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سرمقاله

کالف س ــردرگم قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق ،ا گ ــر چ ــه
در ظاه ــر تنه ــا بخ ــش خصوص ــی را ب ــه عن ــوان مج ــری
پ ــروژه ه ــا متض ــرر م ــی کن ــد ام ــا واقعی ــت ای ــن اس ــت
ک ــه وزارت نی ــرو بیش ــترین هزین ــه را ب ــرای قرارداده ــای
یکســـویه و ســـلیقه ای شـــرکت هـــای تابعـــه اش
پرداخ ــت م ــی کن ــد.
موضـــوع نبـــود قـــرارداد تیـــپ در صنعـــت بـــرق
پیامدهــای ناگــوار بســیاری داشــته اســت .بــا نگاهــی
ب ــه گذش ــته درمییابی ــم ک ــه اولی ــن گام ایج ــاد بح ــران
در حـــوزه ســـاخت و پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق بـــا
همی ــن قرارداده ــای نامتع ــارف برداش ــته ش ــد .یک ــی
از ابزارهـــای وزارت نیـــرو بـــرای مواجهـــه بـــا کســـری
بودج ــه ،تعوی ــق در پرداخ ــت مطالب ــات ش ــرکتهای
س ــازنده و پیمان ــکار ب ــوده ،تنه ــا ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه
نح ــوه ن ــگارش قرارداده ــا دس ــت آنه ــا را ب ــرای ای ــن کار
ب ــاز گذاش ــته ب ــود .وقت ــی ب ــر اس ــاس ق ــرارداد ش ــرکت
کارفرمـــا ملـــزم بـــه پرداخـــت خســـارت دیرکـــرد نبـــود
بـــه راحتـــی مـــی توانســـت تســـویه مطالبـــات بخـــش
خصوص ــی را ب ــه تعوی ــق بیان ــدازد .همی ــن ام ــر می ــزان
مطالبـــات ایـــن بخـــش فقـــط در حـــوزه ســـاخت
تجهی ــزات و پیمان ــکاری را در پای ــان دول ــت ده ــم ب ــه
م ــرز  6ه ــزار میلی ــارد توم ــان رس ــاند.
دومی ــن ضرب ــه مهل ــک از قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق
در طـــول ســـال هـــای  90و  91بـــه بخـــش خصوصـــی
صنعــت بــرق وارد شــد ،وقتــی کــه قیمــت ارز دو برابــر
ش ــد و ش ــرکت های ــی ک ــه تح ــت فش ــار تحری ــم ه ــای
ظالمان ــه بی ــن الملل ــی ،ب ــه س ــختی ب ــه فعالی ــت خ ــود
ادامـــه مـــی دادنـــد ،ناگزیـــر شـــدند بـــرا جلوگیـــری از
ضبــط ضمانــت نامــه و فســخ قراردادهایشــان بخــش
باقیمانــده پــروژه هایشــان را بــا زیــان انجــام دهنــد .در
ای ــن می ــان ش ــرکت ه ــای ناموف ــق در اخ ــذ تس ــهیالت
گــران قیمــت بانکــی ،بــه ایــن دلیــل کــه بــا وجــود نــرخ
ه ــای جدی ــد ق ــادر ب ــه اج ــرای پ ــروژه هایش ــان نبودن ــد،
بزرگتریـــن قربانیـــان قراردادهـــای یکســـویه صنعـــت
بــرق بــه شــمار مــی رفتنــد .توقــف قریــب بــه  100پــروژه
در ســـال  91و آزاد نشـــدن ضمانـــت نامـــه شـــرکتها
مهمتریــن پیامدهــای جهــش نــرخ ارز و عــدم پوشــش
خس ــارات ناش ــی از آن در مت ــن قرارداده ــای صنع ــت
ب ــرق ب ــود.
متاســـفانه هنـــوز هـــم پرونـــده قراردادهـــای متوقـــف
ســـال  91بســـته نشـــده و مشـــکالت ناشـــی از آن بـــه
ط ــور کام ــل ح ــل و فص ــل نش ــده ان ــد .علیرغ ــم اینک ــه
م ــوارد مش ــابه ای ــن موض ــوع در صنایع ــی مانن ــد نف ــت
و راه و س ــاختمان ب ــا مش ــارکت بخ ــش خصوص ــی و

وزارتخان ــه ه ــای مرتب ــط ،ح ــل ش ــد ام ــا وزارت نی ــرو
در ای ــن زمین ــه ه ــم ت ــا ضب ــط ضمان ــت نام ــه برخ ــی
از ش ــرکت ه ــا تعل ــل ک ــرد و هزین ــه را ب ــه دوش بخ ــش
خصوصـــی گذاشـــت.
در طـــول تمـــام ایـــن ســـال هـــا و در یـــک فرآینـــد
فرسایشـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تـــاش
کـــرد بـــا مشـــارکت بدنـــه کارشناســـی وزارت نیـــرو و
توانیـــر قـــرارداد تیپـــی عادالنـــه کـــه منافـــع دو طـــرف
را ب ــه ش ــکلی منصفان ــه در نظ ــر م ــی گی ــرد ،تدوی ــن
کنــد .ایــن فرآینــد پــس از  6ســال ســرانجام بــه نتیجــه
رس ــید .ق ــرارداد تی ــپ پ ــس از رایزن ــی ه ــای گس ــترده
می ــان س ــندیکا و توانی ــر مص ــوب و اب ــاغ ش ــد ،ام ــا در
نهایــت پــس از ابــاغ ،شــرکت هــای تابعــه وزارت نیــرو
از پیـــاده ســـازی آن خـــودداری کردنـــد.
ب ــه ای ــن ترتی ــب مت ــن جدی ــدی ب ــا مش ــارکت مدی ــران
عامـــل شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای تدویـــن و از
ســـوی دوره قبـــل هیـــات مدیـــره شـــرکت توانیـــر بـــا
فوریــت ابــاغ شــد .ایــن قــرارداد تیــپ اگرچــه یــک گام
بــه ســمت شــفافیت و دوری از اعمــال ســلیقه مدیران
شــرکت هــا محســوب مــی شــود ،امــا متاســفانه بــاز هــم
ب ــی توج ــه ب ــه خواس ــته ه ــا و مناف ــع مش ــروع بخ ــش
خصوصـــی مـــدون شـــده اســـت و بـــدون شـــک در
ص ــورت ب ــروز ب ــی ثبات ــی ه ــای اقتص ــادی نظی ــر آنچ ــه
کــه در چنــد مــاه اخیــر جبــران کردیــم ،قــادر بــه جبــران
خســـارات ناشـــی از نوســـانات قیمـــت هـــا نخواهـــد
ب ــود .ای ــن ام ــر م ــی توان ــد ب ــه ایج ــاد م ــوج جدی ــدی از
قراردادهـــای متوقـــف و خیـــل تـــازه ای پـــروژه هـــای
نیم ــه تم ــام زیرس ــاختی و توس ــعه ای صنع ــت ب ــرق
منج ــر ش ــود.
نکت ــه ای ک ــه نبای ــد از نظ ــر دور داش ــت ای ــن اس ــت
ک ــه دول ــت ب ــر اس ــاس م ــاده  24قان ــون بهب ــود مس ــتمر
محیــط کســب و کار موظــف اســت بــه منظــور شــفاف
س ــازی سیاس ــت ه ــا و برنام ــه ای اقتص ــادی و ایج ــاد
ثبـــات و امنیـــت اقتصـــادی و ســـرمایه گـــذاری،
هرگون ــه تغایی ــر سیاس ــت ه ــا ،مق ــررات و روی ــه ه ــای
اقتص ــادی را پی ــش از اج ــرا ب ــه اط ــاع عم ــوم برس ــاند
و البت ــه ب ــر مبن ــای م ــاده  2همی ــن قان ــون ،اص ــاح و
تدوی ــن مق ــررات و آیی ــن نام ــه ه ــای مرتب ــط ب ــا هم ــه
موضوعــات حــوزه محیــط کســب و کار را بــا اخــذ نظــر
کتب ــی ات ــاق ه ــا و تش ــکل ه ــای ذیرب ــط انج ــام ده ــد.
برآین ــد ای ــن دو م ــاده قانون ــی ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت
ب ــرای ب ــرون رف ــت از ش ــرایط کنون ــی ب ــه ج ــای ف ــرار رو
ب ــه جل ــو و ش ــانه خال ــی ک ــردن از مس ــئولیت های ــش
بـــا ضبـــط ضمانـــت نامـــه و یـــا هـــر اقـــدام قـــراردادی

