گیرد. 
به هرحال بحث اعتبار از نقدینگی جداست. انتظار ما این است 

که آن credit و اعتباری کــه بودجه دولتی ایجاد می کند، به نحــوی در اختیار تولیدکننده و 
پیمانکار پروژه قرار گیرد تا از آن اســتفاده کند. البته ایــن را نمی توان به عنوان چالش مطرح 
کرد؛ اما می توانیم به عنوان یک نقطه قوت در صنعت برق مطرحش کنیم. به لحاظ چالش های 
صنعت برق، تمام مشکالتی را که بقیه کشور با سیستم بانکی دارندـ  مخصوصًا نرخ سود باالـ 

ما هم با سیستم بانکی داریم. 

  دولت چگونه می تواند به حل مشــکالتی که بخش خصوصی در رابطه با سیســتم 
بانکی کشور دارند کمک کند؟

 LC مهم ترین تأثیری که دولت از طریق بانک مرکزی روی بانک ها اعمال می کند، در بحث
ریالی است. 

توقع ما از دولت این نیســت که وام های ارزان و خاص برای بخش خصوصی قرار دهد. توقع 
ما این است که در بخش صنعت و خصوصًا صنعت برق به عنوان یک بخش زیربنایی، گردش 
مالی مناسب و مطمئن ایجاد کند. به این ترتیب تولیدکننده ما وظیفه خود را انجام خواهد داد؛ 
وظیفه تولیدکننده ارتقای کیفیت و کمیــت، رقابت با تولیدکنندگان خارجی، تولید محصول 
جدید و R&D اســت؛ اما اگر از مدیران مجموعه های تولیدی و مدیران پیمانکاری بزرگ ما 
سوال کنید عمده مشکالتشان درگیر مسائل نقدینگی و رتق و فتق مشکالت بانکی و مطالبات 
و بدهی ها است. این آفتی است که ما مثاًل در مقایسه با ترکیه، رقیب جدیمان در منطقه داریم. 

  بانک ها چگونه باید با بدهی های صنعتگران برخورد کنند که نه به ضرر خودشــان 
تمام شود و نه باعث عدم اعطای تسهیالت به صنعتگران و تولیدکنندگان شود؟

واقعیت این اســت که بخش زیادی از این مطالبات که بانک هــا از بخش خصوصی یا تولید 
دارند به شرایط عدم ثبات اقتصادی و عدم ایفای تعهدات بخش دولتی برمی گردد. یعنی وقتی 
پیمانــکاری برای دولت کار کرده و چندین میلیارد تومن طلب دارد، مجبور اســت ما به ازای 
آن، به سیستم بانکی هم بدهی هایی داشته باشد. این را نمی توان قصور صنعتگر دانست. البته 
شــرایط نامناســب بازار نیز دخیل است. االن سروصدای مشــکالت صنعت خودروسازی 
در مملکت پیچیده اســت. مثاًل یک خودروســاز 800 هزار خودروی آماده فروش دارد؛ اما 
مشتری ندارد. نمی شــود صد در صد تقصیر را به گردن صنعتگران انداخت. مدیر یک بخش 
دولتی هم باید دورنمایی از بازار را تجســم کند. بخش زیادی از این مشــکالت به شــرایط 
پیچیده اقتصادی ما برمی گردد؛ یعنی حتی اقتصاددانان ما خیلی مواقع از پیش بینی شــرایط 
جا می مانند. این باعث می شــود صنعتگر بدهی باال بیاورد و نتواند به تعهدات خود نسبت به 

سیستم بانکی عمل کند. 
البته نمی شــود نادیده گرفت که بخشــی از این بدهی به سیســتم بانکی از این جهت است که 

اخذکنندگان تسهیالت منابعشان را در جاهایی که جزو اهداف 
شرکتشــان نبوده مصرف کرده اند و به همیــن دلیل برای خود و 
سیستم بانکی ایجاد مشکل کرده اند. استفاده از رانت نیز در اخذ 
تسهیالت، منجر به عدم پرداخت می شود. اگر مطالبات بانک ها 
را بررسی کنید، می بینید مطالبات بزرگ به شرکت هایی مربوط 
می شود که بانک به هیچ شــکل نمی تواند آنها را وصول کند. اما 
اگر بنده خدایی به یک بانک 10 میلیون تومان بدهکار باشــد، 
بانک بالفاصلــه از طریق ضامــن او اقدام می کنــد. این ظلم 
ســنگینی اســت که بانک ها به بخش خرد اقتصاد ما می کنند و 
بخش کالن اقتصاد جامعه به دلیل رانت ها و ابزارهای سیاســی 
فرار می کننــد. به عبارت دیگــر جریمه آدم های گنــده را باید 

آدمهای کوچک پرداخت کنند. 
یک مشــکل دیگر هم که همیشــه با سیستم بانکی داشــته ایم این اســت که اگر شما به دلیل 
قصورهایی که ناشی از عملکرد شما نیست در سیستم بانکی تأخیر داشته باشید، بانک اعتبار 
شــما را از بین می برد، جریمه اش را می گیرد، اصل پولش را می گیرد و صد خسارت دیگر هم 
به شما می زند. اما اگر ارتباطی خاص داشته باشید یا به قولی باداباد را بخوانید، بانک همه این 
تســهیالت را برایتان تقسیط می کند، جریمه هایش را می بخشد و صد کمک دیگر هم به شما 
می کند. به عبارت دیگر شما که به مشکلی کوچک برخورد کرده اید و نمی خواهید اعتبارتان را 
از دســت دهید، در سیستم بانکی هزار و یک مشکل دارید؛ اما آن کسی که باداباد را خوانده و 
مشــکالت خودش را عریان در جلوی بحث های بانکی قرار داده و رانت و حمایت های ویژه 
هم دارد، کسی پاسخگوی او نیست و عماًل افراد دیگر باید جور خسارتی را که به بانک می زند 

بکشند. 

   از دیدگاه شــما لغو تحریم ها و امکان جذب ســرمایه های خارجی و مشارکت با 
بانک های بین المللی، تا چه اندازه می تواند راهگشای مشکالتی باشد که شرکت ها در 

حوزه تأمین مالی پروژه های خود با آن مواجهند؟
خیلی نمی شود به این امر خوشــبین بود؛ چراکه با توجه به فضایی که در خارج از ایران وجود 
دارد، تحریم ها هرلحظه ممکن است برگردد و این احتمال، طبیعتًا خودش منعی می شود برای 
اینکه سرمایه دار خارجی در پروژه های داخل کشور سرمایه گذاری کند. اما امیدواریم پس از 
لغو تحریم ها در برخی بخش ها جذب ســرمایه های خارجی داشته باشیم و بانک های خارجی 
نیز در پروژه های ما مشــارکت کنند و باالخره گردش مالی خوبــی را در اقتصاد ایجاد کنند. 
ما می توانیم پروژه های بســیار بزرگی را در کشــور خود تعریف کنیم که منابع مالی برگشت 
سرمایه هم برای آنها وجود داشته باشد؛ مثل قطارهای سریع السیر، متروهای شهری، خطوط 
فشار قوی ولتاژ باال، نیروگاه های بزرگ به هدف صادرات و بحث هایی از این دست. شاید با 
تعریف این پروژه ها بخش صنعت برق بتواند ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل کند. اما در 
داخل کشور برای این امور منابع کافی نداریم. اگر بتوانیم منابع خارجی را جذب کنیم، حتمًا 

موفق می شویم و آینده بسیار مناسبی را برای کشور و مردم خود رقم می زنیم. 

  ان شاءاهلل. اما به هرحال احتمال برگشت لغو تحریم ها ممکن است روی سرمایه داران 
خارجی هم این تأثیــر را بگذارد که فعاًل کمتر دررابطه با ســرمایه گذاری در ایران 

ریسک کنند؛ درست است؟ 
این به عملکرد سیاستمداران ما برمی گردد. هرقدر بتوانند اعتماد متقابل بیشتری ایجاد کنند، 
درصد بیشتری از ســرمایه گذاران خارجی به داخل کشــور ورود خواهند کرد. َمَثل معروفی 
هســت به این مضمون که: سرمایه دار ترسو است. یعنی به محض اینکه احساس خطر کند، از 

  پرونده:  تولید و چالش های بانکی      

توقع ما از دولت این نیست که وام های 

ارزان و خاص برای بخش خصوصی قرار 

دهد. توقع ما این است که در بخش 

صنعت و خصوصاً صنعت برق به عنوان 

یک بخش زیربنایی، گردش مالی مناسب 

و مطمئن ایجاد کند



22

افزایش سرمایه گذاری خودداری کرده و انتقال سرمایه اش را در دستور کار خود قرار می دهد. 
این مســأله در کشــور خودمان به کّرات پیش آمده اســت. در زمانی که سختی خاصی پیش 
می آید آمارها به گوش می رســد که مثاًل در دوبی 1000 شــرکت ایرانی به ثبت رسیدند. در 
ده ســال گذشته من چندین بار چنین اتفاقاتی را شاهد بوده ام. اما وقتی در ایران بستر مناسب 
باشد، نه تنها ســرمایه دار ایرانی نخواهد رفت؛ بلکه سرمایه دار خارجی هم خواهد آمد. هرقدر 
این اعتماد و اعتبار بیشــتر شود، جذب سرمایه بیشتر می شود و از ِقبل آن فرصت های شغلی 

بیشتر ایجاد می شود.

  همانطور که مستحضر هســتید ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بانک ها 
را ملزم کرده است تا مدت سه سال، ساالنه حداقل سی و سه درصد اموال خود اعم از 
منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است 
و به تشــخیص شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مازاد 
است، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها 
و موسسات اعتباری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام 

آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. 
از سوی دیگر در ماده 17 همین قانون برای آن دسته از بانک ها و موسسات اعتباری 
که به تکالیف موضوع ماده 16 عمل نکنند مجازات هایی تعیین شــده اســت. مثاًل 
اینکه سود بانک یا موسسه اعتباریی که از فعالیت های غیربانکی مثل بنگاهداری و 
نگهداری سهام به دست آمده باشد، در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات 
می شود و پس از آن هرسال ســه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به 55 

درصد برسد. 
پیش بینی شــما از شرایط جدیدی که ممکن اســت با تصویب اینگونه قوانین و لغو 
تحریم ها بر سیستم بانکی کشور حاکم شود، چیست؟ آیا از نظر شما تغییری حاصل 

خواهد شد؟
یک مشــکل که در مملکــت ما وجود دارد این اســت که همه ما به دنبال همه کاری هســتیم. 
بانکداری، سالمت، بیمه، دانشــگاه داری و ... همه سیستم خود را دارند. شما ببینید االن همه 
وزارتخانه های ما یا بانک دارند یا در اندیشــه تأسیس بانک هســتند. حتی به دنبال تأسیس 

دانشگاه، بیمارستان، مهمانسرا، دانشسرا، مراکز تفریحی و الخ هستند.  
برعکس این امر هم اتفاق افتاده است. یعنی بانک های ما هم دنبال شرکت داری هستند. بانک 
باید از محل تبادل پول و اعتبار درآمدزایی کند. تبادل یعنی مثاًل شما پولی بی استفاده دارید 
و آن را به بانک می ســپارید. صنعتگر توانایی استفاده را دارد؛ بنابراین پول را از بانک گرفته 
و تولیدی راه می اندازد. بانک ســود بیشــتری را از این طرف می گیرد و از این مابه التفاوت 
استفاده می کند. تبادل اعتبار هم چیزی مشــابه همین است؛ مثل ضمانتنامه هایی که بانک ها 
صــادر می کنند. چون در بخش دولتی توان ســنجش اعتبــار را ندارند، بانــک آن اعتبار را 
سنجش می کند و به بخش دولتی تضمین می دهد. این وظیفه بانک است. اما بانک ها به هدف 
سودجویی بیشتر خود وارد عمل می شوند و ســرمایه های مردم را در بخش های غیرحرفه ای 
خود می برند. از طرف دیگر هم به دلیل اینکه آن شــرکت ها احتمااًل نفوذ برعکســی هم روی 
بانک دارند و هیأت مدیره هاشــان در بانک ها ذی نفوذ هستند، کاری می کنند جذب سرمایه 
توســط آن شرکت از بانک بیشتر باشد؛ حتی اگر آن کار اقتصادی نباشد. اینجا آن نقطه آفت 
است. به عبارت دیگر براساس رانت و ارتباط، شــرکتی که فعالیتش به اندازه کافی سودآور 
نیســت، منابع بانکی را که با آن ارتباط دارد جذب می کند و بعد این منابع به گل می نشینند. 
اما آن بانک منابعش را از کجا آورده است؟ ســرمایه گذاران ُخردی که به آن اعتماد کرده اند. 
این خطر ایجاد می کند. االن هم بحث ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری به شدت در 

جریان است و عامل عمده این بحث ها هم این موضوع است. 

البته قانون خیلی تند و تیز است و خیلی بعید است شرایط بانک ها طبق زمان تعیین شده تغییر 
کند. ما آنقدر موقع نوشــتن قانون افراط می کنیم، قوانین غیراجرایی تصویب می کنیم. نتیجه 
این می شــود که این قوانین اجرا نمی شوند و همه هم قبول دارند قانون بدی است. درحالی که 
روح قانون مزبور درســت است؛ اما در نگارش شــرایطی را در نظر گرفته که اجرایی نیست. 
مثل همین قانون که از ســال 95 جریمه هایش شــروع می شــود. تا این قانون ابالغ شــود و 
بحث هایش جاری شــود، ممکن است سال 95 هم برســد و هنوز هیچ کاری صورت نگرفته 
باشد. اینکه بخواهیم اینهمه ســرمایه که بانک ها در طول ده ها سالـ  حداقل 10 الی 12 سال 
اخیرـ  اندوخته اند، در عرض 6 ماه سر جایش برگردد، عملی نیست. تازه حتمًا مقاومت هایی 
هم مشاهده خواهد شد؛ چراکه هرکدام منافعی را برای برخی اشخاص ایجاد کرده اند. بنابراین 
مثل بســیاری از قوانین دیگر چون غیرواقعی است در اجرا به مشــکل برخواهد خورد. البته 
قطعًا قانون خوبی اســت؛ فقط شاید بهتر باشــد به لحاظ اجرا کمی واقع گرایانه تر به موضوع 
نگاه می کردند. امیدوارم این قانون در عمل اجرا شــود؛ اما متأسفانه پیش بینی ام این است که 

اجرا نخواهد شد. 

  فکر نمی کنید جریمه ای که تعیین شده از بازدارندگی کمی برخوردار است و ممکن 
است بانک ها پرداخت جریمه را به واگذاری بنگاه های اقتصادیشان ترجیح دهند؟ 

البته جریمه آنها را اذیت خواهد کرد. ولی از البی سنگین بانک ها هم نمی شود غافل شد. 

  دررابطه با سود تســهیالت بانک ها نظرتان چیســت؟ فکر می کنید نرخ سود در 
دوران پساتحریم پایین بیاید؟

بحث سود تسهیالت بسیار جدی است. ایرادات و اعتراضات جدی به سود باالی تسهیالت 
وارد است. متأســفانه دولت یک هدف عمده برای خود گذاشته و آن کاهش تورم است. این 
کاهش تورم درواقع یکی از بحث های مهمش جدا کردن نقدینگی از داخل جامعه است. خیلی 
هم بدیهی است که در این جهت از ســود باال و غیرمتعارف کمک می گیریم. اما این سود باال 
تولید ما را از بین می برد. کدام کار اقتصادی و تولیدی می تواند شکل بگیرد که بتواند در سال 
30 درصد سود سرمایه برگرداند؟ درنتیجه سود ســرمایه ها به بانک ها برگشته و درواقع این 
سودهای باال آفت تولید می شــود. االن درواقع چیزی از تولید مملکت نمانده و عامل عمده 
این امر نرخ باالی سود تسهیالت اســت. یک وقتی تمام اقتصاددانان اعتقاد داشتند اقتصاد 
مملکت توسط دالر 1000ـ  800 تومانی درحال از بین رفتن است؛ اما دولت ایستاده بود که 
نرخ دالر باید 1000 تومان باشــد. باألخره هم دیدیم که اقتصاد مملکت از بین رفت و حتی 
دسته بیل هم از چین وارد می شــد. تا اینکه یک روز اقتصاد از کنترل دولت خارج شد و دالر 
به 4 هزار تومان رســید. نه آن دالر 800 تومانی به نفــع اقتصاد مملکت بود و نه دالر 4 هزار 
تومانی. االن هم متأســفانه چنین فضایی ایجاد شده اســت. دولت براساس شرایط سیاسی و 
پوپولیســتی خود و جذب آرای مردم درحال انجام یک کار اقتصادی غلط است و آن چیزی 

نیست جز نرخ سود باالی تسهیالت. این سرتیتر تمام مشکالت سیستم بانکی ماست. 

  تصور می کنید بعد از لغو تحریم شاهد تغییراتی در این راستا باشیم؟
به نظر نمی آید بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور با اینکه توانسته اند تورم را کنترل کنند، 
به این موضوع نگاهی داشــته باشــند. اما ما امیدواریم. ما که در صنعت باقی مانده ایم، با امید 
زندگی می کنیم. وگرنه اگر کسی امید خود را کنار بگذارد، لحظه ای در صنعت باقی نمی ماند. 
امیدواریم روزی بانک ها در مراودات مالی ما نقشــی پررنگ تر داشته باشند. نرخ های سود 
واقعی تر به تولید دهند و تولید هم ادامه حیات داده و رشد کند. با این نرخ سود باال دست زدن 

به هرکاری محکوم به شکست است. 
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  توقع بخــش خصوصی از سیســتم بانکی 
کشــور این است که مشــتری مدار باشند و 
عدالت پیشــه کنند. بخش خصوصی نیاز به 
وام با نرخ سود مناسب دارد که این موضوع 
با فرآیندهای فعلی بانک ها سازگار نیست؛ 
چراکــه بانک ها نیــز به عنوان موسســات 
انتفاعی برای خود ضوابطی دارند که ناگزیر 
بــه رعایت آنهــا هســتند. لذا تــا زمانی که 
تقاضــا باالســت و پول کم اســت، بهترین 
روش تطبیــق و حل این معادلــه، عدالت و 

هوشمندی طرفین است.
مهم ترین چالش فعلی صنعت برق مطالبات 
و اعتبارسازی است که این مشکل با حرف 
و شــعار و ...حل نمی شــود. اعتبار باید به 
صنعت برق تزریق شــود؛ وگرنــه کماکان 
شــاهد چالش بین نظام بانکی و صنعت برق 
خواهیــم بود. تأمین اعتبار با منطقی شــدن 
قیمت بــرق و حل مشــکالت مالی به مرور 

زمان حاصل می شود.
روی کاغذ می شــود یک دوجین ایده مطرح 

کرد که دولت مشکالت سیستم بانکی را حل 
کند. مثاًل دولت می توانــد از طریق تزریق 
نقدینگی، اعتباردهی، کاهش بوروکراســی 
اداری، کاهش نرخ کارمزد، هدفمند نمودن 
تســهیالت و ... سیســتم بانکی کشــور را 
به ســمت بهبود هدایت کنــد. ولی در عمل 
صنعت بــرق باید با منطقــی نمودن جریان 
نقدینگی خودش برای خودش تسهیالت و 

اعتبار ایجاد نماید.
اما صنعتگران بدهی هایی به بانک ها دارند. 
با ایــن بدهی ها چــه باید کــرد؟ از آنجا که 
مقررات مالی و پولی کشور یک فرایند به هم 
تنیده و مرتبط اســت و نمی توان یک طرفه 
به آن پرداخــت، لذا دولت بایــد یک مدل 
چندوجهی برای استهالک بدهی های واقعی 
بخش خصوصی ترســیم کند که در آن نرخ 
استهالک تســهیالت با نرخ تورم ساالنه و 

افزایش دارایی ها تطبیق داده شود.
در پســاتحریم فضــا بــرای همــکاری بــا 
بانک های خارجی مهیا می شــود. بانک های 

ما ناگزیرند بــا بانک های خارجی به رقابت 
بپردازنــد. امــا آیا تــوان رقابت بــا آنها را 
دارند؟ خیر، قطعًا ندارند. با اقتصاد بسته که 
امکان رقابــت پولی وجود ندارد. چطور می 
توان این قدرت رقابت را در سیستم بانکی 
کشــور ایجاد کــرد؟ باید ابتدا نظــام پولی 
بانک ها تغییــر نماید و ایــن تغییر می باید 
منطبق با واقعیات فرهنگی و ارزشی جامعه 

باشد.
بعد از لغو تحریم ها راه تنها برای بانک های 
خارجی گشوده نمی شــود بلکه شرکت های 
خارجی هم بــه ایران خواهنــد آمد. جذب 
ســرمایه گذاری خارجی بی شک یک روش 
تجربه شــده و موفق برای عبــور از بحران 
سرمایه گذاری است. ولی باتوجه به شرایط 
خاص کشــور و وضعیت پروژه ها و ســایر 
مســائل، می باید هرگونه ورود به این بخش 
با تفکــر همه جانبه و با در نظــر گرفتن همه 
ابعاد آن اتفاق بیفتد. به هرحال بهتر است از 
افراط و تفریط در ایــن امر بپرهیزیم. قطعًا 

لغو تحریم ها می تواند در زمینه کاهش نرخ 
سود تسهیالت، گشــایش اعتبار اسنادی و 
سایر زمینه ها بســیار راهگشا باشد و نقش 
انجمن ها وســندیکاهای بخــش خصوصی 
برای جهت دهی به این مســیر جدید بسیار 

موثر است.
قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر قانون 
خوبی اســت و موادی را بــرای برخورد با 
بی نظمی های بانک ها درنظر گرفته اســت؛ 
ازجمله اینکه بانک ها را ملزم نموده اســت 
تا ســاالنه درصدی از اموال مــازاد خود را 
که به تملــک آنها و شــرکت های تابعه آنها 
درآمده اســت واگذار کنند؛ ولی اجرای این 
قانون با توجــه به پیچیدگی هــا و فراگیری 
خدمات مرتبط و غیر مرتبط فعلی بانک ها 
در کوتاه مدت عملی نیست. بهتر است یک 
مدل و آیین نامه اجرایی تهیه شود که منطبق 
بر واقعیت موجود باشد. ســندیکا می تواند 
نقش موثــری در زمینه تهیــه آیین نامه ها و 

تببین روش ها ایفا نماید.

صنعت برق ناگزیر است مشکالتش را به تنهایی حل کند
سعید مهذب ترابی، عضوعلی البدل هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت قدس نیرو؛
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چالش های بانکی 
در فرآیند پروژه های زیربنایی
برق صنعت 
محسن پور رفیع عربانی؛ 
رییس کمیته تخصصی مهندسین مشاور سندیکا
و مدیرعامل شرکت  مهندسی نامداران صنعت انتقال

مقدمه
منابع مالی پروژه های زیر بنایی کشورها بر حسب قوانین و شرایط حاکم بر کشورها با شیوه های 
مختلف تامین می شــود. منابع حاصل از صادرات کاالها و محصوالت صنعتی و کشــاورزی و 
منابع زیر زمینی، مواد اولیه، خدمات فنی و مهندســی و یــا از منابع بانکی به خصوص بانک های 
توسعه ای و صندوق های متفاوت و نهایتا شــخصیت های حقوقی و حقیقی از جمله منابع تامین 
ســرمایه هســتند. در ایران نفت و گاز و محصوالت پتروشــیمی و مس و بخشی از محصوالت 
کشاورزی مانند پسته منابع اصلی تامین سرمایه پروژه ها بود که توسط منابع دولتی با تخصیص 
توسط ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شــد. در مقاطعی هم از وام بانکی مانند 
بانک های داخلی و بانک توسعه اسالمی و بانک جهانی در اجرای پروژه های صنعت برق استفاده 

شده است.

1- شرح مقدماتی 
از ضرورت هــای اصلــی جهت اجرا کــردن پروژه های زیــر بنایی میان مــدت و بلند مدت در 
راستای کمک به توسعه اقتصادی پایدار تامین مالی اســت . لذا بانک های تجاری عمدتا تامین 
مالی طرح ها و پروژه های کوتاه مدت و بعضا میان مدت را با ریســک های کم و متوســط هدف 
گذاری می کنند . طرح های زیر بنایی با ساختاری بلند مدت توام با ریسک باال غالبا با بی مهری 
و عدم دریافت وام مواجه می شوند. در ایران به علت شرایط خاص اقتصادی به خصوص در هشت 
سال گذشته بانک ها رغبتی جهت پرداخت وام حتی در طرح های کوتاه مدت نداشته اند و بیشتر 
وام ها به طرح های زودبازده و سودآور برای بانک ها اختصاص می یافت که نتیجه آن ایجاد انواع 
بانک ها و موسســات مالی و شــعبات آن ها در خیابان ها و معابر اســت و مشکالت خصوصی 
سازی بانک ها نیز مزید بر علت می شود. البته این مشکالت در موارد مختلف از جمله جنگ ها، 
فروپاشــی اقتصادی، تحریم های دامنه دار ایجاد می شــود که حســب مورد مدیریت آن به عهده 
مسئوالن اقتصادی کشورها اســت. با مطالعه تاریخ درخواهیم یافت که چه تدابیری کشورهای 
پیشرفته مانند آلمان و آمریکا و فرانسه پس از جنگ جهانی داشته اند و چه طور به ثبات اقتصادی 

رسیده اند.

2- نقش بانک های کشور در توسعه تاسیسات برق 
با نگاهی به عملکرد سال های گذشته بانک های ایرانی نشان می دهد اصوال فرهنگ تامین مالی در 
ایجاد تاسیسات زیر بنایی مانند راه سازی، آب و برق نداشته اند و اگر در سبد وام دهی خواستند 
نشــان دهند که همراه دولت هستند گاه به دادن وام هایی به وزارت نیرو و  شرکت های تابعه اقدام 

کرده اند. متاســفانه وزارت نیرو به دالیل عدیده که مجبور بــود منابع حاصل از فروش برق را به 
یارانه ها اختصاص دهد در بازپرداخت اقســاط وام ها کوتاهی کرد و این حربه ای شد تا بانک ها 
اعالم کنند وزارت نیرو و ســازمان های تابعه قادر به بازپرداخت بدهی ها نیستند و بدین وسیله 
از ادامه پرداخت ها جلوگیری کرده اند زیرا بانک ها با تورم ناشــی از اقتصاد آشــفته هشت سال 
گذشته ترجیح دادند تا به ساخت و ساز مسکن و تاسیسات سوداور و کم ریسک سوق پیدا کنند 
که آن  هم معضلی دیگر شــد. تعداد رانت خــواران افزایش پیدا کرد و فقط مســکن مهر درصد 
باالیی از تورم را ایجاد کرد در حالی که در اکثر کشــورها وام ها صرف تولید می شوند و انجام داد 
و ستدهای تولیدی نه تنها تورم ایجاد نمی کند بلکه کشــور با کمبود قشر بیکار مواجه نمی شود . 
لذا در یک کالم می توان گفت بازنگری در شــیوه مشارکت و تامین مالی باید توسط بانک های 
توسعه ای مانند بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات به عمل آید تا این بانک ها در تعامل 
با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و مصون ســازی سیاسی مدیریت آنها و جلوگیری از 
نفوذ و فســاد سیاسی در آن ها یک سند و چشم انداز روشــن با تعریف مناسب و ارتباط موثر و 
سالم و غیر سیاسی این بانک ها با دولت وارد عرصه اقتصاد درون زا و تولیدی شوند. لذا شایسته 
اســت کارشناسان خبره عرصه پولی و بانکی کشور در نشســت های مختلف و با الگو برداری از 
کشــورهای با اقتصاد قوی و ســالم تامین منابع مالی پروژه های زیر بنایی کشور از جمله برق را 

تبیین کنند.

3- نظرات و پیشنهادها 
در صورتی که بانک های کشــور عزم خود را در راستای اصالح ســاختارِی اقتصاد تولید محور 
هماهنگ کنند و از آنجا که تولیدات کشــور ارتباط مستقیمی با تامین برق مورد نیاز دارد. لذا با 
حمایت بانک ها ، شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی قادرند به صورت استقراضی شامل 
روش های زیر منابع خود را تامین و با فروش برق به مشتریان داخلی و صادرات آن به کشورهای 
همجوار باعث برگشت و چرخش ســرمایه وپرداخت دیون شده و موجب کسب و کار در بخش 

خصوصی ودولتی خواهد شد. انواع روش های استقراضی هم عبارتند از :
) Finance ( 3-1- فاینانس

) Refinance ( 3-2- ریفاینانس
) Usance ( 3-3- یوزانس

) Buyer Credit ( 3-4- اعتبار خریدار
) International Loans ( 3-5- وام های بین المللی
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پیام باقری؛
رئیس کمیته توسعه صادرات 

برق ایران سندیکای صنعت 
و مدیرعامل شرکت پارصان

پساتحریم 
و نظام بانکی کشور

       امــروزه نقــش محــوری نظــام بانکی در شــکل گیری 
فرایندهای اقتصادی برکســی پوشیده نیســت. نظام بانکی 
در هر  کشــور با اثرگذاری بر جریان اقتصاد از طریق اتخاذ 
سیاســت های پولی از قبیــل نرخ تنزیل، نــرخ بهره بانکی، 
نرخ ارز و  امثالهم عمال دســتیابی به اهداف کالن اقتصادی 
را میسر می ســازد و با کنترل و هدایت متغیرهای اساسی ، 
یکی از  بازیگران اصلی در به حرکت درآوردن چرخ توسعه 
قلمداد می شود و درست به همین دلیل نظام بانکی کشورمان 
 هدف تحریم های ظالمانــه قرار گرفت و به یکی از پرچالش 

ترین بخش های اقتصادی در سنوات اخیر تبدیل شد.  
      تحریم ها ضمــن ممانعت از تعامل بانک هــای   ایرانی   با  
 شرکای   خارجی   در   عرصه   فعالیت های بین   المللی   ، افزایش  
 هزینه   مبادله و نیاز به نقدینگی در اقتصاد کشــور را موجب 
شدند   و متعاقبا بنگاه های اقتصادی نیز به دلیل کم شدن  سطح 
فعالیت ها ، در   بازپرداخت تعهدات بانکی خود   دچار   مشکل  
 شدند.      نتیجه   این   امر   کاهش   سودآوری   و   افزایش   مطالبات 
معوقه بانک هــا   بود لذا با   رفــع   تحریم ها ،   انتظــار   می رود  

 مشکالتی   که   به دلیل   تحریم   بر   سیستم   بانکی   تحمیل   شده اند 
تدریجا   مرتفع شوند.  

      اما اکنون این پرســش مطرح می شــود که بــا کنار رفتن 
تحریم ها، نقــش نظام بانکی در اقتصاد کشــور چگونه رقم 
 خواهد خورد ؟ آن هم در شــرایطی که بســیاری از صاحب 
نظران خروج از رکود و بازگشــت رونق به اقتصاد را پیش 
 بینی می کند. آیا نظام بانکی کشور قدرت انطباق با شرایط 
جدید را خواهد داشــت؟ و آیا از انعطــاف پذیری الزم در 
 مواجهه با ظهور فرصتهای نوین اقتصادی برخورددار خواهد 

بود؟  
      در پاســخ ابتدا الزم اســت به این موضوع اشاره شود که 
عبور از تحریم ها گرچه بخشــی از چالش هــای پیش رو را 
 مرتفع می کند اما به معنی رفع تمامی مشکالت نخواهد بود 
از جمله نظام بانکی کشور که با معضالت عدیده ای  دست به 
گریبان است . در حال حاضر مطالبات معوقه بانکی که بخش 
عمده آن مربوط به دولت است ، در حدود   100 هزار میلیارد 
تومان تخمین زده می شــوند یعنی 15درصد حجم سرمایه 

بانک ها ) این رقم در کشورهای هم تراز  در حدود 5 درصد 
است ( که حاکی از تنگناهای مالی نظام بانکی کشور است ، 
از طرفی پیش بینی 35 هزار میلیارد  تومان کســری بودجه 
سال جاری ناشی از کاهش قیمت نفت فشاری مضاعف بر 
شانه نظام بانکی کشــور وارد آورده و در  حالیکه انتظار می 
رود این بخش به کمک توســعه اقتصادی بشــتابد ، خود در 
ورطه مشــکالت غوطه ور شده اســت .  گزارشات حاکی از 
اینســت که در ســال گذشــته قریب به 280 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت از طریق نظام بانکی در  اختیار بخش های 
مختلف اقتصاد کشــور قرار گرفته در حالیکه 60 درصد این 
مبلغ تمدید قرارداد بوده یعنی  تســهیالت پرداخت شده در 
گذشــته به دلیل عدم توان بازپرداخت مجددًا تمدید شده اند 
و فی الواقع پول جدیدی  وارد چرخه اقتصاد نشــده است لذا 
مکانیسم گردش مالی در نظام بانکی دچار اختالل گردیده ، 
میزان بدهی بانک ها  به بانــک مرکزی افزایش یافته و توان 
آنها در تامین نقدینگی بخش اقتصادی روز به روز ضعیف 
تر شــده اســت تا آنجاکه  شــاخص پرداخت تسهیالت در 
کشورمان در حال حاضر در حدود 20درصدتولید ناخالص 
داخلی برآورد می گردد اما  در کشــورهای توسعه یافته این 
شاخص در حدود 150درصد تا 160 درصد و در کشورهای 
آســیای شــرق 70 درصد تا   80 درصد اســت و مادامی که 
نظام بانکی کشــور یــارای حمایت مالــی از تولید داخل و 
فعالیت های اقتصادی را نداشته  باشد ، تضعیف جریان های 
درآمدزایــی در بنگاه های اقتصــادی دور از انتظار نخواهد 
بود و کاهش درآمد بنگاه ها در  چرخه اقتصاد ، کاهش درآمد 

دولت از مالیات را در پی خواهد داشت .  
      از دگرسو ساختار نظام بانکی کشور به طور جدی نیازمند 
اصالحات اساســی درونی اســت . مداخله و   ســلطه   بخش  
 مالی   بر   پولی   منجر به بــر   هم   خوردن   توازن   منابع   و   مصارف  
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 در   بازار   پول   می شــود . روش   تعیین   نرخ ســود،   تسهیالت  
 تکلیفی و   موضوعات   مرتبط   با سیســتم   بانکداری از جمله  
 مواردی   هســتند   کــه   مســتقل   از   تحریم هــا همچنان محل 
 اختالف نظر کارشناسان هستند .   شاخص های سودآوری ، 
کفایت سرمایه ، کیفیت دارایی ها، نقدینگی و از همه  مهم تر 
توانمنــدی مدیریتــی بانک ها در حال حاضــر از وضعیت 
مطلوبی برخوردار نیســتند. نواقص   قانونی   و عدم تکافوی 
 پوشــش های حمایتی می   توانند   جذابیت   ســرمایه   گذاری 
خارجی و به تبع آن   رونق   فعالیت   بانک ها را   تحت الشــعاع 
 قرار دهند .   تردید شرکای   خارجی برای   همکاری   با   بانک ها 
بدلیــل وضعیت مالی   و میزان بدهی آنهــا به بانک مرکزی ، 
 عدم برخــورداری از دانش روز صنعت بانکــداری ، ورود 
بانک ها به حوزه بنگاه داری و گرایش به سمت بازار غیرمولد 
،  عــدم تنوع در منابع تامین مالی و مشــکالت عدیده دیگر 
نیازمند اصالح ســاختار و سیاســت های کالن نظام بانکی 
کشور  هستند.    در عین حال آنچه کارآیی نظام بانکی کشور 
را در حمایت از توسعه صنایع داخلی و تولید ملی بیش از هر 
 چیز تحت تاثیر قرار می دهد، تکیه بر ساختار اقتصاد دولتی و 
بانک محور است که منجر به محافظه کاری بیش از  حد نظام 
بانکی و عدم ریســک پذیری در مشــارکت با فعالیت های 
اقتصادی در طرح ها و پروژه های داخلی و برون  مرزی شده 
اســت. به ویژه در دوران تحریم و رکود اقتصادی که بخش 
خصوصی بیش از هر زمان دیگری نیازمند  حمایت سیستم 
بانکی است. کاهش پروژه های داخلی با توجه به کمبود منابع 
در طرح ها، ضعف بنیه مالی بخش  خصوصی به دلیل ناکامی 
در وصول مطالبات معوق و کاهش ناگهانی ارزش ســرمایه 
در گردش ناشی از رشــد انفجاری  نرخ دالر از یک طرف و 
صعوبت ورود به بازارهای هدف صادراتی در شرایط تحریم 
در مقایســه با رقبا و پشتیبانی  کمرنگ نظام بانکی کشور از 
فعالیت های اقتصــادی از طرف دیگر عمال منجر به کاهش 
ضرب آهنگ تولید داخل و کم  رمقی بســیاری از بنگاه های 
اقتصادی گردید خصوصــا در عرصه صــادرات که یکی از 
مهم ترین شــاخص های ارزیابی  عملکرد موفق یک دولت 
به شمار می رود. ناگفته پیدا است که نظام بانکی پاشنه آشیل 
تحقق اهداف صادراتی  محســوب می شود اما متاسفانه این 
بخش کارکرد مطلوبی نداشــته و با تحمیل هزینه های گران 
بهره تسهیالت، قیمت  تمام شده فعالیت های اقتصادی را در 
مقایســه با رقبایی که بعضا با بهره صفر وارد عرصه رقابت 
می شوند، باال برده  است. سهم 89/2 درصدی بازار پول در 
تامین مالی فعالیت های اقتصادی در سال گذشته ایضا نقش 
کمرنگ بازار  ســرمایه ، فعالین اقتصادی را اجبارا به سمت 
بازار پــول جهت تامین منابع مالی بــا نرخ های غیر رقابتی 
رهنمون می  سازد آن هم در شــرایطی که پروژه های مطرح 
در بازارهای هدف عمدتا با شــرط تامیــن مالی واگذار می 
شوند. به عنوان  نمونه کشور عراق مناقصات میلیارد دالری 
را با شرط پرداخت 3 تا 5 سال پس از تحویل موقت برگزار 
می نماید یا  کشور ســوریه که تا سال 2020 برای انجام 12 
میلیارد یورو پروژه زیربنایی با شرط سرمایه گذاری و تامین 
مالی  برنامه ریزی نموده است لذا اعمال سیاستهای اصالحی 

در ساختار نظام بانکی کشور بعنوان اصلی ترین منبع تامین 
 مالی در کنــار تقویت ســایر منابع از جمله بازار ســرمایه، 
ســرمایه گذاری خارجی ، مدیریت جریانات ارزی مسدود 
شده،  ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی و امثالهم، الزمه تامین 
سرمایه در گردش بنگاه   های اقتصادی جهت ورود قدرتمند 
به  بازار  اســت آن هم در شــرایط فعلی که بخش خصوصی 

بیش از هر زمان دیگری نحیف و آسیب پذیر شده است . 
      اما اهتمام جدی دولت   یازدهم در خصوص انضباط   پولی  
 و   مالی   مقارن با   کاهش فشــار   هزینه ای   بــر   پایه   پولی   بانک  
 مرکزی، اتخاذ سیاست های   اقتصاد   کالن جهت   کنترل   تورم  
 و   خروج   از   رکود را میســر ســاخت.    قانون رفع موانع تولید 
 رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابالغی 94/2/27 
از جمله اقدامات مثبت و موثر دولــت یازدهم در ارتباط با 
 اصالح ساختار نظام بانکی محسوب می شود. در این قانون 
راهکارهای مناســبی پیش بینی شده اســت که از آن جمله 
 می توان به تهاتــر بدهی دولت با بخش هــای غیر دولتی از 
طریق انتشــار اوراق خزانه و صکوک قابل خرید و فروش 
در  بازار سرمایه اشاره داشــت. مواد 1 و 2  قانون رفع   موانع  
 تولید   رقابت   پذیر   و   ارتقای   نظام   مالی کشور با صدور مجوز 
 انتشــار اوراق تســویه خزانه و اوراق صکوک اجاره ضمن 
کاهش   فشــار   بدهی   دولت   بر   سیســتم   بانکی کشور، توسعه  
 بازار   ســرمایه را هدف قرار داده که از جمله کارکردهای آن،  
 تعیین غیر دستوری   نرخ   سود در فضای رقابت آزاد بر اساس 
 بازار عرضــه و تقاضا   خواهد بود  .   بر   اســاس   ماده    16 و    17   
 این قانون ،   افزایش   سرمایه   بانک های   دولتی   به منظور   بهبود  
 نسبت   کفایت   سرمایه   و همچنین   کاهش   دارایی های   مازاد   بر  
 اســتانداردهای   نظارتی مقرر بانک ها پیش بینی شده   است   .   
ماده 19 آزادســازی وثایق مازاد و یا تبدیل آنها را متناسب 
با بازپرداخت اقســاط امکان پذیر ساخته و دریافت  وکالت 
بالعزل از تسهیالت گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق 
ترهین شــده را ممنوع ســاخته و ماده 21 بانــک  مرکزی را 
موظف به افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش جهت 
گردش پایدار واحدهای صنعتی ، معدنی ،  کشاورزی ، حمل 
و نقل، تولیــدی، دانش بنیان و صادراتی کرده اســت. الزام 
بانک ها به بررسی هم زمان درخواست  تسهیالت طرحهای 
دارای توجیــه و پرداخت بر اســاس پیشــرفت فیزیکی در 
ماده 22 ، استمهال اخذ تســهیالت در ماده   23، مشوق ها و 
حمایتهای مالیاتی در مواد 30 تا 36 و همچنین پرداختن به 
موضوعاتی همچون عــوارض، گمرک و  بیمه در مواد 37 تا 
41 از دیگر موارد اثرگذار بر اقتصاد مالی کشور می باشند و 
سرانجام نقطه عطف این قانون یعنی  ماده 12 که روش های 
تامین منابع مالی تا ســقف یکصد میلیــارد دالر به صورت 
ارزی و پانصد هــزار میلیارد ریال  به صــورت ریالی جهت 
اجرای طرح های بهینه ســازی حوزه انرژی از قبیل افزایش 
راندمان، کاهش تلفات، انرژی های  تجدید پذیر و امثالهم را 

تشریح می کند.  
      قدر مسلم دوران پساتحریم با کاهش بار تحریم های بین 
المللی و ایجاد بسترهای مناسب جهت مواجهه با  فرصتهای 
نوین برای اقتصاد کشــور همراه خواهد شــد بنابراین نقش 

بانک ها را باید در ســه بازه زمانی مختلف مورد  توجه قرار 
داد. در کوتاه مدت عطــش بازار جهت واردات محصوالت 
خارجی افزایش خواهد یافت و نظام بانکی کشــور با  رشد 
قابل توجه تقاضا جهت اخذ تســهیالت مواجه می شود. در 
این مقطع آســیب پذیری صنایع داخلی ناشــی از  وارادات 
محصوالت خارجی به ویژه کاالهای مصرفی افزایش یافته 
و کنترل کیفیت تســهیالت پرداختی با تقویت ابزار  اعتبار 
سنجی و ارزیابی صحیح و نظارت بر عقود توسط نظام بانکی 
کشور از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار  خواهد شد 
و در صورت هدایت جریان های مالی به ســمت واردات و 
فعالیت هــای غیرمولد، مجــددا با ســونامی ورود  کاالهای 
خارجی و بیماری هلندی در اقتصاد کشــور مواجه خواهیم 
شد. در مرحله بعد نظر سرمایه گذاران خارجی به  جاذبه های 
اقتصادی کشور جلب شده و اقتصاد کشور می بایست چشم 
انتظار ورود جریان های مالی در این بخش  باشد اما با توجه 
به اینکه این موضوع مالحظات زیر ســاختی و بســترهای 
اقتصادی خاص خود را می طلبد و از دگرسو  نیازمند قوانین 
و مقررات مبتنی بر شــفافیت و تضمین سرمایه خارجی می 
باشــد که بدلیل تحریم ها مدتی اســت مورد  توجه نبوده لذا 
این موضوع چالشــی بالقوه برای ورود سرمایه های خارجی 
در دوران پســاترحیم محسوب می شــود که  ضروری  است 
متولیــان امر به ســرعت تمهیــدات الزم را جهــت تطبیق 
شرایط صنعت بانکداری کشــور با وضعیت جدید  مد نظر 
قرار دهند. ســرانجام در بلند مدت، استمرار ثبات اقتصادی 
پس از ورود جریان های قدرتمنــد ارزی از قبیل  دالرهای 
مســدود شــده، افزایش فروش نفــت، ورود ســرمایه های 
خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی از یک طرف و  هدایت 
این جریان ها به ســمت اقتصاد زیربنایــی و اقدام در جهت 
توسعه زیرساخت های کشور از دگرسو، منجر به  رونق تولید 
ملی و ارتقای قدرت رقابــت پذیری صنایع داخلی و نهایتا 
شــکوفایی اقتصاد ملی خواهد شد، گرچه تجارب  گذشته در 
زمینه تخصیص ناموفق منابع مالی همچنان به عنوان تهدیدی 
جدی تلقی می شوند که الزم است مورد  توجه مسئولین قرار 
گیرند تا در دوران پساتحریم، نظام بانکی با ارتقای کیفیت 
فرایندهای اعتبــاری و دقت در هدف  گیــری توزیع منابع 
مالی، به موتور رشد صنایع رقابت پذیر و توسعه تولید ملی 

مبدل شود.  
      اما به موازات اصالح ساختاری نظام بانکی در جهت چابک 
شدن سیستم مالی کشور، نمی بایست از نقش بانک  مرکزی 
در کنترل عوامل بیرونی اثرگذار بر پویایی اقتصاد غافل شد 
به ویژه در موضوع نرخ ارز. ارتقای رشــد اقتصادی،  کاهش 
تورم و تک نرخی شدن ارز در زمره برنامه های استراتژیک 
بانک مرکزی در دولت یازدهم محسوب می شوند و  مثبت 
شدن رشد اقتصادی ، کنترل تورم و آرامش نسبی بازار ارز 
بر این امر داللت دارند که توفیقاتی در این زمینه  حادث شده 
است. اما این طور بنظر می رســد که برداشته شدن تحریم ها 
به افزایش جریان های ورودی قدرتمند ارزی از  طریق آزاد 
شدن ذخایر ارزی مسدود شــده ، افزایش درآمدهای نفتی ، 
ورود ســرمایه گذاران خارجی و رونق صــادرات  غیرنفتی 
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منتهی شــود که ســمت عرضه را تقویت خواهد کرد اما در 
طرف تقاضا گرچه درخواســت معامالتی ارز در کنار  رفع 
محدودیت های تجــاری رو به فزونی خواهد گذاشــت اما 
تقاضای سفته بازی در کوتاه مدت با کاهش شدیدی  مواجه 
می شــود ، بنابراین سنگینی طرف عرضه از یک سو و نزول 
تقاضای سفته بازی از سوی دیگر ، سیگنال های  قوی برای 
تضعیف تقاضا و در نتیجه کاهش نرخ ارز را در کوتاه مدت 

به معرض نمایش خواهد گذاشت که در صورت  عدم مداخله 
دستوری بانک مرکزی ، پس از گذر از این دوره ارز مجددًا 
در مســیر صعود تدریجی قرار خواهــد گرفت .  کاهش نرخ 
ارز پس از تحریم گرچه در کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ 
تورم و افزایش رشــد اقتصادی می گردد امــا  پس از آن در 
صورت عدم کنترل و برنامه ریزی مناسب ، اثر معکوس بر 
هر دو خواهد داشــت چراکه نــرخ ارز پس از  کاهش موقتی 
ناشی از آثار انتظاری پساتوافق ، نهایتًا به دلیل تاثیر طبیعی 
افزایش تورم حداقل معادل اختالف تورم  داخلی و میانگین 
تورم جهانــی مجددًا در مســیر صعودی قرار مــی گیرد که 
بالطبع تاثیری افزایشــی بر روند تورم خواهد  داشــت و از 
طرف دیگر عدم مدیریت صحیح آن ، کاهش رشد اقتصادی 
ناشی از غلبه آثار منفی تضعیف قدرت رقابتی  تولید داخل 
بر آثار مثبت تقلیل هزینه های تولید را در پی خواهد داشت، 
بنابرایــن بی ثباتی اقتصادی و تضعیــف  تولید ملی ارمغان 
عدم مدیریت صحیح و آینده نگری بر بازار ارز خواهند بود .  

      درخصوص مدیریت بازار ارز در دوران پســاتحریم ســه 
محور اصلــی می بایســت در سیاســت گذاری های کالن 
 سیســتم بانکی کشور ملحوظ شود . اواًل اســتقرار نظام ارز 
تک نرخی اســت ، در واقع هر چه فاصلــه بین ارز مبادالتی 
و  آزاد کمتر باشد یا به تک نرخی شدن ارز بیانجامد ، نه تنها 
سوءاستفاده از سیستم قیمت گذاری چند نرخی از بین  خواهد 
رفت بلکه بازار به ســمت ثبات و آرامش هدایت می شود و 
رقابت اقتصادی جایگزین انتظار اســتفاده از مزایای  بخش 
عمومی خواهد شــد و برخورداری از مزیت رقابتی بعنوان 

یک اصل مورد توجه فعاالن اقتصادی قرار می گیرد .  دولت 
نیز می تواند حمایت های خود را از طریق روش های دیگری 
از قبیل خریدهای تضمینی ، کاهش تعرفه ها ،  معافیت های 
مالیاتی ، اعطای یارانه های تولیدی ، عرضه نهاده های ارزان 
و امثالهم صورت دهد . گرچه ذکر این نکته  ضروری است که 
بخش مهمی از تحقق ارز تک نرخی در پســاتحریم در گرو 
ثبــات اقتصادی ، کاهش نرخ تورم ، اطمینــان  از تامین ارز 

کافی در بازار و گســترش و تحکیم روابط بانکی بین المللی 
خواهد بود تا بتوان در یک جریان مســتمر به  سمت یکسان 
ســازی نرخ ارز حرکت کرد. مســاله دوم تعییــن محدوده 
مناســبی از کف نرخ ارز برای آغاز فرآیند تک  نرخی شدن 
ارز می باشد. تعدیل عرضه با هدف حمایت از محدوده نرخ 
کف و جلوگیری از کاهش بیشــتر نرخ ارز از  این ســطوح 
قیمتی ، سیاست های مناسبی برای مدیریت کوتاه مدت بازار 
ارز خواهند بود . اما سومین و شاید مهمترین  مسئله ، مدیریت 
روند آتی نرخ ارز اســت . چنانچه پیش تر نیز اشاره شد در 
پی افزایش قابل توجــه ورود جریان های  قدرتمند ارزی به 
اقتصاد کشــور ، نرخ حقیقی ارز بطور مقطعی نزولی خواهد 
شــد و چنانچه این روند به درســتی  مدیریت نشــود و نرخ 
ارز بصورت دســتوری پایین نگه داشته شود با کوچکترین 
تکانه های اقتصادی ، جهشــی ناگهانی را  در نرخ ارز شــاهد 
خواهیم بود که در ســنوات اخیر تجربه آن را داشته ایم لذا به 
منظور پیشگیری از چنین مشــکلی  ضروریست با مد نظر 
قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی ، بخش قابل توجهی 
از جریانات ارزی بصورت ذخایر  انباشــت شده و در مسیر 
توسعه زیرســاخت ها و همچنین ســرمایه گذاری خارجی 
هزینه شــوند و از طرف دیگر نــرخ ارز  براســاس تفاوت 
تورم داخلی و میانگین تورم خارج در یک فرایند مســتمر 
و تدریجی متعادل شــود. بهرحال برنامه ریزی در خصوص 
نحوه مدیریت نرخ ارز ، خط مقدم سیاست های باالدستی به 
ویژه اقتصاد مقاومتی در دوران  پساتحریم به حساب می آید 
که اهم شــاخص های آن حفظ ثبات بازار ارز ، حفظ ذخایر 

گرانبهای ارزی و دفاع از  تولید ملی در برابر رقبای خارجی 
خواهد بود . 

      بالطبــع آنچنانکه تحریم ها نظام بانکی کشــور را بیش از 
هر حوزه دیگری تحت الشعاع قرار دادند ، لغو تحریم ها  نیز 
به همین ترتیب سیستم بانکی کشــور را با سرعت بیشتری 
به روال معمول و عادی خود باز خواهد گرداند و با  برداشــته 
شدن محدودیت ها ، استفاده از خدمات بانکی همچون دوران 

پیش از تحریم بــدون تحمیل هزینه های مازاد  برای فعاالن 
اقتصادی به طور طبیعی شــکل خواهد گرفــت و با حضور 
مجدد در عرصه رقابت ، ریسک ها و مخاطرات  ناشی از دور 
زدن تحریم ها نیز از میان برداشــته شده و فعالیت بنگاه های 
اقتصادی در فضایی شفاف و با شرایطی  مشابه با رقبای خود 
به دور از صدمات غیر قابل پیش بینــی امکان پذیر خواهد 
شد لذا با توجه به نگرش مثبت از  ایجاد این شرایط جدید در 
اقتصاد کشور ، بانک جهانی در گزارش ماه آگوست خود که 
در آن به تحلیل اقتصاد ایران  در دوران پساتحریم پرداخته، 
افزایش رشــد اقتصــادی را بیــش از 5 درصــد و افزایش 
سرمایه گذاری خارجی مستقیم را  در حدود 3 تا 3/5 میلیارد 

دالر یعنی دو برابر سال 2015 پیش بینی نموده است .  
      حــال که عنقریب فصــل جدیدی از اقتصاد کشــور رقم 
خواهد خورد ضروری است کلیه عوامل ذیربط وظیفه خود 
را  به درســتی ایفا کنند تا بهره بــرداری حداکثری از فرصت 
پیش رو میســر شــود اما در این بین نظام بانکی کشور بی 
 تردید نقشــی محوری در این برهه حساس خواهد داشت و 
اگر از آمادگی الزم در مواجهه با شرایط پساتحریم  برخوردار 
نباشد ، لطمات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور وارد 
خواهــد آمد و آنچه به عنوان جدی تریــن مانع  بهره برداری 
از پیآمدهای مثبت لغو تحریم ها در حوزه صنعت بانکداری 
شناسایی می شود در واقع مشکالت  ساختاری نظام بانکی 
کشور است که مرتفع شــدن این معضل در گرو عزم راسخ 
مسئولین در اصالح ساختار و بهبود  سیاست های کالن نظام 

بانکی کشور خواهد بود . 
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در هر کشــوری بانک ها به عنوان رابط بین ارتباطات مالی 
بین کشــورها و همچنین تامین کننده منابع مالی و سرمایه 
ای بــرای بنگاه های صنعتی و اقتصادی کشــور تعریف می 
شوند. بانک ها با اســتفاده از نظام گسترده در کل کشور می 
توانند منابع مالی موجود در کشور را جمع آوری کرده و آن 
را در اختیار فعاالن اقتصادی و کســانی قراردهند که با ایده 
و خالقیت خود می توانند با تکیه بــر این منابع مالی باعث 
اشــتغال زایی و تولید ارزش افزوده در کشور شده و عالوه 
بر تسهیل ســود برای بنگاه اقتصادی خود، سهمی در کاهش 
بیکاری جوانان کشــور و تربیت نیروی کارآزموده داشــته 
باشــند. از طرف دیگر بانک ها این توانایی را دارند تا نقش 
رابطی مطمین برای جابجایی پول در سطح وسیع در اقصی 
نقاط جهان را ایفا کنند و از این طریق عالوه بر حفظ امنیت 
انتقال پول، باعث به وجود آمدن گردش مالی بین کشــورها 
شــوند. اما نقش نظام بانکی در ایران تاکنون به چه صورتی 
بوده اســت؟ آیا در این راه توانســته است به کمک صنعت 
کشور آید و به شــرکت ها و افراد خالق و کارآفرین در این 
زمینه کمک کند؟ با توجه به نیاز کشور به تکنولوژی جدید و 
بحث های مطرح در زمینه حمایت از طرح های دانش بنیان 
در شرکت های کوچک و متوسط که خود زمینه ساز اشتغال 
کشــور و نیروی محرکه ایــن صنعت به حســاب می آیند، 

بانک ها چه نقشی ایفا می کنند؟
صنعت برق کشــور از بخش های مهمی را شامل می شود که 
در بطن هر فعالیت اقتصادی قرار دارد و نقش اساســی آن 
در فعالیت های اقتصادی را نمی توان منکر شد. در این مقاله 
چالش های موجود در چند شــرکت تولیدکننــده، پیمانکار 
و بازرگانی فعال در صنعت برق بیان شــده اســت و بدیهی 
است که بیانگر کلیت چالش ها نبوده و یا با هدف زیر سوال 

بردن همکاری های انجام شده توسط  برخی از بانک ها برای 
رفع مشــکل فعالین این صنعت نیســت بلکه بیان گوشه ای 
از مشــکالت عملی و موجود در این صنعت است و هدف 
مقاله  بیان مشــکالت موجود و ســپس انتظارات صاحبان 
این صنعت از بانک ها جهت حمایت بیشتر از فعاالن کشور 
خواهد بود که در این مســیر پاســخ فعاالن بانکی در رابطه 
با راه حل های ارائه شــده می تواند راهگشای موانع موجود 
باشــد. به طوری که در صورت تحقق این مطلب و رشــد و 
شکوفایی  شرکت های کوچک و متوسط که در نهایت به نفع 

کل کشور خواهد بود، این مقاله به هدف خود خواهد رسید.
انتظارات اولیه شرکت ها از بانک ها:

1- تامین منابع مالی و تسهیالت با سود اندک
2-  گردش مالی در داخل و خارج کشــور بــا امنیت مورد 

انتظار
3- ارائــه همکاری هــای الزم جهــت دریافــت پــول از 
شرکت های دولتی با در نظر گرفتن گشایش LC های ریالی 

و ارزی.
4-  ضمانت نامه های بانکی.