دیگ ــری ،بای ــد در کن ــار بخ ــش خصوص ــی ب ــه تدوی ــن
راهکاره ــای عملیات ــی بیندیش ــد.
ح ــاال در دوره دش ــواری ک ــه ارز افزایش ــی چن ــد براب ــری
داشـــته و اقتصـــاد ایـــران هنـــوز بالتکلیـــف و در
ش ــیب تن ــد س ــقوط اس ــت ،صنع ــت ب ــرق ب ــا بح ــران
ه ــای ت ــازه ای دس ــت ب ــه گریب ــان اس ــت .ا گ ــر چ ــه ب ــا
پیگی ــری ه ــای س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران و ب ــا
دســـتور مســـتقیم معـــاون وزیـــر نیـــرو و مدیـــر عامـــل
ش ــرکت توانی ــر ،ب ــه دلی ــل ش ــرایط ف ــوق الع ــاده حا ک ــم
ب ــر صنع ــت ،ب ــرای پ ــروژه ه ــای وزارت نی ــرو تنفس ــی
ســه ماهــه اعــام شــده و کارفرمایــان از هــر گونــه اقــدام
ق ــراردادی اع ــم از اخط ــار ،فس ــخ و ضب ــط ضمان ــت
نام ــه من ــع ش ــده ان ــد و ت ــاش س ــندیکا ب ــرای تمدی ــد
ایـــن دوره تنفـــس همچنـــان ادامـــه دارد ،امـــا بایـــد
بپذیری ــم ک ــه ش ــرکت ه ــای فع ــال ای ــن صنع ــت ب ــرای
س ــرپا مان ــدن ب ــه چی ــزی بیش ــتر از ی ــک تنف ــس چن ــد
ماه ــه نی ــاز دارن ــد.
اخیـــرا ســـندیکا طـــی نامـــه ای بـــه رییـــس مجلـــس
شـــورای اســـامی ،دولـــت و ســـایر نهادهـــای مرتبـــط
شـــش راهـــکار را بـــرای جلوگیـــری از تـــداوم بحـــران
کنون ــی پیش ــنهاد داده اس ــت .ای ــن ش ــش پیش ــنهاد
شـــامل تدویـــن دســـتورالعمل خاتمـــه قراردادهـــای
پیمانهــای حــوزه نیــرو در شــرایط خــاص ،تخصیــص
ارز دولت ــی ب ــه تجهی ــزات اساس ــی م ــورد نی ــاز صنع ــت
ب ــرق ،تخصی ــص درآمده ــای حاص ــل از ف ــروش ب ــرق
ب ــه وزارت نی ــرو ب ــه منظ ــور تامی ــن هزینهه ــای تولی ــد و
انتقــال و توزیــع بــرق ،الــزام ایــن وزارتخانــه بــه پرداخــت
دیــون معــوق خــود بــه بخــش خصوصــی ،تخصیــص
 100درصــدی درآمدهــای حاصــل از بنــد «د» تبصــره 6
قانــون بودجــه ســال  1397ر قالــب دریافــت  8درصــد
مبلــغ بــرق مصرفــی مشــترکین بــه منظــور توســعه بــرق
تجدیدپذی ــر و روس ــتایی و نی ــز تخصی ــص مالی ــات ب ــر
ارزش اف ــزوده دریافت ــی از مش ــترکین ب ــرق ،ب ــه وزارت
نیـــرو جهـــت جبـــران کســـری بودجـــه طـــرح هـــای
عمران ــی هس ــتند.
در کنــار همــه ایــن مــوارد کــه مــی توانــد بــه ایجــاد یــک
آس ــودگی مال ــی و نقدینگ ــی در صنع ــت ب ــرق منج ــر
ش ــود ،نم ــی ت ــوان ای ــن مس ــاله را ان ــکار ک ــرد ک ــه در ه ــر
ح ــال قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق نی ــاز ب ــه بازنگ ــری و
اص ــاح دارن ــد .اگ ــر ای ــن اتف ــاق رخ نده ــد ب ــی ش ــک
وزارت نی ــرو س ــنگین تری ــن به ــا را ب ــرای پیامده ــای آن
خواه ــد داد▪ .

گلوگاهارزی
و قراردادهای صنعت برق
(پرونده)

5
پرونده

گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق
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 /علی بخشی  /رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