تامین منابع مالی برای شــرکت های پیمانکار و تولید کننده 
و شــرکت های بازرگانی در بانک ها تابع قوانین مختلف و 
دست و پاگیری است که نه تنها پس از چند سال به نتیجه نمی 
رســد بلکه گاهی صرفه اقتصادی موضوع درخواســت پس 
از چندی از بین می رود. به عنوان مثــال در نظر بگیرید که 
برای دریافت تسهیالت به بانک طرف قرارداد خود مراجعه 
می کنید. پس از پر کردن فرم های اولیه، می بایست تضمین 
ملکی مــورد قبول بانک همراه با قیمت کارشناســی )گاهی 
با قیمت های پایین تر از ارزش ملــک( به بانک ارائه کنید. 
)البته از قسمت بررسی اولیه بانک جهت اعطای تسهیالت 

که به صورت سالیانه انجام می پذیرد صرف نظر می کنم(. این 
چرخه با ارائه تضامین ملکی خاتمه نمی یابد بلکه باید نفراتی 
نیز خود شما را تضمین کنند. بعد از ارائه کلیه تضامین، نوبت 
بررسی تقاضای شــما در هیات ها فرا می رسد که چندین ماه 
طول می کشــد. این چرخه با رد برخی تضامین از طرف این 
هیات ها که برخی کامال حقوقی و به جا و برخی نیز سلیقه ای 
است، گاه به مدت دو الی سه ســال ادامه می یابد. بعد از این 
مساله وجود یا عدم وجود نقدینگی جهت اعطای تسهیالت 
مطرح می شود. به عبارتی پس از طی چندین مرحله و قبولی 
در آن و از دست دادن زمان، تازه به این قسمت می رسیدکه 
پولی جهت اعطای تسهیالت وجود ندارد و کل تالش انجام 
گرفته پس از چند ســال بیهوده بوده است. اگر به این مشکل 
تغییــر قیمت تجهیزات و یا خدماتی که نیــاز به تامین مالی 
آن ها شرکت را وادار به درخواســت تسهیالت کرده بود را 

اضافه کنیم، بیهوده بودن این چرخه بیشتر نمایان می شود.
حال در نظر بگیریم بعد از چند ســال، باالخره توانستید به 
تسهیالت دسترســی پیدا کنید و هزینه های اولیه آن را هم 
که باعث کاهش قابل توجهی در مبلغ تسهیالت می شود را 
نیز پرداخت کنید. حال اگر شرایطی مانند چند سال قبل، از 
قبیل عدم پرداخت به موقع مبالــغ صورت وضعیت ها و یا 
فاکتور ها، عدم پرداخت مبلــغ پیش پرداخت و یا تغییرات 
ناگهانی قیمت هــای ارزی و تحریم و ... را به آن اضافه کنید 
و بهره هــای نجومی 25 الــی 27 درصد را بــا قراردادهای 
یک طرفــه که تماما به نفع بانک ها اســت و شــرکت ها حق 
هیچ گونه تغییــری در آن را ندارند و چنیــن مواردی نیز در 
آن دیده نشــده اســت را در نظر بگیریم به عمق مشکالت 
و چالش های صاحبــان این صنایع پی می بریــم. ادامه این 
فشــارها پس از مدتی به ورشکسته شــدن بنگاه هایی منجر 

چالش ها 
و  راهکارهای
بانکی
برق صنعت 

اردالن تنباکوچیان؛ 
رییس  کمیته مهندسی 
بازرگانی و مدیرعامل 
شرکت آرمان پارس تابان
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می شود که خود از شرکت های معتبر چندین ساله و خوش نام 
این صنعت هستند ولی از عهده حل این موارد بر نیامده اند. 
نمونه آن را می توان به راحتی در چند ســال اخیر شناسایی 
کرد. در کشــوری که شــرکت های خصوصی به علت عدم 
اتصال به منابع نفت و حمایت های مالی و رانتی و فشارهای 
مختلف ســازمان های تامین اجتماعی و دارایی در فشــار 
فزاینده ای به ســر می برند عدم حمایت بانک ها خود عامل 
دیگری می شود که چاره ای به غیر از اعالم روشکستگی نمی 
بینند. حاصل این عمل در جایی که شــرکت های خصوصی 
واقعی )نه خصولتی( بسیار اندک اند، جز افزایش بیکاری و 
عدم اشتغال زایی و افزوده شدن بر تعداد افراد بیکار، پیامد 
دیگری نخواهد داشت. در جدول زیر نرخ واقعی بهره بانکی 
در کشورهای مختلف نشان داده شده است. نرخ واقعی بهره 
وام بانکی هر کشــور بر اســاس میزان نرخ بهره دریافتی از 
سوی بانک های آن کشــور برای پرداخت وام به متقاضیان 
و شــاخص های دیگری مثل میزان نرخ تورم در آن کشور 
محاسبه می شود. به طور مثال بانک جهانی متوسط نرخ بهره 
وام بانکی در ایــران طی ســال 2011 را 11 درصد و نرخ 
تورم ایران در این ســال را 20.6 درصد اعالم کرده است. 
نرخ واقعی بهره وام بانکی در برخی کشورهای دیگر به این 
شرح اعالم شده است: افغانســتان 4 درصد، الجزایر منفی 
8.1 درصد، بحرین منفــی 5.6 درصد، بلژیک 8.2 درصد،  
کانادا منفی 2.5 درصــد،  چین منفی 1.2 درصد،  مصر منفی 
0.6 درصد، هند 1.7 درصد، اندونزی 4 درصد، عراق منفی 
7.5 درصد، ایتالیــا 3.2 درصد ، ژاپن 3.4 درصد، اردن 2.2 
درصد، لبنــان 2.6 درصــد، مالزی 2.5 درصــد، هلند 0.7 
درصد، نــروژ 10.2 درصد، عمان منفــی 9.7 درصد، قطر 
منفی 7.8 درصد، روســیه منفی 6.1 درصد، ســوئیس 2.5 

درصد، انگلیس منفی 1.8 درصد ، و آمریکا 1.1 درصد.
بر اســاس این گــزارش نــرخ واقعــی بهــره وام بانکی در 
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس منفی بوده است 
و کشورهای صنعتی عمدتا نرخ بهره منفی یا پایین داشته اند. 
نــرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران حــدودا 2 برابر ژاپن و 
تقریبا 6 برابر آمریکا گزارش شده است.  به عبارتی دریافت 

وام بانکی در 101 کشور از ایران با صرفه تر بوده است.
قسمت دیگر عبارت اســت از امنیت گردش مالی در داخل 
و خارج کشــور که با توجــه به تحریم هــا در رابطه با خارج 
از کشــور نمی توان صحبتی کرد و در داخل نیز بهتر اســت 

سکوت اختیار کنیم. 
همچنین همکاری های مربوط به گشــایش LC خارجی که 
فعال انجام نمی پذیرد و از گشایش داخلی نیز فعال موردی 

دیده نمی شود.
ضمانت نامه های بانکی نیز داستان دیگری است. همانطور 
که می دانیــد این داســتان در قســمت های مختلفی اتفاق 
می افتــد. ضمانت نامه های شــرکت در مناقصــه، ضمانت 
نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه حســن انجام کار یا تعهد. 
ضمانت نامه هــای شــرکت در مناقصه برخــی از بانک ها با 
شــرکت های دولتی متفاوت اســت و این خود باعث بروز 
برخی از مشــکالت در هنگام بازگشــایی پاکات می شود 
که گاهی نیز به صورت ســلیقه ای عمل شــده و حق شرکت 
کنندگان در مناقصه به نوعی پایمال می شــود. نرخ کارمزد 
دریافتی بانک ها نیز متفاوت اســت. از طرف دیگر عالوه 
بر بلوکه کردن مبلغ که خود مشــکل دیگری است، اقدام به 
دریافت سفته نیز می شــود. حال وقتی با عدم دریافت مبلغ 
پیش پرداخت و یا تسویه حســاب مبلغ باقیمانده از طرف 
کارفرما مواجه می شــوید، این شرکت شما است که هم مبلغ 

خود را دریافت نمی کند و هم هر ســه ماه می  بایست مبلغی 
برای تمدید ضمانت نامه پرداخت شود تا کارفرما سر فرصت 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. 
مشــکالتی از این قبیل برای بیشــتر شــرکت ها موضوعی 
مشترک اســت که تا کنون شاید چندین بار با آن مواجه بوده 

اند.
از طرف دیگر نیز سندیکای صنعت برق نیز با تمام تالشی 
که به عمل آورده است تا کنون موفق به عقد قرارداد همکاری 
با بانکی جهــت دریافت حداقــل کارمزد و یا با شــرایطی 

مناسب برای شرکت های عضو خود نشده است.
متاسفانه با وجود مواد قانونی )رفع موانع تولید رقابت پذیر( 
بانک ها هیچ ترتیب اثری به آن نداده و در حال حاضر نیز از 

ارائه تسهیالت شانه خالی می کنند.
انتظار هر شــرکتی از بانک اعطای تســهیالت با شــرایط 
مناسب و به نوعی کمک در گردش مالی و کسر بودجه خود با 
تکیه بر منابع مالی بانک ها است و از طرفی انتظار می رود در 
اعطای ضمانت نامه های بانکی با توجه به اعتبار شرکت و یا 
در شرایط خاص از بلوکه کردن سرمایه های شرکت ها که در 
این شرایط بسیار حیاتی است جلوگیری کرده و یا در فرم ها 
و شــرایط خود، بنــدی را برای کارفرماهایی که  نســبت به 
پرداخت بدهی خود اهمال می ورزند قرار دهند تا از تمدید 
آن به نفــع کارفرما و از ضرردهی  شــرکت ها و پیمانکاران 

جلوگیری شود.
از طرف دیگر از ســندیکا انتظار مــی رود به تالش خود در 
زمینه یافتــن زمینه همکاری با یکــی از بانک های معتبر با 
توجه به ظرفیت موجود در این ســندیکا و شــرایط مناسب 
جهت اعطای تسهیالت و ضمانت نامه های بانکی، ادامه دهد 

و در اسرع وقت آن را به نتیجه برساند.
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   مدتی است نه چندان     مدید که نگاه به صنایع کوچک و متوسط همان که دنیا به آن    SME  می 
گوید در ایران نقل  محافل اقتصادی و دا نشگاهی و دولتی شده است. این که سازمان صنایع 
کوچک وزرات صنایع چندین ســال ، فعال اســت  و اینکه امروز صنایع کوچک و متوسط 
در چه جایگاهی قرار دارند منظور این نوشــتار نیست، آسیب شناسی این صنایع در  دوران 

پساتحریم  هدف نهایی گشایش این بحث است. 
  در دنیای امروز هیچ کس نمی تواند جایگاه این صنایع را به لحاظ اشتغال زایی، سهم از تولید 
ناخالص ملی، صادرات،  فناوری و... منکر شــود. در اقتصاد امــروز ایران آنچه مایه نگرانی 
است نگاهی اســت که ریشه در اقتصاد دولتی دارد. صنایع  کوچک و متوسط به دلیل ماهیت 
ساختاری خود به راحتی زاده شده و به راحتی برچیده می شوند. اما نگاه دولتی به قضیه  بسیار 
خطرناک است. یعنی دولت مسافت بعد از زایش این صنایع را دیکته کند. همچنین نگرش 
از باال به پایین به این  صنایع، نگرشی است که مبتنی به تعلق این نوع صنایع، به زنجیره تامین 

دارد و این نوع از صنایع را تنها به زنجیره تامین  متعلق می داند. 
مهمترین تفاوت روایت دولتی از خوشــه های صنعتــی  Industrial cluster  در ایران، 
با آنچه در دنیا رخ داده، در همین  نکته ظریف اســت که رشــد در زنجیره تامین کارخانجات 
و صنایع باال دستی باعث عضویت در شــبکه تامین صنعت خواهد  شد. متاسفانه خط قرمز 
پیشرفت این صنایع از دیدگاه بزرگان در همین نکته است. اگر این نوع از صنایع در دنیا رشد 
کرده اند  به دلیل آن است که خود را به شبکه تامین جهانی مرتبط کرده اند .   چه مستقیم و چه با  
 واسطه.    مشکل حد بازار حل  می شود، هزینه های کیفی و تحقیق و توسعه توجیه پذیر و تولید 
بــه صرفه در مقیاس اقتصادی رخ  می دهد. آنگاه رابطه بین  خریدار فروشــنده از یک رابطه 
یک سویه و انحصاری خارج شده و تعامالت اقتصادی راحت تر رخ می دهد. صنایع کوچک 
 قدرتمند می شوند )چه به لحاظ مالی و چه ساختاری ( و امکان مذاکره در سطح باالتری را به 

دست خواهند آورد.  
اما در ایران نهادهای عمدتا دولتی، قیم مابانه امکان رشد را تنها در راستای منافع رانتی خود 
می بینند و حمایت های عموما  رسانه ای از جریان ناسالم و غیر رقابتی برخی صنایع را رقم می 
زنند. در این صنایع که عموما حیات خلوت مدیران غیر  چالشی و رانتیر هم هست، هم امکان 
فساد بسیار گسترده است که در رسانه ها خبرهای تحقیق و تفحص مربوطه را می  توان دنبال 
کرد و هم عدم کارایی و تکیه بر تکنولوژی غیر رقابتی با تنبلی مسری در نیروی کار و سیستم 

گردش کار و مواد  و حبس نقدینگی را به دنبال دارد. 
    حــال در نظر بگیرید بعد از این همه ســال که اصول، تکنولوژی و فرهنــگ تولید در دنیا 
تغییر کرده است و با ایشان ارتباط  نداشــته ایم و تجربه نیاندوخته ایم، در شرایط پساتحریم 
و با فرض اینکه راهکارهای واردات بی رویه و اســتفاده شبانه از  دالرهای آزاد شده که مایه 
ترس بســیاری است، بســته شــده و در شــرایط کامال برابر و حتی مقداری با  ارفاق جهت 
صنایع  داخلی، پروژها در باال دســت معرفی و عقد قرارداد می شــوند و کار به اجزا شکسته 
و به پایین دســت می رسد. مدیریت صحیح  هم مانع از رشد هیجانات کاذب و رقابت ناسالم 
اســت. چه کسی کار را انجام خواهد داد؟ صنایع و صنعتگری که در  طی این چند سال نه تنها 
پیشــرفتی نکرده بلکه به نوعی دچار خستگی مفرط شده اســت. استهالک مضاعف خود و 
تجهیزات  تولیدی و عدم نوسازی ماشین آالت و عدم آموزش و به روزرسانی پرسنل سطح 
قابلیت هایش را به شــدت کاسته است. قرار  است از ســرمایه خود استفاده بکند )اگر چیزی 

باقی مانده باشــد( و یا از شبکه بانکی با بهره های غیر قابل توجیه بخش صنعت  رقابتی )قرار 
است کار انجام شــود و نه معامالت تورمی(. قطعا در مملکت هم می خواهند در باال دست 
پروژه ها به درستی  انجام شود. پس طبیعتا نمی توانند منتظر بمانند تا آن ساختار مولد و موثر 
اصالح شود و دوباره حکایت آغازین و عدم  توانایی صنایع کوچک و متوسط و شکل گیری 
واردات و .... و حکایت همچنان باقی است و تمامی کاسه ها بر سر صنایع  کوچک و متوسط 
خواهد شکســت و ما، صنایع کوچک و متوسط، نمی دانیم که درد خود به کجا بریم، از رنجی 

که می  بریم؟
از آنچه می توان به عنوان راهکارهایی امید بخش در کنار تصویب قانون هایی به مانند بهبود 
مستمر محیط کسب و کار و  یا رفع موانع تولید رقابت پذیر جهت صنایع کوچک و متوسط 
ارائه کرد، در شرایط کنونی که بسیار مهم است و می تواند  به عنوان موتور پیش ران این گونه 
صنایع، آن ها را دوباره از ســختی فعلی رهانیده و باعث شتاب گیری شود. می توان به موارد 

 ذیل اشاره کرد: 
 1. از برداشــت های غلط و گاه هدفمند از مفاد قانونی که عمدتا با امضای یک مدیر ارشد در 
وزارت خانه و یا ســازمان به شکل  بخش نامه ابالغ می شــود، جدا پرهیزکرد. برای مثال در 
همین چند ماه اخیر در رابطه با تلقی وزارت کار، تعاون و رفاه  اجتماعی از تمامی قراردادهای 

مدت موقت به عنوان یکساله. 
 2. عدم تقســیم هزینه های ناکار آمدی سازمان ها و دولت با صاحبان صنایع. برای این مورد 
نیز می توان مشــمول گرفتن هزینه  بن خواربار کارگران به حق بیمه و همچنین افزایش %4 

مازاد در حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد. 
 3. تشکیل انجمن ها و ســندیکاهای مرتبط با این گونه صنایع جهت پیگیری حقوق صنفی 
اعضا و مهندســی مجدد ساختارهای  موجود جهت به روزرســانی نوع فعالیت ها و شناسایی 

ذی نفعان امروزی و تعامل با نهادهای دولتی جهت شفاف سازی نحوه  گردش امور ایشان. 
 4. تمرکز بر آموزش صاحبــان و مدیران این واحدها  ا لبته در ســطوحی که نیازمندی های 

ایشان چه به لحاظ علمی و چه به  لحاظ جایگاه اجتماعی تامین شود. 
 5. پیگیری کاهش هزینه ها و افزایش ســود آوری این نوع از صنایع. ا لبته با رعایت جهت 
گیری افزایش شــفافیت های آتی از  طریق راهکارهایی به مانند اختصــاص یارانه تولید با 

کاهش درصد بیمه حق کارفرما و پرداخت سهم دولت توسط خودش.  
 6.   کاهش مالیات عملکرد این نوع از صنایع به اندازه ای که با نزدیک ترین کشــور صنعتی 
رقیب )یعنی ترکیه( برابری داشته  باشد و شفافیت عملکردی به همراه داشته و از فرار مالیاتی 
جلوگیری می شود. همچنین تسری قوانین مالیاتی و اجرایی  متناسب با سطح فعالیت بنگاه و 

سطح تورم بر مبنای شاخص تولیدکننده تعریف شود.  
 7. در نهادهایی که به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، در صف اول تماس و تعامل با دولت 
قرار دارند کرسی هایی به این  صنایع اختصاص یابد تا مشکالت صریح تر منتقل شده و حل 

مساله راحت تر صورت پذیرد. 
 8. مجموعه هایی به عنوان اهرم های اقتصادی و اجرایی در راســتای پیوند زنجیره تامین به 
شبکه های صنعتی در خوشه ها  تشکیل شود تا پیگیری های شرکت در مناقصات و بازاریابی 

را به صورت تخصصی انجام دهد و رشد و پایش بازار را رصد  کند.   

از رنجی که می بریم!
گریزی به مشکالت و راهکارهای برون رفت در صنایع کوچک و متوسط

فرزاد عباسی؛
مدیر عامل شرکت یارادان صنعت

  پرونده: تولید و چالش های بانکی
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افزایش نرخ ارز چاره دردها؟!

مدت ها اســت در كشــور راجع به نرخ ارز بحث و جدل زیادی وجود دارد. تولید كنندگان، 
پیمانكاران، تجار و دســت اندكاران كشــاورزی همه نگاه های مختلفی به این مساله دارند. 
هدف از این مقالــه نه داوری نهایی در مورد نرخ ارز بلكه بیشــتر نقد برخــی از این نگاه ها 

به خصوص در نزد اعضای سندیكای صنعت برق است. 
به نظر من مشكالتی اساسی در نگاه دســت اندركاران فعالیت های اقتصادی وجود دارد كه 

عمده ترین آن ها را باید به صورت زیر خالصه كرد:

- در جامعه ما موفقیت ســرمایه گذاری ها معموال ناشی از هوش، درایت، كاردانی، مدیریت 
عالی و فرصت شناسی ســرمایه گذاران، ولی شكست آن ها ناشــی از نرخ ارز، بهره بانك ها، 
تــورم، قوانین تامین اجتماعــی و عدم حمایت دولت اســت. به همین خاطــر هیچ كس در 

بررسی ها نگاهی به وضعیت درونی بخش خصوصی نمی اندازد.

- اغلب كســانی كه به بررســی مســایل اقتصــادی می پردازند به خود زحمت نشــان دادن 
مشكالتی كه راه حل ارایه شده ایجاد می كند را نمی دهند.گویی كه در یك رای گیری شركت 
كرده اند تا فقط موافقت یا مخالفت خود را مثال با گران تر شد یا ارزان تر شدن ارز اعالم كنند 
و ایشان هم براســاس منافع بخشــی رای مثبت یا منفی داده اند. این افراد از ارایه یك الگو 
خودداری می كنند. برای مثال وقتــی از باال رفتن تعرفه گمرگی صحبت می كنند به افزایش 

پدیده قاچاق نگاه نمی كنند و گاهی موافق دخالت دولت و گاهی مخالف آنند. 
با این مقدمه قصد داریــم نگاهی به نظر موافقان افزایش نرخ ارز كــه آن را چاره حمایت از 
تولید داخلی و از قدم های اولیه اقتصاد مقاومتی برای باال بردن توان رقابتی كاالهای داخلی 

می دانند بیاندازیم.
هر چند این نگاه جنبه های مثبتی را در خود دارد ولی نگاه بی طرفانه بایستی جنبه های منفی 

آن را نشان داده و در صورت امكان راه حلی برای آن ارایه دهد.
اولین نكته منفی این موضع گیری جلوگیری از مطرح شدن دیگر عوامل پایین بودن قدرت 

رقابت تولید كنندگان است عواملی مثل:

- انتخاب غلط زمینه ســرمایه گذاری كه صرفا براساس فاكتورهایی مثل كمك های دولتی، 
معافیت های مالیاتی، قیمت باالی ارز، تعرفه گمرگی و قیمت های پایین حامل های انرژی 

صورت گرفته است. 

- ضعف در مدیریت منابع انسانی كه از جمله باعث می شود تمام چهره های شاخص در یك 
صنعت تنها راه موفقیت را ســرمایه گذاری شــخصی در آن صنعت بینند چرا كه با كار كردن 
درمجموعه های موجود آینده ای برای خود نمی بینند. این امر باعث می  شــود تا رقابت های 

بی حاصل توان بخش خصوصی را تحلیل ببرد.

- بی توجهی به كیفیت محصول و ضعف های فنی آن كه بعضا  باعث می شود محصولی كه تا 
چند سال پیش هر چند با حمایت های مختلف در صنایع برق استفاده می شد آرام آرام توسط 

معادل های خارجی كنار گذاشته شود.
- بی توجهی به مشتری كه باعث می شود با باز شدن كوچك ترین روزنه ای به خارج مشتریان 

ترجیح دهند كاالی مطمین خارجی را با احترام و اطمینان بیشتر خریداری كنند.
دومین نكته منفی این نظریه كه بایســتی راه حلی برای آن یافته شــود تورم ناشی از افزایش 
نرخ ارز اســت با توجه به اینكه بخش عمده ای از مواد اولیه و  واسطه ای بسیاری از تولیدات 
صنعتی و بخــش اعظم نیازهای مصرفی مردم، وارداتی اســت افزایش نرخ ارز موجب باال 
رفتن هزینه ها و تشــدید تورم و موجب كاهش رقابت پذیری خواهد شد. مثال در افزایش 
جهشــی اخیر نرخ ارز در برهه كوتاهی از صادرات رونق گرفته ولی با شــروع آثار تورم در 
كشور مجددا با مشكل مواجه می شود و در این میان تنها اقشار آسیب پذیر هستند كه قدرت 
خریدشان كاسته می شود. به همین خاطر است كه در سال 92 وقتی از تولید كنندگان داخلی 
می پرسیدیم با سه برابر شدن قیمت ارز چرا قیمت های شما هم سه برابر شده است و تاثیر سهم 
داخلی تولید شما چقدر است در جواب می گفتند سهم داخلی پنیر چقدر است كه قیمتش سه 
برابر شده است . بدیهی اســت كه صنایعی كه از مزیت كافی جهت تولید داخلی برخوردارند 
در هر صورت به حیات خود ادامه داده و این تغییرات فقط نوسان قابل تحملی در درآمدها و 

هزینه های آنها ایجاد می كند.
هدف اصلی از ارایه این مقاله این بود كه نشان دهیم بررسی مساله نرخ ارز نیاز به نگاه كالن 

اقتصادی دارد و صرفا براساس منافع تولیدكنندگان داخلی قابل تصمیم گیری نیست.
بنظر اینجانب اصول اولیه كه چهارچوب راه حل نهایی را در بر می گیرد بشرح زیر است :

الف: به منظور دفــاع از اقتصاد داخلی در یك جنگ نابرابر بــا اقتصادهای قوی بین المللی 
همانطور كه مقام معظــم رهبری در دیدار با هیات دولت متذكر شــدند اولین قدم مدیریت 
تجارت خارجی است. یعنی دولت به خصوص امر واردات را تحت نظارت شدیدتری بگیرد. 
یكی از راه های كنترل واردات تعرفه های گمركی است كه با توجه به مشكل قاچاق بخشی از 
این وظیفه بایســتی به نرخ ارز محول شود. یعنی افزایش نرخ ارز چه از طریق قانونی چه از 
طریق قاچاق واردات را محدود می كند. به منظور فرار از مشكالت افزایش نرخ ارز ظاهرا 
چاره ای جز چند نرخی كردن ارز وجود ندارد. این راه حل به دلیل مشــكالتی نظیر رانت های 
احتمالی به وجود آمده همواره به حق زیر ســوال بوده است. ولی در هر صورت اگر بتوان این 

نگرانی را از بین برد یكی از مطرح ترین راه حل ها خواهد بود . 
دیگر مسایل كالنی كه باید به منظور باال بردن توان اقتصاد داخلی مورد نظر قرار گیرد اجبار 
استفاده كنندگان از بازار داخلی ایران در جهت سرمایه گذاری در این بازار است تا بخشی از 
ضایعات ناشی از واردات جبران شــود. مطمینا تاكید بر مدیریت دولت بر تجارت خارجی 
عكس العمل های شدیدی را برخواهد انگیخت ولی به نظر  من به جای برشمردن مضرات این 

كار بهتر است به جمع جبری نكات مثبت و منفی آن نگاه كنیم.

بهروز سلطانزاده؛ 
رییس کمیته سازندگان پست های فشارقوی و معاون فنی و اجرایی 

شرکت مبنانیرو

  پرونده:  تولید و چالش های بانکی      



تریبون آزاد

نقش  است  سرمایه  انتقال  و  گذاری  سرمایه  از  سخن  که  جا  هر 
بانکداری و کیفیت و کمیت تسهیالت و خدمات مورد ارائه  آن بخش 
ناگسستنی این فرایند به حساب می آید خاصه آنکه این سرمایه و 
چرخش آن مایه حیات بخش تولیدی و صنعتی  یک کشور باشد.  
تمامی سطوح  در  برق  فعالین صنعت  این رو چالش همیشگی  از 
بانکی کشور که در  شرایط پساتحریم موقعیت  با نظام  و حوزه ها 
متفاوتی را در این خصوص تجربه می کند، اگر نگوییم بیش از دیگر 
صنایع اما قدر مسلم به  گونه ای خاص خود همواره موانعی را بر سر 

راه چرخش چرخ های این صنعت موجب شده است. 
  بنابراین عبور از این سد در وهله اول مستلزم بیان شفاف مشکالت 
بانکی توسط صنعتگران و در مراحل بعدی هم اندیشی  برای تدبیر 
راهکارهای اساسی الزمه آن است. برای این امر نیز هیچ رهیافتی 
کاراتر از مراجعه به نظرات مستقیم فعالین  دردآشنای این موضوع 
انعکاس  گوشه  آمد  خواهد  ادامه  در  آنچه  رو  این  از  بود.  نخواهد 
یافته ای از نظرات و راهکارهایی است  که از سوی بدنه صنعت برق 

در خصوص اصالح رابطه بانکی این صنعت بیان شده است.   

بانکداری پساتحریم، 
چالشی قدیمی در  موقعیتی جدید
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  بنا به تجربه واحد صنعتی خود مهمترین چالش های بخش خصوصی به ویژه در 
حوزه  صنعت برق را طی سال های اخیر در ارتباط با بانک ها در چه مواردی می 

بینید و علل آن را چگونه ریشه یابی می کنید؟
در كشــورهای توسعه یافته بانك ها در خدمت تولید هستند اما در كشور ما این موضوع 
برعكس اســت. مشكل اصلی بانك ها بروكراســی و قوانین دست و پاگیر بانكی است و 
اینكه این قوانین بایستی از طرف قانونگذار بازنگری شود. با توجه به اینكه شبكه بانكی 
كشور مطیع قوانین و مقررات بانك مركزی اســت، لذا این نهاد به عنوان سیاستگذار و 
ناظر باید پیشــنهاد دهنده اصالحات مذكور باشــد. همچنین در كشورهای توسعه یافته 
تسهیالت و وام های با بهره كمتر از 4 درصد به بخش های تولیدی و صنعت ارائه می شود. 
اما در كشــور ما میانگین نرخ سود تسهیالت 26 درصد اســت و از طرفی به دلیل عدم 
وجود نقدینگی كافی متاسفانه تولیدكنندگان مجبور به استفاده از وام های با نرخ بهره باال 

هستند كه این امر موجب كاهش قدرت رقابت آن ها در بازارهای بین المللی می شود.
از مهم ترین چالش های بخش خصوصی)حوزه برق( با بانك ها عالوه بر عدم گشــایش 
اعتبارات ارزی اسنادی برای خرید مواد اولیه از منابع دست اول، می توان به عدم اعطای 
تســهیالت مناسب با سود منطقی اشــاره كرد و با وجود تكلیف توســعه تولید به دوش 
بانك های دولتی )بنا به دســتور وزیر محترم صنعت و معدن و تأكید بانك مركزی( و با 
توجــه به نرخ بهره میانگین در بانك ها 26 درصد این صنعت در معرض خطر ركود قرار 
می¬گیرد. درسال های گذشته بخش زیادی از تسهیالت و وام های بانكی به بنگاه هایی 
اعطا شده است كه توجیه اقتصادی در كشور نداشــته و كم بازده بوده است. همچنین در 
خصوص پروژه های عظیم صنعت برق نیاز به صدور ضمانت نامه های ارزی است كه به 

دالیل تحریم هنوز این مشكل رفع نشده است. 

  از نظر شــما عمده مسایل بخش خصوصی صنعت برق  در ارتباط با بانک های 
عامل ناشی از قوانین مربوط به نظام بانکی است یا نحوه اجرا و اعمال آنها ؟

در واقع هردوی آنها، مســایل بخش خصوصی با بانك ها عمدتا هم شامل قوانین زیاد و 
دست و پاگیر نظام بانكی و همچنین اجرای این قوانین است و این قوانین نسبت به اعطای 
تسهیالت مخصوصا در مورد شركت های تولیدی سخت گیری بیشتری دارند، همچنین 
فقدان اســتراتژی و سیاست های مشخص برای تحقیق و توســعه بانكداری در كشور به 
این امر دامن می زند و اقدامات نظارتی زمانی آغاز می شود كه مشكلی پیش آمده باشد. 
همچنین شرایط ركود اقتصادی كشور و نبود سیستم اعتبار سنجی دقیق در بانك ها باعث 
افزایش مطالبات غیر جاری بانك ها شده كه این امر باعث عالقمندی كمتر بانك ها در 
اعطای تسهیالت به بنگاه های اقتصادی شده است و متاسفانه بیشتر تولیدکنندگان داخلی 
طی چند سال گذشته تا به امروز زیر فشار تعهدات به بانک ها و واردات بی حد ومرز در 

حال ورشکستگی هستند. 

  همان طور که اســتحضار دارید، طی ماده هــای 16و 17 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر جهت اصالح نظام بانکی و بهبود شــرایط دریافت تسهیالت بانکی 
توســط فعالین صنعتی به ارایه راهکارها و بعضا تنبیهاتی برای موارد نقض قانون 
توســط بانک های عامل پرداخته شده است، همچنین در ماده 20 این قانون مهلت 
دریافت تسهیالت مذکور را تا سه ماه پس از تاریخ ابالغ این قانون عنوان می دارد. 
با این وصف از نظر شما این گونه اقدامات قانونی تا چه حد می تواند در جهت رفع 

مشکالت بخش خصوصی در ارتباط با بانک ها موثر باشد؟
وجود بانك ها در بنگاه داری همزمان با ســایر رقبا یك نوع قدرت بال منازع در سیستم 
بانكی كشور ایجاد كرده است و در شرایطی كه هر واحد دیگری مجبور است از خدمات 

بانكی استفاده كند برای دریافت وام از این سیستم با شرایط بسیار دشواری مواجه است. 
در این شرایط در صورت خروج بانك ها از بنگاه داری به احتمال زیاد در شرایط كنونی 
بر نظام بانكی و پولی كشــور و بر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اثر مثبت می گذارد 
و از یك ســو دولت تسلط كافی و امكان جابه جایی دستوری منابع را خواهد داشت و از 
طرفی بخش خصوصی امكان اســتفاده از منابع بانكی كشــور را به شكل عادالنه خواهد 

داشت همچنین  این امر كاهش رانت و روابط در حوزه ی بانكداری را رقم می زند. 

  پیش بینی و انتظار  شما در شرایط پســاتحریم در خصوص تسهیل مبادالت 
بانکی چیست؟

فعالیت و رونق اقتصادی بــدون حضور بانك ها اعم از دولتی و خصوصی معنا ندارد. بر 
همین اساس در دوران پســاتحریم بانك ها مخصوصا بانك هایی كه دارای شعب برون 
مرزی در منطقه و اروپا را دارا هستند اثرات بسیار مناسب و گسترده ای در كسب سود به 
واسطه گشایش ســوییفت در سطح بین المللی شاهد خواهند بود. LC های ارزی، ایجاد 
خطوط اعتباری فاینانس و ریفاینانس با بانك های منطقه و اروپا از دیگر موارد مثبت در 
مراودات بانکی است. همچنین با کاهش تحریم های بین المللی صنعت بانكداری برای 
ارائه خدمات بانكداری که در چند سال گذشته بیشترین تاثیر منفی را به صنایع وارد كرده 
بود، با استفاده از توانایی بالقوه، خدمات بهتر و اســتانداردتر و درآمدزایی مناسبی را به 
دســت می آورد. بنابراین روزهای مناسبی را برای این صنعت در سال جاری پیش بینی 
می كنم همچنین سرمایه گذاری در ســهام بانکی در كوتاه مدت بازدهی معقولی را برای 

سرمایه گذاران خواهد داشت.

  در صورت لغــو تحریم ها  برای حفظ رقابت پذیــری صنایع و نیز بانک های 
داخلی چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟

تا رفع كامل تحریم ها بانك ها می توانند با استفاده از روابط سیاسی خوب دولت با منطقه 
نســبت به ایجاد تعامالت بانكی دو طرفه و بدون دخالت ارزهای بین المللی مبادالت 
خود را انجام دهند، بعد از رفع كامل تحریم ها و تسهیل روابط بانكی بین المللی بانك ها 
با صدور ضمانت نامه های ارزی برای صنایع در پروژه های عظیم به ســودآوری صنایع 
كمــك می كنند و از محل دریافت منابع مالی اقدام به اعطای تســهیالت به صنایع مادر 
با ســود معقول و منطقی خواهد کــرد در این خصوص خرید مواد از منابع دســت اول و 
اعتباری برای صنایع میســر خواهد شد و به طور ضمنی بانك ها از طریق دریافت منابع 
ارزی در خصوص صنعت برق و انرژی كه زیر ســاخت كشــور اســت و راه پیشرفت و 
توسعه كشور از توســعه این صنعت می گذرد در صورتی كه با همكاری بخش خصوصی 
بورس انرژی را فعال تر کرده و امكان معامالت بخش های خصوصی با دخالت بیشــتر 
بانك های دولتی و خصوصی را رقم بزندكه با شكل گیری بازار برق، استقالل شركت های 
توزیع و واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی و خرده فروشــی بــرق را در پی خواهد 
داشت. این تغییر ساختار عمودی در صنعت برق در سایر كشور ها موفق بوده است،كه با 

ایجاد بازار برق رقابت بین صنعت برق و بانك ها نیز بیشتر می شود. 

  انتظار شما از ســندیکا برای تسهیل تعامل بین صاحبان صنعت برق و سیستم 
بانکی چیست؟

انتظــار صاحبان صنعت برق از ســندیكای برق ایــران به عنوان تشــكلی خصوصی و 
غیرانتفاعی این اســت كه با ایجاد ساز و كار های مناســب بتواند به مراجع تصمیم گیر و 
اجرایی و همچنین در امور قانونگذاری نفوذ و ورود کند و ضمن اطالع رسانی مشكالت 

تولیدكنندگان به ایشان در امور مربوط به ایشان نیز اثر گذار ظاهر شود.

خروج بانك ها از بنگاه داری، راهکار عادالنه شدن توزیع منابع بانکی

امیرنجفی، مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو ری

  پرونده:  تولید و چالش های بانکی      



3۴

  بخش خصوصی صنعت برق در رابطه با بانک ها با چه چالش هایی روبرو است؟ 
پیش از آنکه به این سوال پاسخ دهم باید اشاره کنم که اکثر کارگردانان و کارگزاران این 
صنعت بیشتر توجه و عنایت خود را معطوف مسائل تخصصی حوزه برق می کنند. غافل 
از آنكه این صنعت همچون دیگر صنایع با مســائل مبتالبــه دیگری چون بانک پولی و 
مالی و بازرگانی و ... ســرو کار دارند که کار پشــتیبانی این صنعت را بــر عهده دارند و 
غالبا ضعف در این بخش ها بر کارآمدی و کارایی کل صنعت ســایه می اندازد. عمدتا در 
شــرکت های عضو سندیکا هم همین رویکرد صرفا مهندسی در جریان است که خصوصا 

در شرایط پساتحریم نقش این نقطه ضعف پر رنگ تر نیز خواهد شد. 

  از نظر جنابعالی این چالش ها از کجا نشــات می گیرد؟ آیا می توان بخشــی از 
این مشکالت را به پای ناآگاهی این شرکت ها از حوزه های بانکی که بدان اشاره 

کردید گذاشت و در آن صورت چه راهکار هایی را پیشنهاد می کنید؟
قبل از پاسخ به این سواالت باید دید فلسفه و خاستگاه به وجود آمدن بانک ها چیست و 
بررسی شود که اصاًل بانک ها برای خدمت به فعاالن اقتصادی به وجود آمده اند یا اساسا 
این فعاالن اقتصادی اند که در خدمت بانک ها هســتند. در تمام دنیا قاعده بر این اســت 
که بانک ها برای ســرویس دادن به گر وه هایی هســتند که فعاالن اقتصادی در صدر این 
گروه ها قرار دارند. اما در کشور ما گاه عکس این قضیه احساس می شود که بانک ها انتظار 
دارند بنگاه های اقتصادی در خدمت آنان باشــند. در حوزه های تامین سرمایه در گردش 
بنگاه ها، تامین مســایل مالی پروژه ها، ایجاد تســهیالت نقل و انتقاالت پول، گشایش 
اعتبار اســنادی و سایر ابزارهای مختلف خدماتی هســتند که وظیفه بانک ها است تا به 
شکل مطلوبی به بنگاه  های اقتصادی ارائه کنند تا فعالیت های اقتصادیشان به نحو مناسبی 
صورت گیرد. اگر در کنار یک فعال اقتصادی یک بانک قوی وجود نداشــته باشــد، آن 
فعال در انجام پروژه های خود به نحو مطلــوب موفق نخواهد بود. اما این تفکر بعضا در 
کشــور ما وجود ندارد و شرکت ها همیشــه این نگرانی را دارند که هر لحظه ممکن است 
چتر حمایتی بانک ها از سرشان برداشته شود. وقتی که شرکت ها در تمام دنیا می خواهند 
معاملــه ای انجام دهند یا برای قــرارداد جایی می روند حتما چند بنکــر آنان را همراهی 
می کننــد چراکه تمامی این خدمات و تولیدات و ســرویس هایی که بنگاه های اقتصادی 
ارایه می کنند به موضوع ایجاد درآمد و پول و مســایل مالی ختم می شود. اگر این پروسه 
در کشــور ما درست طی مسیر کند آن گاه شرکت ها نسبت به حقوقی که در برابر بانک ها 
دارند و متقابال تعهداتی که به طور قانونی باید به بانک ها بدهند آگاهی خواهند داشت و 
دوطرف به درک متقابل از هم خواهند رســید. متاسفانه حتی قبل از تحریم ها هم سیستم 
بانکی آن طور كه باید و شــاید در خدمت بنگاه های اقتصادی نبوده و حمایت های الزم 
را نمی دیدیم. دلیل این امر این اســت که تقاضا برای پول در جامعه ما همیشه باال است 
و فزونــی تقاضا بر عرضه پول باعث شــده به جای اینکه بانک ها به دنبال شــرکت ها و 
مشــتریان برای ارایه سرویس باشند، شرکت ها پشت در بانک ها در انتظار دریافت این 
سرویس ها هستند. در دوره تحریم هم بدترین شــرایط وقتی ایجاد شد که بانک های ما 
تحریم شــدند. چون در مراودات اقتصادی یك بخــش از معامالت مربوط به جابجایی 

کاال یا سرویس است و بخش دیگر مربوط به جابجایی مابه ازای مالی آن کاال و سرویس 
خواهد بود. با ایجاد تحریم ها متاسفانه با مشکالت، هزینه ها و ریسک های مختلفی در ان 

بخش مواجه شدیم.

  آیا این مشــکالت و عدم درک درســت از فلســفه بانک ها به قوانین موجود 
برمی گردد؟ به عنوان مثال قوانینی مثل بند 16 و 17 قانون رفع موانع تولید برای 
بانک هایی که از پرداخت تسهیالت به شرکت ها امتناع کنند، تنبیهات سختی در 
نظر گرفته اســت. آیا قوانین موجود در صورت اجرا درست می تواند پاسخگو 

باشد؟ اصالح قوانین به نظر شما در برطرف کردن این مشکالت موثر است؟
تصور من این اســت که مشــکالتی که صنعت برق در مواجهه با بانک ها دارد به مراتب 
بیشــتر از صنایع دیگری مثل ساختمان، خودرو، سیمان و پتروشــیمی ،کشاورزی و ... 
است. دلیل این موضوع هم شــاید برگردد به مظلوم واقع شدن این صنعت یا اینکه خود 
این صنعت چندان تالشــی در این زمینه نکرده اســت. راهکار مشــخص در این زمینه 
حرکت به سوی بانک های تخصصی است.  بانک هایی مثل صنعت ومعدن، کشاورزی، 
مســکن و .. هر کدام در یک حوزه تخصصی فعالیت می کنند. به نظرم الزم است دست 
اندرکاران صنعت برق به ســمت ایجاد یک بانک تخصصــی مثل بانک انرژی بروند که 
به طور خاص در خدمت این بخش باشــد. بانکی که گردانندگان آن مشکالت و مسایل 
صنعت برق را بدانند و با زبان مشــترکی بتوانند تا حدودی در حل شدن مشکالت این 
صنعت گام بردارند. وگرنه قوانین و مقررات به طور کلی برای تمامی بخش های کشــور 
نوشته شــده است و به دلیل مشــکالت خاصی که در صنعت برق وجود دارد این طور به 
نظر می رســد که مشــکل از قوانین اســت در صورتی که در بخش های صنعتی دیگر به 
این حد با مشــکالت بانکی مواجه نیستیم و یكی از دالیل اصلی ناشی از تفاوت بنیادی 
این صنعت با سایر صنایع می باشــد چرا كه در صنعت برق بخش زیادی از فعالیت ها به 
موضوع اجرا و خدمات فنی و مهندســی تعلق دارد كه ایــن صنعت را از وضعیت صرفا 
تولیــد و ارائه محصول فراتر متجلی می كند. لذا نقــش آفرینان این بخش حتی در حوزه 
بانكداری نیز نیازمند آشــنایی و اشراف كامل به مسائل و مشكالت صنعت در موضوع 

تولید و پیمانكاری و اجرا می نماید.

  با توجه به اینکه تاســیس یک بانک تخصصی در حوزه صنعت برق به دفعات 
مطرح شده و سال هاست موردبحث قرار گرفته است، فکر می کنید دلیل اجرایی 
نشدن این موضوع چیســت؟ ایا حجم معامالت مالی این صنعت هنوز به حدی 

نیست که چنین بانکی برای این بخش تاسیس شود؟
خیر. دلیل اینکه تاکنون بانکی در این حوزه تاسیس نشده همان موضوع فشار تقاضا برای 
پول و متعاقبًا باال بودن تقاضا برای ایجاد بانک در کشــور ما اســت. در حال حاضر  به 
دنبال تقاضای باال برای پول، در بانک مرکزی تقاضاهای متعددی برای تاســیس بانک 
وجود دارد و هر گروهی در پی تاسیس بانک تخصصی برای خود است. اما بانک مرکزی 
باید مطمئن باشد که این گروه ها قادر به رسیدن به اهداف تعریف شده خود هستند و از آن 
مهم تر صالحیت و توانایی اداره این بانک را دارند. به هر حال زمانی که بانکی تاســیس 

تشکیل بانک تخصصی صنعت برق راهکاری برای تسریع روند بانکی 

گروه پارسیان میکاییل شریفی، مدیربازرگانی 
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می شود منافعش با منافع عمومی، حتی خارج از  حوزه تخصصی آن بانک گره می خورد و 
نیاز است تا افراد دارای صالحیت اداره آن را بعهده داشته باشند. 

  دلیل اینکه چنین مشــکالتی در تاســیس بانک تخصصی در صنعت برق در 
مقایسه با سایر صنایع بیشتر است چیست؟

به نظر من علی رغم منافع مشترک بسیار،  دوســتان ما در  بخش خصوصی صنعت برق 
همچنان از انســجام کافی برخوردار نیســتند. در صورت عدم  انسجام مناسب در میان 
نیروهای فعال در  یک صنعت صدای واحدی هم شــنیده نخواهد شــد و در این شرایط 
اگر تقاضایی هم مطرح شــود راه به جایی نخواهد برد.  این در حالی است که در صورت 
به وجود آمدن انســجام در متولیــان این صنعت و ثابت کــردن صالحیت خود مبنی بر 

توانایی اداره بانک، این صنعت حتی نسبت به صنایع دیگر اولی تر خواهد بود. 

  آیا می توان در شرایط فعلی که گویا این صنعت در تاسیس یک بانک تخصصی 
ناموفق اســت، در یکی از بانک های موجود به شــکل محسوس تر و با ظرفیت 
بیشتر وارد شد و به نوعی فعالیت آن بانک را مصادره به مطلوب کرد تا بیشتر در 

خدمت صنعت برق باشد؟
ببینید تصمیم گیرنده در مورد خطی مشــی بانک ها، شعب نیستند بلکه هیات مدیره آن 
بانک و قوانین و مقررات بانک مرکزی هستند و تا زمانی که اراده این هیات مدیره ها بر 
این نباشد که بانک خدمات خود را برای ارائه به صنعت برق هموار تر کند، افتتاح حساب 
در چند شعبه بی فایده خواهد بود. شما اگر همین حاال با مدیر اجرایی یک بانک در مورد 
صنایع حرف بزنید بســیار خود را مشــتاق نشــان می دهد و هدف خود را کمک به همه 
صنایع می داند. اما در عمل وقتی برای یک شرکت فعال در صنعت برق مشکلی به وجود 
بیاید، زبان مشــترکی بین مدیر بانک با مدیر آن شرکت وجود ندارد. بانک مشکالت و 
گرفتاری های این بخش را با صنایع دیگر مقایســه می کند غافل از اینكه به دالیل پیش 
گفته ماهیت این صنعت كه تركیبی از فعالیت های طراحــی، تولید، اجراء و... و حتی در 
بعضی اوقات  بهره برداری می باشــد و بدون اطالع دقیــق در مورد صنعت برق و بدون 
همکاری مناسب انتظار دارد مشکالت حل شــود. بانک ها در این موارد گزینشی عمل 

می کنند و اصوال خود را ملزم به حل مشکل نمی دانند.

  وقتی صحبت از انسجام بخشیدن می شــود به نظر می رسد نقش سندیکاها و 
تشکل ها برجسته می شود. به نظر شما ســندیکای صنعت برق چطور می تواند 

نقش انسجام بخشی در مواردی که خودتان اشاره کردید بر عهده داشته باشد؟
بــه نظر من ایجاد کمیته تخصصی مســایل مالی، پولی، بانکی می توانــد تا حدود زیادی  
برای احصای مشــکالت راهگشا باشد. به هر ترتیب کمک گرفتن از افراد متخصص در 
این حوزه ها و جمع شــدن این افراد در یك کمیته می تواند منجر به رسیدن به یک زبان 

مشترک شده  ضمن ارتقای انسجام  موجب تسریع در حل مشکالت شود.

  فرض کنیم بانک تخصصی در حوزه صنعت برق تاســیس شــود. وجه ممیزه 

این بانک با دیگر بانک ها چه خواهد بود؟ به طور مثال آیا سود تسهیالت کمتر 
خواهد بود و اگر کمتر است چگونه این کار انجام می شود؟

اساسا در بانک های تخصصی تمامی دست اندر کاران و گردانندگان از خود صنعت برق 
هستند و به خوبی از مشکالت این حوزه آگاهند. شخصی که در مورد بهره بانکی تصمیمی 
می گیرد خود به عنوان صنعتگر به این وام نیاز خواهد داشت بنابراین به ضرر آینده خود 
رفتار نمی کند. ضمن اینکه از طرفی این صنعتگر یک سهام دار بانک است و منافعش در 
بانک برایش مهم اســت. پس در این سیستم تصمیم گیرندگان یک طرفه به موضوع نگاه 
نمی کنند و هم مشکالت بانک و هم مشکالت شرکت ها را مدنظر قرار می دهند. تمامی 
فعالیت های بانک تخصصی برق به طور مشــخص در حوزه صنعت برق خواهد بود و از 
پرداخت تســهیالت متفرقه دیگری مثل وام ازدواج و خودرو و تسهیالت تكلیفی و ... 
باید معاف باشد تا تمامی فعالیت ها بر روی حوزه مختص به این صنعت متمرکز شود. در 
این صورت با حذف برخی کارمزد ها و کم شدن هزینه های اضافی قیمت تمام شده پول 
پایین می آید. ضمن اینکه شــرکت های فعال در صنعت بــرق از تعدد و تراکنش مالی و 
حجم گردش پول باالیی برخوردارند و اگر تمامی این شــرکت ها در یک بانک متمرکز 

شوند، مشکلی در زمینه تامین اعتبار نخواهند داشت. 
مهم تر از مقوله پرداخت تســهیالت، بحث خدمات جانبی مثل گشایش انواع اعتبارات 
اسنادی، ایجاد و استفاده از خطوط اعتباری بین المللی، صدور انواع ضمانت نامه ها و ... 
اســت. چنین بانکی می تواند ظرف چند ساعت LC  گشایش کند و به معامالت سرعت 
ببخشــد چون خود در صنعت برق فعال است می داند چه کاری را با سرعت انجام دهد و 

چه اقدام بانکی حیاتی تر است. 

  نظرتان در مورد همکاری ها با بانک های خارجی در شرایط پساتحریم چیست؟
 چنان که اشاره شد برای این کار ابتدا باید مشكالت زیر بنایی در رابطه با این بانک ها حل 
شود. به طور مثال چنانچه مساله سوییفت حل نشود، فرقی نمی کند که بانک های خارجی 
در ایران شعبه داشــته باشند یا خیر چون هیچ کدام از طرفین کاری از پیش نخواهند برد. 
متدهای بین المللی باید برگردد و دوباره مســتقر شوند تا بتوان در مورد موضوعات این 

چنینی برنامه ریزی کرد.
تا زمانی که نتوانیم پولی جابجا کنیم معامله ای هم در کار نخواهد بود. تا زمانی که سوییفت 
باز نشود و ارتباطات بین بانکی که در سال های گذشته از بین رفته و یا ضعیف شده دوباره 
بر قرار نشود، مشــکالت ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه برقراری مجدد این ارتباطات 
زمانبر خواهد بود. در سال های اخیر با سیستم های صرافی اقدام به انجام معامله  می شود 
که ضمن تحمیل هزینه های باالسری، ریسک ها و محدودیت های خاص خود را به همراه 
دارد و گروه شركت های پارسیان به واسطه بروز، وجود همین معضل ضرر و زیان زیادی 
را در این مدت متحمل شده است كه متاســفانه در اغلب مواقع كارفرمایان محترم حتی 
اجازه طرح موضوع را نمی دهند چه برسد به اینكه بخشــی از این ضرر و زیان را جبران 
نمایند. اما با باز شدن سوییفت این محدودیت ها معنا نخواهد داشت چرا که سوییفت پیام 

الکترونیکی مبادله پول است.
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  به عنوان یکی از فعاالن صنعت برق و اتوماسیون چه چالش هایی را با بانک ها 
داشته اید و چه راهکارهایی برای رفع این چالش ها به نظرتان می رسد؟

موضوع مشکالتی که شرکت ها در رابطه با بانک ها با آن مواجه اند فقط مختص به بخش 
اتوماســیون یا صنعت برق نیست بلکه تمامی شــرکت های خصوصی با این مشکالت 
دســت به گریبانند. در خصوص بانک ها، موارد و مشکالت بســیاری وجود دارد که در 
برخی موارد کامال تخصصی بوده و باید بحث شود. نمونه آن موضوع ال  سی های ریالی یا 
اعتبارات اسنادی ریالی است که هنوز در کشور ما جا نیافتاده است. به همین سبب است 
که حتی وقتی پیمانکاران تعهدات خود را در قبال بخش دولتی انجام می دهند، پول خود 
را دریافت نمی کنند و در برابر بانک ها نیز به مشــکل بر می خورند. این در حالی است که 
این مشکل سال ها است در کشورهای دیگر با بهره گیری از امکاناتی مانند LC به سادگی 
حل شده است. یا در موضوع ارتباط ما می بینیم که در حال حاضر ارتباط شبکه بانکی با 
بانک های خارجی قطع اســت و بانک ها تنها با خودشــان ارتباط دارند به هر حال وقتی 
صحبت از حل مشکالت در رابطه با بانک ها می کنیم باید با توجه به شرایط امروز کشور 

و ساختار بانکی موجود صحبت کنیم. 

  آیا در شــرایط پســاتحریم افقی از برقراری این ارتباطات حل بخشــی از 
مشکالت بانکی پیش رو می بینید؟ 

در خصوص  بخشــی از این امر همان طور که قبل از تحریم ها سیســتم سوییفت برقرار 
بود، بعد از برطرف شــده تحریم ها نیز می توان با اســتفاده از این سیستم به اقصی نقاط 
دنیا پول حواله کرد و به این ترتیب مشــکالتی که در رابطه بــاLC  های خارجی وجود 
داشت تا حدودی برطرف می شود. به عبارتی شرکت داخلی می تواند با ارایه تضمین هایی 
به بانــک داخلی از آن اعتبار بگیرد و بانک داخلی پول بانــک کارگزار خارجی را بدون 
اینکه شرکت پولی بدهد پرداخت می کند. این تضمین ها شامل امالک، زمین شرکت و ... 

می شوند و عمال پولی بابتLC به بانک داده نمی شود. 
در حقیقت با رفع تحریم ها و اســتفاده از امکاناتی کهLC ها فراهم می آورند الزم نیست 
شــرکت ها ســرمایه خود را درگیر کنند و برای مثال قادر خواهند بود مواد اولیه را بدون 
پرداخت پول خریداری کنند، محصــول را تولید کنند و پس از فروش، هزینه مواد اولیه 
را بپردازند. در ایــن روش بانک های خارجی و داخلی با هم در ارتباط اند و شــرکت ها 

فقط با بانک های کشور خودشان از نظر مالی ارتباط دارند و همین قضیه باعث می شود 
تا معامالت صریح و شفاف باشند و شرکت های دو طرف نگران کالهبرداری نباشند.

 اما در شــرایط تحریم شــاهدیم که به علت عدم وجود این امکانــات کالهبرداری ها و 
دزدی های کالنی صورت گرفته اســت چون بحث ضمانت در میان نیست و شرکت ها 
مســتقیما پول نقد را به واســطه ها می پردازند که این خود زمینه سواستفاده واسطه ها را 

فراهم می  آورد.

  فکر می کنید در این شــرایط راهکار چیست؟ دولت، بانک ها و یا شرکت های 
ایرانی چه کاری باید انجام دهند که با مشکالت پیش رو اندکی وضع بهتر شود و 

منافع این شرکت ها تا حدودی تضمین شود؟
ببینیــد بانک ذاتا یک ارگان انتفاعی اســت. یعنی نباید هیچ گاه از بانک انتظار داشــت 
که رفتار غیر مالی و غیرســودآور انجام دهد. بانک بابت هر خدماتی که ارایه می دهد از 
مشتری کارمزد می گیرد که البته در تمام دنیا هم به همین شکل است. اما نکته ای که در این 
شرایط می تواند به شرکت های خصوصی کمک کند، همان بانک های تخصصی است که 
در حال حاضر هم وجود دارد؛ مثل بانک صنعت و معدن که کامال تخصصی است و برای 
حمایت از صنعت تاســیس شده اســت و افراد دیگر در آن صاحب حساب نیستند. این 
نوع بانک ها باید تقویت شــوند و این وظیفه دولت است که راه های تقویت این بانک ها 
را تدوین و اجرایی کند. باید ســاختارهای الزم برای عملیات های بانکی مربوط به این 
بانک های تخصصی به وجود آید. مثال شما ببینید برای تایید ضمانت های شرکت ها االن 
پروسه های بسیار پیچیده و طاقت فرسایی وجود دارد. به طوریکه در بحث باز شدن LC ها 
و حتی برای صادرات هم با مشکل مواجه ایم. بانک هایی مثل صنعت معدن باید در یک 
زیر ساخت و ارتباطات مناســب بتوانند ارایه خدمات کنند. در حال حاضر شرکت های 
ترکیه ای به راحتــی می توانند از بانک هایشــان ضمانت نامه و ضمانــت نامه بگیرند و 
مناقصات بین المللی شرکت کنند اما در ایران حتی شرکت های بزرگی که ذاتا صادراتی 
هستند در این زمینه ها با مشکل مواجه اند. چون سیستم بانکی ما خیلی سیستم تولیدی، 
صادراتی و کاری ما را قبول ندارد و اگر نگوییم یک سیســتم داللی دارد، می توان گفت 

بانک های ایرانی ذاتا تجاری و بازرگانی اند. 

سپرده گذاری جمعی شرکت های عضو، روزنه حل بخشی از مشکالت بانکی

موسی احمدیان،  مدیرعامل شرکت رانین فرایندگستر
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  این مشکل به سیستم تولیدی ما ربط دارد یا باید نظام بانکی را به سمتی سوق 
داد که از وادی بازرگانی به سمت تولیدی برود و مسئولیت خود را در قبال بخش 

تولید انجام دهد؟
این موارد به هم وابسته هستند و نمی توان گفت دقیقا کدام طرف ماجرا عامل مشکل ساز 
است. تولید در ایران بسیار پیچیده و گران است. حتی تولید وسایل ساده هم بسیار برای 

تولید کننده گران تمام می شود.

  آیا بخشی از این امر حاصل بهره های باالی بانکی بر نیست؟
بهره های باالی بانکی متناســب با تورم است. همان طور که در اروپا تورم پایین و به تبع 
آن بهره بانکی پایین اســت. بنابراین نمی توان این قضیه را پای بهره ها گذاشت. واقعیت 
این است که سیستم تولید و سیستم بانکی مانند یک مجموعه عمل می کنند. یک انسان 
نمی تواند دست های بزرگ داشته باشــد اما پاهایش خیلی کوچک باشند. این مجموعه 
باید با هم دیده شود و هماهنگ شود. در کشور های دیگر هم وضع به همین منوال است. 
ترکیه 20 ســال پیش دارای تورم چند هزار درصدی بود که باعث شد چند صفر از پول 
ملی خود کم کنند. به نظر من این مشکالت بیشتر از اینکه به دولت یا نهاد خاصی مرتبط 
باشــد یک مساله اجتماعی است. ما باید بخواهیم که به سمت تولید و بدست آوردن پول 

حرکت کنیم.

  جناب مهندس با این وصف راهکار پیشــنهادی شما برای برون رفت صنعت 
برق از مشــکالت بانکی موجود چیست و جایگاه سندیکا را در این راهکار چه 

می دانید؟ 
به نظر من به رغم مشــکالت موجود در مورد اقتصاد کالن، همچنان مســایلی با شیب 
یک درصدی به نفع ما وجود دارند که می توان برای بهبود شرایط از آن بهره برد. هرچند 
بانک های ما همه بــه نوعی به دولت وابســته اند اما در میان همیــن بانک های دولتی و 
خصوصی می توان از امکاناتی بهره برد که قانونی اســت اما بستگی به نحوه استفاده از آن 
متفاوت است. مثال بانکی شاید تنها با یک سفته به شما وام بدهد اما بانک دیگر که آن هم 
مانند قبلی به بانک مرکزی متصل است و از قانون مشترکی بهره می برد، از شما عالوه بر 

سفته دو ضامن و ملک و ... طلب می کند.
از همین رو حدود سه سال پیش پیشــنهادی از جانب یک بانک خصوصی با سندیکای 
صنعت برق مطرح شد مبنی بر آنکه شــرکت های عضو در سیستم بانکداری شرکتی آن 
بانک مشارکت کند تا از این طریق ضمن استفاده از تسهیالت آن بانک موجب ارتقای 
گردش مالی بانک شوند. اما متاسفانه آن قضیه عقیم ماند و به منفعت های قابل توجهی که 

در پس آن نهفته بود توجه نشد. 

در توضیــح این امر باید اضافــه کنم در حالت عادی اگر یک شــرکت کوچک تقاضای 
دریافت ضمانت نامه بانکی داشــته باشــد و وارد مناقصه شــود طبیعتا با مشکل مواجه 
می شود و از توان این شرکت خارج است که ضمانت های سنگین را فراهم کند. اما فرض 
بفرمایید اگر حدود 500 شــرکت بزرگ و کوچکی که عضو ســندیکا هستند با آن بانک 
خاص، وارد همکاری می شــدند و سازوکاری فراهم باشــد که مثال دو تا از شرکت های 
بزرگ ســندیکا ضمانت آن شــرکت کوچک را بکنند، این شــرکت کوچک می تواند از 
یک امکان مالی بزرگتر اســتفاده کند. خصوصا این مورد در بانک هایی که شعب زیادی 
ندارند و سرمایه هایشــان کوچک اســت صدق می کند و این پیشنهادها برایشان جذاب 
اســت. چنین اقدامات و راهکارهایی به منزله همان شیب یک درصد است که با توجه به 
وضع موجود می تواند شــرایط را ولو به مقدار کم  بهتر کند. بنابراین سندیکا می تواند به 
شرکت های عضو خود پیشنهاد کند که همگی در این بانک های کوچک حساب باز کنند و 
از شرکت های بزرگ بخواهد تا نقش برادر بزرگتر این شرکت های کوچک را بازی کنند 
تا آن ها حداقل در دریافت تسهیالت و ضمانت هایی که قانون مشخص کرده است کمتر 

دچار مشکل شوند. 

  فکر می کنید شرکت های بزرگ تا چه میزان با این پیشهاد همراهی خواهند کرد 
و سازوکارهای تشویقی جلب مشارکت آنان چیست؟

هر شــرکت بزرگی قطعا در چند بانک حســاب دارد و برایش چندان فرقی نمی کند که 
این حســاب ها در کدام بانک ها باشد. اگر این شرکت بخواهد در بانک جدید حساب باز 
کند مشــکلی برایش پیش نخواهد آمد. به نظرم باید کمی مثبت تر به قضیه نگاه کرد. به 
هر حال افرادی که در ســندیکا عضو هستند باید به نحوی با هم قرابت و همکاری داشته 
باشند. شــما وقتی ببینید همکارتان یا همکالستان در جاده پنچر کرده و احتیاج به کمک 
دارد، به هرحال برای کمک به او اقدام می کنید. به نظرم مفهوم سندیکا نیز همین است که 

شرکت ها تمایل دارند به هم نزدیک شوند و در غیر این صورت عضو سندیکا نمی شدند.
 از طرفی پیشــنهادی هم که مطرح شــده خیلی غیر منطقی یا غیر قابل اجرا نیســت. از 
شــرکت بزرگی با ده ها میلیارد گردش مالی خواسته می شــود که عالوه بر 2 یا 3 حساب 
بانکی که دارد یک حساب چهارمی هم در یک بانک کوچک باز کند تا شرکت های دیگر 
بتوانند بر اساس وزنه این شــرکت بزرگ، خود را به پیش ببرند. نمونه موفق اقداماتی از 
این دست در مورد بیمه تکمیلی است که در سال های اخیر سندیکا توانسته به خوبی آن را 
اجرا کند به طوریکه بخش قابل توجهی از شرکت های عضو خود را در طی قراردادی بیمه 
تکمیلی کرده است. در این مورد چون افراد بیمه شونده در یک مجموعه با تعداد باال قرا 
می گیرند، برای شرکت های بیمه ای جذاب است که با ارایه خدمات بیشتر این قرار داد را 
به خود جذب کنند و در آخر شرکت های عضو از این فضای رقابتی سود می برند. این کار 

در مورد بحث بانک ها هم قابل اجرا است. 
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  به نظر شــما با ورود بانک های خارجی چقدر امکان دریافت تسهیالت برای 
صنعت برق وجود دارد و پیش بینی شما در این مورد چیست؟

به نظر می آید با توجه به روند جلســاتی که در حال حاضر در حال برگزاری است و با نیم 
نگاهی به پیش نویس موافقت ها، شرکت های سندیکای برق در حال  مغفول واقع شدن 
و بیرون شدن از میدان هستند. شــما ببینید االن مجموعه ماروبنی به همراه با تیم ژاپنی 
2000 مگاوات توافق نیروگاهی امضا می کند و هیچ شــرکت ایرانی را بازی نمی دهد و 
در واقع شــرکت های ایرانی تمام امیدشان به آن 25 درصدی اســت که در قراردادهای 
EPCF قرار است سهم شرکت های داخلی شود که در واقع آن هم در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. مسایل بانکی که شما می فرمایید در زمره مسایل بعدی است که بعد از تعریف شدن 
پروژه ها و درگیر شدن شرکت های ایرانی در آن سهم 25 درصد، نیاز به چنین تسهیالتی 
پیدا می کنند. اما در حال حاضر همان قسمت اول در هاله ای از ابهام است و به همین خاطر 
شرکت ها درخواستی به بانک ها برای دریافت تسهیالت ندارند و اگر هم دارند به دنبال 
صاف کردن دیون خود هستند و در پی منتقل کردن دیون خود از حالت پراکنده به بانک 

هستند. 

  یکی از گالیه هایی که از طرف صنعت برق به بانک ها وجود دارد بهره های باال 
است که در مقایسه با رقبای عربستانی و ترکیه ای بهره های باالیی می پردازند و 
این خود قیمت تمام شده داخلی را باال برده و شرایط رقابتی را سخت می کند. به 
نظرتان راهکار حل این معضل چیست؟ شما به عنوان یک صنعتگر پیشنهادتان 

چیست؟
کاری که بســیاری از کشــورهای دنیا بدان مبادرت می کنند این است که به دسته بندی 
وام های مختلــف می پردازند. به طوریکه وام های تولیدی، وام های ســرمایه گذاری و ... 
بهره های مختلفی دارند. در کشور ما هم این اتفاق افتاده اما چون چارچوب های این وام ها 
مشخص نیست، امکان سو استفاده به وجود آمده است. به طور مثال یک شرکت تولیدی 
از دریافت وام تولیدی عاجز اســت اما یک شرکت ســرمایه گذار می تواند وام تولیدی 
دریافت کند. دلیل این امر آن است که تضامینی که از شرکت تولیدکننده خواسته می شود 
همان تضامینی است که به طور یکسان مثال از یک شرکت بازرگانی درخواست می کنند. 
اینجا است که مشکل به وجود می آید چون شرکت تولیدی دارای سرمایه در تولید است و 

شاید توان فراهم آوردن تضمین های مورد نظر را نداشته باشد.

  فکر می کنید با توجه به شــرایط پساتحریم و امکان ارایه شدن LC های ارزی، 
این مساله قابل حل است؟ 

بله یکی از امیدهای ما هم در همین امر است. چون ما پیش از بروز تحریم امکان بهره گیری 
از LC هــای مدت دار را داشــتیم و با طرف های خارجی هم این مذاکــرات را انجام داده 
بودیم. LC های مدت دار دست ما را برای دریافت کاالی پروژه باز می کرد تا پروژه های 
خود را بدین طریق به انجام برســانیم و بعد پرداخت کنیم. نرخ های بهره نیز بسیار پایین 
بود به طوریکه از ژاپن با نــرخ  بهره 1.25 درصد ســالیانه LC را به بانک ها می دادیم و 
با تاخیر یک ساله و با نرخ مورد اشــاره اقدام به بازپرداخت می کردیم. اگر شرایط ارزی 
دارای ثبات باشد این نوع بهره ها برای تولیدکنندگان بسیار شیرین و سودآور بوده است 

که امیدواریم آن شرایط طالیی باز گردد.

  فکر می کنید تشکل ها خصوصا سندیکا چقدر می تواند تاثیر مثبت داشته باشد 
و چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟

خیلی زیاد. تشــکل ها در واقع زبان جمعی بخش خصوصی هستند. جمله ای از برتولت 
برشت با این مضمون نقل است که مشکالتی که در جامعه می بینید مشکالت اجتماعی 
نیستند بلکه مشکالت سیاسی هستند که نمود اجتماعی دارند. گروه هایی که در سندیکا 
جمع شــدند در حال حاضر خیلی خوب عمل می کنند و اگر سندیکا بتواند در فدراسیون 
جایگاه محکمی برای خود ایجاد کند در آینده نزدیک ما وضعیت خوبی خواهیم داشت. 
سندیکا می تواند حقوق شــرکت ها را در فدراسیون دنبال کند چراکه فکر می کنم یکی از 
موقعیت هایی که حرف تشکل هایی مثل سندیکا خریدار دارد، در قالب فدراسیون است و 

به این ترتیب خیلی موثر می تواند به شرکت ها کمک کند.

  و فکر می کنید ورود به فدراسیون یا در واقع به فدراسیون تبدیل شدن سندیکا 
در تاثیر گذاری بر روی سیستم بانکی خواهد افزود؟

قطعــا همین طور خواهد بود. همین االن بازخورد نقش هایی که ســندیکا در بخشــی از 
صندوق ها ایفا کرده به شــکل پررنگ نمود دارد و من امیدوارم این نقش وقتی در قالب 

فدراسیون ایفا می شود، نتایجی به مراتب بزرگتر به دنبال داشته باشد.

ارایه هدفمند تسهیالت بانکی با تفکیک شرایط تولیدکنندگان از شرکت های تجاری

همایون رشیدی،  مدیرعامل شرکت مهندسی پارین کنترل
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  لطفا در مورد چالش هایی که بخش خصوصی صنعت برق علی الخصوص در 
حوزه فعالیتی خودتان در مواجه با بانک ها رو برو است توضیح دهید .

به نظرمن امور بانکی به عنوان خونی هســتند که باید برای پیشرفت کار در رگ های 
پیمانکاران جاری شــوند. با توجه به مشکالتی که برای انجام پروژه  ها در کشور ما در 
خصوص تامین نقدینگــی وجود دارد، تنها راه اجرای پروژه ها این اســت که بانک ها 
نقدینگــی الزم را فراهم آورند. منتهی در این مقوله چندین مشــکل وجود دارد. یکی 
اینکه باتوجه به حجم کمی که در دو ســال اخیر انجام شــده، بانک ها در اعتبار سنجی 
پیمانکاران دچار مشــکل هســتند. به این معنا که پارامترها و مولفه هایی مانند میزان 
فروش و نســبت های خاص مالی که بانک ها برای ارزیابی شــرکت های پیمانکاری 
در نظر می گیرد، از دســت پیمانکاران خارج شــده اســت. بنابرایــن بانک ها رغبتی 
برای ســرمایه گذاری در بخش پیمانکاری ندارند. به عنوان مثال شــرکت ها در ارایه 
ضمانت نامه ها به بانک مشکل دارند و بانک با کوچک ترین مشکلی حاشیه سود خود را 
بر می دارد و ضمانت را ضبط می کند. در مورد مناقصات خارجی وضع اسنفاک تر است 
زیرا مــا در بانک های داخلی با اعتباری که داریــم می توانیم با درصد کمی به صورت 
دپوزیت، ضمانت نامه های شــرکت در مناقصه ها، حســن انجام کار و ضمانت پیش 
پرداخت را فراهم کنیم. اما با توجه به اینکه ســوییفت در خارج از کشــور بسته است 
امکان چنین کاری وجــود ندارد. به طوریکه یا باید در مقصد شــرکت ثبت کنیم و در 
آنجا فعالیت کنیم در غیر این صورت کل مبلغ ضمانت نامه را باید به صورت ودیعه یا 

دپوزیت کنیم و این به شدت مشکل ساز شده است. 

  آیا با توجه به دورنمای شرایط پســاتحریم امکان رسیدن به دوران پیش از 
تحریم در امور مبادالت بانکی وجود دارد؟ شــرایطی که در آن شــرکت ها با 
  LC ضمانت های اندک و ســود بســیار پایین با بانک های خارجی به صورت

همکاری می کردند.
من فکر می کنم امکان رســیدن به آن شرایط وجود داشته باشــد اما این فرآیند زمانبر 
خواهد بود و حد اقل 6 الی 7 ماه بعد از باز شــدن ســوییفت ها که بانک های خارجی 
فرصت اعتبار ســنجی دوباره ما را داشته باشــند، طول خواهد کشید. من امیدوارم که 

این اتفاق بیافتد.

  در راستای تحقق این ارتباطات دولت باید چه راهکاری اتخاذ کند؟
صندوق توســعه صادرت باید همانند قبل در کشــورهایی که اعتبــار از طریق ایران 
برای پروژه ها تامین می شــود و پروژه ها فاینانس می شــود ، خدمات فنی مهندسی را 
آسان کند تا بتوان در کشورهای هدف با رقم اندکی ضمانت نامه گرفت تا بدین ترتیب 
فرایند صادرات تسهیل شود. همچنین بانک ها باید نقدینگی کافی به صورت وام و با 
بهره های کم دراختیار پیمانکاران و صنعتگران قرار دهند تا کارها پیشرفت رو به جلو 

داشته باشد و برگشت پول با بهره های کم صورت گیرد.

  جناب مهندس مطابق بــا بند 16 و 17 قانون رفع موانــع تولید، بانک ها در 
صورت عدم پرداخت تســهیالت الزم با مجازات های نسبتا سنگینی مواجه 
می شوند؛ به نظر شــما چقدر این قوانین تا به امروز که چند ماهی از ابالغ آن 
گذشته اجرایی شــده و نقش بخش خصوصی در اجرای بیشتر آن چگونه می 

تواند باشد؟
به هرحال فشــاری که بر صنعتگران و تولیدکنندگان وجود دارد به هیچ وجه بر روی 
بانک ها نیســت و بانک ها از این موارد طفره می روند و این بندها را برای خودشــان 
الزم االجرا نمی دانند. باید سیستم بانک مرکزی و دولت و نیز اتاق بازرگانی و بخش 
خصوصی در این مقوله بسیار فعال شوند و برای بانک ها ضمانت اجرایی ایجاد کنند. 
به هر حال من تا به حال نشنیدم که بانکی را به خاطر عدم پرداخت تسهیالت مطابق با 

آن بند ها جریمه کنند و برای خود ما هم مواردی از این دست اتفاق افتاده است.

  به نقش اتــاق بازرگانی اشــاره کردید، فکــر می کنید به طــور کلی نقش 
تشــکل های خصوصی مثل اتاق بازرگانی یا ســندیکای برق در ملزم کردن 

بانک ها به رعایت موارد قانونی چیست؟ در مورد بانک های خارجی چطور؟
ببینید ما برای بهبود فضای کسب کار با مشکل کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه مشکل 
از اجرایی نشدن یا سلیقه ای اجرا شدن این قوانین شروع می شود. اتاق و سندیکای به 
طور عام و خاص در صنعت برق به عنوان بــازوی توانای بخش خصوصی می توانند 
به دولت نزدیک شــوند و بخش خصوصی را از این حالت تشتتی که به آن دچار شده 
به ســمت خرد جمعی و ارایه راهکارهای مناسب برای افزایش سطح ضمانت اجرایی 

بندهای قانونی به دولت و مجلس سوق دهند. 

بخش خصوصی و بانک هایی که پاسخگوی قانون نیستند

اکبرهوشیار،  مدیرعامل شرکت  ترانس پست پارس
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  از نظر شــما با توجه به تجربه خود در مقام یک تولیــد کننده صنعت برق چه 
چالش ها و مشکالتی در  رابطه  صنعت برق با بانک ها وجود  دارد؟  

معضالت سیستم بانکی تنها مربوط به صنعت برق نیست؛ بلکه مساله ای جامع در نظام 
اقتصادی کشور است.  اساسا  این گونه نیست که اگر حیطه صنعت برق مشکالت خود با 
بانک ها را بگوید، چیزی حل شــود. چون در مورد بانک ها،  بخش های دیگری از کشور 
نیز تصمیم گیر و تاثیرگذار هستند. مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بخش های دیگر 

صنعت و   ... .  
پس در رابطه با مشــکالت صنعت  برق با بانک ها صحبت زیادی نمی توان کرد؛ چرا که 
جزیی از یک کل است. مشکالتی را  که کشاورزی، بازرگانی و صنایع با بانک ها دارند، ما 
هم داریم. طی سال های اخیر منابع بانک ها کارشناسی نشده در اختیار  عده ای قرار گرفته 
و آن ها این منابع را محدود کرده اند. یک سری اشتباه های مدیریتی در سیستم بانکی بوده 
که طی 10  الی 20 ســال اخیر باعث ضرر و زیان به کشور شده است. درنتیجه با ضعیف 
شدن سیستم بانکی، بالطبع صنعت برق هم  مثل شاخه های دیگر اقتصاد دچار محدودیت 
شده و به منابعی که نیاز دارد دسترسی ندارد. این یکی از مشکالت پیچیده  کشور است و 

ما فقط جزیی از آن هستیم. 

    به نظر شما ریشه این مشکل در کجاست و مطالبات معوقه بخش خصوصی از 
دولت چه نقشی در آن  دارد؟  

این مطلب بیشــتر به صنعت برق مربوط می شــود. چراکه صنعت برق بیشتر از صنایع 
دیگر از عدم پرداخت مطالباتش زیان  دیده اســت. اما این امــر بیش از آنکه به عملکرد 
بانک هامربوط باشد تحت تاثیر مطالبات معوقه از وزارت نیرو است.  البته  وزارت نیرو 
هم از آن سو بسیاری هزینه های متعاقب پرداخت یارانه ها را بر عهده دارد که عمال هیچ 
منطق اقتصادی نداشته و  مشکالت مدیریتی سبب ساز آن شده است. همچنین نرخ برق 
که کمتر از قیمت تمام شده آن است نشانگر ویرانگر بودن  این یارانه ها است و عالوه بر 
اینکه وزارت نیرو را درگیر کرده، به تبع آن به کســانی هم که با وزارت نیرو کار می کنند 
لطمه  می زند و عده ای را هم نابود کرده اســت.  این در حالی اســت که اگر این شــرایط 
بخواهــد ادامه پیدا کند، دیگر بخش هــای  صنعت برق هم به تدریج نابود خواهند شــد. 

بنابراین در اولین گام  نیاز به یک بازنگری اساسی در نرخ برق وجود دارد.  
به این منظور هم کافی است دقت شود که مردم برخی از هزینه ها را به راحتی چندین برابر 

پول برق پرداخت می کنند.  برای مثال هزینــه موبایل هر خانواده ای چند برابر پول برق 
آن ها است؛ درصورتی که موبایل اکثرا صرف صحبتهای دوستانه  و پیش پا افتاده می شود؛ 
درحالی که  انرژی رسانی برق مصارف بســیار مهم و حیاتی مثل روشنایی و گرمایش و 
... را دارا  اســت و باید به همان میزان نیز با ارزش تر تلقی شــود و به دنبال  ارائه خدمات 

مجانی نباشیم.  
به منظور اصــالح این امر دولت و مجلــس و مردم باید یاری کنند تــا قیمت ها واقعی 
شود و از بار کمرشــکن و ناعادالنه  یارانه های بخش انرژی برق که به عهده وزارت نیرو 

گذاشته اند کاسته شود. 

    درشــرایط پســاتحریم با توجه به نرخ های بهره 20 الی30 درصدی در مقابل 
نرخ بهره پایینی که رقبایی  مثل ترکیــه از آن برخوردارند چه آیندهای را برای 

تولیدکنندگان داخلی صنعت برق متصورید؟
البته این نرخ باالتر بهره برای تولید کنندگان ایرانی موضوع جدیدی نیســت و همیشــه 
کاالی خارجی، چه چین باشــد و چه  اروپا، نرخ پرداختی بهره بانکی شــان تقریبا به طور 
یکســان در حــدود 3 الی 5 درصد بوده اســت.  این امر خود نشــان دهنده آن  اســت که 
متاسفانه در این زمینه هیچ حمایت جدیی از تولید داخلی نشده است. درحالی که این کار 
را می توانند با افزایش  تعرفه های گمرکی، با اعطــای امتیازات خاصی به تولید داخل در 
مناقصات و ... برتری و ارزش افزوده ای برای شرکت های  داخلی قائل شوند که مثال با 10 

درصد افزایش قیمت هم شرکت داخلی بتواند نقش تعیین کننده ای در بازار داشته باشد. 

  آیا با لغو تحریم ها و امکان گشــایش  LC  خارجی  امیــدی در بهبود وضعیت 
مراودات بانکی بخش  خصوصی می بینید؟  

لغو تحریم ها سبب روان سازی هایی در کار سیستم بانکی و سیستم انتقال پول خواهد شد 
و از این لحاظ می تواند کمک  کننده باشد.  

  از منظر شما ســندیکا و به طور کلی تشــکل های بخش خصوصی  در تعیین 
شرایط بانکی پس از تحریم  ها چه نقشی را می توانند بر عهده داشته باشند؟

مهم ترین نقش ســندیکا در این خصوص اطالع رســانی به بخش خصوصی و اســتفاده 
از توان کارشناســی خود برای هدایت و  راهنمایی بخش دولتی در شناســایی صحیح از 

شرایط روز بازار و صنعت برق است.  

قیمت نازل برق، سرنخ رشته بلند مشکالت بانکی این صنعت

جمشید بردبار؛ مدیرعامل شرکت الکترونیک افزار آزما

  پرونده: تولید و چالش های بانکی
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مساله ای جدید به ابعاد کل صنعت برق کشور

واگذاری بلوکی 312 پست فشار قوی
و  نداشت  وسعت  بدین  ابعادی  شاید  ابتدا  در 
آنچنان نگرانی را بر نمی انگیخت. اما امروز طرح 
بلوکی 213 پست فشار قوی و  تعداد کثیری از 
پست های انتقال هر طرف که در محافل صنعت 
برق سربگردانیم، بنا به وضعیت خاص کم کاری 
و رکود  موجود در این صنعت، به دغدغه اصلی 
و روز فعاالن این عرصه بدل شده است، تا آنجا 
این  از  شرکت های  به نظر می آید هیچ یک  که 
حوزه را گریزی از اندیشیدن به راه چاره ای برای 
تعدیل اثرات بعضا آسیب زا و تقویت نقاط مثبت 

این طرح  نیست. 
خواند،  خواهید  ادامه  در  آنچه  اساس  همین  بر 
حاصل تالش حرکت جمعی و خودجوش جمعی 
از شرکت های عضو سندیکای  صنعت برق ایران 
در جهت اطالع رسانی و بررسی کارشناسانه این 

موضوع بوده است. 
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اعضای هیات رییسه کمیته پست سندیکای صنعت برق ابعاد جدیدترین مناقصه خرید تجهیزات پست های برق را بررسی کردند

اعضای هیات رییسه کمیته سازندگان پست های فشار 
قوی، طی میزگــردی که در روزنامــه فرصت امروز 
منتشر شــده بود، به بررســی ابعاد و اثرات برگزاری 
مناقصه 312 پست فوق توزیع، توسط برق منطقه ای 

تهران پرداختند که مشروح متن آن را ذیال می خوانید:

قرار اســت تجهیزات مورد نیاز برای احداث 312 دســتگاه 
پســت فوق توزیع برق، از طریق مناقصه ای که شرکت برق 
منطقه ای تهران برگزار می کند، خریداری شــود. بر اســاس 
اطالعات درج شــده در مناقصه،ترجیحا 100 درصد اعتبار 
خرید تجهیزات این پســت ها از طریق منابع خارجی تامین 
خواهد شد. اعضای هیات رییسه کمیته پست های فشار قوی 
ســندیکای صنعت برق بر این باورند که ابهامات زیادی در 
شرایط مناقصه وجود دارد که باید از سوی دولت شفاف سازی 
شود. زیرا بر اســاس اطالعات فعلی، نگرانی های زیادی در 
زمینه حذف شرکت های کوچک و متوسط پست ساز ایجاد 

شده است.
بهروز ســلطان زاده رییس کمیته سازندگان پست های فشار 
قوی ســندیکای صنعت برق به فرصت امــروز می گوید: در 
حال حاضر به عنوان پیمانکاران ســازنده پست های برق از 
فاکتورهای تعیین کننده برنده مناقصه اطالعی نداریم. البته 
این مناقصه در حال حاضر در حد فراخوان اســت اما اطالع 
از جزییات مناقصه و عواملی که منجر به برنده شدن اشخاص 

می شود، برای ما مهم است.
وی ادامه می دهد: باید بدانیم تامین کننده فاینانس چه توقعی 
از دولت ایــران دارد. پول را با چه شــرایطی برای پروژه ها 
تامین می کند و چند درصد تجهیزات آن قرار است از خارج 
وارد شود. یا اینکه وزارت نیرو چقدر حق دارد تجهیزات را از 

منابع دیگر خریداری کند.
سلطان زاده تاکید می کند: باید بدانیم که اگر کشوری پست ها 
را با بهره فاینانس کمتر بسازد اما تمام تجهیزات را از خارج 
وارد کند، نســبت به رقیبــی که با قیمت بیشــتر و بهره پول 
بیشــتر، 50 درصد تجهیزات مورد نیاز خود را از تولیدکننده 

داخلی تامین کند، چگونه مورد سنجش قرار می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه سئواالت بی شــمار دیگری در زمینه 
مناقصه برق منطقه ای تهران وجود دارد، می گوید: اگر تامین 

کننده اعتباری )فاینانســور( وجود داشــته باشــد که با بهره 
بین المللی به ایــران پول قرض دهد و دولــت ایران تصمیم 
بگیرد که این اعتبار چگونه هزینه شــود، بهترین اتفاق برای 

صنعت برق رخ خواهد داد.
رییس کمیته پست سندیکای صنعت برق تاکید می کند: نحوه 
برخورد و شرایط تامین کننده اعتبار، برای اجرای پروژه ها از 
این نظر اهمیت دارد که بر وضعیت ایجاد اشــتغال در کشور 

تاثیر مستقیم خواهد داشت.

خرید تجهیزاتی که در انبار از رده خارج می شــوند و یا 
گارانتی آنها از بین میرود 

تنها دغدغه اعضای ســندیکای برق از دســت رفت کســب 
و کارشان نیســت. آنها نســبت به منافع ملی هم حساسیت 
دارند. امیر حســین طاهرزاده، نایب رییس کمیته پست های 
فشار قوی سندیکای صنعت برق در گفتگو با فرصت امروز 
می گوید: مناقصه ای که برق منطقه ای تهران به منظور تامین 
نیازهای کل کشــور و به نمایندگی از وزارت نیرو بصورت 
PF برگزار می کند، 20 تا 25 درصد ظرفیت پست های فوق 
توزیــع 132 و 63 کیلو ولت قابل بهره برداری  وزارت نیرو 
در کشور است. البته متعاقبا در مناقصه دیگری نیز تجهیزات 
احداث 86 دستگاه پســت انتقال 230 و 400 کیلوولت هم 

خریداری خواهد شد.
وی ادامــه می دهــد: بر اســاس آمارهــای موجــود، در 15 
ســال گذشــته، در بخش پســت های انتقــال 230 و 400 
کیلوولت،تقریبا برابر همین میزان )86 دستگاه( پست کامل 

بهره برداری شده است.
وی اضافه می کند: آیا رویکرد دولت در برگزاری این مناقصه 
انتقال تکنولوژی های به روز و کارآمد در کنار توسعه صنعت 
برق است-مانند آنچه 20 ســال پیش در کشور انجام شد- 
یا اینکه فقط قصد دارند نیازهای توســعه ای صنعت برق را 

مرتفع کند؟
نایب رییس کمیته پســت های فشار قوی سندیکای صنعت 
برق می گوید: قطعــا تامین کننده مالــی خارجی، نمی گذارد 
تمام قطعات مورد نیاز پســت ها از داخل کشور تامین شود. 
شــرط چینی ها برای فاینانس یک پروژه آن است که 50 تا 
60 درصد تجهیزات به کار رفته در یک طرح، از کشور چین 

خریداری شود.
وی کل ظرفیت قابل استفاده پست های فوق توزیع ایران را 
95 هــزار مگاولت آمپر اعالم کرد و افــزود: در حال حاضر 
نیز حدود هجده هزار مگاولت آمپــر ظرفیت جدید در حال 

احداث است.
در پســت های انتقال هم ظرفیت قابل اســتفاده 133 هزار 
مگاولت آمپر است که حدود سی و هشت هزار مگاولت آمپر 

دیگر نیز در حال احداث است .
طاهرزاده ســخنان خود را با این پرســش ادامه می دهد: آیا 
برآوردی از نیاز کشــور در زمینه پســت های فوق توزیع و 
انتقال انجام شــده یا خیر و تامین تجهیزات دراین مناقصات 
، دقیقا برای رفع نیازهای چند ســال کشور صورت پذیرفته 
است ، آیا جوانب آتی آن مانند گارانتی و از رده خارج شدن 
برخــی از تجهیزات را مد نظر قــرار داده اند. آیا در خصوص 
کاهش تلفات همین پست های نصب شده اقدام شایسته ای 

صورت پذیرفته است.
طاهــرزاده تاکید می کنــد: در بخش حفاظــت و کنترل -که 
تجهیزات الکترونیکی مدرن و نرم افزار در ساختار آن به کار 
می رود-؛ هر چند سال یکبار تکنولوژی ها به روز می  شود. اما 
به نظر می رســد وزارت نیرو قصد دارد برای 10 تا 15 سال 

آینده ایران، تجهیزات خریداری کند.
بــه گفته وی برگــزاری مناقصــه ای به بزرگــی مناقصه برق 
منطقه ای تهران، ســبب می شــود که 60 عضو کمیته پســت 
سندیکا در سال های آتی با مشــکل نبود کار و ورشکستگی 

مواجه شوند. 
نایب رییس کمیته پســت های فشار قوی سندیکای صنعت 
برق با اشــاره به اینکه ارزش اقتصادی مناقصه برق منطقه ای 
تهران حدود یک تا 1/2 میلیارد دالر است، به دولت پیشنهاد 
می دهد: این میزان اعتبار از یکی از بانک های خارجی مانند 
بانک توسعه اسالمی یا ســایر مراکز وام دهنده قرض گرفته 
شود و مناقصه بزرگ برق منطقه ای تهران خرد شده و تبدیل 
به 10 تا 15 مناقصه کوچکتر شود تا ضمن پخش پروژه  بین 

شرکت ها از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت شود .
وی ادامــه می دهــد: بــه دلیل آنکه یــک مناقصه بــزرگ با 
مشــارکت یک تامین کننده مالی برگزار می شــود، احتماال 
شرکت کنندگان در مناقصه باید تعداد معدودی شرکت بزرگ 

برگزاری مناقصه ای پرابهام توسط برق منطقه ای تهران

  نگاه ویژه 
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برگزاری مناقصه ای پرابهام توسط برق منطقه ای تهران

ایرانی باشند، در چنین روندی شرکت های پیمانکاری دیگر 
به دلیل نبود کار از بین خواهند رفت.

خطر ورود شبه خصوصی ها به صنعت برق
مهدی مسائلی دبیر کمیته ســازندگان پست های فشار قوی 
ســندیکای صنعت برق نیز در گفتگو با فرصت امروز نسبت 
به خطر ورود شبه خصوصی ها به صنعت برق هشدار می دهد.

وی می گویــد: برگزاری مناقصه ای بزرگ مشــابه آنچه برق 
منطقه ای تهران در دســت انجام دارد، توان بخش خصوصی 
واقعی را تضعیف می کند زیرا هیچ یک از شرکت های داخلی 

توان اجرای چنین پروژه ای را به تنهایی ندارد.
مهدی مســائلی اضافه می کند: البته شــاید برگــزاری چنین 
مناقصه ای با هدف آزاد کردن دارایی های بلوکه شــده کشور 
در سایر نقاط جهان باشد. این مسئله در کشور سابقه هم دارد. 
مثال ایران به جای هزار مگاوات برق صادراتی به پاکستان، 

قصد دارد برنج وارد کشور کند.
وی بیان می کنــد: در مناقصه برق منطقــه ای تهران معموال 
شــرکت های بزرگ امکان رقابــت دارنــد و احتمال حذف 
شــرکت های متوســط و کوچک در یک دهه آینده تقویت 

می شود.

احتمال کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی در بازار برق
در ایران پست های انتقال برق به سه دسته انتقال، فوق توزیع 
و توزیع تقسیم می شــوند. پســت های انتقال 400 و 230 
هزار ولت، فوق توزیع 132 و 63 تا 20 هزار ولت و توزیع 

قدرت های کمتر از 20 هزار ولت را شامل می شود.
به گفته اباذر میرزایی مناقصه برق منطقه ای تهران برای تامین 

تجهیزات پست های فوق توزیع انجام می شود.
وی بــه فرصت امــروز می گویــد: نگرانــی اعضــای کمیته 
سازندگان پست های فشــار قوی سندیکای صنعت برق این 

است که به دلیل استفاده از فاینانسور خارجی، درصد و سهم 
تامین تجهیزات از داخل کشور به شدت کاهش یابد.

میرزایی اضافه می کند: بخش طراحی و مهندسی یک پروژه 
ســه تا پنج درصد، تجهیزات 70 تا 75 درصــد و اجرا 20 تا 
25 درصد اعتبارات یک پروژه را به خود اختصاص می  دهد. 
به این ترتیب حــدود 60 درصد اعتبارات یک پروژه صرف 
تامین تجهیزات می شود که با توجه به توان داخلی، می توانیم 

نیازهای داخلی را تامین کنیم.
وی ادامه می دهد: اما فاینانســورهای خارجی معموال مایل 
به اســتفاده از تجهیزات تولید شده در کشور خودشان هستند 
که این مسئله، ایجاد اشــتغال برای تولیدکننده خارجی را به 
همراه خواهد داشت. بنابراین دولت در رایزنی های خود برای 
جذب ســرمایه گذار خارجی، باید به این مســئله توجه جدی 

داشته باشد.
روزنامه فرصت امروز

  نگاه ویژه  
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ضمن تقدیر و تشــکر از طرح موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز پروژه واگذاری تعداد 312 
پست برق فوق توزیع به صورت بلوکی و در قالب فاینانس ترجیهی صد درصد؛ در پاسخ به  هر 

یک از پرسش های مطرح شده، توضیحاتی مختصر به شرح ذیل تقدیم می شود: 

   از نظر شما تصمیم مذکور در مورد واگذاری بلوکی این پروژه به چه دلیل و  بنا به چه 
مصالحی صورت گرفته است؟

  در خصوص پرســش اول و بررســی عوامل احتمالی موثر بر این تصمیم و به تعبیری مزایای 
نسبی این روش می توان به موارد ذیل اشاره داشت: 

- با عنایت به نیاز مبرم کشــور در این حوزه و با فرض ضرورت اجرای همزمان این پروژه ها، 
قاعدتا اولین عامل تعیین کننده برای این حجــم از پروژه، تامین منابع مالی و اعتبار مورد نیاز 
آن ها است؛ در شرایط کنونی کشور، بسته به میزان شــفافیت و تحقق سناریوها و برنامه های 
پســاتحریم و به تبع آن بر اساس پیش بینی میزان بودجه و اعتبار قابل تخصیص و قابل جذب 
در کوتاه مدت و میان مدت، می توان روش بهینه و مناســب تامین اعتبــار مورد نیاز را تعیین 
کرد. از آنجا که این اطالعات در اختیار بخش خصوصی قرار ندارد، نمی توان روش بهینه ای را 
پیشنهاد کرد؛ اما با فرض اینکه حتی در شرایط پساتحریم، خریدار یا کارفرما همچنان مشکل 
تامین اعتبار از محل بودجه را خواهد داشت، قاعدتا روش فاینانس گزینه مناسبی برای این امر 

خواهد بود که در این صورت نیز بایستی عالوه بر تامین خواسته های مالی، شرایط فاینانس را 
تا حد امکان به نفع تولیدکنندگان و شرکت های داخلی مدیریت کرد. 

- اجرای بلوکی طرح، مزایا و معایبی خواهد داشــت؛ معایب و اشکاالت مربوطه در بندهای 
دیگر اشاره می شود اما از منظر کارفرما از جمله می توان به محاسن و مزایای ذیل اشاره نمود: 
•جذابیت بیشتر طرح، برای جلب مشارکت سرمایه گذار و فایناسر و شرکت های بین المللی. 

• کاهش قابل توجه تعداد پیمانکاران و طرفهای قرارداد با کارفرما و به تبع آن حجم بسیار کمتر 
درگیری کارفرما با پیمانکاران متعدد.

• صرفه جویی و کاهش هزینه ها در فعالیت های مشترک پروژه های تیپ مانند طراحی و تامین.
• امکان کاهش هزینه های بهره برداری در بلند مدت، مربوط به پشتیبانی، خدمات، نگهداری و 

تعمیرات و...  به لحاظ امکان استفاده از تکنولوژی ها و تجهیزات تیپ و مشابه.   
 

   پیشنهاد شما به عنوان یکی از فعالین و آگاهان حوزه انتقال در خصوص بهبود شرایط 
واگذاری این پروژه ها به گونه ای که همزمان مصالح بدنه بخش خصوصی در این حوزه 

و موارد مد نظر شرکت برق منطقه ای تامین شود، چیست؟
 خوشبختانه در این صنعت، کشــور ما توانمندی و قابلیت های بسیار خوبی دارد، شرکت های 
توانمند خوبی طی سالیان طوالنی رشد کرده و به حد قابل قبولی از توانمندی های فنی و اجرایی 

علی حسن سقایی؛
مدیرعامل شرکت مهندسی توان گستر دقیق
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دســت یافته اند و با اتکا به همین توانمندی ها در شرایط دشــوار سال های گذشته توانسته  اند 
توانمندی های خود را حفظ کرده و حتی توســعه دهند و به جــرات و تجربه می توان گفت که 
تعداد قابل توجهی از این شرکت ها امکان مدیریت و اجرای همزمان چندین پروژه پست برق 
را دارا هســتند؛ اما برای پروژه مورد نظر با این گستردگی و شرایط کلی گفته شده، با نگاه واقع 
بینانه به نظر می رسد برای اکثر شرکت های فعال داخل کشور، این امکان و قابلیت وجود ندارد 
که بتوانند به عنوان تنها شــرکت طرف قــرارداد برای اجرای کل پــروژه در قالب یک بلوک، 
این مســئولیت را به عهده گیرند، مگر اینکه ســازوکار به گونه ای برنامه ریزی شود که همه ی 
شــرکت های ذیصالح داخلی، تمامی توان و امکانات خود را در قالب کنسرســیوم و یا نوعی 

دیگر از روش های همکاری مشترک در خدمت این پروژه ملی بسیج کنند. 
برای رســیدن به ســازوکار بهینه و انتخاب روش یا روش های مناســب همکاری مشــترک 
شرکت های داخلی و همچنین بین المللی، الزم است با تعامل و همفکری بیشتر اصحاب این 
صنعت در بخش خصوصی و دولتی، به راه حل اجرایی مناسبی که به نفع و صالح کشور است 
انشااهلل دســت یابیم. برای استفاده بهینه از این فرصت در راستای رشد و توسعه کشور و برای 
پرهیز از تهدیدات احتمالی ناشی از تصمیمی نامناسب )که به برخی از آنها در بند بعد اشاره می 
شود(، الزم اســت مطالعه و همفکری بیشــتری برای طرح ریزی پروژه انجام شود؛ در همین 
راستا پیشنهاد می شود یک اتاق فکر یا کارگروهی مشترک از بین عزیزان و مسئولین ذیربط 
در برق های منطقه ای و نهادهای تصمیم گیر و همچنین اعضای سندیکا و سایر صاحبنظران و 
خبرگان، برای این موضوع ایجاد شــود تا در مدتی معین و محــدود تا حد امکان طرح اجرایی 
مناسبی تهیه شود؛ طرحی که حتی االمکان مزایای طرح پیشــنهادی واگذاری بلوکی را داشته 
و ضمن جلوگیری از وقوع آســیب ها و تهدیدات احتمالی، بتواند به شکوفایی و توسعه و رشد 

صنعت برق کشور منتج گردد.  
به عنوان مثال و به عنوان یک پیشــنهاد اولیه می توان از همان روش فاینانس برای تامین کل 
اعتبار پروژه اســتفاده کرد، اما برای ایجاد رقابت و امکان چانه زنی بیشتر و همچنین انتخاب 
بیشــتر در واردات الزامی، می توان کل کار را به چندین بلوک تقســیم کرد و چندین فاینانسر 
را مورد اســتفاده قرار داد؛ در این صورت امکان مدیریت بهتر فاینانس نیز فراهم می شــود؛ از 
طرفی در داخل کشور با تقســیم کار به بلوک های کوچک تر می توان از ایجاد انحصار مخرب 
جلوگیری و امکان رقابت سالم و سازنده را در قالب کنسرسیوم های متعدد و واجد صالحیت 
و همچنین مشارکتی فراگیر را فراهم ساخت، ضمن اینکه همچنان می توان در راستای کاهش 
هزینه ها، فعالیت های مشترکی مانند طراحی، نظارت و ... به صورت متمرکز انجام داده و برای 
تامین نیز کمافی الســابق می توان شــرایط، الزامات و محدودیت های تامین را لحاظ داشت. 

)مانند الزام به استفاده از برندها و وندورهای مورد تایید و خاص(

  نحوه واگذاری این تعداد پروژه پســت در قالب این روش، تا چه حد ممکن است به 
توسعه صنعت برق یا احتماال آسیب رسیدن به شرکت های پیمانکار این صنعت منجر 

شود؟
 در خصوص اشــکاالت و تهدیدات احتمالی و بررسی اثرات طرح پیشــنهادی کل پروژه در 

قالب یک بلوک، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- عالوه بر هزینه الزامی مربوط به ســود فاینانس، یکی از شــرایط فاینانسر ممکن است الزام 
به اختصاص درصد عمده ای از اعتبار فاینانس )شــاید حدود 50% اعتبار کل ( برای خرید و 
واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز پروژه از کشــور فاینانســر باشد؛ که در این صورت بخش 

قابل توجهی از اعتبار قابل جذب صرف خرید غیرضرور از خارج کشــور خواهد شد؛ و اگر بنا 
به مصالحی انتخاب فاینانسر به کشــوری مانند چین منتج شود )که البته احتمال آن باالست( 
آن وقت بحث الزام به واردات، مهمتر خواهد شــد چرا که عالوه بــر خروج ارز، کیفیت اقالم 

وارداتی نیز با ریسک و خطر بیشتری روبرو خواهد شد.   
- به همان اندازه که اجرای این تعداد پروژه در ســطح کشــور می تواند فرصتی استثنایی برای 
توسعه صنعت برق کشــور و شرکت های داخلی باشــد، به همان اندازه اجرای آن پروژه ها در 
قالب طرح پیشــنهادی مذکور می تواند مهم ترین تهدید برای بخش خصوصی و شــرکت های 
داخلی فعال در صنعت برق باشد؛ قاعدتا پس از واگذاری این حجم از پروژه به صورت بلوکی، 
تا چندین ســال آتی پروژه ی جدیدی در این حوزه تعریف نخواهد شد و یا حداکثر به صورت 
محدود و موردی و عمدتا در بخش خصوصی پروژه هایی تعریف می شود که قطعا متناظر با توان 
و تعداد شــرکت های داخلی نخواهند بود؛ این بدان معناست که آن دسته از شرکت های داخلی 
موجود که توانسته اند در شرایط بحران و تحریم با همه سختی ها، توانمندی و قابلیت های خود 
را برای توسعه کشور حفظ کنند اما به دلیل شرایط واگذاری پروژه، نمی توانند سهمی از آن را به 
خود اختصاص دهند، قطعا با خطر آسیب جدی و حذف روبرو خواهند شد؛ در طرح واگذاری 
بلوکی، انحصار به یک یا چند شرکت خاص منتهی خواهد شد که در این صورت اگر خوشبینانه 
به موضوع نگاه کنیم و امکان سوء استفاده ها و فساد احتمالی و ورود و حضور شرکت های فاقد 
صالحیت در پروژه را در نظر نگیریم، حداقل باید دغدغه حذف و آســیب شرکت های داخلی 
و بخش خصوصی را جدی بگیریم؛ از طرفی به طور معمــول وقتی فعالیت های تامین از اجرا 
جداگانه مطرح شده و مجری این دو فعالیت، دو شخصیت جدا از هم داشته باشند، امکان گریز 
از پاسخگویی و عدم قبول مسئولیت و به تعبیری شانه خالی کردن از مسئولیت، بیشتر فراهم 
می شود؛ همچنین سفارش یک جا برای تامین، عالوه بر تحمیل هزینه های اضافی نگهداری و 
انبارش، در شرایطی که به دالیل مختلف، اجرای طرح ها با تاخیر مواجه شود، استهالک اقالم 
خریداری شده بیشتر شده و عالوه بر هزینه های تحمیلی مربوطه، به شانه خالی کردن مسئولیت 
دو شخصیت تامین کننده و مجری بیشتر دامن می زند که در نهایت یا می بایست  این هزینه ها را 

پذیرفت و یا برای اجرا نیز مجددا به سراغ همان انحصار اولیه با همان تهدیدات مربوطه رفت.
 به گمان ما این تهدید برای شرکت های داخلی آنقدر جدی است که برای جلوگیری از وقوع آن 
می بایست هر چه سریعتر از طریق مراجع دلســوز، ذی صالح و ذیربط وارد شور و همفکری 
شد و موضوع را تا رسیدن به پیشنهاد و تصمیمی مناسب پیگیری کرد. قاعدتا سندیکا به عنوان 
نماینده بخش خصوصی و شرکت های داخلی این وظیفه مهم را بر عهده داشته و انتظار می رود 
با تعامل و همفکری با مسئولین دلسوز در حوزه راهبری و سیاست گذاری صنعت برق کشور، 

ایفای نقش کند.     
در انتها باید اذعان داشــت که قطعا تعریف و اجرای این تعداد پروژه در یک مدت محدود، در 
رفع نیاز کشور بســیار کار بزرگ و با ارزشی خواهد بود که باعث توسعه و رشد زیرساخت در 
صنعت برق خواهد شد؛ در اصل و ضرورت تعریف این پروژه ها هیچ شک و تردیدی نیست؛ 
اما می توان با مدیریتی مناســب و با مشــارکت همه خبرگان و صنعتگران این حوزه نه تنها به 
اهداف توسعه ای و رفع نیازها دست یافت و نه تنها می توان جلوی تهدیدات احتمالی را گرفت 
کــه می توان این پروژه را به نمونــه ی موفق یک عزم و وفاق ملی در راســتای تحقق اقتصاد 

مقاومتی و شعارهای ارزشی حمایت از توان و تولید داخل تبدیل ساخت. 

"به امید سربلندی و عزت ایران عزیز در سایه همدلی و همبستگی"       

  نگاه ویژه  
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در خصوص اظهار نظر در مورد واگذاری بلوکی 312 پست 
فوق توزیع و 86 پست انتقال در شرکت برق منطقه ای تهران 
و نظر به اثر ســویی که این گونه مناقصات روی سرنوشــت 
شغلی شرکت های تولیدی و پیمانکاری بخش خصوصی در 
صنعت برق کشور دارد، ضمن تشکر از اقدام آن دبیر محترم 
پاسخ های خود را در قبال سواالت مطرح شده به شرح زیر به 

اطالع می رساند:

دالیل توجیه کننده واگذاری بلوکی پروژه ها:
• جذب اعتبارات زیاد در زمان کوتاه برای سازمان کارفرما

• محدود بودن طرف حســاب کارفرما به یک شرکت و یک 
مشاور که برگزارکننده مناقصه بوده است.

نقاط ضعف واگذاری بلوکی پروژه ها:
• جذب اعتبارات زیاد در زمان کوتاه برای ســازمان کارفرما 
منجر به کاهش جذب اعتبارات دولتی برای سایر سازمان ها 

خواهد شد.
• در صورتی که کارفرما منابع مالــی پروژه های بلوکی را از 
محل فــروش دارایی های خــود بخواهد تهیه کنــد به ناچار 
بایستی بخش عمده منابع را به صورت قسطی دریافت کند، 
کــه در صورت تعویق وصولی ها پروژه های تعریف شــده با 
مشــکل روبه رو خواهد شــد که این امر در حد بسیار زیادی 

محتمل است.
• بــه علت حجــم ریالی بــاالی واگذاری بلوکــی ظن قوی 
وجود دارد که جریان واگذاری به ســوی ورود بنگاه های غیر 
تخصصی اما ذی نفوذ سوق داده شود و سازمان واگذارکننده را 
از رسیدن به اهداف توسعه ای خود محروم و یا حداقل از نظر 

زمانی اجرای پروژه ها را به تعویق بیاندازد.

• کامال روشــن اســت که مناقصه گران ذی نفــوذ در مقابل 
کارفرما پاسخ گو نخواهند بود و این امر مشکل بزرگ دیگری 
است که مســبوق به ســابقه بوده و نهایتا منافع ملی را فدای 

اغراض شخصی و گروهی خواهد کرد.
• مهم ترین ضعف دیگر واگذاری بلوکی، محروم شــدن خیل 
عظیمی از پیمانــکاران بخش خصوصــی از ورود به صحنه 
رقابت برای توسعه ملی است که در بهترین شرایط آن ها را به 

مناقصه گران دست دوم و سوم تبدیل خواهد کرد.
• واگذاری بلوکی به دلیل حجم باالی قرارداد ســبب حذف 
حتی بزرگ ترین شــرکت های خصوصــی از صحنه رقابت 
خواهد شد و این امر باعث تضعیف بخش خصوصی در حوزه 
صنعت برق شده و زیان های غیر قابل جبرانی به همراه خواهد 
داشت که دامن صنعت برق کشور را خواهد گرفت. در نتیجه 
در جواب این ســوال می توان عنوان کرد که واگذاری بلوکی 
هیچ مصلحت ملی را در بر نخواهد داشت و موجب ضربه به 

منافع کشور خواهد شد.

 اگر از شرکت هایی هســتید که قصد همکاری در این 
پروژه را داشته اید، شرایط حضور خود را در این پروژه 

با وجود شرط مذکور چگونه ارزیابی می کنید؟
از نظر این شــرکت که در حد خود ســرمایه قابل توجهی را 
برای تولید تجهیزات حفاظت و کنتــرل نظیر آالرم یونیت 
دیجیتال با صفحه LCD لمسی، تست سوییچ های مهندسی 
معکوس شده نوع زیمنس، نشان دهنده تپ لمسی، رله تریپ، 
الک اوت و master trip کــه همگــی high speed و 
heavy duty هســتند و رله ســوپرویژن و... به کار بسته 
است امیدی برای ورود به پروژه های بلوکی برای فروش این 
محصوالت نخواهد بود و این امر مایه هدر رفتن ســرمایه و 

از هم پاشیدن یک گروه مهندسی طراح مجرب خواهد شد.

 پیشنهاد شــما به عنوان یکی از فعالین و آگاهان حوزه 
انتقال در خصوص بهبود شرایط واگذاری این پروژه ها 
به گونه ای که همزمان مصالح بدنه بخش خصوصی در 
این حوزه و موارد مد نظر شرکت برق منطقه ای تامین 

شود، چیست؟
پیشنهاد این شرکت این است که پروژه ها نه به صورت بلوکی 
بلکه به صورت گروهی دســته بندی و به مناقصه گذاشته شود 
به گونه ای که هر گروه از پروژه ها بیشــتر از ده پســت انتقال 
یا فوق توزیع شــامل نشــود. این کار ورود بخش خصوصی 
به حوزه توســعه ملی را آســان تر خواهد کرد و توان فنی آن 
را گســترده تر و باالتر خواهد برد و نهایتا به رشد اقتصاد ملی 
کمک خواهد کرد، همچنین در واگــذاری این پروژه ها روی 
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی که مشابه آن ها به صورت 

مرغوب در داخل کشور ساخته می شوند بایستی تاکید شود.

  نحوه واگذاری این تعداد پروژه پســت در قالب این 
روش، تا چه حد ممکن اســت به توسعه صنعت برق یا 
احتماال آســیب رسیدن به شــرکت های پیمانکار این 

صنعت منجر شود؟
به دلیل حذف حتمــی بخش عظیمی از بخــش خصوصی و 
محرومیت آن ها از ورود دســت اول بــه این گونه مناقصات 
بخــش خصوصی در حــوزه صنعت برق با شکســت بزرگی 
مواجه و احتماال به سوی سایر صنایع نظیر نفت، پتروشیمی 
سوق پیدا نموده و یا حوزه فعالیت ملی را رها وسرمایه خود را 

به خارج از کشور منتقل خواهد کرد.

سید جواد سید کالنتری،  مدیر عامل شرکت ریزموج الکتریک طوس مشهد           

واگذاری بلوکی، حذف پیامنکاران بخش خصوصی از رقابت برای توسعه ملی

  نگاه ویژه 
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مهدی معین تقوی،  مدیرعامل شرکت آفرینه طوس

 از نظر شــما تصمیم مذکــور در مورد 
واگذاری بلوکی این پروژه به چه دلیل و 

بنا به چه مصالحی صورت گرفته است؟
اســتفاده از فاینانس بــرای پروژه های زیر 
بنایــی خصوصا در شــرایط حاضــر امری 
پســندیده اســت لیکــن واگــذاری بلوکی 
آن به هیچ وجه با شــرایط تحمیل شــده به 
شــرکت های صنعــت بــرق در چند ســال 
گذشــته هم خوانی ندارد و رکود حاکم بر این 
شرکت ها را تشــدید می کند. به نظر می رسد 
بررســی کامل و جامعی برای نحوه مناسب 
اســتفاده از فاینانــس بــرای جلوگیری از 
ورشکســتگی شــرکت های صنعت برق که 
پتانسیل ها و حتی سرمایه های این صنعت به 

حساب می آیند انجام نشده است.

 اگر از شــرکت هایی هســتید که قصد 
همــکاری در این پروژه را داشــته اید، 
شــرایط حضور خود را در این پروژه با 
وجود شرط مذکور چگونه ارزیابی می 

کنید؟
پروژه هــای مــورد مناقصه آن قــدر بزرگ 
است که شاید فقط چند شرکت بسیار بزرگ 
امکان مشارکت واقعی را داشته باشند و اکثر 
قریب به اتفاق شرکت ها علیرغم تمایل شان 
به مشــارکت در این پروژه امکان مشارکت 
واقعی خصوصا از نقطه نظر مالی را ندارند. 
برای سنجیدن ابعاد کار خوب است که مبلغ 
برآوردی پروژه مورد اشــاره را با میانگین 
سقف مبلغ ریالی مصوب سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در بخش نیرو مقایســه شود، 

مشاهده خواهد شد که این پروژه ها می توانند 
صدها شرکت را مشغول به کار کند.

 پیشنهاد شما به عنوان یکی از فعالین و 
آگاهان حــوزه انتقال در خصوص بهبود 
شرایط واگذاری این پروژه ها به گونه ای 
که همزمان مصالح بدنه بخش خصوصی 
در این حوزه و موارد مد نظر شرکت برق 

منطقه ای تامین شود، چیست؟
شــرکت های حاضر در صنعت بــرق )اعم 
از تولیــد کننــده، پیمانــکار و مشــاور( با 
سرمایه های این کشور شــکل گرفته اند، لذا 
یکی از دغدغه های اصلی مسئولین وزارت 
نیرو بایســتی حفظ و رشــد این شرکت ها 
باشــد در غیر این صورت حرکتی ارتجاعی 
به زمانی خواهیم داشت که حضور تمام عیار 
شرکت های خارجی برای ساده ترین کارها 

را بایستی نظاره گر باشیم.
چنانچــه بــا دیــد مثبــت )حفظ و رشــد 
شرکت های صنعت برق( به موضوع بنگریم 
و از فاینانــس هــم بخواهیم بهــره گیریم، 
بهتریــن روش اســتفاده از فاینانس تامین 
مواد خــام وارداتی و حتــی تکنولوژی های 
مورد نیاز تولیدکنندگان این صنعت اســت. 
با اجــرای این پیشــنهاد تولیدکننــدگان با 
افزایــش تولید و گســترش عرصــه تولید 
خود نسبت به ســاخت تجهیزات مورد نیاز 
پروژه ها اقدام خواهــد کرد و متقابال متعهد 
به تامین تجهیزات با همان شرایط فاینانس 
استفاده شده )و یا شرایط مشابه مورد تایید 
توانیــر( بــه پروژه های مورد نظــر خواهند 

شد. کارفرمایان با اســتفاده از این پشتوانه 
)تعهد سازندگان داخلی به تامین تجهیزات( 
مناقصات مربوطه را برگزار و صدها شرکت 
برنده مناقصات را تعیین می کنند. با توجه به 
محدودیت ظرفیت کاری مصوب ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در این روش عدالت 
نسبی در واگذاری کارها رعایت خواهد شد.

مزیت عمــده دیگر این روش آن اســت که 
چون ســازندگان نیاز هر پروژه را بر مبنای 
مشــخصات فنی و طراحی آن پروژه تامین 
می کنند، تجهیزات مناسب تری )از نظر فنی 
و اقتصــادی( در پروژه ها اســتفاده خواهند 
شد در شرایط خرید بلوکی مشخصات فنی 
تجهیزات با فرضیاتی کلی تعیین می شــوند 
که یقینــا در مواردی بیش از حــد نیاز و در 
مواردی کمتر از نیــاز پروژه ها خواهد بود و 
بالطبع هزینه های مضاعفــی را در پروژه ها 
تحمیــل خواهد کــرد. موارد مشــابه به این 
خریدهای بلوکی )البته در مقیاس کوچک تر 
از پروژه های فوق( در ســال های قبل انجام 
شده اســت که معضالت تطبیق تجهیزات 
خریداری شــده و نیازهای به روز پروژه ها 

گریبان گیر کارفرمایان شده است.

 نحوه واگذاری این تعداد پروژه پست 
در قالــب این روش، تا چــه حد ممکن 
است به توســعه صنعت برق یا احتمااًل 
آسیب رسیدن به شرکت های پیمانکار 

این صنعت منجر شود؟
روش ارائه شده در پروژه های فوق شاید نیاز 
کوتــاه مدت وزارت نیرو را برطرف ســازد 

لیکن مشــکالت و آســیب های ذیل را در 
برخواهد داشت:

4-1- تولید کننــدگان داخلــی تجهیزات 
صنعــت بــرق از گردونه تامیــن تجهیزات 
پروژه خارج می شــوند و حداکثر بخشی از 
کار را آن هم با شــرایط مورد نظر فاینانسور 

خارجی را بر عهده می گیرند.
4-2- صدها شــرکت مشــاور و پیمانکار 
صنعت برق پس از ســال ها چشم انتظاری 
بایســتی دســت از صنعت برق شسته و به 
خروج از صنعت برق، واســط گری، خروج 

از کشور و... روی آورند.
4-3- همان طور که در پاسخ قبلی اشاره شد 
خرید تجهیزات با مشخصات فنی کلی نهایتا 
به زیان پروژه ها و افزایــش هزینه ها منجر 
خواهد شد. بررســی انبارهای شرکت های 
توانیر و برق های منطقه ای احتماال تجهیزاتی 
را که ســال های قبل خریداری شده اند ولی 
به علت عدم تطابق با نیــاز پروژه ها امکان 

استفاده مناسب را نداشته اند نشان می دهد.

در خاتمه و ضمن تشــکر از ورود سندیکا به 
موضوع ، لذا این سوال مهم و کلیدی مطرح 
می شود که جایگاه و رســالت وزارت نیرو 
و شــرکت توانیر و بالطبع شرکت های برق 
منطقه ای برای حفظ و رشــد پتانسیل های 
بوجود آمده در صنعت برق )تولید کنندگان، 
شرکت های پیمانکار و شرکت های مشاور( 
چیست، و چه برنامه ای برای جبران عملکرد 
تضعیف کننده و حتی شکننده این پتانسیل 

در سالهای گذشته وجود دارد؟

واگذاری بلوکی، تشدید کننده رکود حاکم بر رشکت ها

  نگاه ویژه  
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در ابتدا بد نیست به آمار پست های کشور اشاره ای داشته باشم:

الف(از نظر تعداد :

108 عددپست 400 کیلو ولت

262 عددپست 230 کیلو ولت

483 عددپست 132 کیلو ولت

1255 عددپستهای 63 و 66 کیلوولت

ب(از دیدگاه ظرفیت بر حسب مگا ولت آمپر:

 

ج( شبکه از دیدگاه پیک و ظرفیت عملی در زمان پیک بار 1394  :

 حال با توجه به موارد فوق و عدم کمبود برق در شــرایط ســال 1394 وارد پاسخ به سواالت 
طرح شده می شوم :

  از نظر شما تصمیم مذکور در مورد واگذاری بلوکی این پروژه به چه دلیل و  بنا به چه 
مصالحی صورت گرفته است؟

- جذب دالرهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور
- بی پولی وزارت نیرو و گرایش به سمت فاینانسورها)صاحبان پول(

- عدم توجه)به نظر بنده عدم شناخت کافی وزارت نیرو از فعاالن صنعت برق ایران( به وجود 

در جریان واگذاری بلوکی 312 پست

 صنعت برق کشور، قربانی اسرتداد پول های بلوکه شده 
مهدی مسائلی؛ 
دبیرکمیته پیمانکاران و سازندگان پست های فشارقوی
 سندیکای صنعت برق ایران
و مدیرعامل شرکت پردیسان فناوران نیرو
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طیف های گوناگون فعاالن صنعت برق بلحاظ  ابعاد فیزیکی و مالی 

  اگر از شــرکت هایی هســتید که قصد همکاری در این پروژه را داشته اید، شرایط 
حضور خود را در این پروژه با وجود شرط مذکور چگونه ارزیابی می کنید؟

- به طور ویــژه معتقد هســتم برگزاری این گونــه پروژه ها در کشــور به صــورت PF آینده 
شرکت های کوچک و متوسط و حتی برخی از بزرگان صنعت برق را به فنا خواهد برد.

- این پروژه ارزشی حدود5000 میلیارد تومان دارد فلذا تعداد انگشت شماری شرکت داخلی 
امکان انجام این گونه پروژه ها را خواهند داشت که بعضا نیز خصوصی مطلق نیستند.

- این گونه مناقصات خیلی بزرگ می تواند حضور شرکت های غیر خصوصی و غیر تخصصی را 
هم به رقابت در صنعت برق باز کند.

- این گونه مناقصات می تواند به حضور شرکت ها و تجار چینی در کشور تداوم بخشد.
- این گونه مناقصات بلوک بندی شده سال ها مناقصات و کارهایی را که شرکت های کوچک و 

متوسط می توانند انجام دهند را ملغی می کند و آینده کاری آن ها را در ابهام فرو می برد.

  پیشنهاد شما به عنوان یکی از فعالین و آگاهان حوزه انتقال در خصوص بهبود شرایط 
واگذاری این پروژه ها به گونه ای که همزمان مصالح بدنه بخش خصوصی در این حوزه 

و موارد مد نظر شرکت برق منطقه ای تامین شود، چیست؟
- با یک محاسبه ساده ریاضی می توان دریافت که با 312 + 86 پست درخواستی معادل %20 

کل پست های کشور به مناقصه گذاشته می شوند!!!
- در بهترین شــرایط تامین مالی و تامین مواد اولیه تامین تجهیزات هر پست بلحاظ زمانی به 

شرح زیر است :

12 ماه63 کیلوولت

12 ماه132 کیلوولت

18 ماه230 کیلوولت

24 ماه400 کیلوولت

  حال محاسبه بفرمایید که با توجه به ظرفیت سازندگان داخلی کشور و با فرض اینکه 
فاینانســور خارجی هم استفاده از ظرفیت داخلی کشــور را بپذیرد مجموع این 398 

پست چند سال کار صنعت برق را تامین یا قفل خواهد کرد؟
- از نظر نگهداری،طراحی و مهندســی،عملیات ســاختمانی،حمل از انبار، نصب و راه اندازی 
و البته مبحث گارانتی و لــوازم یدکی تکلیف چه خواهد بود؟ آیا انبارهای شــرکت های برق 
منطقه ای گنجایش چنین حجم عظیمی تجهیــزات را دارند؟آیا تجهیزات موجود در انبارهای 

شرکت های برق منطقه ای به بهره برداری رسیده اند؟
- از نظر بنده به جای استفاده از نظام ســرمایه داری مبتنی بر ایدئولوژی لیبرال دموکراسی در 
این مناقصه بهتر اســت از ایده اقتصاد مقاومتی خودمان مبتنی بر حفظ پتانســیل های موجود 

استفاده شود.

- به نظر بنده برجام را به فرجام تبدیل کردن درســت نیســت به عبارتی برای جذب پول های 
بلوکه شده کشــور نبایســتی بازماندگان صنعت برق را با آینده ای مبهم روبرو ساخت به طور 
شــفاف و مشــخص زیرســاختی برای رخ داد چنین مواردی در صنعت برق و شــرکت های 
خصوصی فعال در آن به ویژه SME ها فراهم نیست.آینده این گونه شرکت ها با برگزاری چنین 

مناقصاتی چه می شود؟

  نحوه واگذاری این تعداد پروژه پســت در قالب این روش، تا چه حد ممکن است به 
توسعه صنعت برق یا احتماال آسیب رسیدن به شرکت های پیمانکار این صنعت منجر 

شود؟
- به نظر بنده این گونه مناقصات شمشیر دو لبه هستند.

- با رویکرد اقتصاد مقاومتی و لحاظ ســهمیه بندی برای تداوم بقــای اکثریت فعاالن واقعی 
بخش خصوصی کارها با برگزاری مناقصاتی کوچک تر و محدودتر به وسیله اعضای سندیکای 

صنعت برق ایران قابل انجام خواهد بود.
- با رویکرد اقتصاد مقاومتی لحاظ سهمیه بندی برای تداوم بقای اکثریت فعاالن واقعی بخش 
خصوصی، امکان جذب دالرهای بلوکه شــده ایران در خارج از کشور از جمله چین و هند نیز 
فراهم می شود)آدرس غلط داده شده است، صنعت برق ایران و اهالی آن تواناتر از این حرف ها 

هستند(
- با توجه به اینکه بســیاری از اهالی واقعا خصوصی صنعت برق با رکود، بی پولی و بی کاری  
دســت و پنجه نرم می کنند برگزاری چنین مناقصاتی با فضای حاکم بــر اقتصاد و فعاالن آن 

هم خوانی ندارد.
- به دلیل برجام نبایستی به قول خیلی قدیمی ها "از حول حلیم در دیگ افتاد" دالرهای بلوکه 
شده حق ایران است و با دیپلماسی درست و پرهیز از فعل و انفعاالت هیجانی و جهت دار آزاد 

می شوند.
ولی در هر حال به دلیل آزاد شــدن دالرهای بلوکه شــده آیا بایستی عده ای را از هستی ساقط 

کرد؟
- بخش خصوصی هم بهتر است تالش کند دسته خنجر بخش عمومی نشود.

- به هر حال بایستی مشکالت مالی وزارت نیرو حل شودو برگزاری این گونه مناقصات رافع 
وجود چنین مشکل زیرساختی نخواهد بود.از طرفی نزدیک به بیش از 1000 شرکت و بیش 
از 60000 واحد صنفی مرتبط با برق در حال فعالیت هســتند تکلیف آن ها با برگزاری چنین 

مناقصاتی چه خواهد شد؟ 
البته نمی خواهم بگویم که ســروران ما در وزارت نیرو و توانیر به این مسایل بی توجه بوده اند 
اما الزم دیدم صرفا ابهامات خودم را در قالبی یادداشــتی البته با صدایی رســاتر به استحضار 

رسانیده باشم.
)همگی مستحضرید که بیش از 85درصد اقتصاد کشــور دولتی)بخش عمومی(  است و 15 
درصد الباقی نیز عمدتا به طور مســتقیم یا غیر مســتقیم با دولت)بخش عمومی( کار می کنند 
به عبارتی بخش خصوصی کارمندان بی مزد دولت هســتند کــه کار می کنند و پول می گیرند و 
بابت این فعالیت ها نیز خراج بــه دولت می دهند)بیمه-مالیات-عوارض و...(فلذا در تعریف 

کارها در نظام جمهوری اسالمی ایران سهم صغیر و کبیر بایستی لحاظ شود.
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مقدمه
در طــول یــك دهــه گذشــته و بــا توجه بــه شــرایط و 
محدودیت های صنعتی و بازرگانــی و خصوصا بودجه ای، 
كاهــش تعداد و ســرعت اجــرای پروژه های پســت های 
فشــارقوی شرایط نامناســبی را هم در بخش اجرا و هم در 
بخش بهره برداری از شــبكه برق كشــور ایجاد کرده است. 
تراكم نیازمندی های توسعه ای خصوصا در بخش شبكه برق 
كشــور نیاز مبرم به اجرای حجم گســترده ای از پروژه های 
زیرســاخت در این حوزه شــامل نیروگاه، پســت و خط را 

اجتناب ناپذیر ساخته است.
از ســویی محدودیت های بانكــی و بودجه ای و رســوب 
منابع مالــی حاصل از فروش نفت در خارج از كشــور و از 
ســوی دیگر آغاز فضای تعاملی جدید با ســایر كشورها و 
تمایل شركت های بزرگ صنعتی برای فعالیت در ایران به 
همراه در دســترس قرار گرفتن منابع فاینانس برای اجرای 
پروژه های صنعتی فضای جدیدی را در حوزه برنامه ریزی 
و سیاست گذاری تامین مالی و تعریف و اجرای پروژه های 

صنعتی و زیرساخت ایجاد کرده است.
آنچه در شرایط ویژه كنونی بایستی مد نظر قرارگیرد مطالعه 
و بررسی همه جانبه جهت اشراف بر شرایط جدید و الزامات 
آن و در نظــر گرفتن مالحظات همه جانبه در نحوه تعریف 
و اجرای پروژه ها خصوصــا به صورت پروژه های تجمیعی 
فاینانس، مانند پروژه 312 پســت فوق توزیع، است. این 
امر بایســتی به گونه ای صــورت گیرد كه در كنــار اجرای 
پروژه های مورد نیاز، دستاوردها و معیارهای پایه ای مانند 
رونق اقتصادی و رشــد صنعتی و ایجاد و توســعه اشتغال 
مولد و رقابت سازنده با هدف دستیابی به باالترین كیفیت 
به همراه تضمین پشــتیبانی و خدمات پس از فروش نیز مد 

نظر قرار گرفته و حاصل شود.

شرایط و فضای اقتصادی جدید
تحوالت سیاسی اخیر و ایجاد امید برای رفع محدودیتهای 
مالی، بازرگانی و صنعتی از یك ســو و نیاز مبرم كشــور به 
اجرای پروژه های بخش زیرســاخت خصوصــا در بخش 

شبكه برق از سوی دیگر، شركت های فعال در این حوزه را 
كه دوران بسیار سختی را سپری کرده و علی رغم مشكالت 
و محدودیت های ســال های اخیر هیچ گاه ارائه خدمات به 
صنعت برق كشــور را متوقف نســاخته اند، امیــدوار كرده 
تا با بازیابی سازمانی و ســاختاری خود فعالیت سازنده ای 
را در شــرایط جدید و با اســتفاده از فرصت ایجاد شــده با 
پروژه های مذكور آغاز کنند. فارغ از نوع مالكیت و فعالیت 
این شــركت ها، امكانات و زیرســاخت ها، توانمندی ها و 
دانش و تجربه تجمیع شــده و منابع انســانی تخصصی این 
شركت ها ثروتی ملی محسوب می شود كه تنها راه حراست 
و بهره منــدی از آن به كارگیری حداكثــری و حمایت از آن 
در اجرای پروژه های صنعتی كشــور و ایجاد ارزش افزوده 
و ارتقای صنعتی كشــور از این طریق است. از سوی دیگر 
خروج موفق از ركود كه بایســتی با حمایت از اشــتغال در 
بخش تولید و خدمات خصوصا در حوزه پروژه های صنعتی 
همراه باشــد، لزوم اجرای پروژه ها با اســتفاده حداكثری از 
توان تولیدی و تخصصی داخلی را یادآوری و تاكید می کند. 
شــرایط اقتصادی جدید و نحــوه تامین مالــی پروژه ها و 
برنامه ریزی برای اســتفاده بهینه از منابع ارزی موجود در 
خارج از كشــور و نیز ابراز تمایل موسســات تامین مالی 
بین المللی به فعالیــت در پروژه های صنعتی فضایی جدید 
را برای مدیران ارشد و برنامه ریزان اقتصادی كشور ایجاد 
کرده اســت. شــرایط و امكانات مالی مورد اشــاره همانند 
دریاچه عظیمی است كه پشــت سد محدودیت های مالی و 
بانكی جمع شده اســت. اكنون اگر این حجم باال و پتانسیل 
ذخیره شده از مسیری مناسب آزاد شده و به سمت نهادهای 
تولیدی و مهندســی با ارزش افزوده صنعتــی جریان یابد، 
ماشین های اشتغال زا و مولد عظیمی را به حركت درخواهد 
آورد. موفقیــت در انجام این جهت دهی مســتلزم مطالعه، 
برنامه ریزی و همفكری ومشــاركت گسترده همه نهادهای 
مالی، اقتصادی و صنعتــی و انجام رایزنی هــا و مذاكرات 
سیاســی- اقتصادی اســت. چراكــه در غیــر این صورت 
این پتانســیل عظیم به صورت ســیلی ویرانگر به ســوی 
صنعت و اقتصاد جــاری خواهد شــد. در حقیقت اولویت 

برآورده ســاختن نیازهای صنعتی همواره بایستی از طریق 
كارخانجات و شركتهای مهندسی داخلی بوده و منابع مالی 
با برنامه ریــزی و اســتفاده از قدرت چانه زنی سیاســی و 
اقتصادی از طریق این شركت ها به خرید و اجرای پروژه ها 

منجر شود.
در یك دهه گذشته در بخش پروژه های صنعتی و زیرساخت 
خصوصا در حوزه وزارت نیرو، عدم امكان ســرمایه گذاری 
و اجــرای منظــم و به موقع این پروژه ها براســاس رشــد 
نیازمندی های ســاالنه باعــث تجمیع ایــن نیازمندی ها و 
فوریت یافتن اجرای حجم باالیی از این پروژه ها شده است. 
این موضوع فرصتی بالقوه را فراروی صنعت كشــور قرار 
داده است. اجرای هدفمند و برنامه ریزی شده این پروژه ها 
از كانال شركت های صنعتی و مهندسی داخلی بستر الزم را 
برای توسعه و ارتقای صنعتی كشور و ایجاد زیرساخت های 
الزم جهت خودكفایی حداكثری و بنا نهادن ســازوكارهای 
صادرات خدمات و محصوالت صنعتی ایجاد خواهد کرد. 
در این خصوص یادآوری این نكته ضروری است كه بخش 
عظیمی از مراكز تولیدی و مهندســی صنعت برق كه سالها 
اســت ارائه تجهیــزات و خدمات مربوطــه را خصوصا در 
دوران تحریم برعهده داشته اند حاصل سیاست گذاری های 
اجرایی دو پروژه بیســت و پنج پست و هجده پست در دهه 

هفتاد شمسی است.