صنعتبرقنیازمنداقدامیشجاعانه

برایخاتمهقراردادها

6
پرونده

بــی هیــچ اغراقــی ،جنــگ اقتصــادی تعبیــر درســتی
ب ــرای وضعی ــت ام ــروز اقتص ــاد ای ــران اس ــت .اگرچ ــه
ب ــه ب ــاور فع ــاالن اقتص ــادی ش ــرایطی ک ــه در داخ ــل
کشـــور بـــه شـــرکتهای آنهـــا تحمیـــل میشـــود،
هزینــهای بی ــش از تحریمه ــا دارد ،ام ــا ب ــه ه ــر ح ــال
برآم ــد ای ــن ه ــر دو ،م ــوج گس ــتردهای از چالشه ــای
غیرقابــل پیشــبینی بــرای صنعــت و اقتصــاد ایجــاد
ک ــرده اس ــت.
جهـــش و نوســـانات نـــرخ ارز و نیـــز تحریمهایـــی
ک ــه پانگرفت ــه ،بنی ــان اقتص ــاد ای ــران را لرزاندهان ــد،
در کنـــار ســـازمانها و نهادهایـــی کـــه هـــر یـــک بـــه
ص ــورت ی ــک جزی ــره مج ــزا عم ــل میکنن ــد ،آخری ــن
توانهـــای بخـــش خصوصـــی را از بیـــن بردهانـــد.
ام ــروز و در ش ــرایطی ک ــه حت ــی دولتم ــردان س ــاکت
و خونســرد هــم بــر بــروز یــک جنــگ اقتصــادی تمــام
عیــار صحــه میگذارنــد ،هیــچ ســازمانی بــه درســتی
خـــود را موظـــف بـــه پاســـخگویی و یـــا پیگیـــری
مس ــائل ت ــا ح ــل آنه ــا نمیدان ــد و ش ــرایط صنع ــت
ب ــرق ب ــه خوب ــی موی ــد ای ــن وضعی ــت اس ــت.
ایـــن صنعـــت کـــه داعیـــه خودکفایـــی و توســـعه
یافتگـ ـیاش ت ــا همی ــن چن ــد س ــال پی ــش یک ــی از
نشـــانههای افتخـــار ملـــی و پیشـــرفت صنعتـــی
محســـوب میشـــد ،امـــروز آرام آرام بـــه پیکـــرهای
نحیـــف بـــدل میشـــود کـــه بحرانهـــای ســـخت و
مخرب ــی را پش ــت س ــر گذاش ــته و ت ــوان ی ــک ک ــوران
حادثـــه آفریـــن دیگـــر را نـــدارد.
چالشه ــای ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق ک ــه در س ــال
 ۹۱و بـــا جهـــش نـــرخ ارز بـــه شـــکل گســـتردهای
بـــرای فعـــاالن ایـــن صنعـــت دردسرســـاز شـــد،
علیرغ ــم پذی ــرش وزارت نی ــرو ،همچن ــان ب ــه ق ــوت
خ ــود باق ــی هس ــتند .ح ــاال وقت ــی ارز س ــه ت ــا چه ــار
براب ــر ش ــده اس ــت ،فع ــاالن صنع ــت ب ــرق همچن ــان
گرفت ــار قراردادهای ــی هس ــتند ک ــه فرم ــول مش ــخصی
ب ــرای تعدی ــل و روش تعیینش ــدهای ب ــرای جب ــران
خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز ندارنـــد.
در ایــن میــان یــک روی ســکه وزارت نیرویــی اســت
کـــه بـــا بخـــش خصوصـــی تعامـــل میکنـــد و روی
گالیههایـــش صحـــه میگـــذارد ،امـــا در عمـــل بـــا
اســـتدالل بـــه محدویتهـــای ناشـــی از نهادهـــای
نظارتـــی عقـــب نشـــینی میکنـــد و حاشـــیه امـــن
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را برمیگزینـــد .روی دیگـــر ســـکه هـــم ســـازمان
برنامـــهای اســـت کـــه در تعامـــل بـــا تشـــکلهای
بخ ــش خصوص ــی پیش ــتاز ب ــوده و گ ــوش ش ــنوایی
بـــرای درخواســـتها و راهکارهـــای آنهاســـت،
امـــا در نهایـــت آنچـــه نصیـــب بخـــش خصوصـــی
میشـــود ،کمـــی بیشـــتر از هیـــچ اســـت.
صنعـــت بـــرق ،صنعتـــی اســـتراتژیک بـــا بیـــش از
 ۱۵۰هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم اســت کــه بــه دلیــل
زیرســـاختی بـــودن ،از اهمیتـــی حیاتـــی برخـــوردار
اس ــت .ای ــن صنع ــت زنجی ــرهای گس ــترده از تولی ــد،
انتق ــال و توزی ــع ب ــرق اس ــت و ب ــرق ب ــه عن ــوان کاالی
نهایـــی ایـــن زنجیـــره عظیـــم ،یکـــی از بنیانهـــای
توس ــعه پای ــدار ،تامی ــن امنی ــت اجتماع ــی ،سیاس ــی
و اقتصــادی و همچنیــن رضایتمنــدی مــردم اســت.
بایـــد دقـــت داشـــته باشـــیم کـــه هـــر گونـــه خللـــی
در رونـــد تامیـــن بـــرق میتوانـــد بـــه حوزههـــای یـــاد
ش ــده ،آس ــیبی ج ــدی وارد کن ــد و م ــوج گس ــتردهای
از بی ــکاری و آس ــیبهای اجتماع ــی ناش ــی از آن را
بــه دنبــال داشــته باشــد .تولیدکننــدگان تجهیــزات،
پیمانـــکاران ،تامینکننـــدگان و مشـــاوران
تکمیلکنندهه ــای حیات ــی زنجی ــره صنع ــت ب ــرق
محس ــوب میش ــوند .ای ــن ش ــرکتها ک ــه پ ــا گرفت ــن
و رشـــد و توســـعه آنهـــا در صنعـــت بـــرق یکـــی از
مهمتری ــن دس ــتاوردهای چه ــار ده ــه اخی ــر اس ــت،
بـــا بیـــش از یـــک دهـــه بحـــران ،رکـــود و بـــی پولـــی
دس ــت و پنج ــه ن ــرم میکنن ــد .البت ــه قراردادهای ــی
کـــه هیـــچ یـــک از ایـــن ریســـکها را پوشـــش
نمیدهنـــد هـــم نمـــک بـــر زخـــم ایـــن شـــرکتها
میپاشـــد.
عـــدم پرداخـــت مطالبـــات شـــرکتها ،تغییـــرات
نــرخ ارز و فلــزات ،تغییــر قوانیــن و مقــررات از جملــه
تعرفههـــای گمرکـــی و مـــواردی از ایـــن دســـت،
موضوعاتـــی هســـتند کـــه عـــدم پیشبینـــی نـــرخ
تعدیـــل قـــراردادی بـــرای آنهـــا ،جبـــران خســـارات
ناشـــی از بـــروز ایـــن دســـت از مـــوارد را تقریبـــا
غیرممکـــن میکنـــد.
گـــواه ایـــن مدعـــا ایجـــاد مـــوج گســـتردهای از
قراردادهـــای متوقـــف بـــه دنبـــال نوســـانات ارزی
ســـال  ۹۱اســـت .شـــرایط قـــراردادی صنعـــت بـــرق
امــروز تفــاوت چندانــی بــا ســالهای گذشــته نــدارد.