نقش شركت های ارائه كننده سیستم اتوماسیون پست
بیش از ربع قرن از تولد صنعت سیســتم های اتوماســیون 
پست های فشــارقوی می گذرد. سیســتمهای اتوماسیون 
پســت پــس از ســپری نمــودن مســیر تكامل و ســپس 
استانداردسازی، هم اكنون در مسیر تثبیت و توسعه صنعتی 
قراردارند. امروزه اجرای این سیســتم ها در شبكه های برق 
از اجرای یك سیســتم صرفا مدرن به زیرســاختی اساسی 
برای بهره برداری بهینه شــبكه ها و پیش نیاز پیاده ســازی 
سیستم های مدرن نظارت و كنترل هوشمند شبكه های برق 

تبدیل شده است.
برخالف ســایر اجزا و تجهیزات پســت، این سیســتم ها 

پروژه های تجمیعی فاینانس،
تبدیل تهدید به فرصت یا فرصت به تهدید؟

ایمان رجایی؛ 
مدیرعامل شركت راهكار سیستم های صنعتی الیت و

رییس كمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیكای 
صنعت برق ایران
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عالوه بــر تولیــد تجهیزات و ســپس نصب و تســت و 
راه انــدازی، نیازمند انجام رویه هــای تخصصی و پیچیده 
طراحی، مهندســی و پیكره بندی و نهایتا یكپارچه سازی 
)Integration( قبــل از مرحلــه نصب و تســت و راه 
اندازی بوده و سیستم اتوماسیون به عنوان محصولی قابل 
اســتفاده برای یك پروژه خاص، پس از خروج از مراحل 
مورد اشــاره فوق ایجاد می شــود. رویه ای كــه از تحلیل 
نیازمندی های طرح و انتخاب اجزای مناسب برای هریك 
از عملكردهای مورد نیاز و ســپس طراحی یك سیســتم 
هماهنگ آغاز و با پیكره بندی تجهیزات و سپس مهندسی 
و تست سیستم به صورت یكپارچه و سپس نصب و تست 
ســازگاری سیســتم با تجهیزات و سیســتم های بیرونی 
مانند مراكز اســكادا به تكامل رســیده و با ارائه خدمات و 
پشتیبانی پس از راه اندازی سیستم و آموزش كارشناسان 
بهره بــرداری به پایان می رســد. این رونــد، باعث ایجاد 
طیفی از خدمات مهندســی پیچیــده تخصصی به صورت 
یك محصول خدمات مهندســی با مفهوم ســرویس های 
ارزش افــزوده )Value Added Services( بــرای 
سیســتم های اتوماسیون پست شده اســت. در این راستا 
شركت های ارائه كننده این سیســتم ها كه از آنها به عنوان 
شركت های یكپارچه ساز )System Integrator( نیز 
نام برده می شــود تمركز اصلی خود را بر ایجاد پایگاه های 
دانش و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری جهت 
ارائه این سیستم ها به صورت مهندسی شده و نیز پشتیبانی 

فنی و آموزش كارشناسان بهره بردار قرار می دهند. 
بیــش از پانــزده ســال از ورود و اجــرای سیســتم های 
اتوماسیون پست به صنعت برق كشور می گذرد. در طول 
این مدت شــركت های مهندســی و یكپارچه ساز بومی با 
سرمایه گذاری گسترده در بخش منابع انسانی و پایگاه های 
دانش و نیز ایجــاد زیرســاخت ها و رویه های تخصصی 
مهندسی و تست این سیستم ها نقشی محوری را در انتقال 
و بومی سازی دانش فنی مربوطه، ارائه خدمات مهندسی 
و نهایتا ایجاد اشــتغال تخصصی و مولد در این حوزه ایفا 
کرده اند. این شركت ها علی رغم وجود بحران ها، چالش ها 
و محدودیت های یك دهه اخیر به حضور و رســالت خود 
در صنعت برق مقیــد و متعهد بوده و بــا اطمینان و تكیه 
بــر حمایت متولیان صنعــت برق، روند ســرمایه گذاری 
در بخــش توســعه زیرســاخت ها و توانمندی های خود 
را جهت ارائه خدمــات هرچه بهتــر و كامل تر، علی رغم 

محدودیت های بودجه ای، متوقف نکرده اند.

تهدیدهــای پروژه هــای تجمیعی بــرای صنعت 
اتوماسیون پستهای فشارقوی

در ســال های اخیر ســمینارها و نشســت های تخصصی 
متعــددی در خصوص چالش های اجــرا و بهره برداری از 
سیســتم های اتوماسیون پست های فشــارقوی برگزار و 
مقاالت علمی و تجربی بسیاری در این زمینه منتشر شده 
است. در این مســیر كارشناســان و مدیران شركت های 
دست اندركار در این حوزه شــامل شركت های مهندسی 
و یكپارچــه ســاز و شــركت های مشــاور از یك ســو و 
شركت های كارفرمایی و مدیریت و بهره برداری كننده از 
شبكه برق كشــور از سوی دیگر حضور داشته و هم فكری 

کرده اند. 
جمع بندی این تالش ها و اجرایی ســاختن نتایج آن برای 
پروژه هــای جدیــد در صورتی كه تعریــف و اجرای این 
پروژه ها از مسیری صحیح صورت نگیرد امكان پذیر نبوده 
و همه این فعالیت ها عقیم خواهد ماند. از ســوی دیگر در 
صورتی كه اجرای پروژه ها از مسیر شركت های تخصصی 
یكپارچه ساز و مشــاور تخصصی كه طی سالیان گذشته از 
طریق اجــرای پروژه ها، با نیازهای سیســتم و تجارب و 
چالش های آن در صنعت برق كشور آشنا شده اند صورت 
نگیرد، نه تنها مشكالت اجرای این سیستم ها كم نخواهد 
شد بلكه مشــكالت جدید و متعددی عالوه بر مشكالت 
قبلی در گستره ای به وسعت پروژه های تجمیعی تعریف 

شده به صنعت برق كشور افزوده خواهد شد.
همان گونه كه پیشــتر نیز بیان شد شركت های متعددی در 
زمینه یكپارچه سازی و ارائه این سیستم ها در صنعت برق 
كشور فعال بوده و با ایجاد اشتغال برای طیف گسترده ای 
از مهندســین نخبه عالوه بــر ارائه خدمات مهندســی به 
صنعت برق كشــور، زمینــه را برای صــادرات خدمات 
مهندسی با ارزش افزوده باال فراهم کرده اند. این شركت ها 
كه اكثرا عضو كمیته اتوماســیون و مخابرات ســندیكای 
صنعت برق هستند و تعداد آنها به نزدیك به چهل شركت 
می رســد توان تخصصی باالیــی را در این حــوزه ایجاد 
کرده اند كه در این منطقه منحصر به فرد اســت. متاســفانه 
مشكالت مالی و بازرگانی سال های اخیر این شركت ها را 
با چالش های عمده ای مواجه کرده و كاهش تعداد و زمانبر 
بودن پروژه ها ساز و كار این شركت ها را برای تداوم ارائه 
خدمات خصوصا در انتقال دانش فنــی به روز به صنعت 

برق كشور با مخاطره مواجه کرده است. 
از ســوی دیگر نظر به محدود شدن تعامالت و ارتباطات 

صنعتــی و تخصصی با مراجع فنــاوری و مراكز تحقیق و 
توسعه بین المللی در ســال های اخیر، الزم است تا روند 
به روز رســانی صنعتــی در قالب پروژه هــای مربوطه در 
دستور كار قرار گیرد. شــركت های تخصصی مهندسی با 
توجه به تجارب فنی و ساختار تخصصی خود، بهترین بستر 
جهت انتقال دانش و تخصص به-روز، خصوصا در زمینه 
سیستم های اتوماسیون، هســتند. لذا در صورت تعریف 
و اجرای پروژه های جدیــد خصوصا پروژه های تجمیعی 
به صورتی كه این شــركت ها به درستی در مسیر اجرای آن 
قرار نگیرند بخش ارزشــمندی از زیرســاخت اجرایی و 
مهندسی صنعت برق كشور با چالش جدی مواجه خواهد 
شد. این چالش نه تنها در حوزه اقتصاد بخش خصوصی و 
اشــتغال نیروهای تخصصی كه در ارتقای ساختار اجرای 

پروژه ها و بهره برداری آن نیز نمود خواهد داشت.
نكته دیگر كه ذكر آن ضروری است، توجه به روند متداول 
برای اجرای پروژه های اتوماســیون پســت است. فقدان 
یك مشــخصات فنی مرجع و دستورالعمل اجرایی جامع 
و الگوی فراگیر و كاربردی جهت طراحی، مهندسی، تست 
و راه اندازی و نیز بهره برداری از این سیستم ها سبب شده 
تا روند طراحی، مهندســی و اجرای هر پروژه از ابتدا و با 
پرداختن به همه جزییات توسط كارفرما، مشاور و شركت 
طراح و ارائه كننده سیســتم پیگیری شــود. لذا تعریف و 
اجرای پروژه های تجمیعی بدون مدارك جامع مرجع و نیز 
خارج از رویه متداول فوق الذكر، نگرانی های عمده ای را 
در خصوص كیفیت، ساختار و عملكرد سیستم های جدید 

ایجاد می کند. 
رویه اجرای سیســتم های اتوماســیون پســت از مرحله 
طراحی تا خرید و مهندســی و تست و راه اندازی، رویه ای 
یكپارچــه بــوده و از این نظر با ســایر تجهیزات پســت 
متفاوت اســت. خصوصا اینكه تحوالت فناوری و لزوم 
به روزآوری نرم افزارهای تجهیزات و سیستم ها جهت رفع 
مشــكالت احتمالی و ارتقای عملكرد آن روندی منسجم 
می باشد كه از مرحله مهندسی، تســت كارخانه ای قبل از 
تحویــل )FAT( تا مرحله نصب و تســت و راه اندازی و 
پشتیبانی پس از فروش ادامه دارد. لذا استفاده از امكانات 
مالی فاینانــس خارجی در صورتی كه شــركت فاینانس 
كننده تامین بخش اتوماســیون و حفاظت را نیز در حوزه 
كاری خود تعریف كند و مناقصــه به صورت PF )تامین 
كاال از طریــق ارائه فاینانس( اجرایی شــود نقاط مبهمی 
را در خصوص نحــوه ارتباط و هماهنگی بخش طراحی با 
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مهندســی و خرید با اجرا و پشتیبانی ایجاد خواهد کرد. این 
موضوع در صورت باال بودن تعداد پست های تعریف شده 
در قالب پروژه و تامیــن آن از یك تامین كننده و خصوصا 
تامین كننــده خارجی بــدون دخالت یكپارچه ســاز داخلی 

شرایط پیچیده تری خواهد داشت.
یكی از مشخصه های سیســتم ها و تجهیزات اتوماسیون و 
حفاظت پســت، فناوری پیچیده و چند وجهی و حساسیت 
باالی عملكرد آن اســت. تنوع ارائه این سیستم ها در كنار 
ممیزی و سخت گیری فنی برای تایید و پذیرش سیستم های 
پیشــنهادی زمینــه الزم بــرای اطمینان از سیســتم های 
خریداری و اجرا شــده و نیز تكامل این سیســتم ها و ارائه 
اطالعــات فنی حداكثــری را در قالب رقابت ایجاد شــده 
فراهــم می کند. ارائه سیســتم از یك ســازنده انحصاری و 
با در نظر گرفتن قدرت و دســت باالیی كه تامین كننده در 
پروژه های فاینانس با حجم مالی بــاال دارد، زمینه را برای 
انحراف تجهیزات و سیســتم های تامین شده از معیارهای 

كیفی فراهم خواهد کرد.
صنعت اتوماســیون و حفاظت با توجه به ماهیت فنی خود 
یكی از پیچیده تریــن بخش های تخصصی در شــبكه های 
انرژی است. آموزش و تربیت نیروی متخصص و كارامد در 
این حوزه خصوصا به دلیل ماهیت چند وجهی آن كه شــامل 
تخصص های گوناگون اســت، رویــه ای زمانبر و پرچالش 
اســت. هم اكنون و با توجه به سابقه پانزده ساله شركت های 
داخلی در اجرای موفق این سیستم ها در شبكه برق كشور، 
نیروهــای متخصص و با تجربه ای در قالب این شــركت ها 
مشغول به فعالیت هســتند. در صورتی كه طراحی و تامین 
این سیستم ها برای پروژه های تجمیعی فاینانس از منبعی 
خارج از مســیر این شــركت ها و یا به صــورت انحصاری 
با یك شــركت در دســتور كار قرار گیرد، با توجه به ركود 
حاصل از آن شاهد بیكاری گسترده در این حوزه تخصصی 
در وهله اول و ســپس مهاجرت این طیف از نیروهای نخبه 
كه همواره مورد توجه و درخواست شركت های بین المللی 
بوده انــد خواهیم بود. با این روند یكی از ارزشــمندترین و 
قدرتمندترین بازوهای فنی و تخصصی صنعت برق كشور 

ضعیف و ضعیف تر خواهد شد. 

مالحظات و فرصت هــای پروژه های تجمیعی برای 
صنعت اتوماسیون پستهای فشارقوی

با توجه به مطالب فوق تعریف پروژه های تجمیعی و روند 
اجرای آن و چگونگی تامین منابع مالی مربوطه بایســتی با 

توجه به مالحظات و شاخص های مهم زیر صورت گیرد:
1. وضعیت صنعت داخلی در حوزه اجرای پروژه های مورد 

نظر با هدف استفاده حداكثری از توان صنعتی داخلی

 این مورد كه شــاید كلیدی ترین فاكتــور در این خصوص 
می باشد در صورت اجرای صحیح، اهداف مهمی مانند ایجاد 
و توسعه اشــتغال مولد و پایدار، ارتقای سطح كمی و كیفی 
خدمات مهندســی و تولیدات صنایع داخلی، زمینه ســازی 
برای ایجاد فرصت هــای صادراتی و تضمین ارائه خدمات 

پس از فروش و قطعات یدكی را محقق خواهد کرد.
2. ساختار صحیح اجرای پروژه های پیچیده در بخش های 
مختلــف آن و ارتبــاط مراحــل مختلف طراحــی، تامین، 
مهندسی و اجرا با یكدیگر و لحاظ نمودن جزییات مربوطه 
و تعریف نقاط كنترل و هم پوشانی در تدوین ابعاد مختلف 

مالی، قراردادی و اجرایی پروژه
3. مالحظات مربوط به فناوری هــای مختلف به كار رفته 
در پروژه و دوره به روزرســانی سیســتم ها و لــزوم اجرای 
سیســتم های متنوع براســاس مشــخصات فنی دقیق و با 
استانداردهای باال و لحاظ نمودن ساختار ارائه خدمات پس 

از فروش برای سیستم ها و تجهیزات حساس و پیچیده
4. ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار و در نظر گرفتن توان 
متعارف شركت ها برای پوشش مناسب و موفق پروژه ها تا 
مراحل نصب و تست و راه اندازی و خدمات پس از فروش

5. انجام آمایش فناوری و صنعتی الزم و سیاســت گذاری 
مناسب برای انتقال دانش فنی و بومی سازی موفق و رقابتی 
در بستر پروژه های تجمیعی با هدف ایجاد تولیدات پیشرو 

و با كیفیت و با هدف گذاری صادراتی
6. تدوین مشخصات فنی مرجع و دستورالعمل های جامع 
اجرا و بهره برداری پروژه ها خصوصا در بخش سیســتمهای 
حفاظت و اتوماســیون به عنــوان زیربنای اجــرای موفق 
پروژه هــا و اســتفاده از تجارب بدســت آمــده از اجرای 

پروژه های مشابه در گذشته
7. به حداقل رساندن ریسك اجرای پروژه ها در بخش های 
تامین مالــی و اجرا بــا تعریف آن ها در قالــب بلوك های 

چندگانه
بایســتی توجه داشــت كه به صورت كلی تعریف و اجرای 
حجم باالیی از پروژه ها فرصتی مغتنم و بســیار ارزشــمند 
برای یك صنعت محســوب می شــود به گونــه ای كه كلیه 
بخش های كارفرمایی و بهره برداری، مشاوره و پیمانكاری و 
مهندسی از مزایای اجرا و بهره برداری این پروژه ها بهره مند 
می شوند. نتایج و اهداف كلی اجرای صحیح این پروژها را 

به صورت كلی می توان در سه مورد زیر خالصه کرد:
1. برآورده شــدن نیاز كشــور در بخش اجرای پروژه های 

زیرساخت
2. ارتقــای كیفــی و كمی محصــوالت و خدمــات فنی و 

مهندسی كشور و توسعه سبد محصوالت صنعتی با كیفیت
3. ایجاد رونق اقتصادی و توسعه اشتغال مولد و پایدار

در خصوص بخش اتوماســیون و حفاظــت در پروژه های 
تجمیعی پست های فشارقوی الزم اســت قبل از تعریف 
و فعــال کردن رویه مناقصــه، به عنوان اقدامــی زیربنایی، 
مدارك مرجــع و جامع فنی و اجرایی این سیســتم ها برای 
انواع پست های فشــارقوی تهیه و نهایی شود. در حقیقت 
اجرای پروژه های بزرگ تجمیعــی می تواند بهترین بهانه و 
بســتر برای انجام اقدامات زیربنایی از این دست باشد. در 
مرحله بعد و با مشاركت و همفكری نهادهای تخصصی در 
این حوزه در بخش های مهندســی و پیمانكاری، مشــاوره 
و كارفرمایــی در كنار مدیــران و متولیــان تدوین موارد 
بودجه ای و قراردادی، ســاختاری مناسب برای دسته بندی 
پروژه هــا و تعریف محدوده تعهدات قرارداد تدوین شــده 
و پوشــش كامل و صحیح مراحل و فعالیت های مورد نیاز 
برای طراحــی و اجرا و بهره برداری این سیســتم ها مد نظر 

قرارگیرد. 
عالوه بر این موارد، تعریــف پروژه ها در قالب بلوك های 
چندگانه با هدف ایجــاد رقابت و نیز ایجــاد فرصت برای 
تعداد بیشتری از شــركت های فعال در این حوزه به همراه 
تدوین شرح كار و مسئولیت و تعریف دقیق نقش قراردادی 
شــركت های یكپارچه ســاز و نیز نقش آن هــا در آموزش 
تخصصــی و هدفمند بهره برداران سیســتم و پشــتیانی از 
روندهای بهره برداری و تعمیرات در سال های ابتدایی پس 
از راه اندازی سیستم می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف 

سه گانه فوق داشته باشد.
از سوی دیگر شركت های فعال در این حوزه بایستی ضمن 
انجام برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت توسعه و ارتقای 
كیفی و كمی خدمات و محصــوالت خود، در صورت لزوم 
نســبت به همگرایی و ایجاد گروه كاری و یا كنسرســیوم 
جهت تجمیع و هم افزایی با هدف موفقیت در پروژه های با 
حجم باال اقدام نمایند. این شركت ها با توجه به سمینارهای 
برگزار شده و هم اندیشی های اخیر در خصوص چالش های 
اجرا و بهره برداری سیســتم های اتوماســیون پســت الزم 
اســت تا ضمن بازنگری در رویه های مهندسی و اجرا، ساز 
و كار الزم را با هدف پشتیبانی كامل تر و بهتر از پروژه های 
راه اندازی شــده و حداقل ســاختن چالش هــای مربوطه و 
ایجاد اطمینان خاطر در مدیران و كارشناسان كارفرمایی و 

بهره برداری تدوین کنند.
كمیته تخصصی اتوماســیون و مخابرات سندیكای صنعت 
برق ایران با تكیه بر تجمیع گستره وسیعی از دانش و تجربه 
مهندسی و بازرگانی و نیز مشاوره و اجرای این سیستم ها در 
كنار سایر بخش های این تشكل صنفی می تواند نقش تعیین 
كننده و مهمی را در انجام موارد فوق و تحقق اهداف و نتایج 

مورد نظر ایفا کند.

  نگاه ویژه 
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صنعت برق ایران به عنوان صنعتی زیربنایی و مهم در توســعه اقتصادی همواره مورد 
تاکید بوده اســت، به گونه ای که  مطالعات جهانی نشــان می دهد به ازای 1 دالر سرمایه 

گذاری در صنعت نفت و گاز، الزم است 4دالر در صنعت برق  سرمایه گذاری شود. 
به گزارش خبرگــزاری فارس، به طور کلی صنعت آب و برق نیازمند ســرمایه گذاری 
مداوم است، زیرا توســعه کشاورزی،  شــهرها، رفاه عمومی و اشــتغالزایی وابستگی 

شدیدی به تکمیل زیرساخت ها و سرمایه گذاری در صنعت آب و برق دارد. 
مطالعات بانک جهانی در سال2010 نشان می دهد تا سال 2020 سرمایه گذاری مورد 
نیاز جهان در بخش انرژی، معادل   20تریلیون دالر اســت که از این میزان 16تریلیون 
دالر نیاز صنعت برق و 4تریلیون دالر نیاز صنعت نفت و گاز اســت.  مالحظه می شود 
که به ازای 1 دالر ســرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، الزم اســت 4دالر در صنعت 

برق سرمایه گذاری  شود. 
تحریم های ظالمانه غرب در چند سال گذشته، صنعت برق را نیز تحت تأثیر قرارداده و 
در این مدت با رکود ســرمایه گذاری  در این صنعت روبرو شدیم. کاهش توان تولیدی 
این صنعت و تاثیر تحریم ها و ســایر مشکالت نظیر هدفمندی یارانه ها بر  صنعت برق 
باعث شد که دولت و مجلس بررسی طرح حمایت از صنعت برق را با حضور مسئوالن 
وزارت نیرو، وزارت امور  اقتصادی و دارایی، سندیکای برق و سایر نهادهای مرتبط در 
دستور کار کمیسیون انرژی قرار دادند تا گامی در جهت  کاهش این مشکالت بردارند. 
این طرح از چند هفتــه پیش برای تصویب نهایی در دســتور کار مجلس قرار گرفته و 

مراحل  تصویب آن در حال انجام است. 
در چند ســال گذشته بخش خصوصی بیشترین تاثیر را از تحریم ها دید و وجود بیش از 
30هزار میلیارد تومان بدهی انباشــته  در صنعت آب و برق کشور هم باعث شد فشار 

مضاعفی به این بخش وارد شود. 
بخش خصوصی صنعت برق ایران علی رغم مشکالتی که در این سالها داشته، همواره در 
جهت ارتقای دانش و  توانمندی های خود فعالیت می کرد تا جایی که اکنون قادر است 
در بیش از 90 درصد زمینه ها با شرکت های خارجی رقابت  کند، چرا که ما قابلیت های 
قابــل توجهی در این صنعت داریــم و همین قابلیت ها صنعت برق کشــور را در طول 

سال های  تحریم و رکود و علی رغم بحران نقدینگی، سرپا نگه داشت. 
لذا سازندگان، تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق قادرند خود را با شرایط پساتحریم 
وفق دهند .صنعت برق این مساله را  ثابت کرده که پتانسیل ها و توانمندی های بسیاری 

دارد و این پتانسیل ها اتفاقا در دوره تحریم به خوبی نمایان شدند. 
بــه هر حال در دوران پســاتحریم ما با شــکوفایی و رونــق مواجه خواهیــم بود و این 
شرکت های بخش خصوصی هستند که  باید تامین تجهیزات و اجرای پروژه های صنعت 
برق را عهده دار شوند، بنابراین بخش خصوصی باید برنامه ریزی ها و  هدفگذاری های 
دقیقی برای آماده سازی خود برای ورود به دوران پساتحریم داشته باشد و البته در کنار 

وزارت نیرو، صنعت  برق را مهیای قرار گرفتن در این شرایط کند. 

آثار لغو تحریم ها بر صنعت برق
لغو تحریم های ظالمانه غرب علیه صنعت کشــور اثرات مثبتی در تولید برق کشــور 

خواهد داشت. در ادامه به برخی از این  اثرات اشاره می کنیم: 
 - بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی برق می تواند فعاالنه 

در کشورهای دیگر حضور داشته  باشد. 
- تجهیزات اصلی صنعت برق به ویژه در بخش نیروگاهــی ایران، با قیمت واقعی و با 
گارانتی های مربوطه به ایران داده می  شــود و در مجموع هزینــه تعمیرات و نگهداری 

تجهیزات نیروگاهی ایران کاهش قابل مالحظه ای خواهد یافت. 
 - دارایی های بانکی بلوکه شده ســرمایه گذاران ایرانی آزاد شده و بخشی از آن به حوزه 

انرژی سرازیر می شود. 
 - شــرکت های بــزرگ و کمپانی های معروف دنیا بــازار انرژی و برق ایــران را برای 
سرمایه گذاری مورد توجه قرار داده اند و در  صورت فراهم شدن زمینه های حضور، مایل 

به بازگشت دوباره به ایران هستند. 
 - شــرکت های داخلی در تعامل با شرکت های تراز اول دنیا از یک طرف به جدیدترین 
فن آوری ها در این حوزه دســت می  یابند و از طرف دیگر برای حفظ مشتری در بازار 

رقابتی، مجبور می شوند کیفیت کاال و خدمات خود را به سطح جهانی  برسانند. 
 - در حوزه انرژی های تجدیدپذیر نیز با ورود تجهیزات نوین با راندمان باالتر و قیمت 
پایین تر،توجیه اقتصادی استفاده از  منابع تجدید پذیر در تولید برق بیش از پیش خواهد 

شد و تمایل به استفاده از این منابع در کشور افزایش خواهد یافت. 

 توسعة صنعت برق و اسناد باالدستی
چشــم انداز آینده صنعت برق کشــور بر اساس نیاز کشــور به انرژی و در حال توسعه 
بودن ایران، چشم اندازی رو به رشد دارد.  این موضوعی است که در اسناد باالدستی بر 
آن تاکید شــده و در قوانین و برنامه های توسعه و چشم انداز، برای آن برنامه  ریزی شده 
است. با توجه به ابالغ سیاســت های کلی برنامه ششم توسعه و برنامه ریزی برای رشد 
اقتصادی هدفگذاری شده  در این برنامه که 8 درصد است، کامال مشخص است که نیاز 
به برق در کشــور به طور چشــمگیری افزایش خواهد یافت و بر  همین اساس سرمایه 

گذاری بیشتری در این حوزه مورد نیاز خواهد بود. 

کارشناســان و مدیران صنعت برق که هم اکنون در حال تدوین برنامه ششــم توســعه 
هســتند، حتما به این موارد توجه دارند و  برای تحقق رشــد اقتصــادی 8درصد، برنامه 
توســعه صنعت برق را تدوین می کنند.نمایندگان مردم در مجلس نیز با بررسی  دقیق 
برنامه ششم توسعه در جهت رشــد روزافزون حرکت کشور به سمت تعالی و پیشرفت 

کمک خواهند کرد. 
خبرگزاری فارس

صنعت برق ایران در پساتحریم
علی مروی

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
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نوسان نرخ ارز منعکس کننده واقعیت اقتصادی

   دکرت بهمن آرمان ـ صاحبنظر اقتصادی

نوسانات نرخ برابری ارزها که متأثر از عوامل گوناگونی 
رخ می دهــد، امری کاماًل طبیعی اســت. نــرخ برابری 
ارزها نشان دهنده  واقعیت های فیزیکی اقتصاد و برخی 
از مسائل سیاسی کشورهاست. به دنبال بروز مشکل در 
شرق ترکیه ارزش لیر آن کشور  به کمتر از نصف قیمت 
خود رســید. در چین هــم نرخ برابری یــوآن در مقابل 
ســایر ارزها کاهش داشــت. عده ای معتقد هستند  این 
کاهش توســط دولت چین رخ داده است و برخی دیگر 
عواملی چون کاهش نرخ رشد اقتصادی و لزوم افزایش 
صــادرات  این کشــور را دلیل بر کاهــش ارزش یوآن 
می دانستند. به هر ترتیب تکرار این اتفاق در کشورهای 
مختلف بیانگر آن است که  نرخ برابری ارزها مرتب در 
حال تغییر اســت. همچنین زمانی که بحران بدهی های 
یونان در اتحادیه اروپا تشــدید شــد نرخ  برابری یورو 
در برابر دالر حتی به 1/07 سنت رسید و متعاقبًا دالر 
امریکا کاهش عرضه داشــت. در ایران نیز که عده ای به 
 مســائل پایه علم اقتصاد آشنا نیستند عنوان می کنند ما 
باید به ســمت ثبات نرخ ارز حرکت کنیــم و عده ای از 
مخالفان دولت  کاهش نرخ برابری ریال در برابر ســایر 
ارزها را یکی از عوامل عملکرد ضعیف دولت می دانند 
در حالی که در واقعیت این گونه  نیست. دولت یازدهم تا 
جایی که امکان داشت سعی کرد اقتصادی را که متحمل 

آسیب های زیادی شده بود سامان دهد. 
واقعیت این اســت بخش عمــده ای از بودجه عمومی 
کشــور از طریق درآمدهای نفتی تأمین می شــود حتی 
دریافــت مالیات در  ارتبــاط با قیمت نفت اســت. در 

چنین شــرایطی نمی توان از دولت انتظار داشت بودجه 
عمرانی را طبق آنچه درمجلس تصویب  شــده پرداخت 
کند یا نــرخ ارز را در حــد نرخ برابری زمان اســتقرار 
دولت یازدهم قرار دهد. بحران کاهش قیمت نفت روی 
 اقتصاد بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت بازتاب 
منفی زیادی داشــته است. به طوری که اقتصاد ونزوئال 
که پایه تولیدی  نیست و وابسته به درآمدهای نفتی است 
در آستانه ورشکســتگی قرار گرفته است. عربستان هم 
ازاین قاعده مستثنی نیست.  این کشور به دلیل آنکه 40 
میلیارد دالر کســری بودجه دارد سیاست انقباضی در 
پیش گرفته است و در نهایت طرح های  استراتژیک خود 
را متوقف کرد. اما به خاطر آرامــش و اطمینان در بین 
مردم عنوان کرد هزینه های بخش ســالمت و آموزش 
 و پرورش تغییری نخواهد کرد، ولی اجرای پروژه های 
بزرگ به حالت تعلیق درآمده است. در ایران نیز چنین 
وضعیتی حادث  شده لذا نوسان نرخ ارز که طی هفته های 
اخیر رخ داده کاماًل طبیعی است و در سایر کشورها هم 
اتفاق افتاده اســت. اکنون  برخــی از طرح های عمرانی 
کشــورمان دچار رکود است. در چنین شرایطی استفاده 
از ابزارهای مالی می تواند اثرگذار باشد. به  عنوان مثال 
در ژاپن به دنبال کاهش ارزش ســهام در بورس توکیو، 
دولت اعالم کرد مالیات بر شرکت ها را کاهش می دهد. 
 این امر کمک کرد تا بورس توکیو و ســایر بورس های 
آســیایی از رکود خارج شــوند. اگر چنین تمهیداتی هم 
برای اقتصاد ایران  اندیشیده شود به طور قطع از میزان 

نوسان ارز کاسته خواهد شد. 

در مــورد ثبات نــرخ ارز هــم صحبت هــای متعددی 
می شــود. اما تصور نمی کنم با برداشــته شدن تحریم ها 
نرخ ارز در ایران  یکســان شود. نرخ ارز متأثر از عرضه 
و تقاضاست. درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است 
و متناســب با تقاضای موجود  نیســت. ضمن اینکه در 
ایران نرخ تورم دو رقمی اســت. لذا ثبات قیمت ارز به 
صالح کشور نیســت و نباید این امر را به گردن  دولت 
انداخت. بازار ارز باید به گونه ای باشد که عرضه و تقاضا 
تعیین کننده باشــد. اگر ثبات قیمــت ارز رخ دهد، نرخ 
برابری  ریال در برابر سایر ارزها منعکس کننده واقعیت 
اقتصادی ایران نیست. ضمن اینکه به نفع ما نیز نخواهد 
بود. کاهش قیمــت  دالر در بازار آزاد بــه صادرات ما 
آســیب وارد می کند. یکی از راه هایی که دولت در حال 
اســتفاده از آن و تلویحًا تأیید شده  اســت تأمین منابع 
ریالی مصوب بودجه عمومی کشور از سایر ارزهاست. 
ولی افزایش نــرخ برابری ارز متأثــر از دخالت دولت 
 نیست بلکه نشان از واقعیت های اقتصاد ایران دارد. بر 
این اساس رسانه های گروهی نباید افزایش قیمت دالر 
در بــازار آزاد یا  در الیحه بودجــه 95 را به عنوان یک 
ضایعه مطرح کنند، بلکه این را در نظر بگیرند بخشی از 
واقعیت اقتصاد ایران است. اگر  قیمت نفت در بازارهای 
جهانی درسطح فعلی باقی بماند و از طرفی تحریم ها به 
طور کامل لغو نشــود و سرمایه گذاری خارجی  صورت 
نگیرد نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها روند نزولی 

خواهد داشت. 
روزنامه ایران

  یادداشت 
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به اطالع مدیران، متخصصان، صنعتگران و پژوهشگران عزیز می رساند، روابط عمومی سندیکای صنعت برق 
ایران برای حمایت از توان و تولید داخل و به منظور معرفی آخرین دستاوردها و فعالیت های علمی و پژوهشی 
شرکت های عضو خود در نظر دارد، از این پس در هر شماره از ماهنامه خبری و اطالع رسانی ستبران مقاالت 

علمی و پژوهشی مربوط به شرکت های عضو را به چاپ برساند.  
بدینوسیله از همه دست اندر کاران و فعاالن صنعت برق دعوت می شود تا در صورت تمایل، مقاالت خود را 

به واحد روابط عمومی سندیکا- ماهنامه ستبران- ارسال کنند.

الزم به ذکر است، در ارایه مقاله توجه به نکات زیر ضروری است:
• مطالب ارسالی باید حداکثر تا پانزدهم هر ماه به تحریریه ماهنامه ستبران ارسال شود.

• آثار مذکور می بایست در قالب یکی از محورهای زیر و با در نظر گرفتن اصول روزنامه نگاری حرفه ای 
)دقت، صداقت، بی طرفی و...( نگارش شود.

• موضوعات پیشنهادی برای آثاری که ارسال می شود، عبارتند از:
- معرفی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیق و پژوهش شرکت ها 

-  موضوع آزاد با محوریت مسائل و مشکالت ساخت داخل در صنعت برق ایران
-  مسائل روز اقتصاد و صنعت برق ایران

- بررسی مواضع و عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت برق ایران
- بررسی مواضع و عملکرد سندیکای صنعت برق ایران و سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط

- نقد و تحلیل مباحث و موضوعات مطرح شده در میزگرد سندیکا
- موضوعات و مقاالت آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت، بهره وری، بهبود روش ها و سیستم های مدیریت 

صنعتی و...

• مطالب حتی المقدور به صورت فایل WORD به آدرس پست الکترونیک:  setabran@ieis.ir  یا بر روی 
لوح فشرده به نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پالک 15، طبقه اول- روابط عمومی 

سندیکای صنعت برق ایران ارسال شود.
• با توجه به این که سیاست کلی نشریه، معرفی نویسنده یا مؤلف مقاله است، لذا ضروری است تا به همراه آثار، 
یک قطعه عکس، مشخصات عمومی شامل تحصیالت، شغل، آدرس، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک 

نویسنده نیز ارسال شود.
• همچنین حجم مطالب ارسالی نباید از 8 صفحه تایپی )فونت  14( فراتر رود.

• ماهنامه در گزینش علمی، ویرایش و یا انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.
• ارسال عکس های تزئینی مرتبط با موضوع مقاله بالمانع است. 

•  مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
• از آنجا که سیاست کلی نشریه رعایت امانت داری و عدالت در میان اعضای سندیکا است، اولویت چاپ با 

مقاالتی خواهد بود که زودتر به دفتر نشریه ارسال شوند.



گـــزارش
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صنعــت برق ایران طی ســال های گذشــته 
و بــا بــاال رفتــن بدهی هــای وزارت نیرو 
هرروز دچار مشكالت بیشتری شد. همین 
 مشــكالت بود كــه چندی پیــش اعضای 
سندیكای صنعت برق ایران را بر آن داشت 
تا در نشســتی خبری از سیاست هایی كه از 
 نگاه آنها چرخــی الی چــوب تولید داخل 
صنعت برق ایران اســت، گالیه كنند. تولید 
كابل های برق یكی از مهم ترین  فعالیت های 
این صنعــت در ایــران اســت. تولیدی كه 
توانست برای نخســتین بار پای ایران را به 
كنگره جهانی كابل باز كند.  علیرضا كالهی 
رییس سندیكای صنعت برق روز پنج شنبه 
در واشنگتن، به تشــریح فرصت های ایران 
در صنعت بــرق برای  شــركت كنندگان در 
این كنگره پرداخــت. كالهی در این كنگره 
به مسائلی مانند پایین بودن مالیات و ارزان 
بودن انرژی در  ایران اشــاره كرده و خبر داد 
كه ایران ســاالنه معــادل 147میلیون دالر 

كابل برق صادر می كند. گــزارش تعادل از 
مشــروح  ارائه كالهی در این نشست را در 

ادامه می خوانید. 
ایران بــرای نخســتین بار در كنگره جهانی 
كابل شركت كرد. فدراسیون بین المللی كابل
) International Cable  Federation (
صنعــت بین المللــی  نهــاد   بزرگ تریــن 
 كابل ســازی در جهان به شــمار مــی رود كه
 بیــش از 80درصد از ظرفیــت این  صنعت
 100میلیــارد دالری در آن عضو هســتند.
 اصلی ترین نشســت این فدراسیون، كنگره
 جهانی كابل اســت كه هر دو ســال  یك بار
 جهت گفت وگو و بررسی مسائل این صنعت
 زیربنایی تشكیل می شود. كنگره2015 در
 واشــنگتن پایتخت ایاالت  متحــده امریكا
 برگزار شــد و برای نخستین بار ایران نیز در
 این نشســت جهانی حضور رسمی داشت.
 علیرضا كالهی عضو  هیات نمایندگان اتاق
 تهران، رییس هیات مدیره سندیكای صنعت

 برق ایران همچنین مدیرعامل یك شركت
 سیم و كابل  نیز در این نشست حضور داشت
 و در دومین روز از این نشست گزارشی در
 مورد اقتصاد و صنعت سیم و كابل ایران ارائه
  داد. البته این كنگره به مدت پنج روز )از 13
 تا 17اكتبر( در هتل می فالور در واشنگتن
 دی ســی برگزار شــد و كالهی تنها  نماینده
 ایران در ایــن برنامه بود كه ســخنانی را در
 یكی از جلسات ایراد كرد. بیش از 30كشور
 از اقصی نقاط جهان در این  فدراسیون عضو
 هســتند. ارتقای كیفیت و كاربــرد كابل ها،
 ارتقای امنیــت و ذخیره انرژی در كابل های
 برق و بهبود منابع به كار  رفته در تولید كابل ها
 ازجمله اهداف تشكیل این فدراسیون است.
 عالوه بر آن، این فدراسیون قصد دارد از این
 طریق روابط  میان شــركت های مختلفی كه
در این زمینه فعال هستند را مستحكم تر كند. 
براســاس اطالعات به دســت آمده از ارائه 
كالهی بازار ســهام تهران با 314شــركت 

ثبت شــده، 81میلیارد دالر سرمایه جاری 
 دارد. یكی از جذاب ترین نكاتی كه این عضو 
هیات مدیره ســندیكای صنعت برق مطرح 
كرد این بود كه ایران جزو كشورهایی  است 
كه بیشــترین فارغ التحصیل رشته مهندسی 
را دراختیــار دارد. تعــداد فارغ التحصیالن 
مهندســی در ایران نزدیك به شمار  آنها در 
ایاالت متحده امریكاست و 70درصد آنان 
را زنان تشــكیل می دهنــد. دوم بودن ایران 
به لحــاظ برخورداری از منابــع گاز  طبیعی 
همچنین رتبه چهارمی این كشــور به لحاظ 
برخــورداری از ذخایر نفتــی جهان ازجمله 
نكاتی است كه معموال در اكثر  سخنرانی های 
اقتصادی خارج از ایران به آن اشاره می شود. 

   ایران بازار نوظهور آینده
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنان 
خود به این مساله پرداخته است كه براساس 
اطالعــات به دســت آمــده از جیــم  اونیل 
اقتصاددان گلدمن ســاچس، ایران می تواند 

 حضور رییس سندیكای صنعت برق ایران در واشنگتن

 پای ایران به كنگره جهانی سیم و كابل باز شد  

  گزارش  
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جزو 11اقتصاد نوظهــور احتمالی در آینده 
باشد. سپس به بررســی ایران  به عنوان هاب 
در بازار منا )خاورمیانه و شــمال آفریقا( و 
كشورهای مستقل مشترك المنافع پرداخت. 
نرخ پایین مالیات، كیفیت  زیرســاخت ها، 
ارزان بــودن انــرژی، در دســترس بــودن 
كارگــران، وفور منابــع طبیعــی و ارتقای 
انگیزه های صادراتی همــه ازجمله  مواردی 
است كه برای كشــور ایران به عنوان مزیت 

به شمار می رود. 
مــروری بــر صنعــت بــرق ایران نشــان 
می دهــد این كشــور در بخش برق بســیار 
پیشــرفته اســت. افزایش ظرفیت ساالنه 
  6000مگاواتی و ظرفیــت تولید 74هزار 
مگاواتی )رتبه 14جهانی( ازجمله مواردی 
اســت كه نشــان می دهــد در زمینه صنعت 
 برق پیشرفت های چشمگیری داشته است. 
همچنیــن ایران به هفت كشــور همســایه 
ارمنســتان،  آذربایجــان،  )تركمنســتان، 
 افغانستان، پاكســتان، تركیه و عراق( برق 
صادر می كند. عالوه بر آن صادرات برق به 
كشورهای عربستان سعودی، قطر،  امارات 

متحده عربی و عمان نیز صورت می گیرد. 
براســاس آمار و اطالعات ارائه شده توسط 
كالهی از ســندیكای صنعت برق ایران، از 
73/7 هــزار مگاوات ظرفیت نصب شــده 
 برق كشــور 25/8 درصد آن توســط گاز، 
18/5درصــد از طریــق ســیكل تركیبی، 
18/5درصد از طریــق بخار، 11/2درصد 
به صــورت  برق آبی، یك درصد هســته یی، 
0/7درصــد زمین گرمایشــی، 0/2درصد 
تجدیدپذیر و0/4درصد از طریق گازوییل 
تولید می شــود.  البته پیش بینی می شود این 
ظرفیت تا سال2020 به 110هزار مگاوات 
برسد كه در آن سهم انرژی های تجدیدپذیر 
در تولید  برق به 5درصد و زمین گرمایشی به 
5درصد افزایش پیدا خواهد كرد. عالوه بر 
آن سهم گاز 25/8درصد پیش بینی شده كه 
 نســبت به وضعیت فعلی ثابت خواهد ماند. 
برآورد می شــود كه بین 50 تــا 60میلیارد 
دالر امریكا بــرای تولید و توزیــع برق در 
 ایران تا سال2020 سرمایه گذاری صورت 

بگیرد. 

   از صنعت كابل سازی ایران چه خبر؟
طبق اطالعاتی كه كالهی در كنگره جهانی 

كابل ارائه داد، نخستین شركت كابل سازی 
ایران بــا همــكاری بایكا در  ســال1964 
تاســیس و راه اندازی شــد. در سال1965 
ایكــو ســوئد نیز بــه عضویت آن شــركت 
درآمد. در ســال1974 شركت  فیلپس داج 
جی وی تاسیس شــد پس از آن نیز شركت 
اریكسون جی وی در ســال1976 تاسیس 
شــد. در ســال1979 اكثر این  شركت های 
خارجــی با شــركت های داخلــی تركیب و 
ســپس ملی شدند. سیاســت های اقتصادی 
حمایتی كــه در دهه80 میالدی  وضع شــد 
در كنار یارانه های ســنگین باعث شد تعداد 
بازیگران عرصــه صنعت به صورت ناگهانی 
افزایش پیدا كند. براســاس  جدول به دست 
آمده از سازمان تجارت ایران، این كشور در 
سال2010،  164/4میلیون دالر صادرات 
كابــل و 78/8 میلیــون  دالر واردات كابل 
داشته است. در ســال2014 رقم صادرات 
ایران به 147/7 میلیون دالر رسید، میزان 
واردات نیز بــه 75/6 میلیون دالر كاهش 
یافت. بیشــترین میزان كاهــش واردات با 
رقم 66میلیون دالر مربوط به ســال2012 
و كمترین میزان  صــادرات با رقم 219/5 
میلیون دالر مربــوط به ســال2011 بوده 
است. مزایای رقابتی در صنعت كابل سازی 
ایران از نظر رییس  هیات مدیره ســندیكای 
صنعت برق ایران نیز بسیار است كه ازجمله 
می توان به نرخ پایین مالیــات، نیروی كار 
تحصیلكــرده،  هزینه پاییــن كارگری، منبع 
انرژی ارزان و مطمئن و دسترســی گسترده 
به پلیمر اشــاره كرد. از آنجا كه سیاست های 
دولتــی  گرایش زیادی بــه افزایش ظرفیت 
در عرصه كابل ســازی دارد می تــوان آینده 
این صنعــت را بهتر از این متصور شــد. از 
طرفی با  برداشته شــدن تحریم ها و افزایش 
ســرمایه گذاری ها در صنایــع نفــت، گاز و 
پتروشــیمی ایران می توان امیــدوار بود كه 
تحوالت  بزرگی در این عرصه ایجاد شــود. 
از همــه مهم تر اینكه دولت ایــران از صنایع 
با ارزش افــزوده حمایت می كنــد و جلوی 
فروش  موادخــام و اولیــه را خواهد گرفت 
و به دنبــال بازارهای خــوب در این عرصه 
در كشــورهایی نظیر افغانســتان، عراق و 
كشورهای  مستقل مشــترك المنافع خواهد 

بود. 
روزنامه تعادل

  گزارش  
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 مجمع عمومی سندیکای صنعت برق برگزار شد
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مجمع عمومی ســاالنه سندیکای صنعت برق بیست و هفتم 
مردادماه ســال جاری با حضور نماینــدگان بیش از 130 
شرکت عضو سندیکا، مســئولین این تشکل و نماینده اتاق 
بازرگانی ایران در تاالر خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار 

شد.
در آغــاز مجمع، مهندس علی بخشــی، نایب رییس هیات 
مدیره به ســخنرانی پرداخته و ضمن اشاره به توافقی که در 
مجامع بین المللی در رابطه با ایران حاصل شده است، گفت: 
ما همیشه جوانب مثبت توافق را دیده ایم و این بسیار خوب 
اســت؛ اما باید نسبت به جوانب منفی دوران پساتحریم هم 
مراقبت های الزم را داشته باشیم. از اعضای محترم سندیکا 
هم درخواســت می کنم در کنار ما باشند تا بتوانیم شرایط را 

به خوبی اداره کنیم.
در ادامه جلسه دبیر ســندیکای صنعت برق با اعالم اینکه 
تعداد افراد حاضر در جلســه به حد نصاب رسیده و می توان 
انتخابات هیات رییســه را انجام داد، از حاضرین خواست 
یک نفر رییس هیات رییسه، یک نفر نایب رییس، دو نفر 
ناظر و یک منشی برای اداره جلسه انتخاب کنند که با رأی 
اعضای حاضر در مجمع، مهندس غالمرضا ناصح به عنوان 
رییس هیات رییســه، مهندس سیروس رضا مقدم به عنوان 
نایب رییس، مهندس محمدجعفــر محمدپور رودبارکی و 
مهندس جمشــید بردبار به عنوان ناظران جلسه و همچنین 
مهنــدس محمد ذوالفقاری به عنوان منشــی جلســه تعیین 

شدند.
سپس دبیر سندیکا پشت تریبون حاضر شده و ضمن تشکر 
از مهندس میرشــکرایی که ظرف دو سال گذشته مسئولیت 
دبیری سندیکا را برعهده داشــت، گزارش عملکرد سندیکا 

را در ســال 93 ارائه کرد. غیاث الدین با بیان اینکه گزارش 
در قالب دو بخش شــامل فعالیت های ســندیکا و عملکرد 
مالی آن تنظیم شــده اســت، عنوان کرد: سندیکای صنعت 
برق که در ســال 1379 با 24 عضو تأســیس شد، در پایان 
ســال 1393 دارای 419 عضو بود و امــروز این تعداد به 
438 عضو رســیده اســت. از این تعداد، 208 یا به روایتی 
دیگر 251 عضو مربوط به اســتان های تهران و البرز است 
و باقی در 21 اســتان کشــور پراکنده شــده اند. البته بعضًا 
آمارهای دیگری هم شنیده می شود که به دلیل عواملی مثل 

عضویت های جدید یا منحل شدن برخی از شرکت هاست. 
غیاث الدین با اشاره به اینکه ســندیکا بیشترین عضو را در 
تهران و البرز و کمترین عضو را در اســتان گلســتان دارد، 
ادامه داد: ســازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستم های 
برق بیشــترین تعداد عضو را در سندیکا دارند و سازندگان 
یراق آالت نیرو جزو فعاالنی هستند که کمترین تعداد عضو 

را دارند.
وی افزود: ما در اســتان های خراســان و اصفهان هم دارای 
شعبه هستیم و البته شــعبه ای هم در استان فارس داریم که 
متأسفانه چندان فعال نیســت و در سال گذشته هم فعالیتی 

نداشته است. 
دبیر ســندیکا در ادامه بــه ارائه توضیحاتــی در خصوص 
جلساتی که در این تشکل برگزار می شود، پرداخته و اظهار 
داشت: هیات مدیره سندیکا در ســال گذشته تقریبا ماهانه 
دو جلســه و در کل 24 جلسه تشــکیل داده است. همچنین 
کمیته های ســندیکا هم فعالیت گســترده ای در طول سال 
گذشته داشــته اند. به عنوان مثال کمیته حقوقی و قراردادها 
35 جلسه داشته و در سال 93 تقریبًا هر هفته جلسه تشکیل 

داده است.
به گفته دبیر ســندیکای صنعت برق 73 درصد از مصوبات 
هیات مدیره در ســال 93 محقق شــده اســت؛ 16 درصد 
درحال انجام اســت و 11 درصد از آنها هم موضوعشــان 

حذف شده و قابل پیگیری نیستند.  
غیاث الدین تصریح کرد: سندیکا حضوری بسیار فعال در 
تشــکل ها و ارگان های مختلف مانند وزارت نیرو، شرکت 
توانیر، اتاق بازرگانی ایــران، اتاق بازرگانی تهران، وزارت 
صنعت و معــدن، مجمع تشــکل های دانش بنیــان و اتاق 
بازرگانی ایران و عراق دارد و در ســال گذشــته جلسات و 
مکاتبات بســیاری با این ارگان ها داشــته اســت. به عنوان 
نمونه در سال گذشته، 91 مورد مکاتبه با وزارت نیرو و 39 
مورد مکاتبه با شرکت توانیر داشته ایم که همه آنها دررابطه با 

مسائل اعضای محترم سندیکا بوده است. 
وی در ادامــه گفــت: ســندیکا خدمات مختلفــی از جمله 
کمک های حقوقی، مشاوره ای، حل اختالف و توسعه کسب 
و کار به اعضای خود ارائه می کند و همچنین از طریق چاپ 
نشــریه ســتبران، ســایت، گروه فعالی که در تلگرام ایجاد 
ـ  شــده و همچنین بولتن که حداقل 5 روز در هفته بین 24 
16 صفحه منتشــر می شــود، خدمات اطالع رســانی را به 

اعضایش ارائه می دهد. 
غیاث الدیــن خریداری ســاختمان جدید ســندیکا را که با 
همکاری 31 شرکت از اعضای سندیکا صورت گرفته است، 
از بهترین دستاوردهای کل دوران فعالیت سندیکا دانست 
و اظهار کرد: این کار سبب شد سندیکا محلی مستقل برای 

خود داشته باشد. 
وی در ادامه به انتخاب ســندیکای صنعت بــرق به عنوان 
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تشکل نمونه صادراتی برای چهارمین سال 
متوالی اشــاره کرد و گفت: در ســال گذشته 
هم انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شــد که 
ســندیکا حضوری فعال در ایــن انتخابات 
داشــت و توانســت تعدادی از نمایندگان 
خود را راهی هیات نمایندگان اتاق تهران و 

شهرستان ها کند.
وی همچنین در انتها به توضیح گزارش مالی 
ســندیکا پرداخت که به صورت مکتوب در 
اختیــار میهمانان قرار گرفته بــود و البته در 
سایت ســندیکای صنعت برق ایران هم در 

دسترس اعضا قرار داده شده است.
پــس از غیاث الدیــن، خزانه دار ســندیکا 
بــه ســخنرانی پرداختــه و ضمن تشــکر و 
قدردانــی از زحمات شــبانه روزی  مهندس 
میرشکرایی، دبیر سابق ســندیکا و آرزوی 
موفقیــت بــرای مهنــدس غیاث الدین در 

انجام وظایف بسیار سنگینی که پیش روی 
سندیکاســت، گفت: در سال 92 ما با کمک 
31 سرمایه گذار داوطلب توانستیم نسبت به 
خرید ساختمان ســندیکا در خیابان مطهری 
اقــدام کنیم و پس از آن با تــالش فراوان و 
البتــه تخصیص 33 درصــد از مبلغ فروش 
ساختمان سندیکا در خیابان مطهری از سوی 
سهامداران، ســاختمان جدیدی را برای این 

تشکل خریداری کنیم. 
مهندس محمد فارســی ضمن ارائه گزارش 
مبســوطی از فعالیت های صورت گرفته در 
خصوص ساختمان سندیکا از شرکت هایی 
ســرمایه الزم برای خرید ساختمان مستقل 

برای سندیکا را تامین کردند، تقدیر کرد. 
وی همچنین اقدام مهندس جمشــید بردبار، 
مدیر عامل شرکت الکترونیک افزار آزما در 
خصوص بخشیدن کلیه سود حاصل از خرید 

و فروش ســاختمان به سندیکا را امری قابل 
ستایش دانست و از وی تقدیر و تشکر کرد.

پس از سخنرانی خزانه دار سندیکا، مهندس 
ذوالفقــاری، مدیــر عامــل شــرکت تابان 
تابلوشرق پیشــنهاد کرد هر عضو 2 میلیون 
تومان به ســندیکا هبــه کند تا کســری آن 
برای تامین هزینه خرید ســاختمان جبران 
شــود. وی همچنین داوطلب شــد به عنوان 
اولین نفر 5 میلیــون تومان در این راســتا 
به ســندیکا پرداخت کند که پس از بحث و 
بررســی پیشــنهادهای ســایر حاضرین در 
جلسه، پیشنهاد ذوالفقاری به رأی گذاشته و 

با اکثریت آرا تصویب شد. 
در ادامه مجمع مهندس سید حسین اورازانی 
شجاعی، بازرس سندیکا به ارائه گزارشی از 
عملکرد مالی ســندیکا پرداخته و به درستی 
گزارشی که ســندیکا به اعضا ارائه کرده بود، 

به طور کامل صّحه گذاشت. 
در انتهای جلسه مجمع، صورت های مالی ارائه 
شده از سوی ســندیکا با اکثریت آرا تصویب 
شده و انتخاب بازرس نیز برای دوره بعد به رای 
گذاشته شــد. مهندس شجاعی و مهندس جانی 
دو کاندید بازرســی دوره بعد سندیکا بودند که 
شجاعی با بیشترین رای به عنوان بازرس اصلی 
و جانی به عنــوان بازرس علی البدل ســندیکا 

انتخاب شدند. 
همچنین تصویب شــد روزنامه دنیای اقتصاد 
مجــددًا به عنوان روزنامه رســمی مجمع باقی 
بماند و بودجــه ارائه شــده در گــزارش مالی 
ســندیکا نیز با اکثریت آرا به تصویب رســید. 
گفتنی اســت در ایــن دوره از مجمع عمومی 
سندیکای صنعت برق ایران از مهندس جمشید 
بردبار به دلیل همکاری و مشارکتش با سندیکا 
برای خرید ســاختمان، تقدیر بــه عمل آمد و 

لوحی به وی تقدیم شد.

  گزارش  
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به همت سندیکای صنعت برق ایران صورت گرفت

سمینار تخصصی ماده 12 قانون رفع موانع 
تولیــد هیجدهم شــهریورماه ســال جاری 
به همت سندیکای صنعت برق ایران برگزار 

شد.
سمینار تخصصی ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید هیجدهم شهریورماه به همت سندیکای 
صنعت برق و با حضور مهندس هوشــنگ 
فالحتیان، معاون وزیر نیــرو در امور برق 
و انــرژی، مهندس علیرضــا دائمی، معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، 
دکتر علی اصغر اســماعیل نیا، مدیرکل دفتر 
تنظیم مقررات و توســعه رقابــت در بازار 
آب و برق، مهندس هاشــم خویــی، نماینده 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
نماینــدگان تشــکل های فعــال اقتصادی 
و جمعی از مدیــران و اعضای ســندیکای 
صنعت برق ایران در محل پژوهشــگاه نیرو 

برگزار شد.
زمینه های همکاری دولت و بخش خصوصی 
برای اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی، فرصت ها 
و چالش های اجرای مــاده 12 این قانون و 
الزامات و پیش نیازهای مالی و حقوقی آن، 
راهکارها و پیامدهای اجرایی تحقق ماده 12 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی و همچنیــن بحث و تبادل نظر در 
قالب پانل تخصصــی، محورهای اصلی این 

سمینار را تشکیل می دادند. 

پیشنهاد معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی به سندیکایی ها

ایجاد کارگروهی در سندیکای برق 
برای مذاکره با هیات های خارجی

هوشــنگ فالحتیان در ســمینار تخصصی 
ماده 12 قانون رفــع موانع تولید که هجدهم 
شهریورماه ســال جاری به همت سندیکای 
صنعت بــرق ایــران در محل پژوهشــگاه 
نیرو برگزار شــد، عنوان کرد: اگر وضعیت 
به گونه ای پیش رود که خارجی ها بیشــتر از 
آنکه نزد ما بیایند، نزد بخش خصوصی رفته 
و جلساتشــان را با این بخش برگزار کنند، 

قطعًا به نفع کشور خواهد بود.
معاون وزیر نیرو در امــور برق و انرژی در 
سمینار تخصصی ماده 12 قانون رفع موانع 
تولیــد ضمن تشــکر از ســندیکای صنعت 
برق جهت برگزاری سمینار، به بدهی اندک 
وزارت نیــرو بــه پیمانکاران و مهندســین 
مشــاور و به طــور کلــی بخــش خصوصی 
اشــاره کرده و گفت: کل بدهی ما رقم بسیار 
کمــی اســت و فعالیــن بخــش خصوصی 
طلب عمــده ای از ما ندارند. مشــکل اصلی 
ســازندگان و پیمانــکاران بخش خصوصی 
فضای کسب و کار اســت. وقتی مناقصه ای 
در کار نباشــد آنها نمی دانند با پرسنل خود 
چه کنند. شاه بیت موضوعات نقدینگی است 
و در صورت تامین منابع مالی، بدون شــک 
بخش قابل توجهی از مشکالت حل خواهد 

شد. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما یک پتانسیل 
قابل توجه برای تامین منابع مالی مورد نیاز 
پروژه های صنعت برق در صندوق توســعه 
ملی داریم که هزینه هــای پروژه های بزرگ 
تعریف شــده در قالب بودجــه 92 و 93 را 
از طریق آن تأمین کرده ایــم. اگر مذاکرات 
به نتیجه مطلوب برســد، انتظار این اســت 
که منابع این صنــدوق هم افزایــش یابد و 
تســهیالت مورد نیاز بــرای پروژه هایمان 
ازطریق این صندوق تأمین شــده و پروژه ها 

قابلیت اجرایی شدن پیدا کنند. 
معاون امــور بــرق و انــرژی وزارت نیرو 
ادامه داد: نکته دیگــر صف مراجعه کنندگان 
خارجی اســت. همه نگرانند تولید داخلی با 
ورود این شرکت ها نابود شود و بازار ایران 
در اختیار کاالهای خارجی قرار گیرد.  اواًل 
ما این موضوع را به شدت تکذیب می کنیم. 
هیچ کــدام از مدیــران وزارت نیــرو چنین 
تصمیمــی ندارند. مــا در همه جلســاتمان 
ایــن دغدغــه را داریم کــه بایــد چگونه با 

مراجعه کنندگان خارجی برخورد کنیم. 
فالحتیــان در ادامــه تصریــح کــرد: این 
نگرانی هــای بخش تولید کشــور درســت 
نیســت. مگر وضعیت ما قبــل از تحریم ها 
چگونه بوده است که حاال نگران پس از لغو 
تحریم ها باشــیم؟ نمایندگان خارجی بیشتر 
می آیند تا فضا را بســنجند و برای فاینانس 
و انتقال تکنولوژی و فناوری اعالم آمادگی 

کنند. ما بایــد نگرانی ها را کنار گذاشــته و 
ببینیم چه فرصت هایی ایجاد خواهد شد. 

وی در ادامــه تأکیــد کرد: نماینــدگان این 
شــرکت ها قطعا با ســندیکا، اتاق و به طور 
کلی بخش خصوصی نیز جلساتی مشترکی 
خواهند داشــت. لذا شــما می توانید از این 
فرصت  به خوبی اســتفاده کــرده و زمینه را 
بــرای ایجاد مشــارکت های ســازنده و اثر 

بخش فراهم کنید. 
وی با بیان اینکه بخش خصوصی ســال های 
سختی را گذرانده اســت، گفت: بدون شک 
رقبای بخش خصوصی ایران، برای دستیابی 
به مواد اولیه راه ساده تر و ارزان تری در پیش 
دارند و این یک حقیقت است. بنابراین شاید 
محصوالت ما  نسبت به تولیدات کشورهایی 
مانند چین قابل رقابت نباشد. بنابراین باید 
با اعمال مدیریت بیشتر، قیمت تمام شده مان 

را کمتر و محصوالتمان را کیفی تر کنیم. 

  گزارش  

برگزاری سمینار تخصصی ماده12 قانون رفع موانع تولید
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به گفته معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو 
اگرچه قانون رفع موانــع تولید از فروردین 
ماه 94 عملیاتی شــد، اما در 27 مرداد ماه به 
نتیجه رســید. بنابراین تا امروز تنها یک ماه 

هم از روی غلطک افتادن آن گذشته است. 
هوشنگ فالحتیان بابیان اینکه این سمینار، 
نشست مبارکی است، تأکید کرد: این قوانین 
وقتی به ثمر رســیده و فضای کسب و کار را 
بهبود می بخشــد که ما مثل یــک خانواده و 
در کنار هم مســائل را بررسی کرده و ببینیم 
اشکال کار کجاست. خواهش من این است 
که شــما در احصاء زمینه ها کمــک کنید. ما 
بیشــتر مدیر حادثه ایم؛ یعنی بعــد از اینکه 
حادثه ای رخ داد، دور هم جمع می شویم و آن 
را حل می کنیم. کمتر حوادث آینده را جدی 
می گیریم و به فکر پیشگیری می افتیم. بحث 
کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه، تغییر 
لوازم اندازه گیری، بهینه ســازی شــبکه های 
توزیــع، بهینه ســازی روشــنایی معابــر و 
بسیاری از مسائل دیگر که به نوعی می تواند 
به کاهش شدت مصرف انرژی منجر شود، از 
دغدغه های ماست که باید به کمک یکدیگر 

بیشتر روی آنها کار کنیم. 
وی ضمن اشاره به این مطلب که سال گذشته 
حــدودًا از عهده تأمیــن 46 هــزار و 600 
مگاوات و امسال 49 هزار و 970 مگاوات 
برآمدیم، گفت: با وجود همه مشــکالتی که 
با آن مواجهیــم، در روزهای پیک مصرف، 
انرژی های  نداشــتیم. همچنین  خاموشــی 
توزیع نشــده امســال ما 26 درصد کمتر از 
سال گذشته بوده است. پس علی رغم اینهمه 
مشکالت اقتصادی، تا اینجا خوب مدیریت 
کرده ایم؛ آن هم باوجود اینکه متوسط درجه 
حرارت تابستان امسال حتی نیم درجه باالتر 
از ســال قبل و تداوم گرما هم بیشــتر بوده 

است. 
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو اظهار 
کرد: مــا از اینکه به شــما بدهکار نیســتیم، 
خوشــحال نیســتیم؛ بلکه از ایــن موضوع 
ناراحتیم که شما فضای کسب و کار مناسبی 
ندارید. اگر ســندیکای صنعــت برق بتواند 
کارگروهی را فعال کند تا خارجی ها بیشتر از 
آنکه نزد ما بیایند، نزد بخش خصوصی رفته 
و جلساتشــان را با این بخش برگزار کنند، 

قطعًا به نفع کشور خواهد بود. 
وی در ادامه تصریح کــرد: برنامه ریزی من 

این است که بتوانم ظرف 3 ماه آینده بسیاری 
از پروژه ها را به شــورای اقتصاد ببرم و فکر 
می کنم حداکثر ظــرف یک ماه آینده بتوانیم 
بســته اول را به شــورای اقتصاد بفرستیم. 
احتمــال می دهــم وزارت نیــرو در اولین 
پروژه ها پیشتاز باشد و از این محل حداقل 
بین 10 الی 15 میلیــارد دالر صرفه جویی 

داشته باشیم. 

نایب رییس هیات مدیره ســندیکای 
صنعت برق

بخش دولتی عالوه بر فرمایشات، در 
عمل نیز همکاری کنند

مهندس بخشــی، نایب رییس هیات مدیره 
و رییس کمیته فاینانس ســندیکای صنعت 
برق ایران نیز در این ســمینار و در پاســخ 
به پیشــنهاد فالحتیان درخصــوص ایجاد 
کارگروهی برای برگزاری جلســات بخش 
خصوصی با ســرمایه گذاران خارجی عنوان 
کــرد: به لطف جناب آقای مهنــدس دائمی، 
کارگروه مشــترکی بین ســندیکا و معاونت 
اقتصــادی وزارت نیــرو ایجــاد کرده ایم و 
یک هفته در میان، جلسات مشترکی برگزار 
می کنیم. اما تالش ســندیکای صنعت برق 
این است که در مراحل تدوین آیین نامه های 
اجرایی حضور داشته باشــد. اینگونه نباشد 
که بخش خصوصی در محل کارش نشســته 
باشــد، تصمیمات در جای دیگر گرفته شده 
و بعد آئین نامه هــا به بخش خصوصی ابالغ 

شود.
نکته دیگری که بخشــی عنــوان کرد، بحث 
تضامیــن بازپرداخــت بــود. وی گفــت: 
مشــکل ما تأمین مالی نیست؛ بلکه تضامین 
بازپرداخت است. اگر روش بازپرداخت را 
شفاف کنیم، با حضور هیات های خارجی که 
عالقمند به سرمایه گذاری هستند، می توان 
مشــکالت دیگر را حل کرد. خواسته ما این 
است که اعتماد کافی در تضامین ایجاد شده 
و پیش از هر چیز به فکر ایجاد امنیت سرمایه 

گذاری باشیم. 
وی با بیــان اینکه اکنون پــول کافی وجود 
ندارد و قرار است منابع از محل صرفه جویی 
به ســرمایه گذاران برگردد، گفــت: در ماده 
133 قانون برنامه، ظرفیتی پیش بینی شــده 
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بود که برقــی را که از محــل کاهش تلفات 
به دست می آید، صادر کنیم. اگر بتوانیم این 
ماده قانونی را با مــاده 12 قانون رفع موانع 
تولیــد رقابت پذیــر ترکیب کنیــم و بحث 
بازگشــت ســرمایه را به صادرات برق گره 

بزنیم، فکر می کنم عالوه بر تســهیل اعتبار 
بخشی به تضامین، ســرمایه گذاران خارجی 

نسبت به همکاری ترغیب می شوند.
بخشــی در خاتمه ســخنان خود بااشاره به 
کمیته های متعددی که در سندیکای صنعت 
برق فعال هستند، تصریح کرد: ما برای ایجاد 
و مشارکت در کارگروهی که آقای مهندس 
فالحتیان به آن اشاره کردند، آمادگی کامل 
داریــم و تاکنون هــم بخشــی از راه را طی 
کرده ایم. مشــکل ما نامناسب بودن فضای 
کسب و کار است که با اجرایی شدن ماده 12 
قانون رفع موانع تولیــد، بخش مهمی از آن 
حل خواهد شــد. سندیکای صنعت برق این 
آمادگــی را دارد که به عنــوان نماینده بخش 
خصوصی در مباحثــی مانند کاهش تلفات، 
اســتفاده از ظرفیت های قانونــی ماده 12 و 
صادرات برق حضور جدی و فعال داشــته 
باشــد. امیدواریم بخش دولتی در عمل هم 
آنچنانکــه در فرمایش های آنــان می بینیم، 

همکاری کند. 

دبیر سندیکای صنعت برق ایران
وزارت نیرو زیــر 10 هزار میلیارد 

تومان را بدهی نمی داند!

دبیر ســندیکای صنعت برق نیز در پاســخ 
به این ســخن فالحتیان کــه وزارت نیرو به 
بخش خصوصی بدهکار نیست، با بیان اینکه 
دولتمردان بلندنظر هستند و با اعداد و ارقام 
باال ســر و کار دارند، تصریح کــرد: به رغم 

تلقی معاونین محترم وزیر نیرو که زیر 10 
هزار میلیارد تومــان را بدهی نمی دانند، این 
رقم ها بــرای بخش خصوصی بســیار مهم 

است. 
پرویــز غیاث الدین ادامــه داد: همانطور که 
همه استحضار دارند، هریک از شرکت های 
بخش خصوصــی از چند میلیارد تا چند صد 
میلیارد تومان مطالبات داشــته و از ســوی 
دیگر نیز بــه بانک ها بدهکارنــد و بهره ها و 
جریمه های ســنگین پرداخت می کنند. اگر 
قیمــت کاالهــای داخلی باالســت، مقصر 
تولیدکنندگان ما نیســتند؛ یا حداقل ســهم 
کوچکی در ایــن گرانی دارنــد. صنعتگری 
که باید با بهــره 28 درصد تأمین مالی اش را 
فراهم کند و خیلی زود هم کارش به پرداخت 
جریمه می کشــد، چگونــه می تواند قیمت 
تمام شده محصوالتش را کاهش دهد. آن هم 
با وجود ســازمان امور مالیاتی که به حقوق 

قانونی خود قانع نیست. 

معاون برنامه ریزی و امــور اقتصادی 
وزارت نیرو در ســمینار ماده 12 قانون 

رفع موانع تولید مطرح کرد؛
نقطه ضعف  تنهــا  نقدینگی؛  کمبود 

صنعت برق ایران

علیرضا دائمــی در ســمینار تخصصی ماده 
12 قانــون رفع موانــع تولید کــه هجدهم 
شهریورماه به همت ســندیکای صنعت برق 
ایران برگزار شــد، عنوان کرد: پاشنه آشیل 
صنعت برق ایران، ضعف مالی آن است که 
باید بــا حمایت های دولتــی، فاینانس های 
خارجی و تجدیدنظر در بهــای برق جبران 

شود. 
معاون برنامــه ریزی وزیر نیــرو همچنین 
خاطرنشــان کرد: بــه اعتقاد مــن، هر گونه 
تصمیم گیــری در خصوص تأمیــن مالی و 
تســهیالت نیازمند نوعی جامــع نگری در 
خصوص سبد هزینه و درآمد صورت گیرد. 

وی با بیان اینکه ماده 12 مربوط به شــرایط 
فعلی نیســت، گفت: در ماده 12 صحبت از 
350 هــزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
ظرف یک ســال اســت. ضمنًا قرار اســت 
در ســال های بعد نیز با افزایــش نرخ تورم 
میزان این ســرمایه گــذاری افزایش یابد. 
قطعا شــما هم مــی دانید کــه کل نقدینگی 
موجود در کشــور 870 هزار میلیارد تومان 
اســت و این رقم 350 هزار میلیارد تومانی 
به این معناست که فقط صنعت برق بخواهد 
ظــرف دو ســال کل منابع مالی کشــور را 
سرمایه گذاری کند. چنین رخدادی بی شک 
کاماًل رویایی اســت. پس این قانون برای 
آینده ای پی ریزی شــده که در پســاتحریم 

اتفاق خواهد افتاد. 
علیرضا دائمی ادامه داد: در حقیقت ما برای 
تدویــن این قوانیــن، دو ســناریو پیش رو 

داشتیم. یا باید با شرایط فعلی جلو می رفتیم 
و یا به پســاتحریم فکــر می کردیم. به همین 
دلیل اســت که به اعتقاد بنده این قانون برای 
بعد از لغو تحریم ها کارآیی دارد. شــاید اگر 
ســرمایه کل بانک ها را جمع بزنیم، کمتر از 
یک سوم این رقم باشد. پس منابع داخلی ما 
باید حکم اهرمی را برای جذب سرمایه های 
خارجی داشته باشــد. تلفیق منابع داخلی با 
منابــع بین المللی می توانــد راهکاری برای 
برون رفت از بحــران کنونی باشــد. ضمنًا 
اگر بخواهیم رقابتــی عمل کنیم، دولت باید 
حتمًا از تولیــد داخلــی حمایت هایی کند؛ 
چرا که تولید داخلــی مطلقًا قابلیت مقابله با 

خارجی ها را ندارد. 
وی در ادامه ســخنان خود گفت: یکی دیگر 
از محورهای مهم مــاده 12، تغییر در دانش 
فنی اســت. دانــش فنی ما کفایــت الزم را 
برای پروازهای بلنــد ندارد. لذا در این میان 
اســتفاده از تکنیک های جدید و پژوهش و 

آموزش نقش بسیار مهمی دارد. 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت 
نیرو بهینه سازی مصرف انرژی را هم یکی از 
موضوعاتی دانست که نیازمند توجه جدی و 
اصالح در کشور است. وی همچنین بحث 
احداث نیروگاه های جدید را هم امری بسیار 
پراهمیت ارزیابــی و خاطرنشــان کرد: از 
صندوق توســعه ملی 3 میلیارد  دالر بودجه 
برای این کار در نظر گرفته شده است. پیش 
بینی ما این اســت که در حــوزه انرژی های 
فســیلی، باید 5 هزار مگاوات به تولید برق 
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کشور افزوده شود. به عالوه در زمینه احداث 
نیروگاه های انرژی های نو هم باید بتوانیم تا 
پایان برنامه ششــم 5 هزار مگاوات به تولید 
اضافه کنیم. این ارقام نشان دهنده این است 

که شرایط فعلی ما اصاًل قابل قبول نیست. 
علیرضا دائمی در بخش دیگری از ســخنان 
خود تأکید کرد: نظام ساختار اقتصادی برق 
باید متحول شــده و کل فرآینــد تولید برق 
در هزینه های این صنعت لحاظ شود. بحث 
تضامیــن بازپرداخت هم موضوع بســیار 
مهمی اســت، چرا که دولت تاکنون واقعًا به 

برخی از تعهدات خود عمل نکرده است. 
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصادی 
وزارت نیرو ضمن ابراز امیدواری نســبت 
به مشــارکت بیشــتر با ســندیکای صنعت 
برق، اظهــار داشــت: در شــرایطی که می 
توان کارهای بســیار بزرگی در کشور انجام 
داد، ســندیکای صنعت برق هم باید خود را 
تجهیز کند. به عنوان مثال ایجاد موسســات 
تأمیــن مالی بحث بســیار مهمی اســت. ما 
هنوز درحال کار کردن با ســرمایه های خرد 
خود هســتیم. اینگونه انفــرادی کار کردن، 
فقط در همین شــرایط فعلی نتیجه می دهد. 
برای تغییر رویکرد باید یخ ها را بشــکنیم. 
من معتقدم مشــکل اصلی ما مالی نیســت، 
بلکه ذهنیت ماست. اگر این تغییر نگرش در 
مدیران ما رخ دهد، مشکالت مالی نیز حل 

خواهد شد. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
خاطرنشــان کرد: تنها نقطه ضعف صنعت 
برق، مشکالت مالی اســت که با آن دست 
به گریبان اســت. مــن به صراحت می گویم؛ 
در صنعت آب مشکالت بســیاری داریم. 
در کمیســیون انــرژی نیز همیشــه به جای 
برق راجع به آب صحبــت کرده ایم. اما برق 
تنها یک پاشنه آشــیل دارد و آن هم بحران 
نقدینگی اســت. ما با تالشی بسیار گسترده 
در سال 92 قیمت برق را به 50 تومان و در 
ســال 93 به 57 تومان رساندیم. این هزینه 
برای تولید، انتقال و توزیع اســت. در تمام 
دنیا فقط هزینه انتقال و توزیع 2 سنت و نیم 
اســت. بنابراین رقم مزبور حتی هزینه های 
انتقال و توزیع ما را هم پوشش نمی دهد. لذا 
این ارقام نشــان می دهد که نظام اقتصادی 

برق باید تمامًا ساماندهی شود. 
این مقام مســئول با بیان اینکه مصرف برق 

در کشور ما باالســت، عنوان کرد: مصرف 
برق کشور ما با مصرف کشور ترکیه تقریبًا 
یکسان اســت؛ اما تفاوت این دو کشور این 
اســت که مصرف برق ترکیه بیشتر صنعتی 
اســت و مصرف برق ما لوکس و خانگی. یا 
به عنوان مثال کشــور کــره جنوبی مصرفی 
هم انــدازه  مــا دارد، امــا نیمــی از صنعت 
کشتی سازی و خودروسازی دنیا را هم با آن 
میزان انرژی اداره می کند. اگر منابع کشــور 
را به سمت تولید ببریم، بدون تردید صنعت 
کشور رشد خواهد کرد و بحران بیکاری هم 

برطرف خواهد شد. 
دائمی ضمن اشــاره به اینکه برق مســاجد 
و مدارس مجانی اســت و برق کشــاورزی 
بسیار ارزان اســت، اذعان کرد: این ارزانی 
به کشــاورزان این امکان را داده که تا عمق 
350 متر چاه حفر می کنند، در حالی که این 

کار به نفع هیچ کس نیست. 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت 
نیرو بــا بیان اینکــه هم اکنــون کل خانواده 
صنعت برق ایران با 15 هزار میلیارد تومان 
اداره می شود، عنوان کرد: این درحالی است 
که این خانواده حداقل بــه 32 هزار میلیارد 

تومان بودجه نیاز دارد. 
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: فرض دولت 
در تصویب بودجه و قوانین این است که برق 
باید توسط بخش خصوصی اداره شود و آب 
توسط بخش دولتی؛ همین مسأله باعث شده 
ســاالنه 12ـ  10 هزار میلیارد تومان به آب 
بودجه اختصاص داده شود؛ اما به برق رقمی 
ناچیــز تعلق گیرد. البته ایــن اصال رویکرد 
نادرستی نیست ولی در کنار آن باید از برق 

هم حمایت بیشتری صورت گیرد. 
مهندس علیرضــا دائمی در بخــش پایانی 
ســخنانش، ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
رقابــت پذیر را ابــزاری مهم بــرای جذب 
این حمایت هــا در صنعت برق دانســت و 
تصریح کرد: یکــی از مهمتریــن راه حل ها 
برای تأمین مالی، فاینانس اســت. در حال 
حاضــر عمدتــًا از فاینانس چین اســتفاده 
می کنیم؛ اما اخیرًا از بســیاری از موسسات 
دنیا به ما مراجعه کرده و برای فاینانس اعالم 
آمادگی می کنند. آنها هم بــر این باورند که 
پیمانکاران و سازندگان ایرانی از پتانسیل و 
قدرت زیــادی برخوردارند و به همین دلیل 
برای سرمایه گذاری اعالم آمادگی کرده اند. 

حتی این پیشــنهاد را هم مطرح کرده اند که 
می توانند در ســایر کشــورهای دنیــا با ما 
پروژه های مشترک بگیرند. یعنی فاینانس 
و تامین مالی بر عهده آنها باشد و سازندگان، 
پیمانکاران ایرانی اجرای پروژه را عهده دار 

شوند. 

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و توســعه 
رقابت در بازار آب و برق: 

ماده 12، راه را برای سرمایه گذاری 
هموار کرده است

دکتــر علی اصغر اســماعیل نیا در ســمینار 
تخصصی ماده 12 قانون رفــع موانع تولید 
که هیجدهم شــهریورماه به همت سندیکای 

صنعــت برق ایــران برگــزار شــد، عنوان 
کرد: انتظار نداشــته باشــید تنها با رایزنی با 
مســئولین وزارت نیرو، مشکل حل شود. به 
هر حال باید بپذیرید بخشی از این مشکل در 
بخش خصوصی است. البته ما برای حل این 
مشکالت و مشــارکت با بخش خصوصی 
کامال آمادگی داریم اما پیش از هر چیز باید 

برای پیدا کردن راه حل همفکری کنیم.
اســماعیل نیا بااشــاره بــه نگرانــی بخش 
خصوصــی درارتباط با بحــث تضامین که 
در سمینار نیز مطرح شــده بود، عنوان کرد: 
تعهــد شــورای اقتصاد، باالتریــن تضمین 
بــرای ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی 
است. در قانون رفع موانع تولید، طرح ها به 
تصویب شــورای اقتصاد می رسد و تصمیم 
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گیــری در خصوص زمان بنــدی پرداخت و 
ســرمایه گذاری آنها نیز بر عهده همین شورا 
اســت؛ در حقیقت بر اساس بند 19 مصوب 
شورای اقتصاد، ما حتی در مورد وام هایی که 
از بانک های جهانی اخذ می کنیم، می توانیم 
از تضامین دولــت با مصوبه های شــورای 

اقتصاد بهره بگیریم. 
وی درخصــوص اســتفاده از ظرفیت های 
صادرات برق تصریح کرد: به نظر می رســد 
بخش خصوصی آنقدرها به دنبال استفاده از 
ظرفیت های صادرات برق نیســت. چراکه 
اگر به شــکل جدی این موضوع را پیگیری 
می کــرد، باید موضوع صــادرات برق را از 
ابتدای برنامه پنجم در دستور کار خود قرار 
می داد. امــا کاری که بخش خصوصی انجام 
داده ایــن بوده که تنهــا مکاتبه درمانی کرده، 
جلســه برگزار می کند و در نهایت به نتیجه 

روشنی نمی رسد
اسماعیل نیا سپس خطاب به صاحبان بخش 
خصوصی گفــت: واقعًا اقدام اجرایی شــما 
چیست؟ دولت برای چه باید به دنبال صادر 
کردن برق باشــد؟ اتفاقًا ما هم از شــما گله 
داریم. این شمایید که باید متقاضی صادرات 
بــرق باشــید و بــرای عملیاتی شــدن آن 
دستگاه های دولتی را تحت فشار قرار دهید.

این مقام مســئول ضمن بیــان اینکه در این 
فرصــت نه تنهــا روی مــاده 12، بلکه روی 
تمــام ظرفیت های قانون رفــع موانع تولید 
رقابــت پذیر متمرکــز خواهد شــد، عنوان 
کــرد: مالحظاتی که ما در ارتبــاط با قانون 

رفع موانع تولید داشــتیم این بــود که ابتدا 
ظرفیت های آن را شناســایی کرده و سپس 
با ســایر دســتگاه های اجرایی برای تدوین 
آیین نامه ها و دســتورالعمل های قانونی آن 
مشارکت کنیم. کاری که از این مرحله به بعد 
باید انجام شود استفاده از ظرفیت های قانون 
و آیین نامه هایی اســت که به تصویب هیات 

وزیران می رسد. 
وی ادامــه داد: ما در وزارت نیــرو، طی دو 
جلســه با حضور وزیــر ظرفیت های قانون 
را شناسایی کردیم. سپس نظامنامه اجرایی 
آن را جهت اجــرا و هماهنگی به حوزه های 
مختلف ابالغ کردیــم. همچنین کارگروهی 
با حضور نمایندگان معاونت های تخصصی 
حوزه آب و برق، شرکت های مادرتخصصی، 
سابا و ســانا تشــکیل دادیم که دبیرخانه آن 
در دفتر تنظیم مقررات اســت. قرار اســت 
اعضای این کارگــروه و دبیرخانه در تدوین 
آیین نامــه و دســتورالعمل های این قانون 

مشارکت داشته باشند. 
مدیــرکل دفتر تنظیــم مقررات و توســعه 
رقابــت در بــازار آب و بــرق در رابطــه با 
مهم تریــن ظرفیت هایی کــه در قانون رفع 
موانع تولید وجود دارد اظهار داشــت: ماده 
1 این قانون راجــع به جدول بدهی ها و ماده 
2 و 3 راجع به تسویه مطالبات و بدهی های 
دولت با اشــخاص حقیقی و حقوقــی و ... 
است. ماده 6 برای انتقال بدهی شرکت های 
دولتی بــه دولت و مــاده 7 بــرای کمک به 
طرح ها و پروژه های مــورد واگذاری پیش 

بینی شــده اند. ماده 9 راجــع به وصول وجه 
مورد مطالبه بخش خصوصی یــا توانیر در 
قبال فروش محصول و ... از سرمایه گذاران 
است. ماده 12 نیز به اجرای طرح های صرفه 
جویی و کاهش تلفات و هدررفت در بخش 

آب و برق اختصاص داده شده است. 
وی در ادامه تصریح کرد: در ماده 2 و 3، سه 
سازو کار پیش بینی شده اســت. ساز و کار 
اول راجع به اســتفاده از اوراق تسویه خزانه 
برای پرداخت بدهی های قطعی شده دولت 
به اشــخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 
92 اســت. حداقل مزیت این ماده قانونی، 
این اســت که بهره ای به این مطالبات تعلق 
گرفته و رقــم بدهی ها ثابت نمی ماند. ضمن 
اینکه این اوراق در آینده بازارپذیر شــده و 

قابل مبادله خواهد بود.
اســماعیل نیا همچنیــن در توضیــح ماده 2 
قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر گفت: 
ظرفیت دوم ماده 2، انتشــار اوراق صکوک 
اجــاره در قوانین بودجه ســنواتی به میزان 
مابه التفــاوت مطالبات اشــخاص حقیقی و 
حقوقی و ... از دولت و شرکت های دولتی و 
بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های 
دولتی اســت که ممکن اســت این بدهی ها 

شامل بحث بیمه، مالیات و ... باشد.
وی ادامــه داد: بند ج که مهم ترین بخش این 
ماده است و ما تمرکز بیشــتری بر روی آن 
داریم، این اســت که امکان تهاتر بدهی ها با 
مطالبات را فراهم کند. البته قانونگذار تمام 
زوایای این کار را بــه صورت دقیق مد نظر 
قرار داده. این بار قرار نیســت که مانند سال 
گذشــته از یک ســو 2 هزار و 300 میلیارد 
تومان بدهیمــان را با بخش خصوصی تهاتر 
کنیم و از ســوی دیگر بر میزان مطالبات و 

بدهی های این بخش بیافزاییم.
اســماعیل نیا تجربه واگذاری نیروگاه ها به 
شــرکت هایی که مطالبات معوق از وزارت 
نیــرو داشــتند را یــادآوری کــرد و افزود: 
اتفاقی که در ســال گذشــته رخ داد این بود 
که وزارت نیرو یک نیــروگاه را واگذار می 
کــرد. این نیروگاه از یک طرف به ســازمان 
خصوصی ســازی بدهکار اســت و از سوی 
دیگر پول بــرق را از دولت طلب داشــت. 
اما امســال این کار در قالب یک ســاختار 
مشخص و مدون صورت می گیرد. بر اساس 
آیین نامه ای که برای بنــد آخر ماده دو این 

قانون تدوین شــده و بــه زودی به تصویب 
خواهد رســید، وزارت دارایی باید بر اساس 
درخواســت شــرکت های بدهکار، بدهی و 
مطالبــات آن را تأیید کند. بــه این ترتیب 
اگر وزارت نیرو به شــرکت خصوصی و این 
شرکت بابت مالیات و بیمه به دولت بدهکار 
اســت، دســتگاه دولتی جایگزیــن بخش 
خصوصی می شــود. در نهایت دولت هم بر 
اســاس ماده 48 قانون محاســبات عمومی 
اجــازه دارد در صورتی که دســتگاه دولتی 
مزبور تا پایان سال بدهی هایش را پرداخت 
نکرد، این میزان را از حسابش برداشت کند. 
به ایــن ترتیب ما به جای ایجــاد بدهی های 
جدید برای بخــش خصوصی، مــی توانیم 
بدهی های قبلــی را هم تا حدودی تســویه 

کنیم. 
مدیــرکل دفتر تنظیــم مقررات و توســعه 
رقابــت در بــازار آب و بــرق همچنین در 
خصوص مــاده 6  نیز گفت: اجرایی شــدن 
این ماده می تواند از دو جهت به بهبود فضای 
کسب و کار منجر شود. اول اینکه ما می توانیم 
بدهی خود را که ناشــی از تکلیــف قانونی 
وزارت نیــرو در حوزه قیمت بــرق بوده، به 
تأیید سازمان حسابرسی رسانده و سپس آن 

را در قالب ماده 6 به دولت منتقل کنیم. 
وی بــه تعیین قیمت تکلیفی برق از ســوی 
دولت اشــاره کرد و خاطرنشان ساخت: در 
شــرایطی که قیمت تکلیفی هــر کیلووات 
ســاعت برق به صورت تقریبــی 60 تومان 
اســت، ما ناگزیریم با بهایی گرانتر برق را از 
نیروگاه ها و بخش خصوصی خریداری کنیم 
و همین روند مــا را به این بخش بدهکار می 
کند. در حقیقت این روند به ایجاد یک بدهی 
12 هزار میلیارد تومانی طی سال های 90 تا 
92 برای وزارت نیرو منجر شده است. اما با 
تصویب این قانــون این بدهی باید در قالب 
ماده 6  به دولت منتقل شــده و با ســازوکار 
اوراق تسویه خزانه یا صکوک اجاره تسویه 

شود. 
علی اصغر اسماعیل نیا در ادامه تصریح کرد: 
عمده نیروگاه های واگذار شــده، بابت اوراق 
مشــارکتی که برای تأمین منابع مالی آنها به 
فروش رســیده بود، بدهی هایی به سیســتم 
بانکــی و البته در قالب ماده 62 داشــتند. به 
عالوه بدهی َآنها بــه صندوق ذخیره ارزی و 
بانک توسعه اســالمی هم وجود داشت که 
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همه این بدهی هــا روی دوش وزارت نیرو 
مانده است و به واســطه ظرفیت های ماده 6 

حل خواهد شد.
وی در توضیــح اثرات پیاده ســازی قانون 
حمایت از تولید رقابت پذیر در صنعت برق، 
عنوان کــرد: هرچه بار بدهی هــای وزارت 
نیرو تســویه شــده یا به دولت منتقل شود، 
این وزارتخانه و صنعت بــرق در ارتباط با 
بخش خصوصی ســبکبارتر می شــود. البته 
در رابطه بــا ارقام نیز اختالف نظرهایی بین 
وزارت نیرو و ســازمان حسابرســی بین 5 
هزار و نهصد میلیارد تومان تا 9 هزار و 400 
وجود دارد؛ ولی حداقل رقم 5 هزار و نهصد 
میلیــارد تومان به دلیل وجود اســناد کافی، 

تأیید شده است.
به گفته اســماعیل نیا مــاده 12 ظرفیت مهم 
دیگری اســت کــه در ادامه بنــد 19 قانون 
بودجه ســال 92 و تبصره 11 قانون بودجه 
93 تدوین شده است. وی خاطرنشان کرد: 
بند 19 به حــدود 12 هزار میلیــارد تومان 
قرارداد منجر شــده و تبصره 11 حدود 10 
هزار و 500 میلیارد تومــان قرارداد در پی 

داشت. 
این مقام مسئول با بیان اینکه قرارداد حدود 
7 هــزار و 500 مگاوات واحد بخار بســته 
شده است، گفت: سئوالی که مطرح می شود 
این اســت که اشکال کار کجاســت که این 
واحدهای بخــار احداث نمی شــوند؟ چرا 
این قراردادها اجرایی نمی شــوند؟ قاعدتًا 
اولین مشــکل، تأمین منابع مالی اســت؛ اما 
در شــرایط کنونی که به سمت بهبود فضای 
کســب و کار پیش می رویــم، حتمًا بخش 
خصوصی می توانــد از ظرفیت های خود در 
تأمین منابع داخلی یا خارجی اســتفاده کند. 
پیش بینی ما این اســت که به تدریج منابع 
مالی مورد نیاز کشــور در صندوق توســعه 
انباشته می شود و دولت می تواند آنها را در 

اختیار بخش خصوصی قرار دهد. 
وی در ادامــه بــا طــرح این ســوال که چه 
طرح هایی در قالب مــاده 12 قابل پیگیری 
است، اذعان کرد: در حوزه نیروگاه های بخار 
با وجود این قرارداد 7 هزار و 500 مگاواتی 
منعقد شده، ظرفیت زیادی وجود ندارد. اما 
طرح های CHP و CCHP و نیروگاه های 
مقیاس کوچک از جمله طرح هایی هستند که 

می توانند در این فضا احداث شوند. توسعه 
انرژی هــای تجدیدپذیر، کاهــش تلفات، 
بهینه ســازی و صرفه جویی انرژی، برقدار 
کردن چاه هــای کشــاورزی به خصوص از 
طریق انرژی های نو، جایگزینی مصرف برق 
به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی 
که توجیه الزم را دارا هســتند، افزایش سهم 
صــادرات، عبور یــا ترانزیت بــرق، تولید 
برق از تلفــات گاز و بازیافــت حرارت در 
فرآیندهای صنعتی طرح هایی هســتند که 
فضا بــرای پیگیــری و اجرای آنهــا کامال 

مساعد است.
دکتر اسماعیل نیا در ادامه تصریح کرد: یکی 
از نکات مهم این اســت که پرداخت اصل و 
سود سرمایه به ســرمایه گذار در قالب ماده 
12 پیش بینی شــده است. درحالی که در بند 
19 و در تبصره 11، تنها برای بازگشت اصل 
ســرمایه پیش بینی هایی صورت گرفته بود 
و سودی به ســرمایه گذار پرداخت نمی شد و 
توانیر یا بخش خصوصی موظف به پرداخت 
سود از محل منابع خود به سرمایه گذار بودند. 
علی اصغــر اســماعیل نیا در بخش دیگری 
از ســخنان خود گفت: بحث دیگر ماده 12، 
مشــخص بودن قیمت غیریارانــه ای آب و 
برق جهت پرداخت به ســرمایه گذار اســت 
که قیمت های صادراتی یــا وارداتی مبنای 
پرداخت آن خواهد بــود. مبحث دیگر این 
ماده نیز صدور مجوز فروش کاال یا خدمت 
تولیدشــده توســط ســرمایه گذار در داخل 
یا خارج اســت. ضمن اینکــه در بند 19 و 
تبصــره 11 برای بازپرداخت اصل و ســود 
سرمایه گذاری دو سال زمان تعیین شده بود 
اما بر اســاس این ماده سقف مشخصی برای 

آن تعیین نشده است. 
به گفته مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و توسعه 
رقابت در بــازار آب و بــرق در این قانون 
تصریح شده که امکان اخذ تسهیالت ارزی 
و ریالــی از صندوق توســعه فراهم اســت. 
وی خاطرنشــان کرد: از آنجا که قیمت نفت 
شناور بوده و ممکن اســت تغییرات زیادی 
داشــته باشد، دوره بازگشــت باید با حداقل 
قیمت باشــد. درحال حاضر پیش بینی ها در 
مورد قیمت نفت حدود  42ـ  40 دالر است. 
بنابراین تصمیم بر این اســت کــه با همین 
قیمت در شورای اقتصاد مصوبه اخذ شود تا 

مشکل زیادی ایجاد نشود. 
اســماعیل نیا در ادامه گفت: بر اســاس این 
قانــون پرداخــت بالعوض بــه بخش برق 
برمبنای میانگین وزنــی قیمت صادراتی و 
فروش داخلی خواهد بود کــه این میانگین 
مبلغی بالغ بر 70 تومان خواهد شد. بنابراین 
حتی در صورت بهره گیــری از این ظرفیت 
هم طرح های صنعت بــرق توجیه اقتصادی 

نخواهد داشت. 
از  دیگــری  بخــش  درخصــوص  وی 
حمایت هــای پیش بینی شــده از حوزه برق 
تاکید کــرد: صــدور مجوز صــادرات برق 
توســط بخش خصوصی قطعا ابزار حمایتی 
بســیار توانمندی از بخش خصوصی است. 
اما مساله این است که وقتی بخش خصوصی 
هنوز نتوانســته از ظرفیت مــاده 133 بهره 
گیری کند، چطور قادر است از فرصت های 
ماده 12 قانون حمایت از تولید رقابت پذیر 
بهره بگیــرد. فعالین بخــش خصوصی باید 
تالش می کردند ظرفیت صــادرات برق را 
ـ هرچند کمـ  فعــال کنند. البته بحث فروش 
داخلی برق هم مطرح شده که احتمااًل خیلی 
جذابیــت نخواهد داشــت. آنچــه جذابیت 
دارد این اســت کــه معادل ســوخت صرفه 
جویی شــده حاصل از کاهش تلفات، مجوز 

صادرات برق بگیرید. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان 
کرد: مــا در مرحله اول قرار اســت 4 طرح 
صنعت برق را جهت ارائه به شورای اقتصاد 
آمــاده کرده و ســپس به مناقصــه بگذاریم. 
البته این طرح ها در حــال حاضر در مرحله 

محاسبات اولیه است. 
اسماعیل نیا با اشــاره به اینکه یکی از این 4 
طــرح، در خصوص مولدهای خورشــیدی 
کیلوواتــی قابل نصب بر روی پشــت بام ها 
است، اظهار کرد: الزم است سرمایه گذاری 
ایــن طــرح را در قالــب پکیج هــای 100 
مگاواتی اجرایی کند. بــرآورد هزینه انجام 
شــده برای هر کیلــووات هم حــدود 5/5 
میلیون تومان است. پیشــنهاد ما این است 
که 2 میلیون تومان از ایــن مبلغ به صورت 
مشترک تامین شود و تامین 3 و نیم میلیون 
تومان هم بر عهده سرمایه گذار قرار گیرد. بر 
اساس محاسبات انجام شــده نرخ برگشت 
ســرمایه در این پــروژه 17 درصــد و دوره 

بازگشت تقریبًا 4  سال خواهد بود.
وی در ادامــه عنوان کرد: طــرح دیگری که 
در حــال کار بر روی آن هســتیم، تعویض 
روشــنایی معابر و جایگزینــی المپ های 
LED به جای المپ های موجود است. باید 
حدود 1 میلیون و 600 هزار المپ تعویض 
شــود که ســرمایه گذاری آن 650 میلیارد 
تومان و درآمــد ســاالنه اش 285 میلیارد 
تومان خواهد بود. پیش بینی ما این اســت 
که نرخ بازگشت ســرمایه در این طرح 29 
درصد و داوره بازگشت سرمایه 2 سال و نیم 

خواهد بود. 
به گفته علی اصغر اســماعیل نیا طرح ســوم، 
اصالح سیســتم روشــنایی ادارات اســت 
که شــامل تعویض حدود 10 میلیون شعله 
المپ  بــوده و نیاز به حــدود 400 میلیارد 
تومن سرمایه گذاری دارد. این پروژه صرفه 
جویی 237 میلیارد تومانی سوخت را در پی 
خواهد داشت و دوره بازگشت سرمایه اش 2 

ساله خواهد بود. 
مدیــرکل دفتر تنظیــم مقررات و توســعه 
رقابت در بازار آب و برق در پایان ســخنان 
خود تصریح کــرد: همه ما پذیرفتــه ایم که 
تلفات برق در کشور ما باالست و می توانیم 
با سرمایه گذاری، این میزان تلفات را کاهش 
دهیم. اگــر کاهش تلفات با حــدود  7 هزار 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری و با اولویت 
استان هایی مانند خوزستان و جنوب کرمان 
کــه تلفات باالی بیســت و چنــد درصدی 
دارند، در دســتور کار ســرمایه گذاران قرار 
گیرد، قطعا این پروژه ساالنه حدود 3 هزار و 
400 میلیارد تومان برگشت سرمایه خواهد 
داشــت. بازگشت ســرمایه این پروژه دوره 
ای در طول دو ســال و نیمه خواهد داشت، 
ضمن اینکه در برخی مناطق با توجه به میزان 
کاهش تلفات این دوران ممکن است کوتاه 

تر شود.
در بخش پایانی ســمینار نیز جلسه پرسش 
و پاســخی بــا حضــور دکتر اســماعیل نیا، 
مهنــدس مهذب ترابی و مهندس بخشــی و 
مهندس خویی برگزار شد که طی آن، نماینده 
وزارت نیرو و مرکــز پژوهش های مجلس 
به ســواالت و ابهامات نمایندگان سندیکا و 

حضار پاسخ دادند.  
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آنچه در دومین کنفرانس و نمایشگاه ترانسفور ماتور گذشت

از حضور پررنگ رشکت های خارجی تا ارتقا سطح 
علمی و تکنولوژیک

دومیــن کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی ترانســفورماتور 
صبح روز سه شنبه  دهم شهریور سال جاری در حالی آغاز به 
کارکرد که حضور جمعی از برترین چهره های علمی صنعت 
ترانسفورماتور کشور در کنار 18 شرکت و تشکل داخلی و 8 

کمپانی و موسسه تحقیقاتی خارجی آذین بخش آن بود.
در آیین افتتاحیه این کنفرانس پروفسور غفوری فرد رییس 
انجمن مهندسین برق  و الکترونیک ایران ضمن اشاره به این 
موضوع که یکی از بزرگ ترین مشکالت صنعت برق ایران 
در دهه 60 نبود ترانســفورماتور باکیفیت در شبکه توزیع و 
تولید کشور بوده است اظهار کرد: این صنعت باوجود آنکه در 
زمره صنایع های¬تک قرار نمی گیرد، اما نقش بسیار جدی 
در جایگاه صنعت برق کشــور دارد و مشــکالت و مشقات 

پیچیده ای را تا به امروز پشت سرنهاده است.
غفوری فــرد در ادامــه اذعان داشــت: اما در حــال حاضر 
باافتخار، از فاصله انــدک ایران باقدرت هــای برتر دنیا در 
ساخت ترانسفورماتور و حضور کشورمان در جمع ده کشور 
برتر جهان در این زمینه خبــر می دهیم، تا جایی که هم اکنون 
شــاهدیم ترانس های باالی 400 کیلوولت توسط مهندسان 

ایرانی در حال طراحی و ساخت است.
وی با بیان این مطلب تصریح کرد: در سال گذشته 74 میلیون 

دالر صادرات ترانسفورماتور از کشور صورت گرفته است.
رئیس انجمن مهندســین برق و الکترونیک در این مراسم با 
ارائه گزارشــی با عنوان "شبکه های هوشمند و انرژی تجدید 

پذیر" ضمن اشــاره به اهمیت انرژی پایدار در ایجاد توسعه 
پایــدار، دو چالش بــزرگ مرتبــط باانرژی، شــامل موانع 
دسترسی به انرژی و آالیندگی های آن را خاطرنشان ساخت 
و راه برون رفت از هر دو چالش را پیوند شبکه های هوشمند و 
انرژی های تجدید پذیر خواند و راهکار دستیابی به یک شبکه 
هوشــمند را بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در 

تمامی جوانب ذکر کرد.
به گفته رییس دومین کنفرانس ترانسفورماتور در حاشیه این 
کنفرانس، نظر به مشکالت اصلی مبتالبه ترانسفورماتورهای 
در کســور که باقدرت خنک کنندگی پایین امکان اشــتعال 
روغن هــای معدنی مصروفه در غالب ترانســفورماتورهای 
فعلی، همچنین مشکالت زیست محیطی ناشی از آن ارتباط 
دارد، در این دور از کنفرانس تم اصلی و دغدغه ما بر معرفی 
نتایج تحقیقات صــورت گرفته در جایگزینــی روغن های 
گیاهــی در ترانس هــا و فناوری های دیگری چون ســاخت 

ترانس های خشک بوده است.
در همین اســاس یداهلل شیخ قمی، استاد دانشــگاه و نماینده 
مدیرعامل شــرکت برق منطقــه ای تهران، در ادامه مراســم 
افتتاحیه کنفرانس ترانســفورماتور، در قالب ارائه گزارشی 
در این خصــوص اظهار داشــت: یکی از مشــکالت اصلی 
روغن هــای معدنی در ترانســفورماتورها، عــالوه بر خطر 
اشتعال و قابلیت خنک کنندگی پایین، آلودگی محیطی باالی 
آن ها است که در صورت نشت می توانند تا 5 میلیون لیتر آب 

را آلوده سازند.
شیخ قمی در این راستا افزود: استفاده از سوخت روغن گیاهی 
در ترانسفورماتورها، به جهت عدم وجود ترکیبات سولفور که 
موجب خوردگی در ترانسفورماتورهای می شود، از امتیازات 

و محاسن ویژه ای در نگهداری ترانس برخوردار است.
وی در ادامــه غیر ســرطان زایی، عــدم قابلیت اشــتعال تا  
350 درجه ســانتی گراد و افزایش عمر و جلوگیری از گیری 
ترانســفورماتورها را بــه جهت تمایل بیشــتر به جذب آب 
توســط روغن های گیاهی از دیگر مزایای منحصربه فرد این 

روغن ها خواند. 
در ادامه مراسم افتتاحیه کنفرانس دوم ترانسفورماتور ضمن 
دعوت از اعضای کمیته علمی کنفرانــس و دیگر چهره های 
علمی و فنی صنعت برق کشــور مطابق رســم ســال گذشته 
یکی از اثرگذارترین فرد در صنعت ترانســفورماتور کشور 

موردتقدیر قرار گرفت.
بر همین اساس پروفسور حسین بورســی ریاست دانشکده 
مهندسی دانشگاه مشهد  که مقام مشاور وزیر نیروی وقت در 
زمان وزارت پروفســور غفوری فرد و استاد دانشگاه هانوفر 
آلمــان را در کارنامــه درخشــان علمی و عملی خــود دارد، 
به عنوان چهــره برگزیده این دور کنفرانس ترانســفورماتور 
شناخته شد. بورسی پس از اشاره به آنچه خود سابقه دوستی 
خود با ترانســفورماتور می خواند، از تجربه شناخت و شروع 
 )Ester Fluid( پژوهش های خود در خصوص مایع اســتر
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و جایگزینــی تدریجــی آن از 25 ســال پیــش تاکنون در 
ترانسفورماتور به جای روغن PCB که به شدت سرطان زا و 

خطرناک اند سخن گفت.
وی در ادامه با ارائــه جزئیات علمی مختلف به دیگر مزایای 

استر نسبت به روغن های معدنی پرداخت.

نمایشگاهی برای پی ریزی ارتباطات دوسویه بازار و 
انتقال تکنولوژی

در پی اتمــام افتتاحیه دومیــن کنفرانس ترانســفورماتور، 
نمایشگاه جانبی ترانسفورماتور نیز مورد بازگشایی و دیدار 

مسئولین امر قرار گرفت.
حضــور شــرکت های خارجــی در دور جدیــد نمایشــگاه 
ترانسفورماتور و ایجاد فرصت تبادل تکنولوژی و بازارهای 
هدف، در این محفل از دیگر نکات ممیزه این دوره بود که در 
حاشیه نمایشگاه توسط سپر برزی مهر مدیر داخلی سندیکای 
صنعت بــرق ایران و مســئول برگزاری دومین نمایشــگاه 

بین المللی ترانسفورماتور خاطرنشان شد.
برزی مهر بابیان این مطلب و ضمن اشاره به چگونگی تشکیل 
شورای سیاست گذاری کنفرانس و نمایشگاه ترانسفورماتور 
از سال گذشته، نقش کلیدی ســندیکا را به عنوان یکی از سه 
رکن جدی برگزاری ایــن گردهمایی علمی و صنعتی در این 
دو دوره یادآور شد و افزود: با توجه به تجربه موفق سندیکا در 
کیفیت باالی برگزاری نمایشــگاه های مختلف صنعت برق، 
این توانایی سندیکا برای فعالین صنعت برق به عنوان بازویی 
تســهیل گر برای ارتباط با نهادهای دولتی و حتی شرکت ها 
و نهادهای مرتبط خارجی امروز به خوبی شناخته شــده است. 
به موجب این امر برقراری ارتباط بســیار خوبی را از ســوی 
سندیکا با انجمن مهندســین برق و الکترونیک به عنوان نهاد 

اصلی برگزارکننده این گردهمایی شاهد هستیم.
وی در خصوص نحوه اطالع رســانی بــه اعضا در خصوص 
شرکت در این نمایشگاه اذعان داشــت: در این دوره به رغم 
اینکه کمی دیر اطالع رسانی صورت گرفت اما تالش داشتیم 

ضمن آن تخفیف های ویژه اعضای ســندیکا کســب کنیم و 
تقریبا از همه اعضا و کمیته های تخصصی دعوت به عمل آمد 
تا در صورت تمایل در غرفه ســندیکا جایگاه ویژه ای داشته 

باشند.
مســئول دومین نمایشــگاه بین المللی ترانســفورماتور از 
اختصاص مجموعه 500 مترمربع فضا به غرفه های نمایشگاه 

و فضای باز آن خبر داد و افزود: با توجه به اســتقبال گسترده 
صورت گرفتــه در این دوره و با اولین وزش های فضای پس 
از تحریــم پیش بینی ما در نوبت بعد و بــا حضور پررنگ تر 
شرکت های خارجی که هم اکنون جویای آن هستند، افزایش 
50 درصدی فضای نمایشگاهی و ارتقاء چشمگیر کیفی آن 

در سال های آتی است.
مدیر داخلــی ســندیکای صنعت بــرق ایران در پاســخ به 
فرصت ها و مزایای شــرکت جستن در چنین نمایشگاه هایی 
برای ظرفیــت داخلی و خارجــی در گام های پیــش رو در 
تعمیــق و تقویت این ارتباطات خاطرنشــان ســاخت: نظر 
به حضور شــرکت ها و شــخصیت های معتبر و شناخته شده 
دنیا در چنیــن محافلی می تــوان آن را بهترین فرصت برای 
آشنایی شرکت های داخلی با تکنولوژی روز دنیا و بازدید از 

دستاوردهای کشورهای اروپایی دانست.
وی متقابــال در اولیــن گام هــا بــرای طرف هــای خارجی 
فرصت رصد کردن بازار و صنعت بــرق ایران و در گام های 
بعدی شــکل گرفتن ارتباطات گســترده تری در قالب اعزام 
هیأت های تخصصی را برشمرد و اضافه کرد: به هرحال محل 
اولیه شکل گیری جاده دوسویه تامین بازار و انتقال تکنولوژی 
در رویدادهای این چنینی رقم می خورد و یکی از ماهیت های 
وجودی نمایشــگاه ها نیز در اصل برقراری همین ارتباطات 

است که نباید به فرصت چندروزه نمایشگاه محدود بماند.
بــرزی مهــر در پایان ایــن گفتگو میــزان کاربــردی بودن 
موضوعــات مطروحــه در بخــش کنفرانــس را در صنعت 
ترانســفورماتور منــوط بــه میــران رضایــت و نتایــج 

نظرسنجی های انجام شده دانست و تصریح کرد:

آنچه مسلم است در تمام مراحل شاهد حساسیت بسیار باالی 
تیم اجرایی و کمیتــه کنفرانس در انتخاب مقاالت، داوری و 
تعیین سخنرانان کلیدی که همگی از چهره های شاخص علمی 
کشــور در این صنعت اند بوده ایم. به طوری که به حق می توان 
گفت شأن یک کنفرانس بین المللی در آن رعایت شده است.

پایان دومیــن کنفرانس و آغاز توســیع همکاری های 
مشترک

ســرانجام یازدهم شــهریورماه اختتامیه دومین کنفرانس و 
نمایشگاه بین المللی ترانســفورماتور در سالن همایش های 
نیروگاه طرشــت با حضور مســئولین برگــزاری کنفرانس، 
ارایه دهندگان مقاالت برتر کنفرانس، نمایندگان سندیکای 
صنعت برق، نمایندگان شــرکت های اسپانســر کنفرانس و 
نمایندگان شرکت های مشــارکت کننده در نمایشگاه جانبی 

کنفرانس، برگزار شد.  
در ابتدای این مراسم پروفسور غفوری فرد، در مقام ریاست 
کنفرانس به ســخنرانی پرداخت و گفــت: در این کنفرانس 
هدف هــای خوبی را دنبال کردیم. مســاله ترانســفورماتور 
نقش بسیار بســیار مهمی در صنعت برق دارد و در سال های 
اخیر نیز صرفه جویی ها و پیشــرفت های خوبی در این زمینه 
صورت گرفته اســت. این حوزه نیاز به تبادل نظر و همکاری 
بیشــتر با دانشــمندان داخلی و خارجی دارد و خدا را سپاس 
می گوییم که دوســتان شــرکت کننده به بحث های کنفرانس 

بسیار عالقمند بودند. 
غفوری فرد ادامه داد: خوشبختانه پس از توافق در مذاکرات، 
زمینه برای همکاری با کشــورهای دیگر تقویت شده است. 
امریکا در عراق و افغانستان تالش کرد مسائل را به صورت 
نظامی حل کند؛ اما اوباما اخیرا اظهار داشــت ما در 10 سال 
گذشته با اســتفاده از توانایی های نظامی موفق نبوده ایم. آنها 
متوجه شــده اند همیشه اســلحه حالل مشــکالت نیست و 
راه های بهتری هم هســت. توافق در مذاکرات حداقل برای 
ایــران دوران جدیــدی از تبادل اندیشــه ها و همکاری های 

بین المللی را ایجاد خواهد کرد. 
وی درخصوص رشته ترانسفورماتور عنوان داشت: ما در این 
رشته جزو ده کشور نخست جهان هســتیم. امروز ما ترانس 
750 کیلوولت صادر می کنیم. هم دنیا می تواند از تجریبات 

ما استفاده کند و هم ما از تجربیات دنیا. 
رییس کنفرانس ترانسفورماتور با بیان اینکه شرکت کنندگان 
نمایشــگاه هم از داخل کشــور و هم از کشــورهای خارجی 
هستند، گفت: یک حسن دیگر اینگونه کنفرانس ها این است 
که دوســتان خارجی شرکت کننده شــرایط ایران را مشاهده 
کرده و آن را به خارج انتقال می دهند. این کار، تبلیغات منفی 
را که در خارج از کشــور نســبت به ایران وجود دارد خنثی 

خواهد کرد. 
به گفته غفوری فرد در این کنفرانس 200 مقاله دریافت شده 
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و 27 مقاله به عنوان مقاله برتر برگزیده شده است. 
پس از غفوری فرد، پروفسور پهلوانپور پشت تریبون آمده و 
با اشاره به اینکه ترانسفورماتور از نظر سرمایه عاملی بسیار 
بااهمیت است، عنوان کرد: آیا سیستمی به این مهمی ارزش 
ایــن را ندارد که اینجا جمع شــویم؟ ما اینجا جمع شــدیم تا 
راجع به نگهداری شبکه و طوالنی کردن عمر ترانسفورماتور 
صحبت کنیم. این تبادل نظرها بســیار حایز اهمیت اســت. 
من از خواهش می کنم ادامــه داده و نظراتتان را با یکدیگر به 

اشتراک بگذارید. 
وی در ادامــه چند کلمه ای نیز به زبان انگلیســی با میهمانان 
خارجی ســخن گفته و از آنان به دلیل حضور و مشارکت شان 

تقدیر و تشکر به عمل آورد. 
پس از پهلوانپور پرویز غیاث الدین، دبیر سندیکای صنعت 
برق که مســئولیت برگزاری نمایشــگاه جانبی کنفرانس را 
برعهده داشــت، ســخنرانی کــرد. وی گفت: دکتــر حیدری 

کنفرانس بین المللی برق را 30 ســال پیــش برگزار کردند و 

امسال سی امین کنفرانس بین المللی برق برگزار خواهد شد. 
از سال دوازدهم از من خواســته شد مسئولیت برگزاری این 
کنفرانس را برعهــده بگیرم. همانطور که اســتحضار دارید، 
بزرگترین کنفرانس علمی در ایران کنفرانس بین المللی برق 
است که معموال در آبان ماه برگزار شده و تعداد بسیاری مقاله 
در محورهای مختلف در آن ارائه شــده و بیست کمیته علمی 
بسیار بسیار معتبر از چهره های برجسته دانشگاهی و صنعت 

با آن همکاری می کنند. 
غیاث الدین ادامه داد: چیزی که در این مدت بســیار بســیار 
آزاردهنده بوده این اســت که صنعت ما کمتر به ســراغ این 
مقاالت می آید. چندماهی اســت که من به سندیکای صنعت 
بــرق رفته ام تا بلکه صنایع را به ســمت مقــاالت و کارهای 
علمی و استفاده از این پتانسیل بسیار غنی کشور سوق دهیم. 
دبیر ســندیکای صنعــت برق اظهــار کرد: مــن همین االن 
به صورت فی البداهه می توانم از بیست کنفرانس مختلف را 

در صنعت برق نام ببرم که برای همه اینها تعداد زیادی مقاله 

داریم. امیدوارم از طریق سندیکای صنعت برق بتوانیم پیوند 
خوبی بین صنعت و مجامع علمــی ایجاد کنیم. برای این امر 
در سندیکا دفتر ارتباط با دانشــگاه و مجامع علمی را ایجاد 
کرده ایم و من خواهش می کنم اســتاتید و دانشجویان گرامی 
پروژه های مفیــد را به ما معرفــی کنند. ما از ایــن پروژه ها 
حمایت خواهیم کرد تا بتوانیم آنها را به خط تولید بفرســتیم. 
خوشــبختانه ارتباط ما با دنیا روزبه روز بیشتر می شود و این 
می تواند خطرســاز هم باشــد. راه نجات صنایع از این خطر، 
کمک گرفتن از مراکز علمی و پژوهشی و جوانان عالقمندی 
اســت که با این مجامع همکاری می کنند. من با دانشگاه های 
مختلف نیز مکاتبه کــرده و در هر موقعیتی نیز اعالم می کنم. 
ســندیکای صنعــت بــرق آمــاده حمایــت از کنفرانس ها، 
پایان نامه ها و هر نوع پژوهشــی است که به کار صنعت آید. 
تا به حال نیز سندیکا به برگزاری نمایشگاه های مختلف همت 
گماشته است؛ اما به این اکتفا نکرده و برای هر کمک دیگری 

در خدمت صنعت کشور هستیم.
در پایان مراسم پرویز غیاث الدین، پروفسور حسین بورسی، 
پروفســور بهروز پهلوانپور، فراهانــی )مدیرعامل نیروگاه 
طرشــت(، پروفســور گئورگ قره پتیان و مهندس آقایی فر 
)دبیر کنفرانس( روی صحنه آمدند تا از برگزیدگان کنفرانس 

تقدیر به عمل آورند. 
از مهندس بهروز احمدزاده به عنوان ارائه دهنده برترین مقاله 
کنفرانس تقدیر شــد و همچنین از پروفسور حسین بورسی، 
پروفسور پهلوانپور و پروفســور قره پتیان به عنوان اعضای 
کمیته علمی کنفرانس و ارائه دهندگان مقاالت برگزیده تقدیر 

به عمل آمد.   
ضمنا عالوه بر تقدیر از سایر ارایه دهندگان مقاالت برگزیده 
و شرکت هایی که در نمایشگاه جانبی کنفرانس شرکت کرده 
بودند، از شــرکت هایی که اسپانسرهای برتر کنفرانس بودند 
نیز با تقدیم لوح تقدیر به نمایندگان آنها قدردانی به عمل آمد. 
این شرکت ها عبارت بودند از: شــرکت بهگام فراین نوین، 
شرکت مگر، شرکت نفت بهران، شرکت نیرونماد خراسان و 

شرکت نفت ریسان. 
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ســندیکای صنعت بــرق ایران چهارشــنبه 
مــورخ بیســت و پنجم شــهریور ماه ســال 
جاری در قالب اولین نشســت هم اندیشــی 
مهندسین مشــاور، میزبان جمعی از مدیران 
شرکت های مهندسی مشاور بود که به منظور 
طرح مشــکالت و ارایــه راه حل های خود 
در خصــوص صــدور خدمات مشــاوره در 
صنعت برق با مهنــدس نظام الملکی رییس 
مرکز پشــتیبانی صنایع آب و برق و توسعه 
صادرات وزارت نیرو و مهندس راعی مدیر 
کل دفتر برنامه ریزی و مدیریت شــبکه این 

وزارت خانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در این نشســت که عالوه بر اعضای کمیته 
مهندســی مشــاور ســندیکا، نمایندگانی از 
دیگر شرکت های برجسته مهندسین مشاور 
حضور داشــتند، دکتر عربانی رییس کمیته 
مهندسی مشاور سندیکا ضمن ارایه گزارشی 
با  موضوع اقدامات مهندســین مشاور برق 
و کارفرمایان در دوران پســاتحریم، اذعان 
داشــت: در حال حاضــر عرصــه کار برای 
مشاوران بسیار تنگ شده است به طوری که 

بســیاری از مشــاوران با کمبود نقدینگی و 
مشکل پرداخت حقوق پرسنل مواجه شده اند. 
وی در همین رابطه ضمن ارایه پیشــنهادی 
خواستار آن شــد تا کارفرمایان به خصوص 
شرکت توانیر، ســازمان توسعه برق ایران و 
شــرکت های برق پروژه های انجام نشده در 
برنامه پنجم و پروژه های اولویت دار برنامه 
ششم توســعه را به مشــاوران ابالغ کنند تا 
بدینوسیله سعی شود با فعال شدن این بخش 
از خدمات، مشاورین قادر به حفظ  پرسنل 
خود باشــند و در صورت تامین منابع مالی 

پروژه های بررسی شده آماده اجرا شود.
دکتر عربانی در بخش دیگری از صحبت ها 
خواستار آن شد تا با حضور فعال نمایندگان 
مشــاور در هیات های اعزامی به کشورهای 
دیگر و یا ورود هیات های خارجی به ایران 
در مورد وصول پروژه هــای برون مرزی با 

مشاورین همکاری داشته باشند.
 بر همین اساس مواردی چون امکان سنجی 
و تهیه طرح های جامــع برق، طراحی و تهیه 
اســناد نیروگاهی درخصوص ترکیبی شدن 

نیروگاه هــای گازی و شــبکه های انتقال و 
فوق توزیــع وتوزیع و نیز طراحــی و تهیه 
طرح های بازسازی تاسیسات برق از سوی 
وی مورد پیشــنهاد قرار گرفــت. همچنین 
تهیــه اســناد تامیــن تجهیــزات بصورت 
فاینانس ، ریفاینانــس ، یوزانس و غیره در 
کنار تهیه اســناد تامین تجهیزات به صورت 
B.O.T و B.O.O و ســایر شــیوه های 
مشــارکتی و اســتفاده از خطــوط اعتباری 
دیگر کشــور ها به ایــران و آمادگی صدور 
خدمات فنی ومهندســی به کشور های هدف 
وکشــورهایی که با وزارت نیــرو توافقنامه 

همکاری دارند.
رییس کمیته مهندســی مشــاور ســندیکا 
در این راســتا اشــاره کرد هزینــه خدمات 
مهندســی در مجموع اقدامات و طراحی ها 
رقم قابل توجهی نخواهد بود و شــاید بتوان 
حتی بــا دریافت درصــدی از مبلغ خدمات 
ساختارهای مهندسی شرکت های مشاور را 

حفظ کرد.
محوریت بخشیدن به مسایل بانکی با تاکید 

بر لزوم ارایه تضامینی از ســوی بانک ها در 
شرایط پساتحریم برای بسترسازی سرمایه 
گذاری خارجی از دیگر رئوس صحبت های 
دکتر عربانی بود که ضمن آن نقش مهندسین 
مشــاور در پروژه ها و توســعه صــادرات 

یادآور شد. 
به دنبــال طرح ایــن موضوعــات مهندس 
شیرانی، مدیر عامل شرکت موننکو، با ارایه 
گزارش جامعی از آنچه در ســند چشم انداز 
توســعه برای جایگاه ایران در منطقه تا سال 
1404 دیده شــده اســت و موقعیت کنونی 
کشــور در هر یک از شــاخص های توسعه 
براین مطلب تاکید داشت که توسعه یافتگی 
صرفا بر اســاس مبانــی اقتصــادی نبوده و 
شــفاف ســازی و حفظ حرمت انســانها از 

ضرورت های آن محسوب می شوند.
 وی بــر همین اســاس در خصــوص نقش 
مهندسین مشاور در مسیر توسعه افزود: باید 
توجه داشت طبق آمار بین المللی بیشترین 
حجم  کار مهندســی در دنیا مجموعا در آسیا 
و خاورمیانه است، بنابراین اطراف ما بازار 

نشست هم اندیشی مهندسین مشاور صنعت برق در سندیکا برگزار شد
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مســتعدی برای صدور خدمات مهندســی 
وجود دارد.

مدیر عامــل شــرکت موننکو با بیــان این 
مطلب، مواردی چون عدم ظرفیت ســازی 
و توانمندســازی، عدم دسترســی به دانش 
فنی و بی توجهی به ریســک ها، مشــتریان 
و ســهامداران را در کنار بی توجهی به بازار 
بین المللــی از جملــه مهترین آســیب های 
مهندسی مشاور در ایران ذکر کرد و راهکار 
برون رفت از شرایط فعلی را توجه جدی به 

این موارد دانست.
 وی خاطر نشــان ســاخت: کارفرمایان ما در 
حال حاضــر ترجیح می دهند به رغم پرداخت 
هزینه باالتر، از مشــاورین خارجی اســتفاده 
کنند که این امر نشان دهنده لزوم اعتماد سازی 
بین مشــاوران داخلــی و کارفرمایان صنعت 
برق است و در این راستا وظیفه اصلی سندیکا 
کمک به اعضا برای باال بردن سطح آنان برای 

دریافت گواهی نامه های معتبر است.
در خالل این نشســت مهندس درافشــان، 
معــاون انتقال و توزیع شــرکت قدس نیرو 
نیز طــی ارایه مطالبی با عنــوان چالش ها و 
راهکارهای بقای مهندســین مشاور ضمن 
تاکید بر مسئولیت ویژه قلمرو طراحی که بر 

دوش مهندسین مشاور است اذعان داشت: 
عمل مهندســی می بایســت اخــالق گرا و 

تقوامحور باشد.
وی بــا نمایش هرم اثر هزینــه رفع خطا، به 
رشــد صعودی این هزینه ها در طول مراحل 
طراحــی اولیه تا دوران بهره برداری اشــاره 
داشت و از این طریق بر اهمیت خطایابی در 
اولین مراحل امر و صرفه جویی متعاقب آن 
که از مسئولیت های اصلی مهندسین مشاور 

است، تاکید کرد.