اگــر چــه وزارت نیــرو و توانیــر در راس سیاســتگذاری
ایـــن صنعـــت ،ضعـــف قراردادهـــا را پذیرفتهانـــد،
ام ــا متاس ــفانه در عم ــل ب ــاز ه ــم ق ــرارداد تیپ ــی ب ــا
ســـلیقه دولتیهـــا و بـــدون نظرخواهـــی از بخـــش
خصوصــی تدویــن و ابــاغ شــد .ایــن متــن قــراردادی
نــه تنهــا نمیتوانــد ایــن خســارات ناشــی از حجــم از
تغیی ــرات و نوس ــانات را جب ــران کن ــد ،بلک ــه بخ ــش
خصوصـــی را از حقـــوق حقـــه خـــود نیـــز محـــروم
میکن ــد .ضم ــن اینک ــه ش ــرکتهای تابع ــه وزارت
نی ــرو ه ــم ب ــه بهان ــه دردســرهای ناش ــی از نهاده ــای
نظارتـــی از جملـــه ســـازمان بازرســـی حاضـــر بـــه
همــکاری بــا صاحبــان بخــش خصوصــی نیســتند.
نوس ــانات ش ــدید قیمته ــا ،م ــوج ت ــازه تحریمه ــای
بینالمللـــی و نیـــز بلندمـــدت بـــودن قراردادهـــای
صنعـــت بـــرق در کنـــار تجاربـــی کـــه نشـــان
میدهـــد قـــرار نیســـت وزارت نیـــرو و شـــرکتهای
زیرمجموعــه اش همراهــی چندانــی بــا شــرکتهای
س ــازنده و پیمان ــکار داش ــته باش ــند ،ثاب ــت میکن ــد
کـــه تنهـــا راهحـــل پیـــش رو بـــرای گـــذر از بحـــران
کنون ــی ،خاتم ــه قرارداده ــای ج ــاری صنع ــت ب ــرق
و متوق ــف ک ــردن مناقص ــات آن ت ــا اتم ــام التهاب ــات
بـــازار بـــه ویـــژه در حـــوزه ارز اســـت .در غیـــر ایـــن
ص ــورت ب ــاز ه ــم قرارداده ــای متوق ــف ،ضرره ــای
چنـــد هـــزار میلیـــاردی و البتـــه بیـــکاری گســـترده
نیروهـــای کارآزمـــوده و متخصـــص در انتظـــار ایـــن
صنع ــت خواه ــد ب ــود.
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای حفـــظ و بقـــای خـــود
چـــارهای بـــه جـــز یـــک برخـــورد منطقـــی ،صریـــح و
بــدون تعــارف بــا شــرایط موجــود نــدارد .ایــن ســطح
از نوســانات غیرقابــل پیــش بینــی بــرای شــرکتهای
خصوصــی ســازنده تجهیــزات و پیمانــکار ،خانمــان
ســـوز خواهـــد بـــود؛ لـــذا اگـــر مدیـــران ارشـــد ایـــن
صنع ــت ارادهای ب ــرای حف ــظ صنع ــت ب ــرق کش ــور
دارنــد ،بایــد پیــش از آنکــه دیــر شــود فکــری بــه حــال
قرارداده ــا کنن ــد .تنه ــا راه پی ــش رو ب ــرای صیان ــت
از دس ــتاوردها و پتانس ــیلهای صنع ــت ب ــرق ی ــک
اق ــدام ق ــراردادی قاط ــع ،ش ــجاعانه و کوت ــاه م ــدت
بـــرای پروژههـــای جـــاری صنعـــت بـــرق اســـت ،در
غی ــر ای ــن ص ــورت از ای ــن صنع ــت توانمن ــد ،حت ــی
نام ــی ه ــم ب ــه ج ــا نخواه ــد مان ــد▪ .

/گفتگو با مهدی مسائلی /
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

با ابالغ بخشنامه جدید ارزی تالش های سندیکا به ثمر می نشیند

بخشنامهجبرانینرخارز
باچاشنیسندیکا
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی جدیدتریـــن
بخشــنامه ارزی را ابــاغ کــرد .تفــاوت ایــن بخشــنامه
بـــا ســـایر ابالغیههـــای ایـــن ســـازمان در طـــول
جهشهـــای ناگهانـــی و غیرقابـــل پیشبینـــی نـــرخ
ارز در طــول چنــد مــاه اخیــر ،مشــارکت فعــال بخــش
خصوصـــی در تدویـــن ایـــن بخشـــنامه اســـت .بـــه
واق ــع میت ــوان گف ــت ک ــه س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
ایـــران یکـــی از فعالتریـــن تشـــکلهای اقتصـــادی
در تدویـــن بخشـــنامه مزبـــور بـــوده اســـت .تـــاش
ی ــک س ــاله س ــندیکا در تبیی ــن بح ــران و پ ــس از آن
نق ــش آفرین ــی ب ــرای جب ــران خس ــارات ناش ــی از آن،
مس ــالهای اس ــت ک ــه ب ــه عن ــوان یک ــی از نق ــاط ق ــوت
انجمنه ــای کس ــب و کار بای ــد م ــورد توج ــه اعض ــا
ق ــرار گی ــرد.
ای ــن نگاش ــت ،نگاه ــی اجمال ــی و کوت ــاه ب ــه ت ــاش
ی ــک س ــاله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــرای
جبـــران خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز و
تدوی ــن ی ــک بخش ــنامه فراگی ــر و منطق ــی دارد .م ــا
ت ــاش کردی ــم اش ــکاالت موج ــود در بخش ــنامههای
ارزی قب ــل را بهب ــود ببخش ــیم ت ــا در نهای ــت اعض ــا

بیش ــترین به ــره ب ــرداری را از بخش ــنامه ارزی اب ــاغ
شـــده داشـــته باشـــند .نتیجـــه تـــاش یـــک ســـاله
ســندیکا همــراه کــردن دســتگاه هــای اجرایــی حتــی
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــوده اســت .اینکــه
پـــس از ســـالها صـــدای صنعـــت بـــرق در بخـــش
حاکمی ــت ش ــنیده و نظ ــرات آن اعم ــال ش ــد ،گام
بلن ــدی ب ــه س ــوی ح ــل چالشه ــای موج ــود اس ــت.
بــا نگاهــی بــه گذشــته رونــد طــی شــده بــرای تدویــن
و اب ــاغ بخش ــنامه ارزی ک ــه ب ــه ط ــور ج ــد میت ــوان
آن را یـــک دســـتاورد موثـــر دانســـت ،درمییابیـــم
کـــه بحـــث دســـتورالعمل جبرانـــی نـــرخ ارز در
قرارداده ــای ریال ــی ب ــه یازده ــم دی م ــاه س ــال ۱۳۹۱
برمیگ ــردد .زمان ــی ک ــه اولی ــن ویرای ــش بخش ــنامه در
دولــت دهــم بــه دلیــل تعریــف ارز مبادلـهای در بــازار
و دوبرابـــر بـــودن قیمـــت آن نســـبت بـــه ارز رســـمی
کش ــور ،ص ــادر ش ــد.
ایـــن بخشـــنامه بـــه دلیـــل کـــم و کاســـتیهای
فراوان ــش ،ت ــا س ــال  ،۱۳۹۵چه ــار ب ــار م ــورد بازبین ــی
ق ــرار گرف ــت و تغیی ــر ک ــرد .ام ــا پ ــس از ای ــن تاری ــخ،
هیچگونـــه دســـتورالعمل جبرانـــی بـــرای نـــرخ ارز