مدیر ارشــد شبکه ها در شــرکت قدس نیرو 
پیرو با بیان این مطلب تصریح کرد: در حال 
حاضر با تعییــن نرخ غیر اصولی مشــاوره 
در مناقصات، مهندسی مشــاور ایران مورد 

توهین قرار گرفته است.
مهندس سعید مهذب ترابی هم در تایید این 
موضوع، ضمن آنکه حضور مسئولین امر را 
در این نشست راهگشــا و موجب دلگرمی 
دانســت، اذعان داشــت: حال مهندســین 
مشــاور خوب نیســت و اهم دالیل این امر 
را خودزنی هــای موجــود بین مشــاوران، 
رشد بی مهابای مهندسین مشاور اصطالحا 
زیر پله ای و تشــدید این وضعیت توســط 
کارفرمایان ذکر کرد. در همین راستا مهندس 
امینی مدیر عامل شــرکت قدس نیرو ضمن 
ایراد مطالبی نحوه انتخاب مناسب مشاور را 

بر اساس QBS عنوان کرد. 
در بخــش دیگری از این نشســت مهندس 
ناصح ریاست هیات مدیره شرکت نورگستر 
و از پیشکســوتان صنعت برق با اشــاره به 
تاریخچه شکل گیری مهندسین مشاور ایرانی 
اعالم داشــت: این صنف از شرکت ها برای 
کشــور بســیار مفید بوده اند و در سال های 
پس از انقالب و به خصوص در زمان جنگ 

8 ســاله در بیش از 80 درصــد پروژه های 
صنعت برق حضوری فعال داشته اند. وی با 
بیان این مطلب تصریح کرد: شایسته است 
در شــرایط حادث شده فعلی وزارت نیرو و 
شــرکت های تابعه در حفظ و حراست آن ها 

کوشا باشد . 
در ادامه مهندس رفیعی قائم مقام مدیرعامل 
شرکت معیار توســعه نیرو ضمن برشمردن 
مشکالت عقد قرارداد با شرکت های توزیع 
و ابــراز ناخشــنودی اعالم داشــت که این 

قراردادها بر خالف عــرف و قوانین برنامه 
و بودجه و تحمیلی بوده و بر خالف گذشــته 
کارفرمایــان توزیع اســامی و مبالغ حقوق 
آنان را به مشــاوران دیکته می کنند. ضمنا 
خانم رجبــی مدیر امور بازار یابی شــرکت 
مشانیر ضمن پیشنهاد جایگزینی لفظ ارجاع 
کار بــه جای مناقصــه در امور مشــاوره در 
مورد همکاری با ســندیکا در خصوص تهیه 
بســته های مشــخصی برای بانک جهانی و 
وصول پروژه های داخلی و خارجی از سوی 

شرکت مشانیر اعالم آمادگی کرد . 
در این نشست مهندس راعی مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و توســعه شــبکه نیــز در این 
جلســه با تاکید بر آنکه مشــاوران خود باید 
راه حل های مناســب را به کارفرمایان ارائه 
دهند گفت: مشاوران انتظار پروژه سازی و 
حمایت دایم از ســوی توانیر و وزارت نیرو 
نداشته باشــند و  تقویت ساختار مشاورین 
را در دســتور کار قرار دهنــد. وی همچنین 
از انجام شــدن پروژه های نیروگاهی توسط 
شــرکت مپنا خبــر داد و تصریح کــرد: در 
مورد شــبکه های انتقال و توزیــع در حال 

برنامه ریزی هستیم.
 در پایان این نشســت مهندس نظام الملکی 

پس از اســتماع نظرات با اشاره به نقش ثمر 
بخش مشاوران در شــرایط سخت تحریم و 
دیگر مشکالت از کم کاری بخش خصوصی 
و سندیکا در ارایه پیشنهاد ها و گزارش های 
تخصصی و  مســتند و نیز عــدم همراهی در 
برخی نشســت ها با شــرکت ها و مسئولین 
مرتبط خارجی انتقاد داشــت و خاطرنشان 
کرد: بدینوســیله ضمن بیــان همراهی صد 
درصدی وزارت نیرو با پیشنهادهای شما و 
اطالع رسانی کامل در خصوص نشست های 

برگزار شده با هیات خارجی به منظور حضور 
نمایندگان مســتعد و توانمندی از مهندسین 
مشاور، باز هم تاکید می کنم ما تمایل داریم 
سرمایه گذاران خارجی از درب سندیکا وارد 

بازار ایران شوند.
رییس مرکز پشــتیبانی صنایع آب و برق و 
توسعه صادرات وزارت نیرو در ادامه تعهد 
وزارت نیرو را در ارایــه ضمانت نامه هایی 
در کمتــر از ده روز و بــا ســقف دو درصد 
پیــش پرداخــت بــرای کلیه شــرکت های 
ایرانی مشــاور که دارای پروژه های خارجی 
هستند یادآور شــد و گفت: با پیگیری های 
صورت گرفتــه از ســوی وزارت نیــرو در 
خصوص انعقاد پیمان پولی با کشــورهای 
ترکیه، عراق و ارمنستان، اخیرا مورد ترکیه 
به ثمر نشســته اســت که این خود نوید حل 
بســیاری از تبادالت بانکی با این کشور را 

می دهد.
وی در ادامه افزود: راه حل شرایط اقتصادی 
کشــور صدور خدمات و صادرات غیر نفتی 
اســت و راه صادرات نیز پیش از همه شــما 
مشاوران هســتید. همچنین در این راستا از 
مشاوران خواسته شد در پروژه تبدیل پسماند 
به بــرق که پرداخــت هزینه آن  بــا صندوق 

توسعه ملی است در اختیار شرکت سانا است 
به صورت پروژه ای مشارکت کنند .

 نظام الملکی با اســتناد به مــاده 8 آیین نامه 
صدور خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: 
پیمانکارانی که نســبت به صــدور خدمات 
فنی و مهندســی اقــدام کنند مــی توانند با 
قراردادهای خود 20 درصد مبلغ قرارداد را 
وام کم بهــره دریافت کنند تا موجب تقویت 

نقدینگی آنان شود.



7۴

  گزارش  

معاون وزیر برق کشور ارمنستان بعدازظهر دوشنبه نوزدهم 
مرداد ماه ســال جاری میهمان هیات رییســه کمیته توســعه 

صادرات سندیکای صنعت برق ایران بود. 
آرام آنانیان مدیرعامل شرکت  هایون)HVEN( ارمنستان 
طی نشســتی صمیمانه با اعضای هیات رییسه کمیته توسعه 
صادرات از زمینه های مشــترک فرهنگی وسیاســی ملت و 
دولت دو کشــورگفت و ضمن قدردانی از کمک های ایران 
درمواقع زلزله و جنگ در ارمنستان و اشاره به تغییر و بهبود 
چشمگیر شرایط این کشور در حال حاضر، عنوان داشت: ما 

پروژه های جدیدی در زمینه انرژی در دست داریم. 
در ابتدای این نشست مهندس بخشی ضمن معرفی سندیکای 
صنعــت برق ایــران و توانمندی شــرکت ها صــادارت، در 
خصوص همکاری صنعت برق با کشــور ارمنســتان اعالم 
آمادگی کرد. این عضــو هیات مدیره ســندیکا و از اعضای 
هیات رییســه کمیته توســعه صادرات در ادامه با اشــاره به 
تمایل صنعت بــرق ایران برای گســترش همکاری های دو 
کشور در شــرایط پس از توافق و ایجاد فضای جدید خاطر 
نشان ساخت: کمیته توسعه صادرات یکی از کمیته های اصلی 
سندیکا است و شــرکت های اصلی فعال در منطقه در زمینه 
صادرات کاال و خدمات مهندســی برق در این کمیته گرد هم 

آمده اند.
معاون وزیر برق ارمنستان در ادامه صحبت های خود اذعان 
داشــت: همکاری های ما با نهادهای اقتصادی ایران از امروز 
و بــا انعقاد قرارداد همکاری با بانک توســعه صادرات و نیز 
حضور در جلســه ای با شرکت صانیرآغاز شــد. وی در این 
خصوص تصریــح کرد: طی این نشســت مقرر شــد برنامه 
زمانبندی قرار داد 18 ماهه ما با صانیر توســط این شــرکت 

اعالم شود.
 آنانیان بــا بیان این مطلب افزود: مهمترین قســمت هر کار 
بخش مالی است اما در جلسه امروز با مهندس صالح آبادی، 
تاکید شــد پروژه با کندی و دیر کرد پرداخت روبرو نخواهد 
شــد. همچنین باید در نظر داشــت با همکاری در خط سوم  
انتقال، امکان تمــاس و تعریف پروژه های بیشــتر در آینده 

میسر است . 
وی در ادامه شرکت هایون را مجموعه ای بسیار قوی معرفی 
کرد که توانایی عقد قرارداد با هر مجموعه سرمایه گذاری را 
با هماهنگی هیات دولت و وزارت خانه ها دارا است و در این 

راســتا از اعالم آمادگی وزیر برق  ارمنستان برای گسترش 
روابط با شرکت های ایرانی خبر داد.

در ادامه این جلســه مهنــدس باقری رییس کمیته توســعه 
صادرات ضمن تشــکر از قبول دعوت سندیکا و اراده هیات 
ارمنی به همکاری با بخش خصوصی برگزاری جلسات متعدد 
در طی پروژه های مشترک گذشته را  نشان از نزدیکی این دو 
کشور و مردمان آن دانســت و این پروژه ها را بهانه ای برای 

نزدیکتر شدن ارتباطات دو کشور قلمداد کرد. 
باقری افزود: بر همین اساس از طریق سندیکا پیگیری شد که 
این پروژه عملیاتی شود.  در خالل پروژه نیز سندیکا آمادگی 

هر گونه همکاری در رفع مشکالت را دارا است.
در پاســخ آنانیان ضمن ابراز امیدوری از برگزاری جلســه 
ای در ایروان گفت: در جلســات بعدی به پیشبرد و بررسی 

تمام نکات مشــترک خواهیم پرداخت. وی افزود: در مذاکره 
انجام شــده با صانیــر در خصوص پــروژه ای نیــاز زیادی 
به  تجهیزات وجــود دارد و با توجه به مذاکــرات اگر صانیر 
موفق شــود، همکاری خوبی را در خط انتقال به گرجستان با 

شرکت های ایرانی خواهیم داشت. 
مدیرعامل شرکت هایون)HVEN( ارمنستان در خصوص 
تامین مالی پروژه های اخیر تصریح کرد: پیش از این شرکت 
 KFW گاز بروف فاینانس را انجام می داد اما اکنون این امر با

است. 
آنانیان در پایان افزود: در پســت سوم که نزدیک گرجستان 
است، شبکه برق ایران را  به روسیه و ارمنستان متصل می کند 
و ما به یک شــبکه تبدیل می شویم . امیدواریم بدینوسیله در 

کنار هم قدرت بیشتری داشته باشیم.

اعالم آمادگی وزیر برق ارمنستان
برای گسرتش روابط با رشکت های ایرانی

معاون وزیر برق ارمنستان در دیدار با کمیته توسعه صادرات خبر داد
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بیســت و چهارم مرداد ماه سال جاری ســندیکای صنعت برق 
ایران میزبان دومین جلسه کارگروه سمینار روز ملی صادرات با 
حضور تنی چند از مسئولین دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو و 

نمایندگان تشکل های مرتبط بود. 
این کارگروه که به همت کمیته توسعه صادرات سندیکا و با هدف 
تدوین و تدقیــق مطالبات فعاالن صنایع آب و برق کشــور در 
راســتای توســعه صادرات این صنایع راه اندازی و پیگیری می 
شود، بر آن اســت تا از دل نشست های مستمر و هفتگی خود تا 
زمان روز ملی صادرات عمده مطالبات و اهداف صادارتی صنایع 
آب و برق را به طور منسجم طراحی و تدوین کند و نهایتا در روز 

ملی صادرات به ارایه آن بپردازد. 
 محمد ظفر مرادیان دبیر کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت 
برق ایران طی گفتگویی در خصوص چرایی و چگونگی  آغاز به 
کار این کارگروه و اهداف تشکیل آن بیان داشت: طی جلسه ای که 
حدود یک ماه پیش با حضور جمعی از هیات رییسه کمیته توسعه 
صادرات و مهندس همایون حائری رییس مرکز پشتیبانی صنایع 
آب و برق و توسعه صادرات وزارت نیرو تشکیل شد، براساس 
پیشنهادی از جانب مهندس حائری و تاکید وی بر اهمیت اقتصاد 
برق مقرر شــد نظر به حضــور همزمان وزرای نیــرو و صنعت، 
معدن و تجارت و نیز نمایندگان تشکل های بخش خصوصی در 
حوزه های آب و برق در مراســم روز ملی صادرات به تاریخ 29 
مهرماه از این فرصت جهت ایجاد نقطه عطفی برای تعهد مستقیم 

وزرا به حمایت از صادرات در این حوزه ها استفاده شود.
وی افزود: در این راســتا پس از بحث و تبادل نظر در خصوص 
چگونگی تدوین برنامه های مورد نظر تا زمان روز ملی صادرات، 
تشکیل کارگروهی مشترک در دستور کار قرار گرفت تا به طور 

خاص بر این موضوع متمرکز باشد.
مرادیان در اشاره به نظرات عنوان شده در جلسه قبلی این کارگروه 
اظهار داشت: مهندس پیام باقری رییس کمیته توسعه صادرات 
در این جلسه پیشــنهاد این کمیته را با نظر به آنکه مشکل اصلی 
در بحث صادرات خود تحریمی است چنین عنوان داشت که می 
بایست در ادامه جلسات این کارگروه با دعوت از ذینفعان داخلی 
از جمله مســئولین بانکی و صندوق ضمانت جهت همفکری و 

همراهی در دستیابی به راه حل های مرضی الطرفین  تالش کرد.
در دومین جلســه این کارگروه که با حضــور مهندس بهرام نظام 
الملکی مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو، دکتر راضیه 
پاکدامن و مهندس حمیدرضا مافی از دیگر مســئولین این دفتر 
و نیز نمایندگان تشــکل ها از جمله آقایان خزایی از ســندیکای 
شرکت های ســاختمانی، مهدوی از انجمن پتروشیمی، حق بیان 
از انجمن ســیم و کابل و فیاضی دبیر انجمن آب برگزار شد، در 
ادامه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه گذشته کارگروه،  موضوعاتی 
در سه محور اساسی خام فروشی مس، گسترش معافیت مالیاتی 
صادر کنندگان و نیز اصالح مقررات بانکی با حضور نمایندگان 

این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
بر همین اساس در خصوص موضوع خام فروشی مس سندیکای 
صنعت برق ایران خواســتار رسیدگی به وضعیت قیمت گذاری 
داخلی مس در مقایسه با قیمت به مراتب ارزان تر صادرات این 
کاال شــد چرا که این امر خود منجر به افزایش قیمت تمام شده و 
کاهش چشــم گیر توان رقابتی صنعت برق کشــور در مقایسه 
با عربســتان و ترکیه می شــود. عالوه بر این در رابطه با توسیع 
معافیت های مالیاتی در این جلســه تاکید شد این معافیت ها می 
بایست کل چرخه طراحی و تولید محصوالت صادارتی را  شامل 

شود. 
در خالل دومین نشســت کارگروه ســمینار روز ملی صادرات 
پس از تاکید نمایندگان کمیته توسعه صادرات بر طرح مطالبات 
بخش خصوصی از ذینفعان، مهندس نظام الملکی اذعان داشت: 
همکنون بیش از 90 درصد صدور خدمات فنی و مهندســی در 
حوزه آب و برق اســت که این مقدار قابل افزایش اســت. وی با 
بیان این مطلب افزود: به رغم پیش بینی  4/7 میلیارد دالری این 
صادرات در آمار سال93، این میزان  به 6 میلیارد دالر رسید که 

امیدواریم در سال بعد تا 9 میلیارد دالر افزایش یابد. 
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو در ادامه ضمن اشاره 
به تاکید وزیر نیرو بر مقوله صادرات تصریح کرد: برای دستیابی 
به این مهم الزم است جهت به روز رسانی بانک اطالعاتی دفتر 
توسعه صادرات، آمار و ارقام مربوطه به به طور مرتب به این مرکز 
ارسال شــود. وی با بیان آنکه در حال حاضر اصلی ترین مانع در 

امر صادرات مشــکالت بانکی اســت اضافه کرد: در نظر است 
شخص وزیر صنعت معدن و تجارت نیز جهت طرح این مساله 

در سمینار حضور داشته باشد.
در پی طرح این مســایل مهندس غیاث الدین دبیر ســندیکا با 
اشاره به نظر رییس مرکز پشــتیبانی صنایع آب و برق و توسعه 
صادرات وزارت نیرو بر لزوم متعهد ساختن مسئولین عالی رتبه 
در سمینار روز ملی صادرات، تاکید داشت: ضمن آنکه در صورت 
وجود قوانین مزاحم در حوزه صادرات می بایســت از مجلس و 
مرکز پژوهش های مجلــس نیز دعوت به عمل آید، لزوم حضور 
نمایندگانــی از وزارت اقتصاد و دارایی را نیــز نباید از نظر دور 
داشــت.  وی در ادامه افزود: یکی از مزایای صادرات  باالرفتن 

کیفیت کاالها است. 
در ادامه پیشــنهادهایی مبنی بر دعوت از نماینــدگان بانک ها، 
گمرک و استاندارد جهت ایجاد چارچوبی برای ورود شرکت های 
حوزه پیمانکاری به بازار از ســوی حاضرین مطرح شد و در پی 
اشاره به تشکیل کارگروهی در وزارت صنایع جهت رسیدگی به 
مشکالت خام فروشــی و قیمت گذاری مس که موجبات عدم 
رقابت صادراتی را فراهم می آورد، مقرر شد در جلسه بعدی این 
کارگروه که در سندیکای شرکت های ساختمانی تشکیل می شد، 
در خصوص بحث مس از مقامات وزارت صنایع نیز در کارگروه 

دعوت به عمل آید.
عالوه براین در خصوص نگاه جامع و متمرکز به بحث صادرات، 
بر لزوم تدوین برنامه های اســتراتژیک و کالن بــرای نفوذ در 
بازارها برای برند ســازی و نقش حمایــت دولتی در خصوص 

وصول مطالبات از طرف خارجی مورد تاکید قرار گرفت.
کمالی زاده از اعضای هیات رییســه کمیته توســعه صادرات در 
خالل این نشست نظر به استخراج چندین باره  لیست مشکالت 
پیشنهاد داد ضمن آنکه ابتدائا لیست افراد مدعو همزمان با ارایه 
تحلیلی از همایش مشخص  می شــود،  لیستی از اقدامات کوتاه 
مدت استخراج و بر اســاس آن جلساتی با مسئولین بانک، بیمه 
و گمرک جهت تنظیم تفاهم نامه ای پیش از موعد سمینار مقرر 

شود.
پــس از آن موضوعاتــی چــون پیگیــری ســفارت خانه ها در 
موضوعات اقتصادی، برقراری جلسه ای با معاونین وزیر اقتصاد 
و ارایه بسته ای پیشنهادی به دولت در خصوص بانک ها از سوی 
حاضرین پیشــنهاد و نهایتا مقرر شد با دکتر خامکانی از مجلس، 
آقای ســید علی از صندوق ضمانت صــادرات و آقای افخمی 
جهت حضور در جلسات آتی این کارگروه رایزنی صورت گیرد. 
همچنین مقرر شد از معاونت اســتاندارد آب و برق وزارت نیرو 

برای حضوردر جلسه بعدی کارگروه دعوت به عمل آید.
در پایان  هدف نهایی کارگروه ســمینار روز ملی صادرات تهیه 
پیش نویس تفاهم نامــه ای حاصل از جمع بنــدی و همگرایی 
خواسته ها و اهداف صادرات صنایع آب و برق کشور عنوان شد 
که بنا اســت در این روز به امضا و تاییــد وزیران نیرو و صنعت، 

معدن و تجارت برسد

  گزارش  

تالش کارگروه سمینار روز ملی صادرات 
برای تدوین مطالبات صادرکنندگان صنایع آب و برق
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دهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، 
تجهیزات و صنایع وابسته در محل نمایشگاه 
بین المللی مشهد درحالی برگزار شد که برای 
نخســتین بار در تاریخ نمایشگاه های خارج 
از تهران، ســندیکای صنعت بــرق به همت 
مدیران شعبه خراسان یک ســالن را به خود 
اختصاص داده است. سندیکای برق خراسان 
با حضــور فعــال در این نمایشــگاه آخرین 
دســتاوردهای این ســندیکا را برای فعاالن 

صنعت برق تشریح کرد.
رییس هیات مدیره شــعبه خراسان سندیکای 
صنعت برق در ایــن رابطه عنــوان کرد: این 
نمایشــگاه از روز پنج شــنبه، بیست و ششم 
شــهریور آغاز بــه کار کرده و تا ســاعت 22 
روز یکشــنبه بیســت و نهــم شــهریور ادامه 

خواهدداشت.
محسن شادمان با بیان اینکه نمایشگاه شامل 
4 ســالن 25ـ  20 غرفه ای است، اظهار کرد: 
کشورهای دیگر نیز در این نمایشگاه شرکت 
کرده اند که به عنوان مثال 30 شرکت کننده از 

کشور هندوستان داریم.  
وی در ادامه در خصوص فیزیک نمایشــگاه 
گفت: در نمایشــگاه مشهد، شــعبه خراسان 
ســندیکای صنعت بــرق یک ســالن 370 
متــری را به خــود اختصاص داده اســت که 
در آن حــدود 10 غرفــه بــه شــرکت های 
عضو ســندیکای صنعت برق  تعلق داشته و 
سندیکای صنعت برق نیز غرفه ای 36 متری 

را برای خود تجهیز کرده است. 
به گفته شــادمان برخی از شــرکت های عضو 
سندیکای صنعت برق برای حضور در پاویون 
سال آینده افغانستان نیز ابراز تمایل کرده اند 

که پیرو پیگیری های شعبه خراسان سندیکا، 
برخی رایزنی ها با افــراد ذیربط درخصوص 
شرکت در آن نمایشــگاه و اخذ تخفیف های 
ویژه صــورت گرفته و درصــورت موافقت 
مســئوالن ســندیکای صنعت برق، احتمال 
شــرکت ســندیکای صنعت برق و برخی از 

اعضای آن در این نمایشگاه وجود دارد. 
رییس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق 
خراسان نمایشــگاه بین المللی صنعت برق 
فرصت مناســبی جهت شــناخت متقابل و 
تبادل نظر بیــن تولیدکنندگان، پیمان کاران، 
کارفرمایان و مشــاوران دانســت و افزود: 
هدف از حضور ســندیکا در این نمایشــگاه 
این اســت که همه فعاالن صنعــت برق در 
مقطعی کنار یکدیگر جمع شوند و یکدیگر را 
بشناسند. وی اظهار داشت: هدف سندیکای 
برق خراســان از حضور در نمایشــگاه این 
است که سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات 
برقی با پیمانــکاران و کارفرمایــان ارتباط 

بگیرند و محصول های خود را معرفی کنند.
وی تصریح کرد: در این نمایشــگاه سندیکا 
ســعی کرده تــا افزون بر اینکه مشــتریان و 
ســازندگان با یکدیگر ارتبــاط برقرار  کند، 
اعضا نیز در جهت افزایــش کیفیت و تنوع 
محصول هــا با یکدیگــر رقابت کــرده و از 

یکدیگر یاد بگیرند.
رییس ســندیکای برق خراسان با بیان اینکه 
این نمایشــگاه برای همه عوامل صنعت برق 
اعم از تولیدکنندگان، سازندگان، پیمان کاران، 
کارفرمایان و مشــاوران بســیار مفید است، 
گفت: این نمایشــگاه فرصت مناسبی است 
تا مشــتریان در کوتاه ترین زمــان در جریان 

آخرین تحول های صنعت برق قرار گرفته و 
بهترین محصول را انتخاب کنند.

رئیس سندیکای برق خراســان اظهار داشت: 
این نمایشگاه هم آثار دایمی و هم آثار لحظه ای 
دارد و هم اکنون از دستاوردهای نمایشگاه های 

پیشین در صنعت برق استفاده می کنیم.
شــادمان خاطرنشــان کرد: این نمایشــگاه 
برای ما بســیار اهمیت دارد و ما نیز آخرین 
دســتاوردهای ســندیکا را ارایه کــرده ایم.

شــادمان افزود: حضور فعال در نمایشــگاه 
باعث شــد تا در چند روز اخیــر تقاضا برای 
ثبت نام در سندیکای خراسان افزایش بیابد 
به طوری که هم اکنون در حال عضو گیری در 

محل نمایشگاه هستیم.

نمایشگاه؛ کمک بزرگی به صنعت برق در 
شرایط پساتحریم

در حاشــیه این نمایشگاه عضو هیات رییسه 
سندیکای صنعت برق خراسان ابراز نگرانی 
کــرد: در حل مشــکل تولید بــرق و احداث 
نیروگاه، هیچ گونه ارتباطی بین وزارتخانه ها 

وجود ندارد.
اصغــر نصرآبــادی در بازدیــد از دهمیــن 
برق الکترونیــک،  بین المللــی  نمایشــگاه 
تجهیزات و صنایع وابســته، با اشاره به تاثیر 
برگزاری نمایشگاه در رشد و ارتقای صنعت 
بــرق، بیان کــرد: در حال حاضــر در دوران 
پســاتحریم قرار داریم و برگزاری نمایشگاه 
کمک بزرگی به تولید داخل، بخش خدمات 
و نظام پیمانکاری است زیرا پس از برداشته 
شــدن تحریم ها و ورود کشــورهای بزرگ 
منطقه و اروپایی به ایران، نگرانی برای اینکه 

بازار داخلی دچار مشکل شود وجود دارد.

نصرآبادی ادامه داد: نمایشــگاه های داخلی 
در صورتی می توانند توانمندی شرکت های 
ایرانی را به نمایش بگذارند که با برنامه ریزی 
دقیق و همزمان بــا ورود هیات های بزرگ 

اقتصادی برگزار شوند.

سندیکای برق خراســان الگویی برای 
سایر تشکل ها

مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی از دیگر شــخصیت های برجسته 
حاضر در نمایشگاه مشــهد بود که با حضور 
در غرفه ســندیکای برق خراسان در جریان 
فعالیت های این تشکل بخش خصوصی قرار 

گرفت.
اسفندیار اســپهبدی که در جریان بازدید از 
نمایشگاه تنها غرفه ســندیکا را مورد بازدید 
قرار داد، ضمن تقدیر از حضور فعال سندیکا 
در نمایشــگاه صنعت برق گفت: سندیکای 
برق خراسان یکی از فعال ترین سندیکاهای 
بخش خصوصی در کشور محسوب می شود 
به طوری که تاکنــون با گام هایی که در حوزه 
صادرات و توســعه رابطه دانشگاه و صنعت 
برداشته است، توانسته است تاثیرات خوبی 

بر صنعت برق شرق کشور بگذارد.
اسپهبدی سندیکای برق خراسان را الگویی 
برای سایر تشکل ها عنوان کرده و گفت: این 
سندیکا توانسته است پل ارتباطی خوبی بین 
اعضای و بخش دولتی باشد و مطالبات اعضا 
را به خوبی به مسئوالن منتقل کند. وی تاکید 
کرد: اقداماتی که ســندیکا بــرای صادرات 
خدمات فنی و مهندسی انجام می دهد، سبب 
نقش آفرینــی فعال تر ایــران در بازارهای 

آسیای میانه می شود.

سالن اختصاصی سندیکای برق شعبه خراسان در منایشگاه صنعت برق مشهد
برای اولین بار در نمایشگاه های خارج از تهران صورت گرفت
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سمینار تخصصی فناوری نانو در صنایع برق و انرژی سه شنبه 
چهاردهم مهرماه در حاشــیه نمایشــگاه فنــاوری نانو به همت 
ســندیکای صنعت برق ایران، پژوهشــگاه نیرو و ســتاد ویژه 
توســعه فناوری نانو ریاست جمهوری در ســالن خلیج فارس 

نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. 
این ســمینار با حضور مهنــدس بهرام نظــام الملکی مدیر کل 
دفتر توســعه صــادرات وزارت نیــرو، دکتر رضا اســدی فرد 
مدیر کارگــروه صنعت و بازار ســتاد توســعه فنــاوری نانو 
ریاســت جمهوری، مهندس پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای 
صنعت برق، دکتــر پدیدار رییس انجمن ســازندگان صنعت 
نفت، مهندس کرمی نیا مشــاور معاون مزیر نیرو در امور برق 
و انرژی، دکتر غالمرضا لطیف ریاســت مرکز توسعه فناوری 
صنعت برق و انرژی پژوهشــگاه نیرو و مهندس عقدایی دبیر 
انجمن صنفی شرکت های توزیع به همراه جمعی دیگر از دبیران 
تشکل های صنعت برق و انرژی و فعاالن صنعت برق کشور با 
محوریت آشنایی با حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، 
فعالیت های شبکه انتقال فناوری نانو در حوزه برق و انرژی و 
کاربردهای فناوری نانو در تجهیزات مورد استفاده در صنعت 

برق برگزار شد.
در آغاز ســمینار دبیر ســندیکای صنعت برق ضمن تشکر از 
شرکت کنندگان عنوان کرد: سندیکای صنعت برق دوران های 
مختلفی را طی کرده و اکنون وارد دوران بلوغ خود شده است. 
در این دوره نیاز اعضای ما این نیســت که هرروز به نمایندگی 
از آنها به مکاتبه با نهادهای مختلف و گالیه از شــرایط موجود 
بپردازیم. اکنــون ما وظیفه داریم برای اعضــای خود کارهای 

جدی تری انجام دهیم. 
غیاث الدین با بیان اینکه علم به ســرعت رو بــه جلو می رود و 
اگر صاحبان صنعت حواس خود را جمع نکنند قطعًا با نابودی 
صنعت مواجه می شــوند گفت: زمانی در ایــران چند کارخانه 
خوب تلویزیون ســازی داشــتیم؛ اما با ورود تکنولوژی های 
جدید اکنون می بینیم اثری از آنها نیست. نساجی ما روزی در 
دنیا صاحب حرف بود و اآلن چیزی از آن نمانده است. بنابراین 

الزم است از صنایع حمایت های فناورانه به عمل آید. 
وی ادامه داد: یکی از نهادهایی که باید به مشکالت صنایع فکر 

کرده و برای آنها چاره اندیشی کنند تشکل ها هستند. ما در سال 
1394 به روند خدمت رسانی در سندیکا شتاب دادیم. درحال 
حاضر با دانشــگاه های مختلف و مراکز پژوهشــی و فناورانه 
مانند ستاد ویژه فناوری نانو ریاست جمهوری همکاری داریم 
و یک هفته در میان با نمایندگان دانشــگاه های مختلف جلسه 
تشــکیل می دهیم. قطعًا رفــت و آمدها موجــب خیر و برکت 
برای اعضای سندیکا خواهد بود؛ همانگونه که هم اینک نیز بین 
سندیکا و پژوهشگاه نیرو همکاری گسترده ای ایجاد شده است. 
غیاث الدین با بیان اینکه یکی از فعالیت های دیگری که امسال 
در ســندیکا به صورت پیگیرانه تری دنبال می شــود برگزاری 
کنفرانس ها و ســمینارهای مختلف است اظهار کرد: ما تالش 
می کنیم اعضایمان را با دانش و فناوری های جدید آشــنا کنیم 
و معتقدیم ایــن کار به آنها کمک خواهد کرد محصوالتشــان 
نســبت به تولیدات کشــورهای دیگر رقابت پذیری بیشتری 

داشته باشد. 
در ادامه این سمینار مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد توسعه 
فناوری نانو ریاســت جمهوری با ارائه توضیحاتی درخصوص 
فعالیت های ستاد ویژه نانو گفت: برنامه نانو کشور به طور جدی 
از سال 82 با ایجاد ستاد ویژه نانو آغاز شد. تقریبًا 2 سال اول 
مشغول طراحی برنامه 10 ساله و ایجاد زیرساخت های اجرای 
آن بودیم و در ســال 84 با تصویب سند 10 ساله نانو فعالیت 
شروع شد و توانستیم این سند را به طور کامل اجرا کنیم. آنچه 
امروز ارائه می دهم حاصل 10 سال فعالیت دانشگاه ها، مراکز 

تحقیقاتی و بخش های مختلف کشور در حوزه نانو است. 
به گفته رضا اســدی فرد امسال سال آخر اجرای برنامه 10 ساله 
اول اســت و از ســال 95 اجرای برنامه 10 ســاله دوم شروع 

خواهد شد. 
دکتر اسدی فرد در ادامه ســخنان خود گفت: شعار اصلی ستاد، 
تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم اســت. مأموریت 
ســند 10 ســاله اول این بود که ایران در همه ابعــاد حوزه نانو 
مثل توسعه منابع انسانی، توسعه فناوری، بحث صنعتی سازی 
و حجم بازاری که ایجاد می شــود بین 15 کشــور برتر باشــد. 
خوشــبختانه می توانم اعالم کنم این هــدف االن در همه ابعاد 
خود محقق شده است و اکنون در زمینه علمی دارای رتبه هفتم 

دنیا هستیم. 
به گفته اسدی فرد در 10 سال اول نیروی انسانی خوبی تربیت 
شده و زیرساخت های آزمایشگاهی خوبی ایجاد شد. به عالوه 
در سطح دانش آموزی آشــنایی با فناوری نانو به شکلی جامع 
صورت گرفت و 500 هزار دانش آموز با فناوری های نانو آشنا 

شدند. 
وی ادامه داد: عالوه بر این یک المپیاد دانش آموزی نیز داریم 
که تاکنون 5 دوره برگزار شــده و اکنون درحال تبدیل شدن به 
یک المپیاد بین المللی اســت و بیش از 200 نهاد ترویجی در 
این زمینه با ستاد همکاری می کنند. ضمنًا در این 10 سال 49 
آزمایشگاه نانو و 15 دستگاه ساخت مواد نانو تجهیز شد و قرار 
اســت این تعداد تا پایان امســال به حدود 70 آزمایشگاه و تا 
آخر این دولت به حدود 400 آزمایشگاه برسد. در این حرکت، 

افراد خّیر و آموزش و پرورش نیز همکاری خوبی داشته اند. 
اســدی فرد با اشــاره به اینکه 10 ســال پیش بــرای برگزاری 
سمیناری در حوزه نانو 5 فرد متخصص در نانو پیدا نمی شد تا 
مقاالت ســمینار را داوری کند، عنوان کرد: خوشبختانه اکنون 
رشته نانو در حدود 80 دانشــگاه در مقطع دکترا و کارشناسی 

ارشد تدریس می شود. 
به گفته رضا اســدی فرد در ایــن مدت وزارت نیــرو، وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت بهداشت به عکس وزارت نفت با 

ستاد فناوری نانو همکاری خوبی داشته اند. 
اســدی فرد همچنین رویکرد اصلی سند ده ســاله دوم را تولید 
صنعتی، توســعه بازار و توســعه صادرات محصوالت نانوی 

تولید ایران دانست.
وی درخصوص بازار فناوری نانو گفت: اگرچه بازار نانو هنوز 
به رقم درشتی نرسیده است؛ اما در 3 ســال اخیر در این حوزه 
هرسال 100 درصد رشد داشته ایم و امیدواریم تا آخر سال 97 

به یک عدد قابل قبول برسیم. 
اسدی فرد در پایان ســخنان خود ضمن دعوت از شرکت ها و 
بخش خصوصی برای همکاری با ســتاد ویژه فناوری های نانو 
تصریح کرد: ما می توانیم به شــرکت ها کمک کنیم تا فناوری 
مورد نیازشــان را شناســایی کرده و خود را تجهیز کنند. ضمنًا 
در اخذ نشــان استاندارد و اعطای تســهیالت نیز با شرکت ها 

سمینار تخصصی فناوری نانو برگزار شد
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همکاری خواهیم کرد. تاکنون ستاد فناوری نانو به 60 شرکت 
صنعتی کمک کرده است تا از این فناوری استفاده کنند. 

در ادامه ســمینار فناوری نانو مهنــدس غیاث الدین، مهندس 
عقدایی، دکتــر ریاحی و دکتر اســدی فرد لوح های تقدیری را 
به نمایندگان برق منطقه ای خراسان و برق منطقه ای هرمزگان 
به پاس همکاری این شرکت ها با ســتاد فناوری نانو در اجرای 

طرح های پایلوت در منطقه زیرمجموعه آنها تقدیم کردند. 
شایان ذکر است در حاشیه این سمینار قراردادی میان شرکت 
مقره ســازی ایران و شرکت رامو امضا شــد تا تکنولوژی نانو 

روی مقره ها اعمال شود. 
در ادامه دکتر نســترن ریاحی، مدیر گروه پژوهشــی مواد غیر 
فلزی پژوهشــگاه نیرو توضیحاتی درخصــوص فناوری نانو 
ارائه داد. وی با بیان توضیحی مختصر درخصوص فناوری نانو 

عنوان کرد: در نانوتکنولوژی ما اتم هــا و مولکول ها را با ابعاد 
و ویژگی های دلخواه مان کنار هم چیده و دستکاری می کنیم تا 

ذرات رشد پیدا نکنند. 
مدیر گروه پژوهشی مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه 
از 3 سال گذشته که در حوزه برق و انرژی بحث نانو مطرح شد 
پژوهشــگاه نیرو نیز همکاری خود را با ستاد فناوری نانو آغاز 
کرد گفت: ما با همکاری ســتاد فناوری نانو شبکه نانو فناوری 
را تأســیس کردیم و بزرگترین اهداف این شــبکه عبارتند از 
تسهیل ارتباط میان محققان و صنعتگران به منظور شناسایی و 
رفع نیازهای فناورانه متقاضیان صنعتــی حوزه برق و انرژی، 
افزایش روند توسعه تحقیقات و پژوهش های فناوری در حوزه 

نانو وحمایت و تثبیت شرکت های دانش بنیان در حوزه نانو.
ریاحی در ادامه بــه فعالیت هایی که برای دســتیابی به اهداف 

پیش بینی شده درحال انجام است اشــاره کرده و اظهار داشت: 
تکمیل نقشــه راه فناوری نانــو در برق و انــرژی، تهیه بانک 
اطالعاتی، برگزاری نشست های تخصصی و حمایت از انعقاد 
و پیگیــری قراردادهای انتقال فنــاوری از جمله فعالیت های 

شبکه فناوری نانو است. 
وی در پایان سخنان خود از شــرکت برق منطقه ای خراسان و 
شرکت برق منطقه ای هرمزگان قدردانی کرده و گفت: البته برق 
منطقه ای فارس، برق منطقه ای سمنان، شرکت توزیع برق البرز 
و شــرکت توزیع برق تهران نیز درخواســت کردند طرح های 
پایلوت در مناطق زیرمجموعه آنها اجرا شود؛ اما به لحاظ آب و 

هوایی برق منطقه ای خراسان و هرمزگان انتخاب شدند. 
این سمینار یک روزه با بازدید حاضرین از نمایشگاه فناوری 

نانو به کار خود پایان داد.
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دومین نشست کارگروه همکاری های مشترک صنعت، سندیکا 
و دانشــگاه صبح سه شنبه سی و یکم شهریور ماه سال جاری با 
حضور نمایندگان برجسته ای از هر سه حوزه در محل سندیکای 

صنعت برق ایران برگزار شد. 
سندیکای صنعت برق در این نشست میزبان چهره های علمی 
برجســته ای چون دکتر فتوحی رییس وعضــو هیات علمی 
دانشگاه صنعتی شریف، دکترغرویان مدیر ارتباط با صنعت 
دانشگاه شهید بهشتی، نیز دکتر شــهرتاش عضو هیات علمی 
دانشــگاه علم و صنعت در کنار مقاماتی چون مهندس حائری 
رییس مرکز پشــتیبانی صنایع آب و برق و توسعه صادرات 
وزارت نیــرو، مهندس نظــام الملکی مدیرکل دفتر توســعه 
صادرات این وزارتخانه و شخصیت های صنعتی چون مهندس 

شیرانی مدیرعامل شرکت موننکو بود. 
 به گفته دکتر اســدی دبیر کمیته آموزش و پژوهش ســندیکا، 
دومین جلســه از این سلسله نشســت ها در پی ارایه سفارشی 
از ســوی مهندس حائری و ارایه طرح ســاماندهی و شناسایی 
طرح های تحقیقاتی دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان قابل 
حمایت صادراتی برگزار می شود که هدف آن حمایت و هدایت 
محصوالت و شرکت های دانش بنیان درعرصه صادرات است 
و در این راستا مشارکت وســیع سندیکا و مراکز تحقیقاتی از 
جمله دانشگاه ها را جهت ارتقا کیفیت محصوالت و شرکت ها 

برای حضور فعال در عرصه صادراتی می طلبد.
در ابتدای این نشست دکتر شهرتاش ضمن قدردانی از مهندس 
باقری برای اعمال نظرات دقیــق در پیش نویس این طرح به 
ارایه آن در بخش های مختلفی چون بیان اهداف، مشــکالت 
و موانع موجود بر ســر راه اجرایی شــدن آن پرداخت و ضمن 
برشــمردن دســتاوردهای مدیریتی طرح در کنار الزامات و 
اقدامات اجرایی از جمله اعالن برای دریافت در خواســت ها 
در هفته پژوهش و انعقاد قــرارداد با حداقل یکی از بانک های 
کشور در خصوص انجام حمایت های مالی از درخواست های 

مورد تایید اشاره کرد.
عــالوه بر این مواردی چون شــرح وظایف و ترکیب اعضای 
هریک از بخش های ساختار مدیریتی طرح در مرکز پشتیبانی 
صنایع آب و برق شــامل کمیته راهبــری، زیرگروه های فنی 
نرم افزاری و ســخت افــزاری در کنار زیرگــروه بازاریابی و 
تبلیغات از جمله مندرجات این طرح اســت که به طور دقیق 

مورد پیش بینی قرار گرفته اند.
بر همین اســاس مهندس حائری ضمن اشاره به لزوم پیگیری 
برقراری این ارتباط از ســوی سندیکا و دانشگاه تصریح کرد: 
در کنار اشــاره ای که در مورد محصوالت دانش بنیان داریم، 
جهت تسهیل و تسریع این امر باید بر انجام مهندسی معکوس 
در دانشگاه ها جهت ارتقا محصوالت موجود که دارای بازار و 

تضمین مشتری الزم هستند تاکید داشت. 
در پی طرح این موضوع مهندس باقری رییس کمیته صادرات 

سندیکا با بیان نکاتی محتوایی خواســتار اعمال تغییراتی در 
طرح شــرکت های دانش بنیان شــد. وی خاطر نشان ساخت 
از آنجا کــه با مرز بندی شــرکت های دانش بنیــان که عموما 
معدوداند، در عمــل عرصه برای معرفــی محصوالت دانش 
بنیان در بازار صادراتی تنگ خواهد شد، باید در این خصوص 
از مفهوم شــرکت به محصول دانش بنیان چرخش داشــت و 
هجمه صنعت را پشــت صدور تولیدات دانش بنیان و ارتقای 
فناوری محصوالت در راستای صادرات قرار داد چرا که حتی 
در صورت عدم حصول صادرات کاال این امر می تواند پتانسیل 

الزم به عنوان یک مزیت رقابتی برای محصول فراهم آورد.
رییس کمیته صادرات سندیکا در ادامه ضمن تاکید بر جایگاه 
ســندیکا در ایجاد حلقه اتصال صنعت و دانشــگاه و ترغیب 
شــرکت ها برای همراهی در این طرح ابــراز امیدواری کرد با 
حضور شخصیت علمی و صنعتی  چون مهندس غیاث الدین در 
سندیکا این امر تسریع شود. وی همچنین تاکید داشت: باید در 
این سلسله نشست ها مدل مالی هم به عنوان یکی از گلوگاه های 
اصلی امر مورد نظر قرار گیرد و محل تامین هزینه های این گونه 
کارهای پژوهشی و تحقیقاتی پیش بینی شود. همچنین تبدیل 
نگاه سنتی مدیران ارشــد به نگاه مدرن بر محوریت فناوری و 
آینده نگری در مورد بازار محصوالت از دیگر نکات بیان شده 

توسط مهندس باقری در این نشست بود.
در ادامه مهندس غیاث الدین دبیر سندیکای صنعت برق ایران 
با اشــاره به تغییر شــرایط بازار حتی در حــوزه داخلی و ارتقا 
انتظارات از صنعت در عرضه محصــول با کیفیت و با قیمت 
مناســب که امروزه در تمامی حوزه ها تسری یافته است خاطر 
نشان ساخت: این امر سبب شده است تا مدیران صنایع داخلی 
عمدتا به این نتیجه نایل آیند که امــروز مدیریت بدون دانش 
امکان پذیر نیســت و جهت اخذ این دانش هم باید در تمامی 
زمینه ها از جمله مباحث صنعتی تا علوم انسانی و بازاریابی از 

دانشگاه مدد گرفت.
دبیر ســندیکا با بیــان این مطلب افــزود: این امــر در دوران 
پســاتحریم هم به طور مضاعف صادق اســت و می بایست به 
جای هراس از باز شدن درب های کشور به روی کاال و صنعت 
خارجی، به قصــد صدور محصوالت به ارتقای صنعت داخلی 

بپردازیم.
 بر همین اساس از سوی مهندس حائری تصریح شد دانشگاه ها 
نیز هنوز از آرایش الزم برخوردار نیستند و دستاوردهایشان 
در بسیاری موارد امکان کاربرد در صنعت را ندارد. وی ضمن 
اشاره به بحث فرهنگ سازی در صنایع افزود: سندیکا می تواند 
با جمع آوری پیشنهادها و سفارش های صنعتی از شرکت های 

عضو در این امر گام بزرگی بردارد.
در خالل این نشست مهندس نظام الملکی توجه به حوزه های 
مرتبط با موضوع آب را با توجه به شــرایط کشور بسیار حائز 

اهمیت دانست و به ارایه پیشنهادهایی در این زمینه پرداخت.

عالوه بر این لزوم آســیب شناســی دقیق قیمت تمام شــده 
باال و غیر رقابتی محصوالت در صنعت برق کشــور با وجود 
پتانســیل های خــوب در دانش و نیــروی انســانی از جمله 
موضوعات مطروحه توسط مهندس شیرانی مدیرعامل شرکت 
موننکو در این جلسه بود. وی در این راستا تجربه موفق شرکت 

افزار آزما را در تولید محصول دانش بنیان یادآور شد.
همچنین در خصوص برتری فرایندهای ایده تا محصول یا ارتقا 
محصوالت موجود اظهار نظرهــای مختلفی صورت گرفت. 
درهمین راستا دکتر فتوحی اذعان داشت فرایند ایده تا محصول 

در صورت چیدمــان و برنامه ریزی دقیــق مراحل کار نتیجه 
بسیار خوبی خواهد داشت. 

نهایتا پس از بحث و تبادل نظر ضمن توافق حاضرین بر تداوم 
جلسات و کلیات طرح سازمان دهی صادرات محور تحقیقات 
دانشــگاهی و محصــوالت دانش بنیان مقرر شــد مدل مالی 
الزم برای همکاری ذی نفعان و بازیگران امر توامان توســط 
موسسات پژوهشــی، دولت و بانک ها طراحی شود. همچنین 
پیگیری از شــرکت های داوطلب برای همکاری با محوریت 

سندیکا در دستور کار کارگروه قرار گرفت.

جدیت سندیکا در احیای رابطه صنعت و دانشگاه با محوریت صادرات
در دومین نشست کارگروه مشترک صنعت ، سندیکا و دانشگاه تاکید شد
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پیــرو مراودات مســتمر پژوهشــگاه نیرو 
با ســندیکای صنعــت برق ایــران با هدف 
احیای ارتباط صنعت و پژوهش صبح روز 
یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه سال جاری 
هیات رییسه ســندیکا میزبان هیات رییسه 

پژوهشگاه نیرو بود. 
در ابتدا این جلسه با توجه به امکانات وسیع 
پژوهشگاه نیرو پیشــنهاد همکاری جامعی 
مابین ســندیکا و پژوهشــگاه نیرو توسط 
مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا مطرح شد 

که مورد استقبال حضار قرار گرفت. 
بر همین اســاس دکتر قاضــی زاده رییس 
پژوهشــگاه ضمن اشــاره به ماده 4 قانون 
رفع موانــع تولید رقابت پذیــر آن را نقطه 
شروع مناسبی جهت همکاری های مشترک 
سندیکا و پژوهشگاه دانست و اذعان داشت 
که در زمینه مراکز تحقیق و توســعه صنعت 
برق می توان گام های  اساســی برداشــت و 
صنعت می تواند از امکانات بالقوه صندوق 
پژوهش دایــر در پژوهشــگاه نیــرو بهره 

برداری کند.
قاضی زاده با بیان این مطلب خاطر نشــان 
ســاخت: با توجه به وضعیت بخش تحقیق 
و توسعه صنعت برق ایران و فاصله زیادی 

که با شرایط مطلوب وجود دارد،؛ پیش بینی 
می شود ظرفیت این بخش با تحقق برنامه ها 
5 برابر شود و این میزان با مشارکت بخش 
خصوصی صورت می پذیــرد. وی در بیان 
دلیل این امر افــزود: ما بر ایــن باوریم که 
بخش خصوصی از انگیزه ها و فرصت های 
موثرتری در این ایجاد خالقیت و توســعه 
در این زمینه برخوردار اســت و پژوهشگاه 
با ماموریت جدیــدی که در جهت مدیریت 
پژوهش در حــوزه نیــرو دارد، تالش می 
کند بسترهای توسعه تحقیق و توسعه را در 

بنگاه های صنعت فراهم کند.
رییس پژوهشــگاه نیــرو در ادامه تصریح 
کرد: ماده 4 قانون رفــع موانع تولید رقابت 
پذیر به دولت اجازه می دهــد تا 50 درصد 
هزینه های تحقیقاتــی را از محل اعتبارات 
بودجه های سنواتی تامین کند، در عین حال 
بــه صراحت اعالم می دارد که می بایســت 
کار بســیار فعال تحقیقاتی در داخل بخش 
خصوصی صورت گیرد که بدین منظور باید 
ظرفیت های ملی بسیج شود و در این راستا 
بخش دولتی نیز به عنوان یک حامی ایفای 

نقش کند.
قاضــی زاده ضمن تاکیــد بر لــزوم یافتن 

ســازوکارهایی جهت برقــراری ارتباطات 
جامعــه توانمند تخصصی کشــور با صنایع 
خوش بنیــه ای که علی رغــم جراحت های 
وارده تحت فشــار نقدینگی در ســال های 
گذشته به فعالیت ادامه داده است، افزود: در 
این راســتا بخش دولتی نیز به منظور ایجاد 
اطمینان خاطر در برقــراری این ارتباطات 
که اغلب پــر مخاطره انــد، به ارایــه نوعی 

پوشش خواهد پرداخت. 
وی بر همین اســاس ابراز امیــدواری کرد 
در بازه زمانی نه چنــدان طوالنی و زیر دو 
سال جمعیتی بین 500 تا 1000 نفر نیروی 
محقق در مجموعه صنعت پــرورش یابند 
که این خــود امکانات مالی جدیدی را برای 
صنعت برق ایجاد می کند و پژوهشــگاه از 
طریق سازوکارهایی چون صندوق پژوهش 

تمام ریسک های آن را پوشش خواهد داد. 
رییس پژوهشــگاه نیــرو با اشــاره به لزوم 
ریشــه یابی علل عدم اشــتیاق کافی برای 
فعالیت هــای نوآورانــه در صنعــت اظهار 
داشــت: یکــی از دالیل این امر مــی تواند 
ابهــام موجــود در نحوه تعامل مــا با خارج 
کشور باشد که شرکت ها را در مورد ورود به 
تولید یا فعالیت در حوزه تجارت بالتکلیف 

می گذارد.  بنابه مجموعــه گفتگوها در این 
خصوص مقرر شــد ماده 4 قانون رفع موانع 

تولید در دستور کار قرار گیرد.
مهندس کالهی رییس هیات مدیره سندیکا 
از دیگر سخن گویان این جلسه بود که ضمن 
ابراز تاســف بابت از بین رفتن بخش هایی 
از صنعت برق کشــور مانند لوازم خانگی و 
مخابرات و ..  خاطر نشان ساخت: علی رغم 
گلوگاه های موجود، صنعت برق هنوز زنده 
است و در ادامه برای حفظ بقای این صنعت 
نیاز وسیعی به نوآوری و توسعه است و در 
این مســیر پرورش نیرو انســانی  نیز نقش 
مهمی را دارا اســت که در این خصوص نیز 

پذیرای پیشنهادهای پژوهشگاه هستیم.
بر همین اســاس دکتــر قره پتیــان معاون 
پژوهشــی پژوهشــگاه نیرو تاکید کرد: در 
حال حاضر اولیــن و مهمترین حرکت باید 
در ارتباط با بیکاری کنونی تحصیل کرده ها 
باشد که در این زمینه پژوهشگاه می تواند با 
پرورش نیروی انســانی مورد نیاز صنعت 
برق کمک شایســته ای به این صنعت ارایه 

دهد.
در ادامه مهندس بخشــی عضو هیات مدیره 
سندیکا ضمن استقبال از همکاری مشترک 

ماده ۴ قانون رفع موانع تولید، 
بسرتساز پیوند سندیکا با پژوهشگاه

رییس پژوهشگاه نیرو در جمع هیات مدیره سندیکا تصریح کرد:

  گزارش  
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در خصوص تامیــن نیروی انســانی مورد 
نیاز بخش خصوصی اذعان داشــت: مشکل 
کنونی ما ســاختاری اســت و درصددیم تا 
با کمک پژهشــگاه به اصالح ساختارهای 

کنونی بپردازیم.
 وی با ابراز تاسف از عدم اطالع شرکت های 
عضو از امکانات و توانمندی های پژوهشگاه 
حضور مهندس غیاث الدین را به عنوان دبیر 
ســندیکا و از چهره های برجسته پژوهشگاه 
طی این ســال ها برای حصول این شناخت 
و برقراری ارتباط مغتنم شــمرد. در پایان 
این بخش از گفتگوها مقرر شد موضوعات 
مرتبط با منابع انسانی، اصالح ساختارها و 
ارتقای بهره وری و رقابت پذیری در دستور 

کار قرار گیرد.
در بخــش دیگــری از این نشســت خانم 
مهندس احمــدی زاده مدیر تجاری ســازی 
پژوهشگاه نیرو اظهار داشــت: با گشایش 
درب های کشور در برهه پساتحریم می توان 
در راستای استفاده شایسته از تکنولوژی ها 
و نوآوری هــای جدیــد در صنعــت، بــا 
کارهای تحقیقاتــی چگونگی عملکرد آنان 
را دســته بندی کرد و به تقویت شرکت های 

دانش بنیان پرداخت.
غیاث الدین دبیر ســندیکا در این خصوص 
تصریح کرد: نظر به دولتی بودن پژوهشگاه 
و وظیفه ای که در یاری رســاندن به  بخش 
خصوصی صنعــت برق دارد خوشــبختانه 
تاکنون به خود کفایی خوبی رســیده ایم. هر 
چند که این ظرفیت وجود دارد که با داشتن 
ســهم حــدودا 90 درصدی در صــادرات 
خدمات فنی مهندسی کشور، صادرات این 
بخــش را چندین برابر افزایــش دهیم و در 
این راستا از پژوهشگاه انتظار همکاری های 

وسیعی را داریم.
مهندس فتحعلی رییــس صندوق پژوهش 
و فناوری صنعت برق و انــرژی در خالل 
این نشست از آغاز به کار صندوق پژوهش 
از اسفندماه ســال جاری خبر داد و  تصریح 
کرد: برنامه ما حمایت از بنیان های فناوری 
صنعت برق است. وی خاطر نشان ساخت: 
در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی علی رغم 
پیشرفت های صورت گرفته، هنوز آن چنان 
که باید عمل نشده است و با وجود صادرات 
مجبــور به صــدور بعضی از تجهیــزات به 
خارج از کشــور جهت انجام مراحل تست 

هستیم.  
رییس صندوق پژوهش و فناوری صنعت 

برق و انرژی همچنیــن ابراز امیدواری کرد 
مشارکت سندیکا با پژوهشــگاه موجبات 
تســریع در حل مشــکالت موجود در این 
خصــوص را فراهــم آورد. وی در بخــش 
دیگری از این نشســت صنــدوق پژوهش 
را بســتر اعتباری  مناســبی برای سندیکا 
توصیف کرد و با اشاره به وجود منابع الزم 
در پژوهشــگاه  خاطر نشان ســاخت: این 
منابع می توانــد به منظــور تقویت کیفیت 
و جلوگیــری از ورود بی مهابــای اجناس 

چینی به کشــور، مورد اســتفاده سندیکا و 
شرکت های عضو قرار گیرد.

در ادامه این نشســت دکتــر غفرانی نظر به 
چالش های پیش روی صنعت برق کشــور 
در آینده توجه به مدل های نوین در مدیریت 

بنگاه ها را ضروری دانست. 
غفرانی با اشــاره به مســئولیت سندیکا در 
پیشــبرد صنعت بــرق و همراه ســازی آن 
با نیازهــای روز دنیا اذعان داشــت: عقب 
ماندگی در پژوهش و مشــکالت مربوط به 

بازاریابی نیاز به نوســازی را دو چندان می 
ســازد و به همین منظور باید ســاختارها و 
سیســتم های مدیریتی مورد بازنگری قرار 
گیرد. وی با اعالم آمادگی پژوهشگاه برای 
کمک به ســندیکا در  این زمینه ها ورود به 
بازارهای جهانــی را کاری بنیادی و پیچیده 
خواند و تصریح کرد: ما آماده ایم به صورت 
پایلوت در چند شرکت عضو سندیکا  به این 

کار اقدام کنیم.
در ادامه ضمن ابراز تاســف از ســطح نازل 

پژوهش در کشور لزوم همیاری پژوهشگاه 
با سندیکا از ســوی دکتر اسدی دبیر کمیته 
آموزش و پژوهش ســندیکا نیز مورد تاکید 
قرار گرفت و وجود تفاهم نامه همکاری که 
در خالل آن پژوهشگاه بسترساز پژوهشی 
میدانی در ایــن زمینه شــود، واجد اهمیت 

باالیی توصیف شد. 
مهنــدس فارســی از اعضای هیــات مدیره 
ســندیکا نیز با اذعان به عدم تخصص کافی 
صنعتگران کشور در زمینه پژوهش خواستار 

ارائــه آموزش هایی از ســوی پژوهشــگاه 
به منظور ارتقای تــوان R&D های صنعت 
شد و اظهار داشت: مســئولیت و ماموریت 
پژوهشگاه در ارتباط با این آموزش ها باید 
در راســتای همگرایی و نجــات بخش های 

R&D از پراکندگی باشد.
دکتر قاضی زاده در پاســخ بــه این موضوع 
ضمن اعــالم آمادگــی پژوهشــگاه برای 
پذیرش ریســک ناشــی از جــذب حدود 
1000 نفر در بخشR&D  شرکت ها تاکید 

کرد: پژوهشــگاه این ظرفیت را دارد جهت 
شــکل گرفتن تقاضاهای پژوهشی ارتقای 
توان نــوآوری صنعــت، طرح "توســعه و 
انسجام بخش مراکز تحقیق و توسعه صنعت 

برق" را با همکاری سندیکا به اجرا رساند. 
در پایان این نشســت کارگروهی متشکل 
از نماینــدگان طرفیــن به منظــور اجرایی 
شدن تصمیمات اتخاذ شــده تعیین و مقرر 
شد جلســات کارگروه با حضور نمایندگان 

برگزار شود. 

  گزارش  



رپرتاژآگهی



83

اشنایدر الکتریک، شرکتي بین المللي است که به شکل تخصصي در زمینه مدیریت 
انرژي و اتوماسیون فعالیت مي کند .     این شرکت با گردش مالي بیش از 25 میلیارد 
یورو در ســال 2014 و یکصد و هفتاد هزار نفر پرسنل در بیش از 100 کشور  دنیا 
به مشــتریان خود کمک مي کند تا فرایند توزیع و مصرف انرژي خود را به گونه اي 
مدیریت کنند که ایمن، قابل اعتماد  و کارآمد باشــد. از ســاده ترین سویچ قطع و 
وصل جریان برق تا پیچیده ترین سیســتم های بهره برداري، تکنولوژي، نرم افزرها 
 و ســرویس ها به مشــتریان کمک مي کند تا عملکرد خود را هرچه بهتر مدیریت و 
مدرنیزه کنند. تکنولوژی هاي به هم پیوســته  ما، صنایع را تغییر مي دهد، شــهرها را 

دگرگون مي کند و زندگي را غني تر مي سازد. 

شــرکت تله مکانیک ایران، به عنوان تنها شعبه و دفتر رســمی شرکت اشنایدر 
الکتریک، با حضور مداوم و مســتمر بیش از   40 ســال در ایران، در زمینه تامین و 
توزیع تجهیزات و راه حل های مرتبط با صنعت برق در بخش فشــار متوسط، فشار 
ضعیف  و اتوماسیون، برای نمایندگان رســمی و تابلوسازان تحت لیسانس خود و 
همچنین مصرف کنندگان نهایي، فعال بوده و از  کارشناســان و نیروهای متخصص 
داخلی و خارجی بهره می برد.  این شرکت براي ارائه تجهیزات و سیستم  هاي ساخت 
و                                        شرکت اشــنایدر الکتریک، شبکه نمایندگان توزیع، تابلوســازان تحت لیسانس 

 System Integrator  های خود را  مدیریت و حمایت مي کند. 

اشنایدر الکتریک با ســبد کاالیي بســیار متنوع و مورد نیاز در صنایع زیربنایي و 
انرژی، صنعت، ساختمان  های صنعتي- تجاری  و اداری، ساختمان های مسکونی و 
مراکز اطالعاتی و شبکه ها فعال بوده و بیش از پیش در صدد است تا فعالیت خود را 
در  ایران گسترش داده و کاالهای بیشتری براي ارایه به بازار ایران معرفی کند. بدین 
منظور ســمینارهاي متعددی در ماه های  اخیر برای معرفی محصوالت روشــنایي، 

محصوالت فشار متوسط و .... برگزار شده است.  
الزم به ذکر اســت که شــرکت اشــنایدر الکتریک با خرید بخش توزیع شــرکت       
 AREVA، محصــوالت متنوعي از جمله رله های  حفاظتی  MiCOM  را به ســبد 

کاالیي خود اضافه کرده است. 
در این راســتا در مرداد ماه 1394 شــرکت تلــه مکانیک ایران اقــدام به برگزاری 
سمیناری جهت معرفی رله های حفاظتی تولیدی  شرکت اشنایدر الکتریک که توسط 

این مجموعه در بازار ایران عرضه می شود پرداخت.  
رله های حفاظتي  Vamp. Sepam. MiCOM  سه خانواده رله های حفاظتی این 
شرکت اند که با توجه به خصوصیات  فنی و امکانات تعبیه شده، کلیه نیازهای صنعت 
برق از تولید، انتقال و توزیع و همین طور نیازهای حفاظتی صنایع زیر بنایي  همچون 

نفت و گاز و پتروشیمي، حمل و نقل ریلي، صنایع معدني و ... را پاسخگو هستند. 
در این سمینار یک روزه که با حضور بیش از 300 نفر از دست اندرکاران و فعاالن 
ایــن صنعت برگزار شــد متخصصیني از دفتر  اشــنایدر الکتریک فرانســه به ارایه 

توضیحات فنی، حوزه کاربرد و امکانات این محصول پرداختند. 
برنامه بعدی شــرکت در خصوص این خانواده از محصــوالت برگزاری دوره های 

آموزشي مرتبط است که متعا قبا اطالع رساني  خواهد شد. 
با حضور شــرکت تله مکانیک ایران به عنوان تنها شعبه شــرکت اشنایدر الکتریک 
فرانســه در ایران این اطمینان خاطر برای  مصرف کنندگان رله های حفاظتی سری
  Vamp. Sepam. Micom  به وجود آمده که محصوالت اصل   )original(    با 
گارانتی 2 ساله و خدمات پــس از فروش شرکت اشنایدر الکتریک در اختیارشان 
قرار می گیرد، همچنیــن به منظور صیانت  از حقوق مصرف کنندگان و در راســتاي 
ایجاد اطمینان از کیفیت و اصالت اجناس، کلیه محصوالت ارائه شــده از کانال هاي 

 رسمي و مورد تایید این شرکت داراي هولوگرام رسمي هستند.  

  “We build energy management and automation technologies that  ensure Life Is On everywhere. for
  everyone and at every moment.  We think access to energy is a fundamental right for everyone on  our
planet and we engineer solutions to make energy safe.  reliable. efficient. sustainable and connected."  

Jean-Pascal Tricoire. Chairman and CEO. Schneider Electric
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تله مکانیک ایران، 
تنها روی سکه اشنایدرالکرتیک در ایران
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تصویر هولوگرام رسمي محصوالت شرکت اشنایدر الکتریک در ایران
 

هولوگرام رسمي شرکت داراي قابلیت ردیابی از طریق سیستم ارسال پیامک 
بوده و با ارسال شماره سریال هولوگرام به  شماره4- 0912888661 مي توان 

آن را ردیابی و از اصالت محصول اطمینان حاصل نمود.  
جهت تماس با شــرکت و درخواســت هرگونه اطالعاتي در زمینه محصوالت 
اشــنایدر الکتریک، لیست شــبکه نمایندگي ها، تابلو  ســازان تحت لیسانس و                                     
System Integrator  هاي این شــرکت، مي توانید با شــماره 26202150 
بخش پشتیباني  مشتري و یا از طریق پست الکترونیکي زیر با ما تماس حاصل 

فرمایید. 
  بدیهي است که تنها تامین محصوالت و تجهیزات از کانال هاي رسمي مذکور 
و دارا بودن هولوگرام رســمی این شــرکت بر  روی کاالی تامین شده، ضامن 
کیفیت و اصالت آن ها بوده و این شرکت به هیچ عنوان تامین کاال خارج از این 

چهارچوب  را توصیه نمی کند . 

رپرتــاژ آگهــــی

نمایندگان فروش محصوالت صنعتي و   اتوماسیون )تهران( 
فاکس   تلفن   نام   فروشگاه   شهر   

 66701762   الكترو قباديتهران
 66719907  66342049 

 33922548  33117606 الکترو مظفر تهران
 33922713  33113080 فروشگاه 2000 تهران
 33931522  33118060 الكترو صنعتتهران

برق مهندسي تهران
 33982199  2-33955001 پرشین

 88842565  88842616 مبین نیروتهران

نمایندگان فروش محصوالت صنعتي و   اتوماسیون )شهرستان( 
فاکس  تلفن  نام فروشگاهشهر  

 6272757-031  36289177-031 ست الکتریکاصفهان

 2303240-071  32330171-071 الکترو پانل  شیراز

 2303240-071  32335535-071   الکترو صنعتشیراز

 5222611-035  35252283-035 الکتروشیشه بريیزد

 7279152-051  37270011-051 کاالي برق امیدمشهد

نماینده فروش محصوالت روشنایي
فاکس  تلفن  نام شرکتشهر  
 22038385  22050447 کاراالتک-پویاتهران

  System Integratorبرای رله های حفاظتی
فاکس  تلفن  نام شرکتشهر  

رانین فرایند تهران
 77608910  2-77636361 گستر

پیشتاز تامین  تهران
 44524383  44518809  تجهیزغرب

تابلو سازان تحت لیسانس
فاکس  تلفن  نام شرکتشهر  
 88880487  3-88880550 جابونتهران

 4760630-تابش تابلوتهران
 0263 0263-4760629 

نماینده فروش کابل کشي ساختار یافته )ترانکینگ(
فاکس  تلفن  نام شرکتشهر  
6- 33992184  33992185 الکترو عبديتهران

Ir - info@schneider-electric.com  

دفتر مرکزي شرکت تله مکانیک ایران : 
تهران - خیابان ولي عصر - باالتر از چهارراه پارک وي-خیابان شهید فیاضي)فرشته(-بن بست شهریار - پالک2 
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با ورود کنترل کننده های موتور، انقالبی در بهره برداری از مهم ترین تجهیزات صنعت که همان موتورهای الکتریکی 
 است، به وجود آمد. امکانات متعدد کنترلی و حفاظتی که از اولین نسل های درایو موتورها در این محصوالت تعبیه 

شده  بود، توانمندی بالفعلی برای کنترل فرآیند به وجود آورد.  
زیمنس یکی از با سابقه ترین تولید کنندگان تجهیزات کنترل دور موتور است که تنوع باالیی در این رده از محصوالت 

 خود دارد.  
پس از حضور موفق درایو های  MicroMaster  در صنعت )خصوصا در صنعت ایران(، اکنون تنوع زیادی از 

 محصوالت درایو توسط زیمنس عرضه شده است.  
یکی از برنامه های متداول شرکت های موفق، بازنگری در تولیدات قبلی برای بهینه کردن محصوالت در آینده است. 
 ارائه خانواده ها و محصوالت جدید در سبدکاالیی تولیدکننده ای چون زیمنس با رصد بازار و خواست ها و تجهیز 

 محصوالت قبلی و بهینه کردن برای تولید تجهیزات جدید است.  
خانواده بزرگ درایو زینامیکس ) Sinamics (     با زیر خانواده های متعدد و قابلیت های ویژه، امروزه نیازهای مختلفی 

از  صنعت را پاسخگو خواهد بود.  
در این شماره بررسی کوتاهی بر محصول  Sinamics V 20 زیمنس خواهیم داشت.     

درایو های این زیر خانواده برای کاربردهای با عملکرد پایه ) Basic performance ( تعریف شده اند. و امکانات و  قابلیت های در نظر گرفته در آن 
خیلی از موارد را در دامنه کاربردهای معمولی و ساده پوشش می دهد.  

در  Sinamics V 20    که از توان 0/12 تا 30 کیلو وات را شامل می شود امکاناتی به کارگرفته شده که این محصول  را ساده و مقرون به صرفه کرده 
است. این درایوها  به صورت فشرده و بدون نیاز به ماژول اضافه، مجهز به پورت  ارتباطی شبکه  Modbus RTU  هستند و هم چنین پنل اپراتوری 

آن ها )که در دیگر درایوهای زیمنس بایستی  به صورت مجزا تهیه می شد( بر روی این درایو ها تعبیه شده است.  

درایو های جدید زیمنس
20 Sinamics V 

تهیه و تنظیم شرکت پارت کنترل خراسان
www.partcontrol.ir
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نکته ای که در بازطراحی و ساخت سری جدید درایوها، سازندگان این محصوالت 
به آن توجه دارند، گنجاندن توابع  کاربردی است که نیاز سیستم کنترل موتور به 
کنترلرها را کم کند. در این محصوالت هم، قابلیت هایی از جمله موارد  زیر، این 
امکان را فراهم می کند که در بسیاری از کاربردها، نیازی به تهیه و به کارگیری 

کنترل کننده ای مانند  PLC   نباشد: 
 -  ماکروهای متعدد؛ که چندین ست پارامتر را می توان تنظیم کرد مثال مجموعه 

تنظیمات موتور 1، موتور 2 و... 
 -  وضعیت کارکرد بدون توقف 

) Keep running mode for uninterrupted operation (؛ 
در  حالتی که موتور در موقعیت   های حساس نصب شده است مانند اگزوز فن های 
تخلیه دود، و بایستی حتی با  وجود خطا در درایو، به عملکردش ادامه دهد مناسب 

است.    
 -  وضعیت خواب زمستانه ) Hibernation mode ( با این تابع در کاربردهایی 
مانند پمپ و فن، اگر فیدبک  گرفته از پروسه مشخص کند که مصرفی در خروجی 
وجود ندارد، درایو موتور را برای صرفه جویی در هزینه و  افزایش عمر تجهیزات 

خاموش می کند. 
بار  چندین  عملکرد  و  تابع  این  از  استفاده  با  که  پمپ؛  شدگی  قفل  رفع  تابع    -  

راستگرد/ چپگرد کردن موتور، پمپ  را از حالت قفل شدگی خارج می کند.  
توابع فوق نمونه ای از مواردی بود که تا پیش از این در درایو های کاربرد ساده 
محصول  این  در  دیگر  متعددی  همراه  توابع  به  اکنون  و  نداشت  وجود  زیمنس 

زیمنس به کارگرفته شده است.  
میتوانید جهت دریافت مطالب کاملتر درخصوص درایوهای نسل جدید ونیز اطالع 

از ریز قیمت ها به سایت پارت کنترل   مراجعه فرمایید. 

شکل 2- کارکرد موتور حتی در صورت مشکالت تغذیه ) Keep running mode (شکل 1- ارتباط مودباس درایو  v 20 با سایر تجهیزات

Energy reduction during standby — hibernation mode  -3 شکل

شرکت پارت کنترل خراسان با قریب 20 سال حضور در 
صنعت برق و اتوماسیون صنعتی، در سه زمینه تامین و 
زیمنس  اتوماسیون  و  برق  محصوالت  فروش  تخصصی 
برق  پروژه های  اجرای  و  طراحی  الکتریک،  اشنایدر  و 
و اتوماسیون و  ارائه خدمات آموزشی تخصصی فعالیت 

دارد. 

مکان جدید شرکت پارت کنترل: مشهد مقدس- میدان حضرت صاحب الزمان )عج(- مجتمع سبحان- طبقه سوم –  واحد 303 و 304 

رپرتــاژ آگهــــیرپرتــاژ آگهــــی
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مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی 
بین بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی نمی توان خط روشنی رسم كرد ؛ زیرا در واقع 
بودجه عملیاتی مرحله پیشرفته تری از بودجه برنامه است. برخی نویسندگان حتی این دو 
اصطالح را به طور مترادف به كار می برند ؛ اما در حقیقت، این دو عنوان كاماًل مترادف 
نیستند. برای توضیح تفاوت موجود بین این دو باید طبقات سلسله مراتب سازمان دولتی 

مورد توجه قرار گیرد.
بودجه برنامه ای بیشتر مربوط به طبقات باالی سلسله مراتب سازمانی است :

و  بررسی  نیز  پایینتر  طبقات  عملیات  و  فعالیت  عملیاتی حدود  بودجه  در  كه  كالی  در 
پیش بینی می شود. هر برنامه دولتی شامل تعداد زیادی عملیات و اقدامات سازمانهای 
به  عملیاتی  بودجه  در  و  برنامه ها  به  قانونگذار  نظر  دولتی  برنامه  هر  در  است.  عمومی 
عملیات واحدهای سازمانی معطوف است.در یك موسسه دولتی هر واحد سازمانی ای 
كه در طبقات باالتر سلسله مراتب سازمانی قرار دارد ممكن است خدماتی انجام دهد 
كه به چندین برنامه مربوط باشد ولی واحدهایی كه در طبقات پایین تر قرار دارند غالبا 
فعالیتهایی را انجام می دهند كه منحصرًا به یك برنامه مربوط است. در تنظیم بودجه برنامه 
ای ممكن است بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت دولتی هزینه ها را فقط بر 
اساس سیاست كلی مالی دولت پیش بینی كرد : در صورتی كه شرط اساسی برای تهیه 
بودجه عملیاتی این است كه حجم و مقدار فعالیت سازمانهای دولتی تعیین هزینه هر واحد 
از فعالیتها محاسبه شود. به طور كلی می توان گفت كه بودجه برنامه ای فقط برای راهنمایی 

مدیران سازمانها ی دولتی تعیین و هزینه هر واحد از فعالیتها محاسبه شود.
به طور كلی می توان گفت كه بودجه برنامه ای فقط برای راهنمایی مدیران سازمانهای 
دولتی در اداره امور عمومی و اخذ تصمیم مفید واقع می شود : در حالی كه بودجه عملیاتی 
عالوه بر راهنمایی، عملكرد كلیه واحد های سازمانی و كاركنان موسسات و ادارات دولتی 

را نیز كنترل می كند.
همان گونه كه قباًل بیان شد . اولین هدف بودجه برنامه ای تقسیم بندی و ظایف و عملیات 

دولت در قالب برنامه ها و فعالیتها ی مشخص است.
در بودجه برنامه ای مواد هزینه در قالب برنامه و فعالیت تهیه می شود. اگر این نقطه را 
پایان بودجه برنامه ای بدانیم وظیفه بودجه عملیاتی از این نقطه به بعد آغاز می شود. 
عبارت دیگر بودجه برنامه ای و عملیاتی تا اینجا با هم مرز مشترك دارند و در حقیقت 

بودجه عملیاتی بدون بودجه برنامه ای مفهومی ندارد.
فرق اساسی بودجه عملیاتی و بودجه برنامه ای در اندازه گیری حجم عملیات و چگونگی 
محاسبه هزینه است. در بودجه برنامه ای عملیات دستگاه بر حسب برنامه ها و فعالیتهای 
تابعه طبقه بندی و هزینه هر فعالیت نیز به تفكیك فصول و مواد هزینه محاسبه می شود : 
در حالی كه در بودجه عملیاتی حجم عملیات طبق موازین فنی دقیقًا اندازه گیری و هزینه 
عملیات طبق فنون و روشهای مختلف مانند حسابداری قیمت تمام شده یا اندازه گیری 

كار محاسبه می شود.
اختالف بین بودجه برنامه ای و عملیاتی را می توان چنین عنوان نمود كه در بودجه برنامه 
ای هزینه های داخل برنامه و فعالیتها براساس مواد هزینه بر آورد می شود و لی در بودجه 

عملیاتی فنون یاد شده  در فوق جای مواد هزینه را می گیرد.
در بودجه عملیاتی حدود فعالیت بودجه محدود تر می شود ولی در عوض حجم عملیات به 
طریقی علمی محاسبه می گردد. در حقیقت در بودجه عملیاتی اجرای هدف از نظر تقسیم 
مخارج بر حسب قیمت تمام شده واحد صورت می گیرد و برای هر هدف، واحد كاری 
بخصوصی به منظور معیار برآورد انتخاب می شود. بدین معنی كه برای محاسبه هزینه 
بر اساس هدف، از روش حسابداری قیمت تمام شده یا از روش اندازه گیری حجم كار 
استفاده می شود : لذا مخارج اجرای هر برنامه مشخص می گردد.هدفهای مختلف چه از 
نظر اقتصادی و مالی و چه از نظر اداری، اجتماعی و نظامی برنامه های مختلف و جمع این 

برنامه ها كه نماینده فعالیتهای مختلف دولت است بودجه كل را تشكیل می دهد.
مزایای اندازه گیری كار: روش اندازه گیری كار در امر بودجه بندی دو مزیت دارد :

1-ارقام پیش بینی شده به علت تجزیه و تحلیل قبلی به حقیقت نزدیكتر خواهد بود.

بایدها و نبایدهای بودجه عملیاتی موفق
بهزاد قاسمی نژاد؛ کارشناس ارشد حسابداری

بخش دوم
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2-استفاده از این روش موجب نوعی به كنترل خودكار در اجرای برنامه ها. فعالیتها می 
شود.البته واژه اندازه گیری كار كه در مدیریت علمی به كار می رود با واژه اندازه گیری 
با به دست آوردن نسبتهایی بین كار و  حجم عملیات متفاوت است، هر چند می توان 
ماشین آالت،كار و هزینه های اداری، كار و استهالك كاالهای سرمایه ای نسبتی در كل 
بین حجم عملیات و كار به دست آورد و به قیمت تمام شده رسید. واحد انجام عملیات 
نماینده واقعی كوشش به كار رفته است كه در محاسبات اندازه گیری كار از آن استفاده 

می شود.
در بودجه عملیاتی باید به هر ترتیب از هزینه هر واحد كار استفاده شود. در اینگونه موارد 

می توان از نرمها و استانداردها به عنوان واحد هزینه استفاده نمود. 
نرم )هنجار ( و استاندار برای بر آورد هزینه واحد مورد استفاده قرار می گیرد. نرم عبارت 
است از نتیجه آماری تجربیات گذشته. به عنوان مثال اگر برای بررسی هر پرونده در اداره 
ثبت، خدمت چهار نفر با خصوصیات مشخص و تحصیالت و تجربه معین الزم باشد نرم 
مربوط به دست آمده است كه البته دقت اندازه گیری روش های علمی را ندارد. استاندارد و 
معیارها نیز طبق فنون و روش های مدیریت صنعتی به دست می آیند. بر اساس استانداردها 
زمان الزم برای تكمیل یك واحد كار محاسبه می شود. استاندارد بمراتب مطمئن تر از نرم 

و حتی اندازه گیری كار است و در فعالیت های صنعتی وسیله مطمئنی است.

روش های برآورد هزینه در بودجه عملیاتی:
در نظام بودجه عملیاتی مواد هزینه تنها وسیله برآورد نیست و استفاده از روشهای آمار، 
جایگزین مواد هزینه می شود. هر چند كه بمنظور كنترل مالی باز هم به مواد هزینه نیاز 
خواهد بود و هزینه در قالب آن تهیه و به مجلس ارائه می گردد، ولی از نظر فنی روشهای 
مناسبتر و دقیقتری از مواد هزینه كه به بهبود مدیریت كمك نمود، با به حد اقل رساندن 

هزینه های دولتی، حد اكثر بازده را تضمین می كنند جانشین مواد هزینه می گردند.
در روش بودجه عملیاتی باید عملیات داخل برنامه و فعالیتها به نوعی مشخص باشد كه به 
آسانی بتوان واحدی برای سنجش عملیات داخل فعالیت به دست آورد و سپس با استفاده 
از فنون مذكور هزینه واحد مورد بحث را محاسبه كرده، میزان واحدها را در سال بودجه 
پیش بینی و بدین ترتیب بودجه فعالیت خاصی را برآورد نمود. در این نوع بودجه اجرای 
عملیات دقیقًا مقارن با هزینه های عملیات است و بدین ترتیب كنترل مالی و عملیاتی 
كاماًل در هم ادغام می شود. بزرگترین مزیت بودجه عملیاتی این است كه مدیران اجرایی 
را در مقابل كا ر خود مسئوول قرار می دهد. برای روشن شدن روش بودجه عملیاتی به 

شرح مراحل مختلف آن می پردازیم :

الف( طبقه بندی عملیاتی
در بودجه عملیاتی باید واحد مشخصی انتخاب شو كه گویای عملیات طبقه بندی شده 
باشد. بدین منظور باید یك واحد اندازه گیری مناسب را كه دارای خصوصیات زیر باشد 

در نظر بگیریم :
1.قابل شمارش باشد ؛

2.به مرور زمان ثبات خود را از دست ندهد ؛
3.مصطلح و رایج باشد ؛

4.كوشش واقعی كار انجام شده را نشان دهد ؛
سه عامل اول قابل حصول است، ولی یافتن واحد مشخص در خدمات دولتی كه گویای 
تمام عملیات انجام شده باشد دشوار است، زیرا نرم و استاندارد مشخصی برای بررسی 
به طریق دیگری  باید  انجام شده وجود ندارد و  تحقق این واحد  اینكه تمام سعی برای 

متوسل شد.
واحد اندازه گیری كار. در نظام بودجه عملیاتی در مواردی باید از اندازه گیری كار استفاده 

نمود. اندازه گیری كار عبارت است از برقراری یك رابطه صحیح و منطقی میان حجم كار 
انجام شده با نیروی انسانی و یا ماشین به كار گرفته شده در تكمیل آن مقدار كار.

اندازه گیری كار یكی از مبانی مدیریت علمی و وسیله ای جهت كنترل زمان از طریق 
سنجش آن با كار انجام شده است. اهمیت بهره برداری از زمان، از نقطه نظر بودجه هنگامی 
آشكار می شود كه در نظر گرفته شود مقدار كاری كه در مقابل حقوق كاركنان انجام شده 
است چه تناسبی با خدمات واقعی آنان دارد و برآورد اینكه كه مقدار از این نیرو بدون 
استفاده مانده است. در عمل، برای سنجش میزان كار واقعی نیاز به »واحد اندازه گیری  
كار« داریم؛ مثل تعداد افراد معالجه شده، تیرهای چراغ نصب شده، نامه های تعیین شده، 

پرونده های رسیدگی شده و غیره.
پس از انتخاب واحد های اندازه گیری كار باید حجم كار واقعی واحدهای انتخاب شده 
را تعیین نمود. به عنوان مثال معین نمود كه برای نصب یك تیر چراغ چند دقیقه خدمت 
كارگر یا برای مداوای یك بیمار سرپایی چند دقیقه خدمت پزشك پرستار الزم است. 
البته یافتن معیارهایی برای سنجش اینكه از نیروی انسانی استفاده كاملی شده است یا نه 
در كارهای اداری و دفتری و تحقیقاتی مشكل تر از كارهای صنعتی و ماشینی است. به 
منظور اندازه گیری كار و تعیین ارتباط حقیقی كار با نیروی مصرف شده از روشها و فنونی 
مانند نمونه گیری از كار، مطالعات زمانی برآورد فنی،استانداردهای زمانی و استانداردهای 

آماری استفاده می شود.

ب( برآورد هزینه عملیاتی 
در بودجه عملیاتی برای تعیین واحد عملیاتی اعم از اینكه اندازه گیری كار نرم و استاندارد 
استفاده شود باید هزینه واحد عملیات محاسبه شود برای برآورد این هزینه از دو طریق 

می توان استفاده كرد :
1.قیمت تمام شده

2.هزینه عوامل تشكیل دهنده كار
1-قیمت تمام شده: استفاده از این روش مخصوص موسسات تجاری دولتی است زیرا 
در موسسات و ادارات خدماتی تعیین قیمت تمام شده واحد خدمت مشكل تر است و 
استهالك در این موسسات محاسبه نمی شود لذا این روش كمتر در بودجه برنامه ای و یا 

عملیاتی دولت مورد نظر قرار می گیرد.
2-هزینه عوامل تشكیل دهنده كار: در این روش پس از اینكه از طریق اندازه گیری كار، 
شاخص و استاندارد اطمینان حاصل شد كه از كلیه عوامل حد اكثر استفاده به عمل می آید 
هزنیه های تشكیل دهنده یك واحد عملیاتی را به هر طریق كه آسان و مقدور باشد محاسبه 

می كنند و پس از آن محاسبه بودجه ای تقریبًا پایان یافته است.

نظام بودجه بندی طرح و برنامه 
روشی كه اخیرًا برای تكمیل بودجه برنامه ای در بسیاری از كشور ها معمول شده است نظام 
بودجه نویسی طرح و برنامه ) PPBS ( است این اصطالح را در سال 1960 وزارت دفاع 
آمریكا مورد استفاده قرار داد و بعدًا با شرایط متفاوتی به دیگر دستگاه های دولت تسری 
یافت. نظام بودجه بندی طرح و برنامه تالشی است برای تركیب و تلفیق بودجه بندی با 
برنامه های كلی به عنوان یك مجموعه واحد كه نشان دهنده خطوط اصلی و خط مشی های 
كلی سازمان و دولت است اجزای بودجه بندی طرح و برنامه عوامل جدید نیستند زیرا 
طرح ریزی برنامه و بودجه بندی هر یك سابقه ای دیرینه دارد، آنچه جدید است تركیب 
این عوامل در یك ساخت كلی به نام بودجه بندی طرح و برنامه است در بودجه بندی طرح 
و برنامه ما با یك طرح كلی و یك سری برنامه و تعداد بسیاری پروژه روبه رو هستیم. مثاًل 
افزایش تولید به عنوان طرح كلی می تواند شامل برنامه های مختلف مانند توسعه صنعت، 
توسعه كشاروزی و هر یك از این برنامه ها نیز حاوی پروژه هایی اجرایی متعددی باشند به 
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كمك روش بودجه بندی طرح و برنامه در یك قالب كلی طرحها، برنامه ها و پروژه ها مورد 
بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و با نگرشی سیستمی به بودجه بندی اقدام می شود.امكان 
مقایسه پروژه ها و برنامه ها با هم و انتخاب اثر بخش ترین آنها در نیل به اهداف كلی یكی 

از مهمترین ویژگیهای نظام بودجه بندی طرح و برنامه است. 
در این نظام كه برای نهادینه كردن تجزیه و تحلیل در شاخه های اجرایی فرآیند تصمیم گیری 
به وجود آورد طرح های بلند مدت دولت با برنامه ریزی فعالیت های خاص یك ساله و 
بودجه مربوط جمع می شود و بودجه برنامه ای یك ساله در چهار چوب طرحهای بلند مدت 

و با دید وسیع تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در  تحلیل  و  تجزیه  كردن  نهادینه  جهت  در  پوششی  برنامه  و  طرح  ریزی  بودجه  نظام 
فرآیند بودجه بندی دولتی است از این رو این نظام به معنای تجزیه و تحلیل و یا شكلی 
از آن نیست. این نظام، كاربرد تجزیه و تحلیل مطلوبیت نهایی، مطالعه هزینه - فایده، 
تجزیه و تحلیل سودمندی هزینه، تجزیه و تحلیل حساسیت، ماتریس نتیجه نهایی، ارزش 
فعلی و دیگر فنون را مورد تاكید قرار می دهند با استفاده از ساز و كارهای متعدد، نظام 
بودجه ریزی طرح و برنامه به عمل در می آید. تجزیه و تحلیل ها به خصوص در ابتدای 
مرحله گردش بودجه مورد تاكید قرار می گیرد طبقه بندی برنامه های دولت كه )ساختار 
برنامه( نامیده می شوند، برای تسهیل مقایسه تحلیلی مورد نیاز هستند. با استفاده از نظام 
)PPBS( می توان برنامه ریزی، طرح ریزی، بودجه نویسی، اطالعات مدیریت، كنترل 
مدیریت و ارزشیابی برنامه ای را به هم مرتبط ساخت و در عین حال نسبت به تجزیه و 
تحلیل نظام مند هر یك از عناصر تأكید كرد در این نظام بیش از آنكه بودجه ریزی داده ها 
مطرح باشد، بودجه ریزی ستاده ها مطرح است. محور اصلی بحث دراین نظام عبارت 
است از هدف ها و نتایج نهایی و امكان نیل به این هدف ها از طریق عملیات مختلف و 
مقایسه این عملیات و انتخاب بهترین و ارزانترین و سریع ترین و مناسب ترین آنها. نكته 
مهم این است كه این مجموعه را باید یك نظام تلقی نمود نه روش و فن خاص. نظامی كه 
شامل مبانی تصمیم گیری مناسب و معقول در مرحله سایست سازی و اعالم خط مشی 
طراحی برنامه های اجرایی و تخصیص منابع محدود میان نیازهای نامحدود بوده، برقراری 
ارتباط مداوم بین این عوامل را میسر می سازد.به این ترتیب هر یك از اجزای نظام از 
لحاظ نیل به هدف های تعیین شده در ارتباط با جزء دیگر نقشی دارد. استفاده از منابع 
دولتی برای نیل به هدف های عمومی همچنین امكان تعیین هدف ها، تشخیص اولویت ها، 
برنامه های الزم برای اجرای هدف ها  انتخاب مطلوبترین روش و باالخره اندازه گیری 
روش از مزایای این روش محسوب می شوند. در این نظام هر سال كه قسمتی از طرح 
بلند مدت اجرا می شود امكانات و موانع پیش بینی شده روشن تر می گردد و در صورت 

نیاز، تجدید نظر در طرحهای بلند مدت و اصالحات و تعدیل های الزم به عمل می آید 

بودجه بندی برمبنای صفر 
به طور معمول در فرآیند تهیه بودجه، هزینه سال پیش كه به مصرف رسیده یك نقطه آغاز 
به حساب می آید كار افرادی كه بودجه جدید را می نویسند و یا تهیه می كنند این است 
كه چه اقالمی از بودجه را باید حذف كرد و چه فعالیت هایی بر همان اساس چه اقالمی را 
باید اضافه نمود. این كار باعث می شود مدیریت برای ادامه یا توقف نوع خاصی از كار 
تعصب ویژه ای به خرج دهد ) به ویژه زمانی كه به سبب تغییرات محیطی یا تغییری كه 
در هدف های سازمان رخ داده مساله مفید بودن آن قلم فعالیت، دیگر مطرح نیست ( در 
بودجه بندی برمبنای صفر، كه نقطه مقابل بودجه افزایشی است، تعدیل بودجه بر تفاوت 
بین سال جاری و سال بودجه ای متمركز است لذا اطالعات گذشته در مورد هزینه ها و 
كارهای انجام گرفته برای بررسی میزان تغییر برنامه در سال آینده به كارگرفته می شود. 
بودجه بندی بر مبنای صفر سعی دارد كه این نقیصه را بر طرف كند ZBB تعدیل مجدد هر 

فعالیت از مبنای صفر است و برای هر فعالیت و یا برنامه باید توجیهی وجود داشته باشد كه 
آیا الزم است یا نه؟ در بودجه بر مبنای صفر هزینه ها به جای اینكه بر مبنای سطح جاری 
محاسبه شوند از صفر شروع می شود. با چنین بودجه ای برای هر ریالی كه مصرف می شود 
باید توجیه منطقی وجود داشته باشد. در بودجه بندی بر مبنای صفر، تحلیل گر بودجه طبعًا 
اطالعاتی راجع به سطوح هزینه های گذشته و كارهای انجام شده درخواست خواهد نمود 
اما این داده ها مبنای كار او نخواهد بود و آنها را در این مورد نادیده خواهد گرفت. پیتر فیر 
نویسنده كتاب بودجه بندی بر مبنای صفر و صاحب مقاله ای جالب در این زمینه در سال 
1973 در مجله هاروارد بیزینس ری و یو، بودجه بندی بر مبنای صفر را چنین توصف 
كرده است  یك برنامه عملیاتی و فرآیند بودجه ای است كه هر مدیر را ملزم می كند كه 
به نحوی كامل، مشروح و مستدل درخواست بودجه خود را از پایه صفر ) زیرا مبنا صفر 
است ( توجیه نماید و مسئول اثبات این امر باشد كه چرا باید هر مبلغ را به مصرف برساند؟ 

بودجه بندی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه سنتی دارای مزایایی به شرح ذیل است : 
توجیه  شوند،  متوقف  یا  و  یابند  ادامه  باید  فعالیت ها  آیا  اینكه  درباره  بودجه  این  الف. 

بیشتری دارد.
ب. اشتراك مساعی تمام كسانی را كه با بودجه ارتباط دارند مجاز می داند.

ج. از آنجا كه هر یك از شقوق مختلف به طور كمی محاسبه می شوند، معیارهای الزم 
برای مقایسه وجود دارند ؛ در نتیجه، ارزیابی آنها روشن و خالی از ابهام است. 

د. فعالیت هایی كه اولویت پایین دارند با اطمینان خاطر حذف می شوند.
بودجه بندی بر مبنای صفر شامل تهیه پیشنهادهای بودجه ای و سطوح جایگزین مصارف 
است كه  بسته های تصمیم گیری  طبقه بندی شده اند. بسته های تصمیم گیری واحدهای 
كامل برای انتخاب بودجه شامل اطالعاتی راجع به داده ها و ستاده ها ) یعنی منابع مورد 
نیاز برای اجرای برنامه و محصوالت آن برنامه ( و نیز سطح مورد انتظار عملكرد برای هر 
یك از سطوح تعیین شده مصارف اند. این بسته ها را مدیران مسئول پایین ترین سطوح 
سازمانی كه قادر به تدوین درخواست بودجه اند تهیه می كنند. و بدین ترتیب تصمیم ها 
جایگزین كه امكان تجزیه و تحلیل مطلوبیت نهایی و مقایسه را فراهم می كنند تهیه و درجه 
بندی می شوند. مدیران عالی و مدیران برنامه سپس این  بسته های تصمیم گیری  را بر 
اساس اولویت درجه بندی می كنند ؛ به طوری كه سطوح پایین شامل دریافت بودجه نمی 
شوند. البته شایان ذكر است كه اگر چه بودجه بندی بر مبنای صفر باعث تعیین اولویت های 
بودجه ای به شیوه بهتر می گردد و كارآیی سازمان را باال می برد باعث می شود مقدار 
بیشتری كارهای دفتری انجام گیرد و احتمااًل روحیه افراد و مدیرانی كه ملزم می شوند برای 
اقالم هزنیه های پیشنهادی دالیل موجهی ارائه نمایند تضعیف گردد )در نتیجه موجودیت 
برخی از اقالم هزنیه ها به زیر سوال خواهد رفت( به همین دلیل است كه در زمان كنونی 
نسبت به سالهای پیشین از بودجه بندی بر مبنای صفر كمتر استفاده می شود.در مجموع، 
رسالت های  كه  برنامه هایی  در  دارد.  مبنای صفر وجود  بر  ریز  بودجه  برای  مزیت هایی 
عملیاتی ویژه ای دارند، مانند بزرگراه ها، تفریح گاه ها و امور هنری این روش می تواند برای 
تحلیلگران برنامه و تصمیم گیرندگان كارساز باشد. این رویكرد كانون توجه را از افزودن به 
بودجه جاری به سمت حداقل ساختن حمایت عملیاتی تغییر می دهد. این روش در آموزش 
ماهیت برنامه های دولت به مدیران سطوح باالی اجرایی و كارمندان موفق بوده است و می 

تواند منابع بودجه و برنامه را به سوی فعالیت های با بهره وری بیشتر هدایت كند.

بودجه ریزی بر مبنای هدف 
این رویكرد، كه نظام بودجه ریزی طرح و برنامه و مبانی آن را رد می كند، در بعضی 
كشورها تحت عنوان »بودجه ریزی پاكتی« نامیده می شود. بودجه ریزی بر مبنای هدف، 
اولویت ها و  تعیین  كه در آن  پایین است  به  باال  از  بندی  فرآیند جیره  با  بودجه ریزی 
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محدودیت ها در باال اساس انتخاب راهكارها در پایین است. این نوع بودجه بندی نه بر 
عقالیی بودن اقتصادی كه بر عقالیی بودن سیاسی تكیه می كند : 

1. اجازه در مورد تعیین سقفها، اولویتها و سطوح مصارف پاكتی برای هر وزیر ؛ 
2. تفویض اختیار جهت تامین اعتبار پیشنهادهای جدید از منابع پاكتی تعیین شده ؛ 

3. اجازه برای تامین اعتبار اضافی برای پیشنهادهای جدید از طریق حذف محدودیتهای 
سیاسی.

در این نوع بودجه ریزی از واحد های عمده دولت خواسته می شود تا بودجه خود را در 
محدوده اهداف یا سقفهای پاكتی تسلیم نمایند و مالحظه كاریهای سیاسی مورد مالحظه 

قرار می گیرند.

حسابرسی عملیاتی
این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش 
نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معموال به اثربخشی، كارایی و صرفه اقتصادی بخشهای 
مختلف سازمان می پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا كه دارای استانداردهای مشخص 
یا الزامات قانونی الزم االجرا نمی باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی 

رعایت مستلزم كاربرد قضاوت بیشتری است.  
حسابرس مستقل: فردی است كه به دعوت صاحبان سهام یا اشخاص حقیقی یا حقوقی 
ذینفع و یا به حكم قانون حسابهای موردنظر را رسیدگی كرده و نتیجه را كتبا به دعوت 

كننده و یا هر شخص حقیق یا حقوقی دیگر كه او را تعیین نموده است گزارش میدهد. 
بازرس قانونی: فردی است كه طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومی صاحبان 
سهام تحت شرایط خاصی تعیین میشود. بازرس قانونی عالوه بر صورتهای مالی، مفاد 
نیز  مدیره  هیات  فعالیتهای  گزارش  به  نسبت  شركت  اساسنامه  مفاد  و  تجارت  قانون 
مجمع  به  را  كلیه گزارشات وقوع جرم  قانونی موظف است  بازرس  كند.  اظهارنظر می 

عمومی صاحبان سهام ارائه نماید. 
حسابرسی عملیاتی عبارت از فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه 
اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص 
ذیصالح برای بهبود عملیات است. سه مؤلفه اثربخشی،کارایی وصرفه اقتصادی اهمیت 

زیادی درحسابرسی عملیاتی دارد ودرمصوبه فوق به  شرح زیرتعریف شده است 

اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به هدف ها 
 کارایی عبارت است از نسبت نتایج به دست آمده از عملیات )ستانده( به منابع مصرف 
شده )داده(. براساس این تعریف، عملیات کارا عملیاتی است که با استفاده از روش های 
بهینه، حداکثر بازده )ستانده( را با صرف حداقل منابع )داده( تامین کند.صرفه اقتصادی 
عبارت است از تالش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با 

حفظ کیفیت مناسب  
هدفهای حسابرسی عملیاتی: حسابرسی عملیاتی، مصداق بارزی از خدمات مشاوره 
مدیریت است که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. 
این نوع حسابرسی دربر گیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخصی 
از آن در دستیابی به هدفهایی مشخص است. هدفهای کلی حسابرسی عملیاتی، موضوعات 

زیر را شامل می شود. 
ارزیابی عملکرد: هرحسابرسی عملیاتی شامل ارزیابی عملکردیک واحد اقتصادی است. 
هدف های  با  سازمان  فعالیت های  انجام  شیوه  مقایسه  از  عبارت است  عملکرد  ارزیابی 
و  استانداردها  سازمانی،  سیاستهای  مانند  قرارداد  یا طرف  مدیریت  توسط  تدوین شده 
هدفهای کمی و سایر معیارهای اندازه گیری مناسب.  شناسایی فرصت های بهبود عملیات 
و  کارایی  اقتصادی،  ازافزایش رعایت صرفه  به طورکلی عبارت  منظورازبهبود عملیات 

اثربخشی و یا ترکیبی از این عوامل است.
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بررسی سناریوی مختلف اساسنامه فدراسیون در هیات مدیره سندیکا
بیســت و سومین جلسه از دوره ششم هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران صبح روز یکشنبه بیست و پنجم مرداد ماه سال 
جاری  در حالی برگزار شد که ضمن ارایه گزارش عملکرد و گزارش مالی سندیکا در سال93، گزارش بودجه سال 1394 سندیکا 
نیز توســط مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا ارایه و پس از بررســی و اخذ تایید هیات مدیره مقرر شد این امر برای تصویب در 

مجمع عمومی مطرح شود.
عالوه بر این بازبینی و آماده سازی گزارش پروژه سندیکا با شرکت ارگ ارم در دستور کار این جلسه قرار گرفت و مصوب شد از 

دستاورد این پروژه برای فروش به موسسه تحقیق و توسعه و سایر شرکت های متقاضی اقدام شود.
در ادامه پس از بحث و بررسی در خصوص اساسنامه فدراسیون برق ایران مقرر شد کارگروه ظرف مدت یک ماه اساسنامه را پس 
از دریافت نظرات اعضای هیات مدیره نهایی و به هیات مدیره ارایه کند. بر این اســاس ضمن آنکه مقرر شد موضوع چگونگی 
دریافت حق عضویت ها در قالبهای مختلف از جمله به صورت مســتقیم از شرکت ها و متقابال پرداخت سهم تشکل ها از طریق 
فدراسیون و یا بلعکس، دریافت حق عضویت ها توسط تشــکل ها و پرداخت سهم فدراسیون، از جوانب مختلف در میان اعضا 

بررسی و در قالب پیشنهاد هایی به هیات مدیره ارایه شود تا نهایتا مورد تصویب آنان قرار گیرد.
در پایان جهت معرفی پیشکســوتان عرصه سازندگی کشور پیشنهاد شد با توجه به سابقه و تجربه 40 ساله در عرصه صنعت برق 

آقایان فنایی، پارسا و محمودیان و میرعمادی معرفی شوند.

در جلسه بیست و چهارم هیات مدیره سندیکا صورت گرفت

طرح و برنامه ریزی سمینار اجرای ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران هشتم شهریورماه سال جاری در حالی با حضور اعضا برگزار شد. 
در این نشست نظر به مذاکرات صورت گرفته مابین مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا با دانشگاه شهید بهشتی مقرر شد اعضای 
شــرکت های عضو سوژه های تحقیقاتی را که دارای قابلیت طرح در قالب  پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دارند اعالم 

کنند تا پس از مبادله تفاهم نامه به دانشگاه ارسال شود.
مطابق مصوبه این جلسه در خصوص برنامه سمینار اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که بنا است روز چهارشنبه 
هجدهم شــهریور ماه  سال جاری برگزار شــود مقرر شد بررســی  های الزم جهت طرح مشــکالت اجرایی این قانون مطرح و 
پیشنهاد های اصالحی در این سمینار توسط کمیته همکاری های مشــترک در جلسه روز سه شنبه دهم شهریور ماه مطرح  شود. 

ضمنا دعوت از وزارت صنایع و صنعت نفت نیز جهت شرکت در این سمینار نیز در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت .
عالوه بر این در مورد تغییر کاربری ســاختمان سندیکا هیات مدیره سندیکا طبق تصمیم اتخاذ شده در هیات مدیره مقرر شد در 

کارگروه ساختمان راهکار های چگونگی اخذ تخفیف را بررسی و حتی االمکان از افراد ذی نفوذ استفاده شود.
در ادامه پس از ارایه گزارشــی از جلسه دبیر ســندیکای صنعت برق ایران با هیات مدیره ســندیکای تولید کنندگان برق انجام 
همکاری  های الزم با کارگروه منتخب آن ســندیکا و ارایه پیش نویس اساسنامه فدراسیون برق ایران به آنان از دیگر تصمیمات 

اتخاذ شده در این نشست بود.
گفتنی اســت درخصوص جمع بندی نهایی اساسنامه فدراسیون برق مقرر شــد کارگروه مربوطه ضمن جمع بندی آخرین نقطه 

نظرات ارسالی این موارد را جهت تصویب در جلسه آینده هیات مدیره مطرح سازد.
همچنین بر اساس ارایه گزارشی از عملکرد کمیته حقوقی قرارداد ها توسط رییس و دبیر این کمیته مقرر شد مبحث  هارد شیپ و 

موضوع مسایل تامین اجتماعی کماکان جهت اخذ نتیجه نهایی پیگیری شود.

اخبار سندیکا
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همنشینی صمیمانه صنعت و دانشگاه در سندیکا
صبح روز سه شنبه شانزدهم شهریورماه سال جاری ســندیکای صنعت برق ایران میزبان مهندس حائری رییس مرکز پشتیبانی 

صنایع آب و برق و توسعه صادرات وزارت نیرو و دکتر شهر تاش از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بود.
در این دیدار صمیمانه که با حضور کمیته های توسعه صادرات و آموزش سندیکا صورت می گرفت با هدف رایزنی در خصوص 

راهکار های برقراری ارتباط مستمر صنعت برق و دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
بر همین اساس مهندس حائری ضمن اشاره به نقش هدایت شده دانشگاه در جلوگیری از عقب ماندگی در شرایط تحریم ها و تاکید 
بر انتقال تکنولوژی و صنعت به کشور تصریح کرد: زمانی تولید تکنولوژی خواهیم داشت که فارغ التحصیالن ما بیکار نباشند. 
وی در بخش دیگری از این نشست اظ هار داشت: دانشگاه ها باید تولید کننده تکنولوژی های صنعت پسند باشند و نقش نتیجه 

گیری نهایی در سیستم صنعت را بر عهده داشته باشند. 
دکتر شهرتاش در همین رابطه اظ هار داشت: با حضور نخبگان کشور در فضای جدید فضای کسب و کار حرف های تر و آیند های 
روشــن برای محصوالت خواهیم داشت. وی با بیان این مطلب بر لزوم استاندارد سازی محصوالت و تعیین نقطه شروعی برای 
این امر تاکید کرد و اذعان داشــت: به دستاورد های دانشگاهی باید به دید صادراتی بنگریم تا محصولی که قابلیت صادراتی دارد 

مورد حمایت واقع شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ضمن اشاره به ساختار پیشنهادی و طرح اولیه خود در این باب، خاطر نشان ساخت: 

در این طرح محصوالت به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شوند.
در این راستا مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا با یاداوری این موضوع که در سندیکا واحدی برای ارتباط با دانشگاه در نظر گرفته 
شده که مورد استقبال دانشگاه ها قرار می گیرد اذعان داشت: اما جای این نگرانی وجود داشت که چرا ارتباط سندیکا با دانشگاه و 
صنعت تا پیش از این چندان مورد توجه نبوده است. وی افزود: اگردر کار های نرم افزاری به بازار های جهانی  توجه نداشته باشیم 

نتیجه مثمر ثمر نخواهد بود.  
گفتنی اســت در خالل این نشســت بار ها نگاه زیرســاختی و راهکار محور مهندس حائری به همکاری دانشگاه و صنعت مورد  

قدردانی حاضرین قرار گرفت و مقرر شد مکانیزم دقیقی توام با زمانبندی برای این گونه ارتباطات تعیین شود. 
در پایان از ســوی رییس مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توســعه صادرات وزارت نیرو پیشنهاد شد ضمن بررسی گزارش و 

اعالم نقطه نظرات جلسات بعدی در این خصوص با حضور چند تن از فعالین صنعتی در کنار دانشگاهیان برقرار شود.

پروژه های کاهش تلفات در انتظار مشارکت بخش خصوصی و دولت

مشارکت سندیکا با توزیع برق تهران در انتظار ابالغ وزارت نیرو
اعضای هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ایران صبح امروز، مورخ بیست دوم شــهریور ماه سال جاری، میزبان مهندس سید 
محمد هاشمی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مهندس مرتضی بهادری، معاون برنامه ریزی شرکت توزیع 

برق تهران بزرگ بودند. 
در این جلسه که در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد، کاهش تلفات، گسترش همکاری های فی مابین اعضای سندیکا 
با شرکت توزیع برق تهران بزرگ و بررسی فرصت ها و پتانسیل های قانونی ماده 12 قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای 

نظام مالی کشور از جمله اصلی ترین موضوعات مطروحه بود. 
مهندس سید محمد هاشمی، ضمن اشاره به مشــکالت عدیده صنعت برق به ویژه در حوزه تامین منابع مالی، تصریح کرد: اصلی 
ترین مشکل ما تامین منابع و تبیین فرمولی در خصوص نحوه پرداخت در حوزه کاهش تلفات است. اگر وزارت نیرو برای ما در 

این خصوص تعیین تکلیف کند، بالفاصله کارمان را در یک منطقه به صورت پایلوت آغاز خواهیم کرد.
وی ضمن تاکید بر این نکته که تا روشن نشدن جزییات پرداخت و تامین منابع مالی، امکان اجرای پروژه های کاهش تلفات وجود 
ندارد، خاطرنشان کرد: اگر این روش ها از ســوی وزارت نیرو به ما ابالغ شود قطعا ما آمادگی الزم برای مشارکت با سندیکای 

صنعت برق ایران را خواهیم داشت تا در اولین فرصت پروژه های کاهش تلفات را کلید بزنیم.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از ســندیکا خواست تا با شرکت های توزیع برای کسب موافقت از 
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وزارت نیرو مشارکت کنند و در ادامه افزود: اصلی ترین مساله وزارت نیرو واقعی شدن قیمت برق است. تفاوت قیمت تمام شده 
و بهای تکلیفی برق، دست این صنعت را برای تامین منابع مالی پروژه های بزرگ و زیرساختی آن بسته است.

مهندس هاشمی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن تاکید بر فرسودگی بیش از 55 درصد شبکه های توزیع نیروی برق شهر 
تهران، گفت: این شــبکه ها نیاز مبرمی به بازسازی دارند. لذا پیشنهاد من این اســت که ابتدا از طریق یک پایلوت در تهران کار 
اصالح و بهینه سازی شبکه ها را با مشــارکت سندیکا آغاز کنیم. هر چند در حال حاضر ساز و کار های الزم برای اجرای درست 

این طرح وجود ندارد. 
معاون برنامه ریزی شــرکت توزیع برق تهران بزرگ هم ضمن تاکید بر لزوم ایجاد ســاز و کار هــای الزم در پروژه های صنعت 
توزیع، تصریح کرد: صنعت توزیع با ســه مشکل اساسی روبروســت. اول اینکه ردیف بودجه ای ندارد. دومین مشکل نبود ساز 

و کار قانونی مشخص برای پروژه هایی مانند کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف است و سومین مساله بحران نقدینگی است.
مهنــدس مرتضی بهادری در ادامه گفت: ما از نظر اجرایی هیچ مشــکلی نداریم و در صورت حل این ســه مشــکل می توانیم با 

مشارکت سندیکا وارد مرحله اجرا شویم. در حال حاضر ما منتظر ابالغ حوزه ستادی وزارت نیرو هستیم.
در پایان این جلســه مقرر شــد که از مهندس هاشمی نیز در یکی از جلســات کارگروه وزارت نیرو و سندیکا که با حضور معاون 

برنامه ریزی وزیر نیرو برگزار می شود، دعوت به عمل آید.
تشکیل کارگروه ماده 12 قانون رفع موانع تولید در کمیته فاینانس و معرفی مهندس سعید مهذب ترابی به عنوان نماینده سندیکا 

جهت حضور در کارگروه ماده 12 قانون رفع موانع تولید وزارت نیرو نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.
اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران همچنین در این جلسه اساسنامه تشکیل فدراسیون برق را به تصویب رساندند و 

ادامه پیگیری ها به منظور تاسیس فدراسیون برق به کارگروه مربوطه واگذار شد. 

در سیزدهمین جلسه هیات رییسه کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات مطرح شد؛

لزوم ایجاد همکاری بیشتر میان کمیته توسعه صادرات و کمیته اتوماسیون و مخابرات
 اعضای کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا در سیزدهمین جلسه هیات رییسه این کمیته بر لزوم ایجاد همکاری بیشتر با کمیته 

توسعه صادرات تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران دراین جلسه که سیزدهم مرداد در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار 
شد آقایان مهندس رجایی ازشرکت تامین سیســتم  های کنترل مخابرات ایران، مهندس احمدیان از شرکت رانین فرایند گستر، 
مهندس غفاری از شــرکت اندیشــه های فرانگر برسام، مهندس میرشاهی از شــرکت اهرام فن آوری قدرت، مهندس دانشور از 
شــرکت لیان ویژن البرز، مهندس تاجدینی از شرکت ویستا جهان، مهندس شکری از شرکت اترک انرژی و همچنین مریم نقره، 
دبیر کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا،  و مهندس باقری، رییس کمیته توسعه صادرات و آقای مرادیان، دبیر این کمیته حضور 

داشتند.
بررسی تفصیلی عملکرد و فعالیت کمیته توسعه صادرات و همچنین اهمیت همکاری  های متقابل دو کمیته در مورد توسعه بازار 
خارجی کسب و کار اعضای سندیکا در مناســبات اقتصادی و تجاری و عدم موازی کاری از موضوعات مطروحه در این جلسه 

بودند. 
در آغاز جلســه رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا، تشــویق و تهییج شرکت  های عضو ســندیکا به امور برون مرزی و ارائه 
توانمندی  های صادراتی شرکت  های عضو را از اهداف کمیته توسعه صادرات برشمرده و برگزاری جلسات با حضور هیأت  های 
خارجی، برآورد هزینه  های جاری، چاپ کاتالوگ و ترتیب دادن اقامت میهمانان خارجی در هتل را از اقدامات اعضای این کمیته 

دانست. 
باقری همچنین به فعالیت  های فراکمیت های نظیر همکاری با ســازمان توسعه تجارت، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی 
در زمینه امور گمرکی و وام  های بانکی اشاره کرده و با توجه به اهمیت فعالیت کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا در حوزه  های 
پیمانکاران پســت و مهندسی مشــاور، حضور نماینده این کمیته در جلسات و نشست  های کمیته توســعه صادرات را بالمانع 

دانست.  
در ادامه جلســه مهندس رجایی، رییس کمیته اتوماســیون و مخابرات نیز به بیان اهم همکاری  های این کمیته با شرکت توانیر و 

اخبار سندیکا

 اخبارکمیته ها 
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برق  های منطق های که کمک بزرگی به رسالت کمیته توسعه صادرات سندیکا می کند، پرداخته و پیشنهاد داد کمیته اتوماسیون و 
مخابرات و سایر کمیته  های عالقمند و فعال در حوزه صادرات در کمیته توسعه صادرات عضو شوند.

تصمیم گیری درخصوص 1( چاپ نام مشترک کمیته توسعه صادرات و کمیته اتوماسیون و مخابرات بر روی کاتالوگ تخصصی 
کمیته اتوماســیون و مخابرات  2( ایجاد روابط نزدیک و همکاری دبیرخانه دو کمیته و حضور قطعی نمایندگان هر دو کمیته در 
جلســات مهم و هیأت  های خارجی مشترک و 3( ایجاد بستر ثانوی صادرات برای شرکت  های عضو کمیته که فعالیت صادراتی 

جداگانه و مستقل در شرکت  های خود دارند، از دستاورد های مهم این جلسه بود.

در هیات رییسه کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات مطرح شد

دعوت از انجمن اپک جهت حضور در سمینار ساالنه اتوماسیون 
پانزدهمین جلســه هیات رییسه کمیته اتوماسیون بیست و هفتم مرداد ماه ســال جاری با محوریت برگزاری سمیناری پیرامون 

فعالیت این کمیته در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی تشکیل شد.
در این جلســه موضوع برگزاری این سمینار با حضور 5 تن از اعضای هیات رییســه کمیته مورد طرح و موافقت قرار گرفت و 
مقرر شد در این حوزه از دبیر  و یکی از اعضای انجمن شرکت  های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )اپک( در جلسه 
آتی هیات رییسه دعوت به عمل آید تا پس از بحث و بررسی در صورت توافق از اعضای این انجمن به عنوان مدعوین سمینار 

دعوت شود.
در این رابطه ضمن اشــاره به امکان حضور نماینده انجمن اپک به عنوان ســخنران در سمینار پیشنهاد شد این انجمن به صورت 
اسپانسر افتخاری در سمینار حاضر شود. همچنین برگزاری ســمینار های دوره ای در سایر حوزه  های صنعت نظیر مترو، فوالد، 

مس و سیمان توسط سندیکا،در دستور کار کمیته قرار گرفت.
بر همین اســاس در خصوص تاریخ برگزاری سمینار مقرر شد جهت هماهنگی با ســالن مربوطه این تاریخ بین بیست و یکم تا 

بیست و هشتم مهرماه سال جاری تعیین شود.
در ادامه چگونگی حضور شــرکت  های عضو کمیته اتوماسیون و مخابرات در نمایشگاه جانبی کنفرانس بین المللی برق آبان ماه 
ســال جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا مصوب  شــد جهت حضور کمیته به صورت پاویون و سخنرانی نماینده 
آن در روز دوم سمینار، با موضوع بررسی نقش شرکت  های یکپارچه ساز سیستم حفاظت کنترل در احداث و بهره برداری بهینه 

پست  های فشار قوی، اقدامات الزم به عمل آید.
در پایان مقرر شــد دوره های آموزشی کمیته در برنامه تقویم آموزشی نیمه دوم سال جاری در زمینه آموزش شرکت  های نفتی با 
موضوع زونهای حفاظت محیطی و استاندارد های استفاده شــده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و پخش بار هوشمند در مراکز 

صنعتی برگزار شود.

در نشست هیات رییسه کمیته اتوماسیون با نمایندگان اپک مطرح شد

اعالم همکاری کمیته اتوماسیون در برگزاری کنگره راهبردی نفت و نیرو
هیات رییســه کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات روز سه شنبه سوم شهریور ماه ســال جاری در حالی تشکیل جلسه داد که 

جمعی از نمایندگان انجمن شرکت  های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )اپک( میهمان آن بودند.
طی این جلســه گزارش مبسوطی از عملکرد ســندیکا و کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات ســندیکا مبنی بر همکاری  های 

مستقیم با وزارت نیرو و توانیر و نهاد های کارفرمایی و برگزاری سمینار سالیانه اتوماسیون رجایی ریاست کمیته ارائه شد.
 همچنین در خالل این نشست توضیحـــاتی در زمینه بـرگزاری سمینار های تخصصی پروژه  های پیمانکاری نفت و گاز توسط 
نمایندگان انجمن اپـک ارایه شد که ضمن ابراز خرسندی از دعوت انجام شده برای همكاری با کمیته و سندیکا، با توجه به تشریح 

اهداف برگزاری سمینار سال جاری برای نمایندگان اپك، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.
در ادامه مهندس معین درباری عضو هیات مدیره انجمن اپک با تاکید بر لزوم آشنایی كارفرمایان، مشاوران و پیمانكاران حوزه 
نفت و گاز و پتروشیمی با خدمات و محصوالت شركت  های فعال و ساختار پروژه  های اتوماسیون و مخابرات صنعت برق ضمن 

موافقت با حضور در سمینار به عنوان اسپانسر افتخاری، قول ارایه همكاری و مشورت الزم را در برگزاری این سمینار داد.

اخبار سندیکا
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بر همین اســاس ضمن آنکه مقرر شــد تاریخ برگزاری ســمینار پس از هماهنگی با هیات مدیره انجمن اپک با ســالن مربوطه 
هماهنگ شود، درخصوص همکاری مشترک کمیته اتوماسیون و مخابرات و انجمن اپک در برگزاری سمینار سال جاری، تشکیل 
جلس های تا قبل از دهم شهریور ماه به منظور طرح و تبادل نظر مابین هیات رییسه هر دو تشکل در دستور کار قرار گرفت. شایان 
ذکر است در این جلسه سخنران کلیدی سمینار و لیست شرکت  های مدعو عضو انجمن و ارسال دعوتنامه مشترک بررسی خواهد 

شد.
عالوه بر این مطابق مصوبه این جلسه  مقرر شــد در خصوص برگزاری کنگره راهبردی نفت و نیرو که در نیمه دوم مهر ماه سال 
جاری توســط وزارت نفت برگزار خواهد شد، بررســی های الزم به عمل آید تا کمیته های تخصصی اتوماسیون و انرژی های نو 
سندیکا بتواند از طریق مذاکره دبیر ســندیکا با مهندس فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی حضور فعال خود را در 

برگزاری این کنگره اعالم کند.
همچنین در خاتمه جلســه ضمن ارایه کاتالوگ اعضا و پروفایل کمیته به نمایندگان انجمن اپک به منظور جهت آشــنایی هرچه 
بیشتر مقرر شد هر دو تشكل از طریق واحد های روابط عمومی و دبیرخانه های خود زمینه الزم جهت همگرایی و همكاری بیشتر 

را فراهم و پیگری کنند.

در کمیته انرژی های تجدیدپذیر مورد تصریح شد:

تسهیل امکان مشارکت بخش خصوصی در پروژه سلول های خورشیدی 
در جلســه کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر که چهارم مرداد ماه سال جاری در محل سندیکا برگزار شد موضوعات مرتبط 

حول سه محور اساسی  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در خصوص بند نخست دستور جلســه، ضمن ارایه گزارشی از جلسه هیات تجاری شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با ایدرو توسط 
صوفی پور نماینده ســندیکا ، به تمایل شرکت ترکی برای سرمایه گذاری در نصب و بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر اعم از 
بادی و خورشیدی اشاره شــد. در این گزارش کیفیت سرمایه گذاری مشترک مورد درخواســت از سوی هیات تجاری ترک به 
صورت )50-50( عنوان و پیشنهاد شــد این امر در قالب 4 نوع سرمایه گذاری شامل تولید توربین بادی و انتقال تکنولوژی با 
برند مطرح، تولید سلول خورشیدی و انتقال تکنولوژی با برند مطرح، احداث مزرعه بادی و احداث مزرعه خورشیدی انجام شود.
در این گزارش تصریح شد طبق مصوبه پایانی جلسه مذکور مقرر شده بود شرکت ترک، به صورت کتبی توانمندی های خود را به 
ایدرو اعالم کند و به دنبال آن طی نامه ای به ســندیکا این سرمایه گذار توسط ایدرو به سندیکا معرفی شود تا متعاقب آن بازدید 
سندیکا از توانمندی های شرکت ترک و دعوت از ســرمایه گذار مربوطه برای بازدید از شرکت های ایرانی و حضور در سندیکا 

صورت پذیرد.
در ادامه در خصوص نقش سندیکا و اقداماتی که می تواند برای فعالیت های این چنینی انجام دهد بحث شد که در خالل آن نقش 
تسهیلگری و هماهنگ کنندگی سندیکا مورد اشاره قرار گرفت. عالوه بر این، اعضا بر ضرورت برنامه ریزی برایچگونگی حضور 
در مشارکت ها و سرمایه گذاری های خارجی و ضرورت پیگیری شرکت های ایرانی برای دعوت از سرمایه گذاران خارجی تاکید 

کردند.
با بیان این مطلب از ســوی حاضرین پیشنهاد شدسندیکا لیست شــرکت های فعال رابرای ســرمایه گذاری از طریق اتاق های 

مشترک تهیه و به اعضا ارایه کند.
در ادامه ، موضوع ســرمایه گذاری ایدرو برای تولید سلول های خورشیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این رابطه نظر به 
حجم ســرمایه گذاری ایدرو و با توجه به تامین حدودا 80 درصدی سهم بخش خصوصی از طریق وام کم بهره، خاطر نشان شددر 
این شرایط تنها تامین 20 درصد سرمایه نقدی از سوی بخش خصوصی مورد نیاز است که الزم است اعضای سندیکا 70 میلیارد 

ریال آورده نقدی برای مشارکت در این طرح داشته باشند.
گفتنی است رتبه بندی و ارزیابی شرکت ها توسط سندیکاو نیز بازبینی قرارداد های فتوولتاییک دو بحث اصلی مطروحه در بند 
سوم صورتجلسه این نشست بود که در رابطه با موضوعات و مسایل قابل طرح در کمیته مشترک توانیر و سندیکا مورد بررسی 

قرا گرفت. 
بر همین مبنا در خصوص موضوع اول با توجه به اجرای ناموفق بعضی از پروژه ها که عمدتا ناشی از برگزاری مناقصات با شرایط 
نامناسب تشخیص داده می شود، پیشنهادی با هدف جلوگیری از ورود شرکت های ناکارآمد به مناقصات توسط اعضا ارایه شد که 
بر اساس آن  مسئولیت ارزیابی  شرکت ها و معرفی موارد توانمند به توانیر و شرکت های تابعه بر عهده سندیکا قرار خواهد گرفت. 
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در این راستا الزم است سندیکا ارزیابی دوره ای  و نظارت بر اجرای پروژه ها را در دستور کار خود قرار دهد.
در ارتباط با مبحث بازبینی قرارداد های فتوولتاییک با توجه به ایرادات موجود در قرارداد های توانیر و شــرکت های تابعه بنا به 
پیشنهاد ارایه شده از سوی اعضا، بررسی مسایل و ایرادات قانونی قرارداد ها با بهره گیری از تجربیات قبلی انجام شده در سندیکا 

در دوره های قبلی هیات مدیره سندیکا، در دستور کار قرار گرفت. 
 

انتخاب هیات رییسه جدید کمیته انرژی های تجدیدپذیر
کمیته انرژی های تجدید پذیر بعدازظهر یکشنبه پانزدهم شهریورماه سال جاری با حضور 23 شرکت از 45 شرکت عضو دارای 

حق رای در مجمع عمومی این کمیته اقدام به برگزاری انتخاباتی جهت برگزیدن اعضای جدید هیات رییسه خود کرد.
این امر که در پی عدم حضور تعدادی از اعضای هیات رییســه کمیته انرژی های تجدید پذیر در جلســات کمیته و تمایل آنها به 
برگزاری انتخابات مجدد صورت می گرفت، نهایتا براســاس آیین نامه سندیکا منجر به برگزاری انتخاباتی برای تعیین 3 عضو 

جدید هیات رییسه این کمیته شد. 
مطابق نتایج آرای اعالم شــده، در این انتخابات سعید مهذب ترابی از شرکت مشاور نیرو با کســب 21 رای، فتانه دوستدار از 
شرکت قدس نیرو با 16 رای و احمد مسلمی  از شرکت معیار توسعه نیروبا 12 رای از مجموع 69 رای ماخوذه به عنوان اعضای 
هیات رییسه و کمیته تجدید پذیر و به ترتیب فاطمه طباطبایی از شرکت گرین انرژی و حامد دریاباری از شرکت کومینزیدک به 

عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. 