تدوی ــن و اب ــاغ نش ــد .البت ــه در ط ــول ای ــن س ــالها
عمـــا تغییـــرات ارزی محسوســـی نداشـــتیم ،بـــه
ط ــوری ک ــه از ابت ــدای دول ــت یازده ــم در س ــال ۹۲
ت ــا ابت ــدای س ــال  ،۹۶نوس ــانات ن ــرخ ارز رقم ــی بال ــغ
ب ــر  ۴/۴درص ــد ب ــود و همی ــن مس ــاله عم ــا ب ــه ع ــدم
تمرکـــز بخـــش خصوصـــی و ســـازمانهای ذیربـــط
دولت ــی ب ــر ای ــن بخش ــنامه منج ــر ش ــده ب ــود.
مســالهای کــه در خصــوص بخشــنامههای ارزی کــه
ت ــا ام ــروز م ــدون و مص ــوب ش ــدهاند ،بای ــد م ــد نظ ــر
قــرار گیــرد ایــن اســت کــه همــه آنچــه کــه بــرای جبــران
ن ــرخ ارز از س ــوی س ــازمان برنام ــه اب ــاغ میش ــد ،ب ــا
نگاه ــی گذش ــته گ ــرا و مرب ــوط ب ــه پیمانه ــای قب ــل
از م ــرداد  ۹۱بودن ــد؛ ل ــذا عم ــا ای ــن دس ــتورالعملها
مشـــمول پیمانهـــای منعقـــد شـــده بعـــد از مـــرداد
 ۹۱نمیشـــدند .ایـــن بخشـــنامهها از ســـال  ۹۱تـــا
 ،۹۵ب ــه م ــدت  ۵۴۶روز معتب ــر بودن ــد ب ــا ای ــن ح ــال
در غالـــب مـــوارد بخشـــنامه در ســـه ماهـــه پایانـــی
س ــال ص ــادر میش ــد ک ــه ای ــن ام ــر ام ــکان اس ــتفاده
و به ــره ب ــرداری از بخش ــنامه را بس ــیار مح ــدود ک ــرده
ب ــود .بنابرای ــن پ ــس از س ــال  ۹۵هی ــچ ی ــک از ای ــن
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پیمانهـــا ســـتورالعمل تعدیلـــی بـــرای ارز نداشـــتند
و مجریـــان پروژههـــای دولتـــی عمـــا در طـــول ایـــن
ســـالها بـــدون محافـــظ حرکـــت میکردنـــد .اینکـــه
در ایــن مــدت بــه دلیــل ناچیــز بــودن نوســانات ارزی،
نی ــازی ب ــه ص ــدور بخش ــنامه ارزی جدی ــد احس ــاس
نش ــد ت ــا اینک ــه اتفاق ــات جدی ــد ارزی از اواخ ــر س ــال
 ۹۵و ب ــه وی ــژه مه ــر  ۹۶آغ ــاز ش ــد.
بـــا نگاهـــی اجمالـــی بـــه آنچـــه کـــه در حـــوزه
سیاســـتگذار یهای ارزی دولـــت گذشـــته،
درخواهی ــم یاف ــت ک ــه از  ۲۱فروردی ــن ت ــا  ۸م ــرداد ۹۷
و تنهــا در طــول  ۵مــاه بالــغ بــر  ۴۴بخشــنامه از ســوی
بان ــک مرک ــزی و چندی ــن بخش ــنامه از س ــوی هی ــات
وزی ــران درب ــاره ن ــرخ ارز ص ــادر ش ــد .بالتکلیف ــی ن ــرخ
ارز در ط ــول نزدی ــک ب ــه ده م ــاه اخی ــر ،دس ــت بخ ــش
خصوصـــی را بـــرای تامیـــن نقدینگـــی و هزینههـــای
کارگاههـــای تولیـــدی خـــود بســـت.
ب ــا افزای ــش ن ــرخ ارز ،پیگیریه ــای م ــا در س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران از آب ــان  ۹۶آغ ــاز ش ــد .ب ــه ای ــن
ترتیــب کار بــا انجــام مذاکــرات گســترده بــا اتاقهــای
بازرگانـــی کلیـــد خـــورد و رایزنیهایـــی بـــا اتاقهـــای
ارومیـــه ،تبریـــز ،کرمـــان ،اصفهـــان و ایـــران صـــورت
گرف ــت .ام ــا ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه در آن زم ــان تالطم ــات
نـــرخ ارز چنـــدان جـــدی نشـــده بـــود ،اخطارهـــا و
درخواسـ ـتهای س ــندیکا ه ــم ب ــه در بس ــته خ ــورد.
در طــول یــک ســالی کــه از آغــاز رایزنیهــای ســندیکا
یگ ــذرد ،تع ــدادی بال ــغ ب ــر ه ــزار ق ــرارداد در صنع ــت
م 
بــرق بــا ارزش تقریبــی  ۳هــزار میلیــارد تومــان متوقــف
شـــد .قراردادهایـــی کـــه میتوانســـت نقشـــی موثـــر
در توس ــعه و تامی ــن ب ــرق کش ــور ایف ــا کن ــد ،ب ــه دلی ــل
نوســـانات غیرقابـــل پیـــش بینـــی ارز بالتکلیـــف
ماندن ــد و امیدواری ــم اب ــاغ ای ــن بخش ــنامه بتوان ــد ت ــا
حــدی مشــکالت ایــن دســت از قراردادهــا را پوشــش
داده و ح ــل کن ــد.
البتــه بایــد تاکیــد کنــم اینکــه ســندیکا امــروز توانســته
بـــه جایگاهـــی دســـت یابـــد کـــه در تدویـــن یـــک
بخش ــنامه ارزی کش ــور ت ــا ای ــن ح ــد تاثیرگ ــذار واق ــع
ش ــود ک ــه تقریب ــا هم ــه نظ ــرات کارشناس ــی ش ــده اش
در مت ــن بخش ــنامه اعم ــال ش ــوند ،نتیج ــه ی ــک کار
تیمـــی برنامـــه ریـــزی شـــده در کنـــار حمایتهـــای
ریاســـت و دبیـــر ســـندیکا و همچنیـــن مشـــارکت
جــدی شــورای هماهنگــی اســت .بــه عــاوه همدلــی
و حســن اعتمــاد آقایــان دکتــر قانــع فــر و دکتــر آدابــی در
س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی ه ــم ب ــرای ش ــنیدن
نظــرات فعــاالن صنعــت بــرق و اعمــال آنهــا در ایــن
بخش ــنامه قاب ــل تقدی ــر و تش ــکر اس ــت.
بخشـــنامه جدیـــد ارزی شـــامل نـــکات جدیـــد و
مثبتــی اســت کــه در هیــچ یــک از نســخ قبلــی وجــود
نداشـــت .پیـــش بینـــی مجوزهـــای خاتمـــه در ایـــن
بخشــنامه یکــی از مهمتریــن نقــاط قوت آن محســوب
میشـــود .نکتـــه حائـــز اهمیـــت ایـــن اســـت کـــه در
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شـــرایط بحرانـــی کنونـــی مـــا در بخـــش خصوصـــی،
بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری بایـــد هماهنـــگ عمـــل
کنیـــم و بـــه جـــای رقابـــت مخـــرب و قیمتهـــای
انتحـــاری در مناقصـــات ،بـــا همدلـــی و مشـــارکت
از ایـــن دوران گـــذار بگذریـــم .فرامـــوش نکنیـــم کـــه
دولـــت بـــه دلیـــل کســـری بودجـــه خـــود ،بخشـــنامه
انبســاطی ابــاغ نمیکنــد ،بنابرایــن خســارات ناشــی
از اخـــذ پروژههـــا بـــا قیمتهـــای انتحـــاری عمـــا
بـــرای بخـــش خصوصـــی غیرقابـــل جبـــران خواهـــد
ب ــود .ب ــه ع ــاوه نبای ــد ای ــن نکت ــه را از نظ ــر دور داش ــت
کـــه در کشـــوری کـــه سیاســـتهای اقتصـــاد کالن
آن گرههـــای سیاســـی هـــم دارد ،نمیتـــوان حســـاب
قاطعـــی روی چارچـــوب اقتصـــادی آن بـــاز کـــرد .در
ای ــن ش ــرایط بخ ــش خصوص ــی ب ــرای عب ــور از ای ــن
چالشهـــا بایـــد زنجیـــره تامیـــن خـــود را بازبینـــی و
بازتعری ــف کن ــد.
ای ــن بخش ــنامه عموم ــی اس ــت و تم ــام صنای ــع کش ــور
میتواننـــد از آن اســـتفاده کننـــد .بزرگتریـــن ابهامـــی
کـــه وجـــود داشـــت میـــزان ارزبـــری تجهیـــزات بـــرق
ب ــود ک ــه ت ــا ب ــه ح ــال اطالع ــات مش ــخصی ب ــرای آن
وجـــود نداشـــت؛ لـــذا پیشـــنهادی در کارگـــروه ارتقـــا
س ــندیکا تدوی ــن و نتیج ــه آن در کارگاه ح ــل مس ــاله
ارز ارائــه شــد؛ بنابرایــن قــرار بــر ایــن گذاشــته شــد کــه
تهی ــه ش ــابلون ارزی ت ــا تاثیرپذی ــری صنع ــت ب ــرق از
نوس ــانات ن ــرخ ارز استانداردس ــازی ش ــود.
متاس ــفانه ش ــعار خودکفای ــی صنع ــت ب ــرق در ط ــول
دههه ــای گذش ــته ،ای ــن تص ــور را ایج ــاد ک ــرده ب ــود
ک ــه ی ــک صنع ــت خودکف ــا نبای ــد از نوس ــانات ن ــرخ
ارز آس ــیب ببین ــد .بخ ــش قاب ــل توجه ــی از ت ــوان م ــا
در هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران
در ط ــول ی ــک س ــال گذش ــته ص ــرف ای ــن ش ــد ک ــه ب ــه
توانی ــر و دس ــتگاههای حاکمیت ــی ثاب ــت کنی ــم ک ــه
خودکفای ــی صنع ــت ب ــرق ب ــه معن ــای خودکفایت ــی
آن نیس ــت و ای ــن صنع ــت ناگزی ــر اس ــت بس ــیاری از
تجهیـــزات ،مـــواد اولیـــه و کاالهـــای واســـطهای را از
طری ــق واردات تامی ــن کن ــد؛ ل ــذا ب ــه ص ــورت تقریب ــی
میت ــوان گف ــت ک ــه می ــزان تاثیرپذی ــری صنع ــت ب ــرق
از نوســانات نــرخ ارز ،حداقــل  ۷۵درصــد اســت .ایــن
در حالیس ــت ک ــه در بس ــیاری از مناقص ــات می ــزان
ارزپذیــری  ۲۰درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ لــذا
فع ــاالن خصوص ــی صنع ــت ب ــرق بای ــد توج ــه داش ــته
باشــند کــه در صــورت ایجــاد نوســانات ارزی ،بــا اتــکا
بــه قــرارداد قــادر بــه جبــران خســارات وارده نخواهنــد
ب ــود ،پ ــس بهت ــر اس ــت در ای ــن دس ــت از مناقص ــات
شـــرکت نکننـــد و ایـــن را بـــه همـــه مســـئوالن اعـــام
کــرد .لــذا تجهیــزات مــا بــا کوچکتریــن تغییــر در نــرخ
ارز ،رشــد قیمــت داشــته اســت ،اگــر قــراردادی بــه مــا
میدهن ــد ک ــه می ــزان ارز پذی ــری را  ۲۰درص ــد عن ــوان
کردهانـــد زیربـــار آن مناقصـــات نرویـــم و شـــرکت
نکنی ــم چ ــرا ک ــه ی ــک دورغ ب ــزرگ اس ــت.

در پایان باید عرض کنم که:
-۱کاهــش نــرخ دالر در طــی چنــد روزه اخیــر نبایســتی
بعنـــوان یـــک آدرس غلـــط بـــرای فعـــاالن بخـــش
خصوصـــی تلقـــی شـــود ،آنچـــه مهـــم اســـت ایـــن
اس ــت ک ــه نم ــود کاه ــش دالر را بای ــد در قیم ــت کاال
و خدمـــات ارائـــه شـــده در کشـــور بطـــور محســـوس
و متناســـب احصـــاء کـــرد در غیـــر اینصـــورت ایـــن
کاه ــش ن ــرخ مصنوع ــی ب ــوده و بیش ــتر ی ــک س ــراب
اس ــت و ن ــه بیش ــتر.
-۲بخشـــنامهای کـــه ابـــاغ خواهـــد شـــد ،منتـــج
نهای ــت چان ــه زن ــی پذیرفت ــه ش ــده بخ ــش خصوص ــی
توس ــط س ــازمان برنام ــه و بودج ــه اس ــت ن ــه هم ــه آن.
-۳وج ــود بخش ــنامه ب ــرای پروژهه ــا همچ ــون نق ــش
روغـــن بـــرای موتـــور اتومبیـــل اســـت ،ولـــی ادامـــه راه
پروژههـــا (روشـــن شـــدن موتـــور ماشـــین) نیازمنـــد
میـــان پرداختهـــا و تضمیـــن زمانمنـــد پرداخـــت
مطالبـــات از طـــرف کارفرمایـــان اســـت .بعبارتـــی
بخش ــنامه ب ــدون تزری ــق نتیج ــه بخ ــش نقدینگ ــی،
بخش ــنامه ب ــدون اولویتبن ــدی قرارداده ــا و خاتم ــه
برخ ــی از آنه ــا بمنظ ــور هدفمن ــد نم ــودن نقدینگ ــی
قاب ــل حص ــول ،اثربخ ــش نخواه ــد ب ــود.
-۴صنعـــت بـــرق بویـــژه در بخـــش فـــوق توزیـــع و
انتق ــال در ح ــال حاض ــر فاق ــد فه ــارس به ــای قیم ــت
دار میباشـــد لـــذا در راســـتای اثربخشـــی هـــر چـــه
بیشـــتر بخشـــنامه جبرانـــی در روش «ب» در تهیـــه
و ابـــاغ شـــاخصهای موقـــت دورههـــای ســـه
ماهـــه اول و دوم ســـال  ۱۳۹۷تـــاش بســـیار زیـــادی
صـــورت پذیرفـــت کـــه نســـبت بـــه شـــاخصهای
پی ــش نوی ــس ب ــرق و نس ــبت ب ــه ش ــاخصهای س ــایر
رشـــتهها ،شـــاخصهای بهتـــری طـــی بخشـــنامه
 ۹۷/۳۴۸۷۰۳م ــورخ  ۱۳۹۷/۷/۸ب ــرای ب ــرق تهی ــه
و ابـــاغ شـــد.
-۵پ ــس از اب ــاغ بخش ــنامه و ب ــرای ایج ــاد وح ــدت
رویـــه ،ایـــده ایجـــاد کارگروهـــی بـــرای تهیـــه و ابـــاغ
شـــیوهنامه اســـتفاده از بخشـــنامه جبرانـــی نـــرخ ارز
ب ــه وزارت نی ــرو از طری ــق کارگ ــروه مش ــترک داده ش ــده
اس ــت.
-۶البتـــه پیشـــنهادهایی در راســـتای درج امـــکان
خاتم ــه پیم ــان ب ــرای قرارداده ــای ج ــاری ،افزای ــش
ضری ــب  Fب ــه تفکی ــک قرارداده ــای عمران ــی و غی ــر
عمرانـــی و همچنیـــن افزایـــش مـــدت مجـــاز شـــدن
تاخی ــرات در بخش ــنامه جبران ــی ارز نی ــز ب ــه س ــازمان
برنام ــه داده ش ــده اس ــت.
در پایـــان نیـــز درخواســـت میشـــود پـــس از ابـــاغ
بخش ــنامه اعضــای محتــرم ســندیکا هــر گونــه نتایــج
حاصل ــه در قرارداده ــای خ ــود را در اس ــرع وق ــت ب ــه
س ــندیکا اط ــاع دهن ــد ت ــا نتای ــج مثب ــت ب ــه س ــایرین
نیــز منتقــل شــود و در حــد تــوان امــکان مقابلــه یــا رفــع
مــوارد نامثبــت نیــز توســط ســندیکا صــورت پذیــرد▪.