تعداد آراشرکتنام و نام خانوادگی

21 رایمشاور نیرو1-سعید مهذب ترابی

16 رایقدس نیرو2-فتانه دوستدار

12 رایمعیار توسعه نیرو5- احمد مسلمی

10 رایگرین انرژی 3-فاطمه طباطبایی

6 رایکومینزیدک6- حامد دریاباری

4 رایفرپام4-مهدی ناظمیان

 
پی ریزی کمیته بین الملل در هیات رییسه کمیته توسعه صادرات

هیات رییسه کمیته توسعه صادرات پنجم مهر ماه سال جاری با محوریت بحث و بررسی برنامه های کارگروه ها و راه اندازی  بخش 
بین الملل سندیکا تشکیل جلسه داد. 

در ابتدای این نشســت ضمن خوش آمد گویی رییس کمیته به مهندس خوش قلب نماینده شــرکت صانیــر و ابراز امیدواری  بابت 
بهره مندی از تجربیات ارزشــمند وی در بخش صادرات، طی ارایه توضیحاتی در خصوص برنامه های کارگروه الف یا  ارتباطات به 

موارد قابل طرح در جلسه با     دکتر امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اشاره  شد. 
در ادامه با اشاره به نقاط قوت و ضعف عملکرد کارگروه ترویج اطالع رسانی و توسعه بازار  و برنامه ها و نقشه راه این  کارگروه عنوان 
شد عدم حضور نمایندگان در جلسات عمال موجب کاهش انگیزه کارگروه شده است. همچنین ضمن ارایه  توضیحاتی در خصوص 

اقدامات و جلسات برگزار شده و تغییر برنامه کارگروهپیگیری تفاهم نامه ها در بحث رنکینگ  توضیحات مرتبط ارائه شد. 
عالوه بر این با طرح موضوع راه اندازی بخش بین الملل سندیکا توسط دبیرکمیته، مهندس غیاث الدین دبیر سندیکا اظهار  داشت: 
با توجه به حضور هیات های  خارجی در ایران و نحوه ورود و زمینه فعالیت آن ها در ایران کمیته های دیگر ســندیکا  نیز عالقمند به 

مشارکت دراین امر هستند. 
وی ضمن ارایه پیشــنهادی در رابطه با تمرکز یک کمیته ویژه به عنوان کمیته بین الملل بر پیگیری این موضوع، آن را   برای کمیته 
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توسعه صادرات خالی از لطف ندید و اذعان داشت: بیشترین تجربه ارتباط با هیات های خارجی را در سندیکا  کمیته توسعه صادرات 
دارا است که این تجربه نیازمند تعمیم به سایر کمیته ها است. 

بر همین اســاس دکتر کمالی زاده  با تاکید بر ضرورت وجود چنین ساختاری در سندیکا خاطر نشان ساخت: با این روند  پیشنهادی 
پیگیری بحث صادرات توسط کمیته توسعه صادرات انجام می شود و مسایل مرتبط با بحث بین الملل در غالب  ساختاری مستقل 

دنبال خواهد شد. 
  وی با بیان این مطلب آمادگی کمیته توســعه صادرات را برای به نتیجه رساندن این موضوع اعالم داشت. همچنین لزوم  محوریت 

بخشی به سندیکا در این موضوع از سوی رییس کمیته مورد تاکید قرار گرفت. 
کمالی زاده در این رابطه با اشــاره به اهمیت اســتراتژی اولیه واحد در تیم بین الملل ســندیکا افزود:  پیشنهاد می شود به  جهت آنکه 
موضوع در سطح سندیکا است، یک نفر از هیات مدیره سندیکا و 2 نفر از هیات رییسه کمیته صادرات پیگیری  آن را بر عهده بگیرند 

و به علت کلیت موضوع از سوی سایر کمیته ها نیز اعضای غیرموظف جهت همراهی به کارگروه  معرفی شوند. 
در خالل این نشســت ضمن بیان اهمیت بخش های مختلف برنامه ریزی تشــکیل کمیته بین الملــل از جمله اعالم نیاز  هیات ها، 
نحوه دعوت، اعزام و مدیریت از سوی نایب رییس کمیته تصریح شد:کلیات این امر شامل شرح وظایف و تامین  منابع آن نیز باید 

مشخص شود. 
در این رابطه دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز جهت کمال همکاری با نفرات مورد نظر در کمیته بین الملل اعالم   آمادگی کرد.   

در پایان این نشست   مهندس خوش قلب از شرکت صانیر با تاکید بر تسریع اقدام در خصوص تشکیل کمیته بین الملل  خاطر نشان 
ساخت: با توجه به زمینه کار متنوع هیات ها نیاز است متناسب با آن ها نفرات در جلسات معرفی شوند . 

در هیات رییسه کمیته توسعه صادرات به بحث گذاشته شد

واگذاری دبیرخانه بخش برق روابط بین الملل اتاق بازرگانی به سندیکا
هیات رییسه کمیته توسعه صادرات اول شهریور ماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد. 

در ابتدای این نشســت ضمن قرائت گزارش جلســه کارگروه روز صادرات توســط دبیر کمیته توســعه صادرات به لزوم ایجاد 
هماهنگی با تشکل های حاضر جهت دریافت خروجی مد نظر از این کارگروه اشاره شد.

بر این اســاس ضمن تاکید بر لزوم مشــارکت همه اعضا هیات رییسه در این کارگروه توســط رییس کمیته توسعه صادرات، به 
مسکوت ماندن برنامه کارگروه های کمیته اشاره و پیشنهاد شد ضمن برگزاری منظم جلسات کارگروه ها برنامه آنها از سوی هیات 

رییسه تعیین شود.
در ادامه ارایه خدمات بازاریابی وایجاد ارزش افزوده برای شــرکت  ها مورد پیشــنهاد قرار گرفت و اشــاره شــد با توجه به آنکه 

مسئولیت اجرایی به عهده دبیرخانه است در صورت نیاز دبیرخانه کمیته تقویت شود.
بر این اساس مهندس بخشی نایب رییس هیات مدیره سندیکا و عضو هیات رییسه کمیته توسعه صادرات در تایید این پیشنهاد از 
تفکری در سندیکا که مانع ورود به بحث بازاریابی می شود انتقاد کرد و افزود: تعریف اهدافی به عنوان بسترسازی با فضای کشور 
ما سازگار نیست و این موضوع سبب می شود نگاه ما خروجی محور نباشد. بنابر این الزم است در کمیته از موضوع ورود به بحث 

بازاریابی نترسیم. برای مثال کمیته می تواند در بحث مطالبات عراق به طور جدی پیگیر باشد.
در پاسخ به این موضوع حقیقی نماینده شرکت قم آلیاژ اظهار داشت: در یک دوره گسترش روابط باعراق مطرح بود اما امروز باید 

از بازار عراق مطالبات شرکت  ها را جمع آوری کنیم . به تعریف اهداف کوتاه مدت که ایجاد انگیزه کند بپردازیم. 
در ادامه بحث تعیین وظایف وموضوعات کارگروه ها، پیشــنهاد شــد در کنار موضوعات مطروحــه درکارگروه ها چند موضوع 
مشخص تاثیر گذار درجذب مشارکت اعضا در هیات رییسه مطرح شود. بر این اساس مقرر شد روسای گروه  ها برنامه کارگروه 

خود را مشخص و تا جلسه بعدی هیات رییسه ارایه دهند.
 مهندس بخشی در خصوص موضوعات مد نظر درکارگروه ها افزود: با توجه به فعالیت جدی و موثر کمیته توسعه صادرات کمیته 
باید موضوعات بصورت خاص پیگیری شــود. از این رو برای انتخاب مصادیق حتی اگر نیاز اســت هزینه کنیم و در خصوص 

مشارکت شرکت ها نگاه داوطلبانه نداشته باشیم.
در پاسخ به این امرضمن اشاره به پیشنهاد ارایه شــده در خصوص ایجاد اتاق فکری درکمیته اذعان شد این اتاق فکر می بایست 
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موضوع محور باشد. 
مطالبات شــرکت  ها از عراق از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که بر اساس پیشنهادی مقرر شد مکاتبات صورت 

گرفته با وزارت نیرو در این خصوص  پیگیری شود و در صورت عدم حصول نتیجه،مصاحبه مطبوعاتی صورت گیرد.
در همین راستا مقرر شد پیش از تشکیل جلسه ای با حضور دکتر امیری خامکانی،کارگروه الف موارد قابل بحث در این خصوص 
را تهیه و به هیات رییســه ارایه کند. همچنین مطرح شد راجع به ســایر مراجع که کارگروه الف بنای ارتباط گیری دارد ذی نفعان 

شناسایی شود.
پس از بیان این مطالب، مهندس بخشــی از اعالم آمادگی اتاق بازرگانی برای واگذاری دبیرخانه بخش برق روابط بین الملل به 
سندیکا خبرداد که در این خصوص بر لزوم همکاری های مثبت فی مابین جهت اخذ نتایج مفید از این امر تاکید شد. نهایتا  بر اساس 
ارایه پیشــنهادی در خصوص انتخاب نمایندگان و محک زدن حجم کار برای جلسات مشترک با اتاق بازرگانی، برگزاری جلسه 

ای با معاونت بین الملل اتاق ایران در دستور کار کمیته قرار گرفت.
در پایان این نشست توضیحات مرتبط در خصوص کارگزاری صندوق ضمانت صادرات توسط دبیرکمیته ارایه و مقرر شد جلسه 

ای با مدیر بخش کارگزاری صندوق ضمانت صادرات برگزار شود.

در کمیته حقوقی و قرارداد ها انجام شد:

پیگیری بند های مبهم آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور
جلسه کمیته حقوقی و قرارداد ها یکشنبه یازدهم مرداد سال جاری در محل سندیکا با حضور اعضا تشکیل جلسه داد. 

ابتدای این جلسه ضمن طرح موضوع قراردادی شرکت توس فیوز و بررسی اقدامات انجام شده مقرر شد طی مکاتباتی موضوع 
پاسخگویی به نامه و تقاضای شرکت توس فیوز از دستگاه ذیربط پیگیری و سپس متناسب با پاسخ دریافتی در مورد اقدام بعدی 

تصمیم گیری شود .
 در ادامه پس از بحث و بررسی در خصوص آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور و تشریح تمامی زوایای آیین نامه مزبور مصوب 
شــد که طی نامه ای استنباط معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی از قانون و بخشنامه مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور در 
مورد وصول 2 بار 4 درصد برای بخشی از مدت کارکرد شاغل در مشاغل سخت و زیان آور درخواست و در صورت قانع نشدن 

از پاسخ، از اداره تطبیق قوانین مجلس مورد استفسار قرار گیرد.
عالوه بر این در خصوص نامه ارســالی از ســوی خانه صنعت و معدن اســتان تهران در ارتباط با اعتراض به عدم پذیرش هزینه 

گارانتی توسط حوزه مالیاتی مقرر شد استعالم شود که عدم پذیرش این هزینه مستند به کدام بخشنامه یا قانون بوده است.
همچنین معرفی مهندس صیاد و مهندس مقدم جهت شرکت در جلسات اتاق تهران در خصوص تدوین آیین نامه های قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود. 
 الزم به ذکر اســت در راستای پیگیری مناسب، منطقی و به موقع مشــکالت  انعکاس داده شده اعضاارایه پیشنهاد هایی به دبیر 
سندیکا در دستور کار کمیته قرار گرفت. بر این اســاس تصریح شد مشکالت انعکاس یافته اعضا به سندیکا که نیاز به اقدامات 

اساسی دارد با فرصت کافی برای بررسی، از طریق کمیته حقوقی و قرارداد ها اقدام شود.
در خصوص مشــکالتی با ضرورت اقدام فوری یا فرصت کم، ضمن اقدام مقتضی توســط دبیر ســندیکا،مقرر شد کپی اسناد و 

اقدامات انجام شده در اختیار دبیر کمیته حقوقی و قرارداد ها گذاشته شود.
 

پیگیری علل عدم پذیرش هزینه گارانتی در کمیته حقوقی و قرارداد ها
کمیته حقوقی و قرار داد ها صبح روز یکشنبه اول شهریورماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این نشست طرح اصالح ماده 3 قانون اجرای سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح و مقرر شد موضوع ماده 
مزبور توسط دبیر کمیته بررسی و در جلسه آتی کمیته مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

همچنین در خصوص مکاتبه با معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب 
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شد ضمن بازبینی و اصالح متن تنظیمی و استعالم نظر رییس کمیته این نامه با امضای دبیر سندیکا ارسال شود . 
در ادامه جهت ارتباط موثر و مستمر با کمیسیونهای تسهیل تجارت و توسعه صادرات، بازار پول و سرمایه  مقرر شد محمدی دبیر 

کمیته حقوقی و قرارداد ها به عنوان نماینده برای شرکت در جلسات به کمیسیونهای فوق الذکر معرفی شود.
عالوه بر این در رابطه با نامه خانه صنعت و معدن استان تهران در خصوص معرفی نماینده جهت شرکت در جلسات کمیسیونهای 
بدوی و تجدید نظر مالیاتی و تامین اجتماعی معرفی امیری طیبی و محمدی به عنوان نمایندگان سندیکا در دستور کار کمیته قرار 

گیرد.
بر این اساس مقرر شــد طی ارتباط با خانه صنعت و معدن در خصوص علت عدم پذیرش هزینه گارانتی توسط حوزه مالیاتی و 

اینکه این موضوع مرتبط با هزینه است یا ذخیره کردن مبلغ برآوردی، استعالم شود.
در پایان در مورد بحث شــناخت اعضا از نمایندگان ســندیکا در سازمانها و تشکل  ها، مقرر شد لیســت نمایندگان از دبیرخانه 

درخواست و به طرق مختلف از طریق پست الکترونیک یا سایت در اختیار اعضا قرار داده شود.
 

دردستور کار  کمیته حقوقی قرارداد ها قرار گرفت

رصد مرجعی در اتاق جهت انعکاس مشکالت روز اعضای سندیکا
کمیته حقوقی و قرارداد ها روز یکشنبه بیست و دوم شهریورماه سال جاری با حضور اعضا در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.

در این نشست مقرر شد پس از دریافت برنامه ششم ضمن قرار دادن برنامه مزبور در اختیار اعضای کمیته، اقدامات الزم نسبت 
به تقسیم کار اعضا کمیته در خصوص بررسی برنامه فوق الذکر برای طرح در جلسه آتی توسط دبیر کمیته انجام شود . 

همچنین در خصوص جلســات کارگروه صنعت در اتاق تهران مقرر شد اعضای کمیته نقطه نظرات خود را جهت درج در دستور 
جلسه به کمیته انعکاس دهند. 

بر همین اســاس کمیته حقوقی قرار داد ها رصد مرجعی در اتاق و ارگانهای دیگر را جهت طرح و انعکاس مشکالت روز اعضای 
سندیکا و پیگیری عدم اجرایی شدن برخی قوانین، در دستور کار قرار داد. 

در ادامه با طرح موضوع دریافت حق بیمه مزایای رفاهی مصوب شــد، در صورت مشــمول بودن مدارک حاکی از توقف، نامه 
وزارت تعاون به صورت قاطع اطالع رسانی شود و در غیر این صورت به شکل کلی و در حال پیگیری مورد اطالع رسانی قرار 

گیرد.
کمیته حقوقی قرارداد ها در این جلسه ضمن اتخاذ تصمیماتی در خصوص موضوع هاردشیپ مقرر ساخت این امر پس از به روز 

رسانی موضوع و با ارایه دالیل موجود، از طریق شورای گفتگوی دولت پیگیری شود. 
عالوه بر این در خصوص بحث شــناخت اعضا از نمایندگان ســندیکا در سازمانها و تشــکل های مختلف درخواست لیستی از  

نمایندگان از دبیر خانه جهت ارسال به اعضا به تصویب کمیته رسید.
 

برگزاری بیستمین جلسه هیأت رییسه کمیته مهندسی بازرگانی
بیستمین جلسه هیأت رئیسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران هفدهم شهریورماه در محل ساختمان 

سندیکای صنعت برق برگزار شد.
اردالن تنباکوچیان از شــرکت آرمان پارس تابان، سام سروشیان از شــرکت رای آوین فن، علیرضا هاشمی از شرکت پویان ره 
پرند، هومن فر هادی از شــرکت سما الکترونیک پارسه، علیرضا دانشور از شرکت مهندســی لیان ویژن البرز، ترانه عرفانیان از 

شرکت نیرو رامشیر و مریم نقره، دبیر کمیته حاضران در این جلسه بودند.
در ابتدای جلسه رئیس کمیته به ســخنرانی پرداخته و به لزوم حضور مشاور سازمان تأمین اجتماعی در امور جاری کمیته تأکید 
کرد و به این ترتیب مقرر شــد کمیته در روز های آتی جلس های را باحضور پرویز غیاث الدین، دبیر ســندیکا و تفضلی، مشاور 
تأمین اجتماعی  ترتیب دهد. ضمنًا مقرر شــد جلســاتی به صورت دور های درخصوص تهیه و تدوین قرارداد های تیپ مهندسی 
بازرگانی و همچنین خدمات مشاور های بیمه به اعضای سندیکا باحضور مشاور بیمه برگزار شود تا عالوه بر فراهم شدن مقدمات 
خدمت رسانی به کلیه اعضای سندیکا و لحاظ کردن تخفیفی مناسب برای آنها از سوی مشاور تأمین اجتماعی، به تهیه قرارداد های 
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تیپ مهندسی و بازرگانی نیز یاری رسانی شود. 
در بیستمین جلسه کمیته مصوب شد مهندس سروشــیان تا آخر مهرماه تهیه و تنظیم متن فهارس بها را بهاتمام رسانده و به کمیته 

ارائه دهد. 
همچنین لزوم جمع بندی مسائل پیرامون شرکت  های عضو کمیته مهندسی بازرگانی و دعوت از مهندس صالحی به عنوان نماینده 
ســندیکای صنعت برق در اتاق بازرگانی درجلســه آینده، باتوجه به لزوم حضور نماینده این کمیته در اتــاق بازرگانی از دیگر 

تصمیمات بیستمین جلسه این کمیته بود. 
ضمنًا دستورجلسه مجمع عمومی کمیته که قرار است مورخ 14ام مهرماه سال جاری برگزار شود نیز در جلسه آتی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار خواهد گرفت. 
شایان ذکر است کمیته مهندسی بازرگانی سندیکا پیشنهادی را مبنی بر درنظر گرفتن مشاوری در زمینه دارایی و مالیات برای حل 

مشکالت اعضای سندیکا مطرح کرده و جهت معرفی کارشناس اعالم آمادگی می کند. 

در کمیته یراق آالت انتقال نیرو صورت گرفت

تصویب فهارس بهای یراق آالت خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع 
کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو پنجم مرداد ماه سال جاری با محوریت موضوع مرتبط با تعیین فهارس بها در بخش یراق 

آالت تشکیل جلسه داد. 
در این راستا فهارس بهای بخش یراق آالت خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع بر مبنای بررسی های صورت گرفته در جلسات 
گذشته این کمیته مورد تصویب نهایی قرار گرفت و مقرر شد این مهم از طریق کمیته مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور اعالم شود .
 عالوه بر این ضمن طرح نامه کمیته پســت در خصوص درخواســت قیمت گذاری بخش فصل 11درمورد یراق االت پســت  
و  کلمپ کانکتور مقرر شــد ضمن تعیین سطوح ولتاژ یراق آالت، فایل اکســل مربوطه جهت قیمت گذاری فهارس بها به کلیه 
شرکت های عضو کمیته از جمله شرکت مهندسی نوین انتقال ایرانیان ارسال شود تا پس از قیمت گذاری فهارس بها توسط اعضای 

کمیته مراتب در جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی به دبیرخانه کمیته سازندگان یراق آالت انتقال نیرو اعالم شود.
تقاضای شرکت مهندسی نوین انتقال ایرانیان )مهنا( مبنی بر عضویت در کمیته یراق سازان مطرح و با تصویب کمیته مقرر شد 
عالوه بر ارسال صورتجلسه حاضر و فهارس بهای مصوب خطوط و فهارس بهای یراق آالت پست در جلسات آتی کمیته نیز از 

شرکت فوق دعوت به عمل آید . 

در ضمن با مطرح شــدن نامه سندیکا در مورد درخواســت تعیین نماینده جهت عضویت در کمیته استاندارد، مهندس رستمی به 
عنوان نماینده کمیته در کمیته استاندارد انتخاب شد.

در جلسه مشترک کمیته های دکل و پیمانکاران خطوط انتقال نیرو بررسی شد

نهایی سازی فهارس بهای خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع
دو کمیته ســازندگان دکل های انتقال نیرو و پیمانکاران خطوط انتقال نیرو روز ســه شنبه دهم شــهریورماه سال جاری در محل 
سندیکا حول بررســی مرحله نهایی قیمت گذاری فهارس بهای خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق تشکیل جلسه ای 

مشترک دادند.
طبق نتایج حاصله از این جلســه، مقرر شــد ردیف های 080401 لغایت 080407 در خصوص تهیه سیم زمین و میله زمین و 

کلمپ اتصال که تاکنون قیمت دار نشده است ظرف سه روز توسط مهندس کالنتری تعیین و به دبیر کمیته اعالم شود. 
عالوه بر این  در ردیف های 080509، 080510، 080601، 080605، 080606 و 080610 بنا شد در خصوص آن بخش 
ازمقره های بشقابی چینی و شیشه ای که تولید داخلی وجود ندارد، به علت عدم امکان قیمت گذاری، ردیف های مذکور به صورت 

خالی گذاشته  شود .
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در این جلســه ردیف های 081501 لغایت 081503 در مورد تهیه تابلو خطر، ترتیب فاز و تابلوی شماره هوایی برج نیز مورد 
قیمت گذاری قرار گرفت.

در ادامه در جهت اصالح و تکمیل فهرســت بهای خطوط انتقال نیرو پیشنهاد شــد با توجه به متفاوت بودن ماهیت سیم ، مقره و 
یراق آالت فصل هشتم آن به فصول جداگانه ای تبدیل شود. همچنین نظر به آنکه موضوع نصب استاپ در فصل 10 به صورت 
کیلوگرم دیده شده است و این امر  کار کنترل را کمی ســخت می کند بنابراین مقرر شد ردیف های 090101 لغایت 090103 
به جای واحد کیلوگرم از واحد هر دســتگاه برج اســتفاده شــود. عالوه بر این در این بخش به تصویب رسید  از متن شرح تجهیز 
و برچیدن کارگاه فهارس بهای جدید ســال 1394 استفاده شود. همچنین اشاره شــد در فصل )5( ردیف های 050401 لغایت 

050404،  متن با توجه به قیمت گذاری سپر فلزی در ابتدای فصل، کامل به نظر نمی رسد .
در این نشســت در ارتباط با ردیف 080805 با موضوع تهیه اسپیســر )فاصله دهنده( فازی 500 کیلوولت به علت نبود تولید 

داخل و خط 500 کیلوولت قیمت گذاری مقدور نشد.  
نهایتا دو کمیته ســازندگان دکل های انتقال نیرو و پیمانکاران خطوط انتقال نیرو مشــترکا با توجه به مــوارد فوق الذکر و کامل 
شدن فهرســت بهای خطوط اعالم داشتند تا فهرست بها با ذکر اصالحات و پیشــنهاد های تکمیلی کمیته به سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور ارسال شود.

درکمیته یراق آالت توزیع صورت گرفت:

تصویب لیست تجهیزات پر مصرف یراق آالت توزیع نیرو
کمیته سازندگان یراق آالت توزیع دوازدهم مرداد ماه سال جاری حول موضوعاتی چون بازدید از امکانات آزمایشگاهی شرکت 

اپیل، تهیه لیست تجهیزات پر مصرف  و نیز پیگیری مناقصات آذربایجان غربی، گلستان، تهران و لرستان تشکیل جلسه داد.
این جلسه با حضور ده شرکت عضو کمیته در محل شرکت اپیل و پس از بازدید از امکانات آزمایشگاهی این شرکت برگزار  شد .
در خالل این نشســت طی ارایه گزارشــی از کمیته های عمومی، موارد مطرح شده در جلســه یازدهم مردادماه کمیته حقوقی و 

قرارداد های سندیکا، به اطالع اعضای کمیته رسانیده شد.
در ادامه با تصویب لیســت تجهیزات پر مصرف مقرر شــد طی نامه ای از اعضای کمیته جهت اقدام در مورد تکمیل این لیست 
وهمراه آن ارسال مدارک تاییدیه شــورای ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت توانیر درخواست شود. عالوه بر این  ، تصمیم 

گیری درمورد چاپ کاتالوگ دسته جمعی شرکت های عضو کمیته به جلسات آتی کمیته موکول شد .
گفتنی اســت در رابطه با پیگیری مصوبات قبلی کمیته در مورد مناقصات شــرکت های توزیع نیروی بــرق آذربایجان غربی و 

گلستان مقررشد به علت عدم دریافت پاسخ سندیکا ، پیگیری مراتب به نحو مقتضی در دستور کار این کمیته قرار گرفت.
بر همین اســاس در خصوص موضوعات مرتبط با مناقصات شــرکت  های توزیع نیروی برق مقرر شد از این پس کلیه نامه های 

اعضای کمیته در این گونه موارد ابتدا در کمیته مطرح و پس از بحث و بررسی الزم تصمیمات اجرایی اتخاذ شود .

در بازدیدکمیته سازندگان یراق آالت توزیع از شرکت اپیل مطرح شد:

ایجاد وحدت رویه در استانداردسازی یراق آالت توزیع
صبح روز دوشنبه دوازدهم مردادماه سال جاری بنا به درخواست قبلی کمیته سازندگان یراق آالت توزیع، بازدیدی از امکانات و 

توانمندی های آزمایشگاهی شرکت اپیل صورت گرفت. 
در این  بازدید که با حضور 10 شــرکت از 13 شــرکت عضو کمیته یراق آالت توزیع و میرصدری قائم مقام مدیرعامل و دیگر 

مسئولین شرکت اپیل برگزار شد، در 5 محور به بیان مشکالت اساسی یراق سازان پرداخته شد.
بر این اساس مابین اعضای کمیته توافق شــد تالش الزم  در جهت اجرای بخشنامه های شرکت توانیر مبنی بر الزام خرید یراق 
آالت توزیع از تولید کنندگان دارای تایید صالحیت ســه گانه صورت پذیرد.  گفتنی است مراحل سه گانه این تایید صالحیت 
شامل انجام آزمونهای تایپ تست محصوالت، استقرار نظام کنترل کیفیت تولید و تایید اسناد فنی بازرگانی است که کمیته یراق 

آالت توزیع در نظر دارد با به کار بستن این رویه  از عرضه کاال با مارک و تاییدیه های جعلی جلوگیری کند .
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در ادامه ضمن تایید بر ضرورت ایجاد یک سیســتم مهندسی در ســاخت یراق آالت توزیع به جای سیستم استاد کاری، مشکل 
تولید کنندگان یراق آالت در بازار کســب و کار در ارتباط با مواجهه با کیفیت نازل کاال ها در برابر هزینه سنگینی که خود برای 
کیفیت پرداخت می کنند، مورد اشــاره قرار گرفت. همچنین ارتقای سطح همکاری ها از طریق برگزاری جلسات منظم و تبادل 

اطالعات و نیز لزوم ایجاد استاندارد یکسان در یراق آالت به عنوان یک مرجع، اهم موارد مطرح در این جلسه بود.
بر این اساس محمودیان رییس کمیته سازندگان یراق آالت توزیع ضمن ابراز تشکر، خواستار تشکیل جلسات مشترک شرکت 
اپیل، پژوهشگاه نیرو و کمیته سازندگان یراق آالت توزیع به منظور ایجاد وحدت رویه در استانداردسازی یراق آالت توزیع شد 

تا بدین طریق مسایل و مشکالت مبتالبه در جلسات مشترک سه جانبه مطرح و تصمیمات عملی و اجرایی اتخاذ شود. 
پیرو بیان این مطلب خالصه ای از امکانات، توانمندی ها و سوابق کاری شرکت اپیل توسط قایم مدیر عامل این شرکت ارایه شد 
و پس از آن از واحد های آزمایشگاهی شرکت اپیل و چگونگی انجام آزمونهای مختلف بازدید به عمل آمد که در هر واحد با ارایه 

توضیحاتی توسط مسئولین ذیربط همراه بود.

درکمیته سازندگان یراق آالت توزیع مورد پیگیری قرار گرفت

تکمیل فهرست یراق آالت پرمصرف توسط اعضا 
کمیته یراق آالت توزیع سندیکای صنعت برق ایران بیست و ششم مرداد ماه سال جاری در محل سندیکا تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلســه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا در روز ســه شنبه بیست و هفتم مردادماه در پژوهشگاه نیرو  
و برگزاری کنفرانس بین المللی برق و نمایشــگاه جانبی آن در آبان ماه سال جاری در پژوهشگاه نیرو مورد اطالع رسانی قرار 

گرفت.
همچنین ذیل این گزارش اسامی شرکت های جدیدی که از شرکت توانیر درمورد تامین انواع یراق آالت توزیع گواهی مطابقت 
با اســتاندارد های تولید دریافت کرده اند، قرائت و مقرر شد انتشار این فهرست از طریق شبکه اجتماعی در اختیار اعضای کمیته 
قرارگیرد. عالوه بر این پیگیری انتشار فهرست تامین کنندگان تایید صالحیت شده در زمینه انواع یراق آالت توزیع از شرکت 

توانیردردستورکار کمیته قرار گرفت.
در ادامه ضمن بررســی نتایج بازدید از امکانات و توانمندی های آزمایشــگاهی شرکت اپیل مقرر شد در زمینه تست تجهیزات 

تولیدی مابین شرکت های عضو کمیته و شرکت اپیل همکاری صورت پذیرد.
گفتنی است تکمیل فهرست یراق آالت پرمصرف توسط شرکت های عضو کمیته از دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی در این 
جلسه کمیته یراق آالت توزیع بود که ضمن آن نظر به عدم تکمیل و ارایه این فرم توسط برخی از اعضا )شرکت های بهین تجربه، 
آراد کاوش پی، رهشــاد الکتریک، آلوکاست ایران و یراق آوران پویا( مقرر شد موضوع از طریق دبیر کمیته مورد پیگیری قرار 

گیرد و در جلسه آتی کمیته مطرح شود .
در پایان پیرو مصوبــات قبلی کمیته درمورد مناقصات شــرکت های توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و گلســتان با طرح و 
تصویب پیش نویس نامه های تهیه شده در خصوص پیگیری اخذ پاسخ از شرکت ها توزیع فوق،ارسال این نامه ها در دستور کار 

کمیته قرار گرفت.

در جلسه مشترک سندیکای اصفهان بادانشگاهیان هدف گذاری شد

تبدیل اصفهان به قطب قدرت صنعت برق 
دومین نشست مشترک سندیکای صنعت برق اصفهان،انجمن اصنا و دانشکده های برق دانشگاه های اصفهان نوزدهم شهریورماه 

سال جاری به میزبانی نیروگاه شهید محمد منتظری با شعار تعهد محوری و احترام به زمانبرگزار شد.
طی این نشســت مهندس افتخاری مدیرعامل نیروگاه و رییس هیات مدیره اصنا ضمن خوش آمدگویی گزارشــی از وضعیت 

نیروگاه و شرکت پرشیان فوالد مالک نیروگاه ارائه کرد.
وی ضمن اشــاره به پذیرش پروژه های تحصیالت تکمیلی مرتبط توسط این نیروگاه، افزایش راندمان این نیروگاه در آینده ای 
نزدیــک را از 35 درصد تا 52 الی 60 درصدرا با پیشــرفته ترین تکنولوژی  های موجود در دنیا نویــد داد. )هزینه این افزایش 
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راندمان از طریق سوخت صرفه جویی شده و با استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید تامین خواهد شد(
همچنین ایشان از راه اندازی بخش R&D شرکت پرشیان فوالد در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خبر داد.

مهندس افتخاری بزرگترین چالش نیروگاه شهید محمد منتظری و صنعت برق را کمبود نقدینگی ناشی از سنگینی بار یارانه  ها بر 
این صنعت برشمرد و اعالم داشت: این نیروگاه همکنون بالغ بر 450 میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است.

در ادامه مهندس مهدی مسائلی دبیر سندیکای برق اصفهان با ارائه گزارشی از نشست اول که پانزدهم مرداد ماه سال جاری برگزار 
شــده بود مواردی همگرایی ا هالی صنعت و دانشگاهیان برق استان، ایجاد اتاق فکری برای صنعت برق استان با حضور صنعت 
و دانشگاه)تلفیق تئوری و عمل( و تبادل اطالعات و نقطه نظرات صنعت با دانشگاه به منظور علمی تر شدن صنعت و عملی تر 

شدن دانشگاه ها را به عنوان اهداف این نشست خاطر نشان ساخت.
وی دیگر اهداف این نشست را ایجاد قطب قدرت استان اصفهان و  تالش دانشگاه  ها برای تحویل دانش آموختگان پرشورتر، 
متعهدتر با آشنایی عملی از صنعت در مقاطع گوناگون برشــمرد و در همین راستا خواستار تقویت ارتباط برد-برد صنعت برق 
اصفهان با دانشگاه ها و به عکس در زمینه آموزش و پژوهش در خالل این نشست شد و رابطه صنعت برق و دانشگاه با تاکید بر 

انرژی خورشیدی با رویکرد حفاظت از محیط زیست در استان را در موارد هدف گذاری این نشست گنجاند.
در ادامه این نشست دکتر گریمی رییس دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر با تشکر از نیروگاه شهید منتظری و سندیکای 
برق سه طرح را جهت شروع فعالیتی برد-برد ارائه کرد که از آن جمله مواردی چون ساخت سنسور شفافیت دود برای نیروگاه ها، 
ساخت آناالیزر گاز و نیز ساخت موتور های LBDC برای استفاده در کولر های آبی با قابلیت کاهش 30 درصدی مصرف برق 

خانگی معرفی شد.
وی همچنین از تاسیس شرکت دانش بنیان نیرو آذرخش هوشــمند از طریق دانشگاه مالک اشتر به منظور حمایت از طرح  های 

پژوهشی خبر داد.
دکتر تابش معاون پژوهشی دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان دیگر سخنران این نشست بود که در زمینه برق خورشیدی و 

اقدامات انجام شده توسط این دانشکده خبر داد.
مهندس مســائلی پس از اســتماع صحبت  های حاضرین در جلسه، ضمن ارایه پیشنهاد های ســندیکا خواستار مشارکت بیشتر 

حاضرین در جلسه به منظور تداوم این جلسات و حضور پرشور و هدفمند در کمیته انرژی اتاق بازرگانی شد.
وی اهم پیشنهاد های سندیکا را در مواردی چون ایجاد قطب قدرت صنعت برق اصفهان وتدوین و نهادینه کردن استاندارد های 
برق خورشیدی با همکاری اداره استانداردعرضه داشــت و به پایش کاهش تلفات فنی برق و ارائه راهکار ها با همکاری شرکت 
برق منطقه ای و شرکت  های توزیع و نیز تدوین و نهادینه ساختن استاندارد های المپ  های LED با همکاری اداره استاندارد در 
زمره این پیشــنهاد ها اشاره کرد.بررسی و پایش دستورالعمل  های بهبود مصرف انرژی برق در استان و یا تدوین آنها نیز از دیگر 

موارد پیشنهادی از سوی دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان بود.

بر  همین اســاس مهندس افتخاری طرح  های اقتصادی و بهره ور خورشــیدی و LED را  در صورت وجود گزارش  های توجیهی 
مناسب و مورد پذیرش پرشیان فوالد،قابل حمایت مالی اعالم کرد.

طی این جلسه دبیر ســندیکای برق اصفهان به معرفی کتاب آموزش و تربیت در ژاپن و آمریکانوشته آزوما هیروشی به ترجمه 
معصومه سادات حسینی اقدام کرد و در حالی بر لزوم و اهمیت پرورش و تربیت توام با آموزش دانش آموزان و دانشجویان تاکید 

داشت که جامعه ایران را نیازمند افراد متعهد تر و عمل گراتر دانست.

در نشست بانک رفاه با دبیر شعبه اصفهان عنوان شد

اعالم آمادگی بانک رفاه برای ارایه خدمات به اعضای سندیکا
پیرو سلسله مراودات شعبه اصفهان با بانک های ارایه دهنده خدمات به صاحبان صنایع و طی نشست برگزار شده فی مابین مدیر 
کل امور شعب سرپرستی بانک رفاه کارگران استان اصفهان و مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان در نوزدهم مرداد 

ماه سال جاری، به معرفی خدمات و تسهیالت ارایه شده توسط این بانک پرداخته شد.
در این نشســت عنوان شد بانک رفاه به عنوان یکی از بانک های تجاری شناخته شــده، با  بیش از 5 دهه تجربه خدمات بانکی و 
بهره مندی از ســرمایه انسانی تحصیل کرده، همواره در تالش  بوده است تا استفاده  از تجارب و تخصص کارکنان خود، از طریق 
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ارایه مطلوب انواع خدمات بانکی، اعتماد عموم اقشار جامعه را تامین کند. 
بر همین اساس ضمن تاکید بر ارایه خدمات ارزشمندی توسط این بانک به صادرکنندگان در بخش صادرات غیر نفتی و تولیدات 
صنعتی و کشــاورزی، امکان ارائه ضمانتنامه های ریالی با نرخی بهتر از ســایر بانک ها، تصریح شد از پذیرش مشتریان حقیقی 
و حقوقی بانک رفاه به عنوان ضامن به جهت تســهیل در انجام امور مشــتریان از مشتریان سایر بانک ها که نزد سیستم بانکی از 

شرایط مطلوبی برخوردار باشند نیز استقبال می شود.
همچنین  امکان صدور ضمانتنامه گمرکی توسط بانک رفاه صرفا با ارائه مجوزات فعالیت معتبر از سوی ضمانت خواه و پس از 
تطبیق مدارک و مستندات مربوط به واردات )ازجمله پروفرما ،قبض انبار، اسناد حمل و ....( حداکثر تا  میزان حقوق و عوارض 

مربوطه و اعالمی از سوی گمرک  مطابق جدول ذیل مطرح شد.

نوع ضمانتنامهردیف
حداقل سپرده 

نقدی

نرخ کارمزد 
درمقابل تضمین 

سفته تا مبلغ 
100.000.000

نرخ کارمزد 
درمقابل تضمین 
سفته مازاد مبلغ 
100.000.000

نرخ کارمزد 
درمقابل تضمین 

غیر منقول تامبلغ  
100.000.000

نرخ کارمزد 
درمقابل غیر 

منقول مازاد مبلغ  
100.000.000

1
شرکت در مناقصه 

/ مزایده
%21.751.751.51.5

2
سایر 

ضمانتنامه های 
پیمانکاری

%102.2521.251

3
ضمانتنامه  

گمرکی
%202.2521.251

بنا به گفته مدیر کل امور شــعب بانک رفاه یکی از مزایای صاحب حساب شدن در بانک رفاه کارگران را امکان واریز سریع حق 
بیمه از طریق سیستم  های معین و دستگاه  های pos این بانک به حساب تامین اجتماعی توصیف کرد

در خالل این نشست ضمن اهدای پرچم  سندیکا و چند نسخه از نشریه ستبران از سوی دبیر شعبه اصفهان، اداره امور شعب بانک 
رفاه کارگران استان اصفهان آمادگی خود برای همکاری با اعضای سندیکای صنعت برق را اعالم داشت.

برگزاری انتخابات دوره دوم هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکا

مجمع عمومی و انتخابات دوره دوم هیات مدیره شــعبه اصفهان سندیکا یکشنبه بیست وششــم  مهر با حضور 20 نفر از اعضا  و 
نمایندگان سندیکای برق ایران و اتاق بازرگانی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 

در آغاز این جلســه محمد کتابچی، قائم مقام دبیر سندیکای صنعت برق ایران گزارشــی از سندیکا و شعب آن ارائه داد و  سپس 
مهدی مسائلی، دبیر شــعبه اصفهان گزارش عملکرد و احمدرضا صافی اصفهانی، خزانه دار شعبه گزارش مالی  سندیکای صنعت 
برق را ارائه کردند. پس از اســتماع گزارش های دبیر و خزانه دار شعبه گزارشــات مالی و عملکرد سندیکا  توسط توسط اعضای 

مجمع تصویب شد. 
این مجمع به ریاست مجید همتی و مهندس صادقی ناظر اول و مهندس بصراوی ناظر دوم برگزار شد و کاندیداهای  عضویت در 
دوره دوم هیأت مدیره ســندیکای اصفهان و همچنین کاندیداهای بازرسی ســندیکا به حضار معرفی شدند و  رأی گیری صورت 

گرفت.   
پس از انجام انتخابات و شــمارش آرا مهدی مســائلی با 18 رای، صفر نوراهلل با 16 رای، احمدرضا صافی با 15 رأی،  عباسعلی 
کثیری با 14 رأی و حمید فاضلی با 11 رای به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و بهروز جاللی و اکبر منتظرین  هریک با 4 رأی 
به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شــدند. همچنین تقی عمادی با 12 رای به عنــوان بازرس  اصلی و محمدطاهر 

اخبار سندیکا



107

کاظمی به عنوان بازرس علی البدل سندیکای اصفهان انتخاب شدند.  
در بخش پایانی این مراسم نیز روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شعبه اصفهان سندیکا انتخاب شد. 

مالقات رییس شعبه خراسان با هیات تخصصی برق کشور هندوستان
رییس شعبه خراسان سندیکای صنعت برق روز شنبه بیست و هشتم شهریور ماه سال جاری  با 14 شرکت تخصصی صنعت برق 
از ایاالت کارناتاکای کشــور هندوستان و فعالین اقتصادی برق اســتان در محل اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن خراسان رضوی 

دیدار کرد.
مهندس شادمان در این نشست که به منظور آشــنایی فعالین اقتصادی دو کشور با یکدیگر و ایجاد برقراری ارتباط دو جانبه در 
راســتای گسترش و توسعه روابط اقتصادی با هماهنگی اتاق بازرگانی مشــهد صورت پذیرفت، نکاتی را از قابلیت  هایی که در 

حوزه صنعت برق ایران و به ویژه در این استان وجود دارد بیان داشت.
بر این اساس در این جلسه مقرر شد حضار از غرفه های تخصصی و توانمندی  های دو کشور در نمایشگاه بین المللی مشهد بازدید 

و اظ هار امیدواری شد از طرق مختلف روابط اقتصادی دو کشور گسترش یابد.

در نمایشگاه مشهد صورت گرفت 

انتخاب غرفه سندیکای صنعت برق ایران به عنوان غرفه نمونه اطالع رسانی 
غرفه ســندیکای صنعت برق ایران در دهمین نمایشــگاه بین المللی بــرق الکترونیک، تجهیزات وصنایع وابســته که به تاریخ 
بیست وششــم لغایت بیســت ونهم  شهریور ماه ســال جاری در مشهد برگزار شــد، مقام اول در زمینه اطالع رســانی را به خود 

اختصاص داد. 
با توجه به ارزیابی های انجام شده غرفه سندیکای صنعت برق ایران در بین تعداد کثیری از غرفه های شرکت کننده، به عنوان غرفه 

نمونه در زمینه اطالع رسانی برگزیده شد.

مزرعه بادی، دشت طال!

گارکاه آموزشی انرژی های نو و تحلیل مزرعه باد
در حاشــیه هجدهمین کنفرانس دانشجویی مهندســی برق ایران که آبان ماه سال جاری در مشــهد برگزار خواهد شد، کارگاهی 
آموزشــی با عنوان انرژی  های نو برگزار خواهد شد که در بخشی از آن مزارع بادی و تحلیل آن به کمک نرم افزار دیجسایلنت به 

همت شرکت برق منطقه ای خراسان به صورت موشکافانه ای صورت خواهد گرفت.
دکتر مهدی علومی مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق در ارتباط با این کارگاه آموزشی اعالم داشت که 
در این کارگاه توانایی  های نرم افزار دیجسایلنت در راه اندازی یک مزرعه بادی 100 مگاواتی و اتصال آن به شبکه و نیز بررسی 

پایداری گذرا بررسی خواهد شد.
 در این کارگاه، دکتر مصطفی عیدیانی نیز به معرفی مزرعه بادی خواف و ارزیابی اثرات  اضافه شــدن 500 مگاوات به شــبکه 
خراســان از نقطه نظر قابلیت اطمینان و پایداری گذرا خواهد پرداخت. این کارگاه که مقرر اســت بیســت و ششم آبان ماه سال 
جاری برگزار شود، می تواند برای متخصصین شرکت های برق، شرکت  های توزیع، شرکت  های مشاور و پیمانکاران و همچنین 
دانشــجویان دوره کارشناســی و تحصیالت تکمیلی مفید باشــد. عالقمندان برای شــرکت در این کارگاه و نشست تخصصی 

می توانند با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل کنند.
گفتنی است ارایه این دوره آموزشی با توجه به هدف  گذاری نصب پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در وزارت نیرو بر اساس 
اهداف قانون برنامه پنجم توسعه و سهم ٤٥٠٠ مگاواتی آن برای توسعه نیروگا ه  های بادی صورت می پذیرد که بر این اساس در 
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نظر دارد در طی پنج ســال آینده ظرفیتی قریب به چ هارهزار مگاوات برای توســعه بازار بخش خصوصی در این حوزه به وجود 
آورد.

همچنین الزم به ذکر اســت  هر چند با توســعه نگرش  های زیســت محیطی و راهبرد های صرفه جویانه در بهره برداری از منابع 
انرژی  های تجدیدناپذیر، استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشور های ج هان رو به فزونی 
گذاشته است، اما نیروگاه  های بادی به سرمایه  اولیه  باالیی نیاز دارند و تامین سرمایه اولیه در این طرح  ها ازمشکالت اجرایی آنها 
است. بنابر این اگرچه انرژی حاصل از باد در صورت صرفه استحصال، کامال حائز ارزش است، اما همچنان نمی توان از مسائل 
فنی این فرایند چشم فرو بســت و اقداماتی چون برگزاری این کارگاه خواهد توانست موجبات بر طرف شدن این مسائل فنی را 

فراهم آورد.
همچنین سیاســت کالن کشور در چشم انداز برنامه  های آتی در افزایش نقش بخش  های غیر دولتی استوار شده است که از جمله 
فواید و مزایای آن کاســتن از حجم و فعالیت  های تصدی گری دولت اســت. با فعال شــدن بخش خصوصــی در عرصه احداث 
نیروگاه  های بادی که جذابیت  هــای فراوانی برای بخش خصوصی دارد، توان مالی، فنی و مدیریتی کشــور افزایش می یابد و با 
شــروع پروژه  ها و فعالیت  های جدید عمال بخش خصوصی به کمک بخش دولتی آمده و کل کشور از این مشارکت سود خواهد 

برد.

رفع مشکالت قراردادهای متوقف روی میز کارگروه سندیکا  و توانیر
کارگروه مشــترک ســندیکا و حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو بیست و سوم شــهریور ماه سال جاری 
در حالی با حضور نمایندگان ســندیکا و نماینده شــرکت توانیر تشکیل جلسه داد که لزوم تجدید بررســی در فراخوان مناقصه 
312 پســت PFبرق تهران و اثرات بعضا نامطلوب چنین مناقصاتی بر کسب و کار بخش خصوصی صنعت برق ایران از جمله 

محورهای جلسه بود.
نماینــدگان طرفیندر این نشســت ضمن پیگیری قرار داد تیپ و بخشــنامه ارزی بر لزوم ابالغ بخشــنامه اصالح شــده بدون 
محدودیت زمانی در انقضای آن و نیز ضرورت تقویت اراده در مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی به منظور رفع مشکالت 

قراردادهای متوقف تاکید شد. 
 عالوه بر این نمایندگان ســندیکا در این جلســه خواســتارتعیین تکلیف عاجــل قراردادهای متوقف مربوط بــه قبل از تاریخ 
1391/5/1 و لزوم عفو عمومی به دلیل خروج این گونه قراردادها از اولویت کاری شدند و راجع به بروز مجدد نوسانات ارزی و 

احتمال رخداد وقایع سال 1391 برای قراردادهای فعلی هشدار دادند.
در ادامه این جلســه ضمن اشاره حاضرین به رکود مزمن حاکم بر صنعت برق عنوان شد این صنعت نیازمند تزریق نشاط توسط 
توانیر و وزارت نیرو اســت. همچنین اعالم مشــکالت شرکت های توزیع و برخوردهای بعضا ســلیقه ای آنان در نگارش متن 
قراردادها از دیگر موضوعات مطرح شــده در این نشست بود که به دنبال آن ضرورت اصالح شرایط عمومی پیمان EPCمورد 
بررسی و تاکید قرار گرفت و بر لزوم درج قیمت کنترل پروژه و HSE در قراردادها، تغییر در پارادایم مسائل مالی پروژه ها و نیز  

افزایش میزان پیش پرداخت ضمن تاکید مجدد بر تحقق 25درصد فعلی تاکید شد.
گفتنی اســت در خالل این جلسه مروری بر مسائل و مشکالت شرکت های انرژی ســازان تکین، صفا نیرو، فراگستر بیستون، 
فراساز و توس فیوز انجام و در پایان جهت بهبود روند کار توافق شد ضمن برگزاری مستمر جلسات این کارگروه به صورتجلسات 

هر دو هفته یک بار خالصه موارد مطروحه در هر جلسه در جلسه آتی مطرح و برای ارائه سازمانها متبوع امضا شوند.

سندیکای صنعت برق ایران برگزار می کند؛

کارگاه آموزشی شکایات قانون برگزاری مناقصات
دوره آموزشی شکایات قانون برگزاری مناقصات )موضوع ماده 25( پنج شنبه 21 آبان ماه به همت سندیکای صنعت برق ایران  

و در محل ساختمان سندیکا برگزار می شود.
اهم مباحث این دوره آموزشی 8 ساعته شــامل انواع مناقصه و وجوه تمایز، اسباب و علل شکایات، فرآیندهای مناقصه و طرح 
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شکوائیه، مراجع صالح به رسیدگی، فرآیند رسیدگی به شکایت، انواع رأی و ضمانت های اجرایی و بررسی رویه اداری و قضایی 
است. 

گفتنی است مدرس این دوره، مهندس حمید حسین زاده است که عالوه بر عضویت در هیأت رییسه کمیته های پیمانکاران خطوط 
انتقال نیرو و مشاور حقوقی و قراردادی شرکت های پیمانکار نیز هست.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام و شرکت در دوره به بخش آموزش وبسایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir مراجعه کرده 
و پس از تکمیل فرم ثبت نام، آنرا به واحد آموزش سندیکا ارسال کنند. 

در مراسم روز ملی صادرات صورت گرفت؛

انتخاب و تقدیر از چهار عضو سندیکا به عنوان صادرکنندگان نمونه کشور در سال 94
در مراســمی که دیروز 28 مهرماه به مناسبت روز ملی صادرات در سالن اجالس سران برگزار شد، از چهار شرکت عضو  سندیکا 

به عنوان صادرکننده نمونه تقدیر شد. 
در این مراسم که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت  و 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد، عالوه بر رونمایی از سردیس وزیر امور خارجه به پاس تقدیر از  مجاهدت های 
وی و همکارانش، از 5 صادرکننده به عنوان صادرکنندگان ممتازی که در گروه خود باالترین نمره را کسب  کرده اند و همچنین 45 

صادرکننده نمونه تقدیر به عمل آمد.  
شــرکت های کیسون، کابل ابهر، گل نور و صانیر، چهار شرکت عضو ســندیکای صنعت برق ایران هستند که در مراسم روز  ملی 
صادرات به عنوان صادرکنندگان نمونه مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین شــرکت های فراب و مازی نور نیز ازجمله  شرکت های 

فعال حوزه صنعت برق هستند که در مراسم روز ملی صادرات به عنوان صادرکننده نمونه مورد تقدیر قرار  گرفتند. 
سندیکای صنعت برق ایران این موفقیت بزرگ را به شرکت های کیسون، کابل ابهر، گل نور، صانیر و همچنین شرکت های  فراب 

و مازی نور تبریک و تهنیت گفته و برای این شرکت ها آرزوی توفیق روزافزون دارد.  
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رونمایی از نــرم افزار بومی مدیریت داده لوازم اندازه گیری هوشــمند 
تولید شرکت پادرعد

عملیــات اجرایی طرح فهام )فرا ســامانه هوشــمند اندازه گیــری و مدیریت انرژی ( 
صبح شنبه چهاردهم شهریور ماه ســال جاری با حضور جمعی از مقامات وزارت نیرو 
، شــرکت توانیر و شــرکت های توزیع  و برق منطقه ای در حالی آغاز شــد که در طی 
آن برای اولین بار در کشــور نرم افزار قرائت و مدیریــت انرژی گروه صنعتی پادرعد 

موسوم به LiveEEM به نمایش درآمد.
آییــن آغاز به کار طرح فهــام در این  روز میزبان مهندس ســتار محمودی قائم مقام و 

مهندس هوشــنگ فالحتیان معاون وزارت نیرو در امور برق و انرژی ، مهندس آرش 
کردی مدیر عامل شرکت توانیر ، آقای مهندس خوش خلق معاون هماهنگی، همچنین 
جمعی از  مقامات شــرکت های توزیع و برق هــای منطقه ای در کنار مدیران ســابا و 

مهندس حسین سجادی مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران بود.
گفتنی اســت نرم افزار  LiveEEMبر اساس الزامات طرح فهام و با تکیه صد درصدی 
بر تــوان متخصصین داخلــی و حمایت ها و رهنمود های مدیران وزارت نیرو توســعه 
یافته اســت.  این نرم افزار به جهت رفع یکی از دغدغه های اساسی طرح فهام مبنی بر 
فراهم آوردن شــرایط قابلیت همکاری بین کنتور های متفــاوت و با برند های مختلف 
دارای ویژگی های حایز  اهمیتی اســت که در این مراســم مورد توجــه بازدیدکنندگان 

قرار گرفت.
عالوه بر این قابلیت تطابق با استانداردهای ارتباطی مورد نظر سازمان های ذیربط در 
زمانی کوتاه ودر الیه های مختلف شبکه برای اتصال به سیستم سایر شرکت های فعال 
در این حوزه از ویژگی های بارز این نرم افزار اســت که به صورت online تســت و 

راستی آزمایی شد.

گروه صنعتی پاد رعدیکی از شــرکت های عضو سندیکای صنعت برق ایران است که با 
بیش از چهل سال حضور مستمر  در صنعت برق کشور  در حوزه طراحی و تولید انواع 
کلید های فشار ضعیف و وســایل حفاظتی همچنین انواع كلیدهای مینیاتوری، جریان 
نشتی، دستگاه های اندازه گیری هوشمند، پست های pad mounted  ونیز شیرهای 

ترموستاتیک رادیاتور و سایر سیستم های کنترل گرمایشی فعالیت دارد.
این شرکت پس ازچهار ســال فعالیت تحت لیسانس شــرکتF&G  در سال 1378 
موفق شــد قرارداد مشارکت )Joint Venture(را با کمپانی  F&G اتریش منعقد و 
به عنوان شــریک این شرکت و با نام شرکت  F&G ایران اقدام به تاسیس کارخانه ای 
در منطقه آزاد چابهار نمود و هم اکنون در چهار کارخانه در اقصی نقاط کشــور مشغول 

به فعالیت می باشد. 
الزم به ذکر اســت دریافت عناوینی همچون شــرکت برتردر نخستین جشنواره تامین 
کننــدگان تجهیــزات و خدمات آب، برق و آبفــا و واحد نمونه تولیدی درســطح ملی 
درسال1384 ، و اخذ واحد نمونه اســتانی طی سال های متوالی از موسسه تحقیقات و 

صنعتی استاندارد ایران دیگر افتخارات این شرکت است.

دستگاه کشش کابل اطلس افروز به بهره برداری رسید
بهره برداری از دســتگاه کشش کابل که توسط شــرکت اطلس افروز شرق به مدیریت 
مهندس احمدرضا صفار و با همکاری شــرکت زیرمجموعه آنـ  شــرکت اطلس سازه 

همــگامـ  اختراع شــده اســت، 
اجرایی شد. 

از موارد شایان ذکر این دستگاه 
می تــوان به قابلیــت رگالژ آن 
اشاره کرد که توسط آن می توان 
تمامــی کابل های فــوق توزیع 
 KV230 تــا   63  KV از   را 
دیگــر  از  کــرد.  کابل کشــی 
مزایای ایــن دســتگاه، قابلیت 
هدایت کنندگی توسط آن است؛ 
چراکه هنگام اســتفاده از وینچ 
می بایســت انواع رولینگ های 
زوایــا را بــه کار بــرد و فیکس 
کــردن این تجهیــزات، نیازمند 
صرف زمان و هزینه های گزاف 

است.  
به عالوه باتوجه به اینکه در این دســتگاه از موتور سه فاز استفاده شده، امکان کشش در 
دو جهت به ســهولت وجود دارد و وجود غلطک های جانبی باعث هدایت کابل شــده و 

کابل را از هرگونه آسیب رسانی محفوظ می دارد.
وزن نسبتًا کم دستگاه که به راحتی توســط دو نفر جابجا می شود، عدم آسیب رسانی به 
کابل به دلیل طراحی ویژه و امکان فیکس کردن دســتگاه به زمین و دیواره های تونل از 

دیگر مزایای آن است.
البته این دستگاه محدودیت هایی هم دارد. از جمله اینکه نیاز به برق سه فاز دارد و ضمنًا 
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در این گزارش آمده است که این خط توسط پیمانکاران ایرانی احداث خواهد شد.

ایــن توافــق برقــی شــبکه یکپارچــه بــرق منطقــه قفقــاز با حضــور کشــورهای 

ایران،ارمنستان،گرجستان و روسیه را فراهم خواهد کرد.
گفتنی اســت خط انتقالی مزبور پس از خروج از مرز ایران وارد پســت نوراوان شده 
و سر انجام بهپســت 400/200 کیلوولت دتماشن در ارمنســتان منتهی می شود. بر 
این اســاس مقرر اســت در آینده این خط از طریق دو خط 400 کیلو ولت به پســت 
500/400/220 کیلوولــت  بک تو بک آیروم ارمنســتان وصل شــده و به شــبکه 

سراسری گرجستان متصل شود.
از سوی دیگر شــبکه انتقال برق ایران و ارمنستان یک خط راهبردی است و با تکمیل 
این شــبکه و تکمیل زیرســاخت ها، امکان انتقال انرژی در آینده از همسایگان شمالی 

ایران به کشورهای جنوب خلیج فارس فراهم می شود.

ارتقای 21 پله ای صانیر در جمع پیمانکاران بین المللی
شــرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران )صانیر(، در رتبه بندی 
ENR)Engineering News Re-  اخیر پیمانکاران بین المللی که در نشریه معتبر
cord( به چاپ می رسد، موفق به ارتقای رتبه خود از 191 در سال 2013 و 197 در 

سال 2014به رتبه جهانی 176 در  سال 2015 میالی شده است.
 شایان ذکر است از جمهوری اسالمی ایران تنها 2 شرکت در  طی سه سال اخیر در این 

رتبه بندی جای گرفته اند.
شرکت صانیر، از اعضای نامدار ســنتدیکای صنعت برق ایران است که صرفا در بازار 
خــارج از ایران حضــور دارد و به عنوان یکی از پیشــروان صــادرات خدمات فنی و 
مهندسی با بهره گیری از 21 سهام دار شــامل تولید کنندگان، پیمانکاران و شرکت های 
معتبر مهندسی مشاور طی 20 ســال تجربه در مدیریت صادرات حضور داشته است. 
این شــرکت  که فعالیت خود را در زیربخش های انرژی به صورت  EPCو EPCFدر 
حوزه های برق، آب و فاضالب و نیز نفت و گاز صورت می دهد تاکنون در گســتره ای 
از قاره آســیا تا آمریکای مرکزی بیش از 190 پروژه در کشــورهای مختلف به انجام 

رسانده است.
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 600 kg باتوجه به اینکه حداکثر نیرویی که هر دستگاه می تواند تحمل کند و بکشد
است، بایستی به فراخور نوع پروژه و سایز کابل تعداد دستگاه ها کم یا زیاد شود. 

یکی از وجوه تمایز این دستگاه با وینچ، امکان کابل کشی زیرزمینیـ  تونلی و کانالی 
ـ کابل های فشار قوی است و یکی دیگر از وجوه تمایز آن که از انگیزه های طراحی 
و ســاخت آن هم بوده اســت، امکان کابل کشــی در تونل ها و کانال های زیرزمینی 

درون شهریـ  ارتباط بین پست های برقـ  است. 
گفتنی اســت انگیزه طراحی دستگاه کشــش کابل، پس از بررســی های متعدد در 
اجرای پــروژه عملیات کابل کشــی 132 کیلوولت ارتباطی پســت های ســپاد و 
بوعلی در مشــهد مقدس ایجاد شــد. پس از رویت زوایای مختلف عرض و طول 
کانال، برای شــرکت اطلس افروز شرق محرز شــد به دلیل محدودیت های موجود 
در پیچ و خم هــای متعدد در طول کانال و نیز لوله های معارض فاضالب و گاز و ...، 
کابل کشی توسط دستگاه وینچ بســیار مشکل بود، ضمن اینکه عمق تونل که تا 11 
متر از ســطح زمین پایین تر است، عماًل اســتفاده از وینچ را غیرممکن می کرد. لذا 
گروه بر آن شد تا دســتگاهی با قابلیت های ویژه و منحصر به فرد جهت انجام پروژه 
طراحی کند که این کار موفقیت آمیز بود و دســتگاه جدید اختراع شــده و در ســال 

1390 به ثبت رسید. 

انتخاب پالتین ایران به عنوان کارفرمای نمونه استان قزوین 
شــرکت پالتین ایران )باتری نیل( توسط سازمان تامین اجتماعی استان قزوین به 

عنوان کارفرمای نمونه این استان در سال 94 انتخاب شد.
بر همین اســاس مهندس شهاب زنوزی، مدیر عامل شــرکت پالتین ایران به پاس 
تدابیر ارزشــمند در هدایت و پشتیبانی از مجموعه تحت مدیریت خود در پنجمین 

همایش تکریم کارفرمای نمونه استان قزوین مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران با سی و پنج ساله فعالیت 
خود در ســاخت قطعات برقی خودرو، قطعات فنی و مهندســی و انواع باتری های 
صنعتی نیل)2 ولت، 12 ولت و نیکل کادمیوم( از جمله فن ساالران برتر این حوزه 
محسوب می شــود که طی این سال ها از طریق متنوع ســازی محصوالت از جمله 
پرس و ماشــین های پرچ رومیزی، انواع پولی و ســایر قطعات خودرو در خدمت 

جامعه صنعتی ایزان بوده است. 

انعقاد قراداد خط سوم انتقال بین ایران و ارمنستان توسط صانیر
 به نقل از روابط عمومی شــرکت صانیر قرارداد خط ســوم انتقال برق بین ایران و 
ارمنستان چهارشنبه بیست و یکم مرداد ماهسال جاری توسط آقایان بهمن صالحی 
مدیرعامل شــرکت صانیر وآرام آنانیان مدیر عامل شرکت HVEN ارمنستان در 

محل شرکت صانیر به امضا رسید.
این قرارداد شــامل یک خط 400کیلو ولت دو مداره به طول 275 کیلومتر و یک 
پست برق20 /400/220  کیلوولت DCSبه ارزش107/9میلیون یورو است.

با احداث این خط ظرفیت تبادل برق بین ایران و ارمنستان از300 مگاوات به یک 
هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.
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اخبار  رشکت های عضو

1.  شرکت مهندسی ماهان رهاورد   
به مدیریت: سرکار خانم شهناز شهباز

زمینه فعالیت: اتوماسیون صنعتی و نیروگاهی  
تلفن: 22222984/  نمابر: 22262661   

2. شرکت پرتوکار تهران
به مدیریت: جناب آقای عبدالواحد خورا

زمینه فعالیت: تولید انواع تابلو برق و تأمین تجهیزات برقی  
تلفن: 66344315/ نمابر: 66344465 

خیر مقدم به اعضای جدید

به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در ماه گذشته 14 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.