واحد پژوهش و برنامه ریزی
سندیکای صنعت برق ایران

ابهامات نظام ارزی
و آینده نامعلوم صنعت برق
یکـــی از مســـائل مهـــم و تعیینکننـــده در هزینـــه
تمامشـــده واحدهـــای صنعتـــی ،نـــرخ ارز اســـت.
ک ط ــرف نق ــش مؤث ــری در ص ــادرات و
ن ــرخ ارز از یـ ـ 
واردات و بهتبـــع آن تنظیـــم و تعدیـــل تـــراز تجـــاری
و تـــراز پرداختهـــای کشـــور دارد و از طـــرف
دیگـــر از نقـــش مؤثـــری در تعییـــن قـــدرت رقابتـــی
تولیدکنن ــدگان داخل ــی در براب ــر رقب ــای خارج ــی در
بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی و بهتبـــع آن تعییـــن
میـــزان تولیـــد و اشـــتغال برخـــوردار اســـت .تعییـــن
نـــرخ ارز همچنیـــن میتوانـــد بـــر ســـطح عمومـــی
قیمتهـــا و بهتبـــع آن تـــورم نیـــز مؤثـــر باشـــد.
نوســـانات نـــرخ ارز ،مجموعـــهای از تغییـــرات
متفـــاوت و حتـــی متضـــاد را در بخـــش خارجـــی
و داخلـــی اقتصـــاد بـــه همـــراه دارد کـــه برآینـــد آن
میتوانـــد عملکـــرد اقتصـــاد کشـــور را تحـــت تأثیـــر
مثب ــت ی ــا منف ــی ق ــرار ده ــد .نوس ــانات ش ــدید ن ــرخ
ارز  ،امـــکان برنامهریـــزی را از ایـــن واحدهـــا گرفتـــه
و در اکث ــر مواق ــع باع ــث ب ــاال رفت ــن هزین ــه تولی ــد،
ع ــدم دسترس ــی ب ــه م ــواد اولی ــه و درنتیج ــه پایی ــن
آم ــدن ت ــوان رقابت ــی آنه ــا میش ــود ک ــه بنگاهه ــای
صنعـــت بـــرق نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی
نمیباش ــند .صنع ــت ب ــرق ای ــران بهعن ــوان یک ــی از
صنایــع زیرســاختی و حیاتــی کشــور ،در شــرایطی بــا
بــیثباتــی کنونــی نــرخ ارز و افزایــش ناگهانــی هزینــه
تولیــد کاال و خدمــات خــود مواجــه شــده اســت کــه
پیــش از آنهــم بــه دلیــل افزایــش حقــوق و دســتمزد،
کمبـــود نقدینگـــی ،عـــدم پیشبینـــی تعدیـــل در
ن دس ــت ب ــهش ــدت
مت ــن قرارداده ــا و م ــواردی از ای ـ 
در تنگن ــا ب ــوده اس ــت.
صنع ــت ب ــرق بهرغ ــم خوداتکای ــی در ظرفیته ــای
مهندســـی و ســـاخت ،بینیـــاز از ارز نبـــوده بلکـــه
یکـــی از صنایعـــی اســـت کـــه تولیـــد محصـــوالت
نهای ــی ،اثرپذی ــری زی ــادی از ن ــرخ ارز دارد؛ چراک ــه
نیازمن ــد واردات م ــواد اولی ــه و برخ ــی از تجهیزات ــی
اس ــت ک ــه در داخ ــل ب ــه دلی ــل م ــوارد تکنولوژیک ــی
و ی ــا ع ــدم داش ــتن صرف ــه اقتص ــادی ام ــکان تولی ــد
ندارنـــد .از طرفـــی نـــرخ فلـــزات اساســـی موردنیـــاز
ای ــن صنع ــت نظی ــر م ــس ،آلومینی ــوم ،روی ،ف ــوالد و
حتــی آه ـنآالت بــر اســاس نــرخ اعالمــی بورسهــای

خارج ــی و ن ــرخ دالر در ب ــورس ای ــران تعیی ــن قیم ــت
میش ــوند ک ــه ای ــن خ ــود اث ــری مضاع ــف ب ــر قیم ــت
تمامشـــده کاالهـــای مرتبـــط بـــا آنهـــا خواهـــد
داشــت .برخــی از مشــکالتی کــه بخــش خصوصــی
صنع ــت ب ــرق ش ــامل س ــازندگان و پیمان ــکاران در
زمین ــه دسترس ــی و تخصی ــص ارز موردنی ــاز خ ــود،
ب ــا آن مواج ــه م ــی باش ــند ب ــه ش ــرح ذی ــل میباش ــد:
 )1عـــدم تخصیـــص بهموقـــع ارز و توقـــف
درخواســـتهای ثبتشـــده در ســـامانه توســـط
بانـــک مرکـــزی؛
 )2ع ــدم جب ــران نوس ــانات ن ــرخ ارز در قرارداده ــای
صنع ــت ب ــرق؛
 )3مشـــکالت بـــه وجـــود آمـــده بـــرای خریدهـــای
ارزی اعتبـــاری؛
 )4قرارگی ــری برخ ــی اق ــام و تعرف ــه ه ــای ض ــروری
موردنیـــاز شـــبکه هـــای بـــرق در لیســـت کاالهـــای
ممن ــوع ال ــورود؛
 )5عــدم ترخیــص مــواد اولیــه موجــود در گمــرک کــه
ً
قبـــا بهصـــورت اعتبـــار اســـنادی ،حوالـــه ارزی یـــا
ب ــرات ،ثب ــت س ــفارش ش ــده ان ــد.
قیمـــت ارز و دسترســـی بـــه آن تحـــت تاثیـــر
سیاســـتهای پولـــی و مالـــی دولـــت مـــی باشـــد
ک ــه ب ــا تغیی ــر ای ــن سیاس ــت ه ــا ،نظ ــام ارزی تغیی ــر
میکن ــد .بررس ــی سیاسـ ـتهای ارزی و اقتص ــادی
کشـــور در ســـالهای گذشـــته نشـــان میدهـــد
ک ــه نظ ــام ارزی در اقتص ــاد ای ــران ت ــا س ــال ،۱۳۸۰
یـــک نظـــام ارزی حداقـــل دونرخـــی شـــامل یـــک
نـــرخ ارز رســـمی ثابـــت و یـــک نـــرخ ارز غیررســـمی
(بـــازار آزاد) بهصـــورت شـــناور مدیریتشـــده بـــوده
اســـت .بـــا اجـــرای سیاســـت یکسانســـازی نـــرخ
ارز از ســـال ،۱۳۸۱نظـــام ارزی ایـــران بهنظـــام ارزی
تکنرخـــی شـــناور مدیریتشـــده تغییـــر یافـــت.
ام ــا از نیم ــه دوم س ــال  ۱۳۸۹و ب ــا گس ــترش ش ــکاف
می ــان ن ــرخ ارز رس ــمی و غیررس ــمی ،اقتص ــاد ای ــران
ً
عم ــا ب ــه نظ ــام ارزی دونرخ ــی بازگش ــته اس ــت .ب ــازه
زمان ــی  1381ال ــی  1391را دوران نوس ــانات ارزی در
چارچ ــوب نظ ــام تکنرخ ــی ش ــناور مدیریتش ــده
مینامن ــد .در س ــال  1392ایج ــاد تحریمه ــای نفت ــی

و اقتص ــادی موج ــب جه ــش ن ــرخ ارز و درنتیج ــه آن
اختـــاف نـــرخ ارز رســـمی و غیررســـمی(بازاری)
ش ــد ،درنهای ــت ه ــم ایج ــاد مرک ــز مبادل ــه دارن ــدگان و
متقاضی ــان ارز موج ــب تعدی ــل و کنت ــرل نوس ــانات
نگردیـــد .در دوره زمانـــی  1395-1392بـــا توجـــه
بـــه اجـــرای توافـــق بینالمللـــی و رفـــع تحریمهـــای
اقتص ــادی در قال ــب برج ــام ،اقتص ــاد رون ــد باثب ــات
ن ــرخ ارز و کاه ــش اخت ــاف ن ــرخ رس ــمی و ب ــازاری
را تجرب ــه ک ــرد .در ب ــازه زمان ــی  1397-1395دوران
شـــوک بزرگـــی ارزی و چنـــد نرخـــی شـــدن بـــازار
ارز و اختـــاف فاحـــش میـــان نرخهـــای رســـمی و
غیررســـمی ارز را شـــاهد بودهایـــم.
آینـــده صنعـــت بـــرق تحـــت تاثیـــر تغییـــرات
احتمال ــی نظ ــام ارزی تغیی ــر خواه ــد ک ــرد و ب ــا توج ــه
ب ــه اینک ــه نمیت ــوان وضعی ــت قطع ــی را ب ــرای آین ــده
نظ ــام ارزی و عوام ــل موث ــر ب ــر تج ــارت بی ــن المل ــل
تص ــور نم ــود ،تنه ــا میت ــوان ب ــا بکارگی ــری م ــدل ه ــا و
تکنیکه ــای آیندهپژوه ــی ،درک واق ــع بینانـ ـهای از
آینــده نظــام ارزی و تاثیــرات آن بــر صنعــت بــرق ارائــه
کــرد .در گزارشــی کــه معاونــت پژوهشــی ســندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای مرکـــز پژوهشهـــای
مجل ــس ش ــورای اس ــامی تهی ــه نم ــوده اس ــت ،ب ــا
اســـتفاده از روش ســـناریونگاری ،چهارســـناریو
تدوی ــن ش ــده اس ــت :س ــناریو « 1هدای ــت اقتص ــادی
ب ــازار ارز و ع ــدم تواف ــق پای ــدار بینالملل ــی» ،س ــناریو
« 2کنتــرل امنیتــی و غیراقتصــادی بــازار ارز و عــدم
توافـــق پایـــدار بینالمللـــی» ،ســـناریو « 3هدایـــت
اقتصـــادی بـــازار ارز و توافـــق پایـــدار بینالمللـــی» و
س ــناریو « 4کنت ــرل امنیت ــی ب ــازار ارز و تواف ــق پای ــدار
بینالملل ــی» اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط منت ــج از
ه ــر س ــناریو ،اث ــرات تغیی ــرات ن ــرخ ارز ب ــر صنع ــت
بــرق بــر روی چهــار دســته از فعــاالن صنعــت شــامل
شــرکت هــای بــرق منطقــه ای و توزیــع ،پیمانــکاران،
س ــازندگان و بازرگان ــی ،بررس ــی ش ــده اس ــت.
ایـــن گـــزارش توســـط مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس
ش ــورای اس ــامی در دس ــت انتش ــار م ــی باش ــد ک ــه
پـــس از انتشـــار ،متـــن کامـــل گـــزارش در اختیـــار
اعضـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق قـــرار خواهـــد
گرفـــت▪ .
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پرونده

گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق

/ولی اله بیات /

مدیر عامل شرکت پارس سوییچ

رانتخوارها
سوار بر موج نرخ ارز
اگرچ ــه تغیی ــرات گس ــترده ن ــرخ ارز موض ــوع ای ــن نگاش ــت اس ــت ام ــا ب ــه دالیل ــی
نم ــی ت ــوان آن را در ای ــن فرص ــت تحلی ــل ک ــرد .ول ــی ارتب ــاط و تاثی ــر متقاب ــل آن ب ــر
قیمــت فــروش مــواد ،قطعــات و کاالی تولیــد داخلــی در کنــار نبــود تصمیمگیــران
مطل ــع و هم ــه جانب ــه نگ ــر ،ج ــای تعم ــق بس ــیاری دارد.
ت ــا زم ــان تغیی ــر غیرع ــادی ن ــرخ ارز ،تولی ــد م ــواد پلیم ــری ،ف ــوالد ،آلومینی ــوم ،م ــس
و روی و حت ــی محصوالت ــی مانن ــد گوج ــه فرنگ ــی ،س ــیب زمین ــی رون ــد ع ــادی
خــود را داشــتند .لــذا انتظــار مــی رفــت ایــن اقــام کــه وابســتگی کمتــری بــه مــواد
مصرفــی عمــده وارداتــی دارنــد ،بــدون توجــه بــه تغییــر نــرخ ارز ،رونــد تولیــد عــادی
خ ــود را ط ــی کنن ــد.
رون ــد تولی ــد ع ــادی ای ــن دس ــت از محص ــوالت و کااله ــا موج ــب میش ــود ک ــه
مـــواد اولیـــه بســـیاری از تولیدکننـــدگان داخلـــی ماننـــد لـــوازم خانگـــی ،پیـــچ و
مهـــره ،ظـــروف پالســـتیکی و ....در کنـــار مـــواد مصرفـــی 80میلیـــون نفـــر مـــردم
کش ــورمان ب ــا اقالم ــی نظی ــر گوج ــه فرنگ ــی و س ــیب زمین ــی در ش ــرایطی ب ــدور از
التهــاب محســوس ،تامیــن میشــد و آرامــش نســبی در بــازار و جامعــه حکمفرمــا
م ــی مان ــد.
امـــا ایـــن اتفـــاق رخ نـــداد و در مقابـــل کســـانی کـــه بـــه دنبـــال زمـــان مناســـبی
بـــرای ســـوء اســـتفاده و کســـب ســـود بودنـــد (در بخـــش دولتـــی ،نیمـــه دولتـــی
و خصوصـــی) ،بـــا اســـتفاده از برخـــی فرصـــت هـــای قانونـــی ( شـــرایط عـــادی
کش ــور) ،ب ــه التهاب ــات ب ــازار دام ــن زدن ــد .در حقیق ــت آنه ــا ب ــدون توج ــه ب ــه اینک ــه
تولیدکنن ــدگان م ــواد اولی ــه خط ــوط تولی ــد ی ــا محص ــوالت کش ــاورزی مصرف ــی،
از سوبســـید قابـــل مالحظـــهای کـــه اساســـا از جیـــب ملـــت هزینـــه مـــی شـــود،
برخوردارن ــد ،ب هاس ــتناد م ــواد و تبص ــره ه ــای قانون ــی ،کاالی تولی ــد ش ــده ب ــا ات ــکا
بــه سوبســید را متعلــق بــه خــود دانســته و خــود را محــق بــه انتخــاب شــیوه فــروش
و اســـتفاده آزاد از منابـــع آن دانســـتند.
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ب ــه ای ــن ترتی ــب تولیدکنن ــدگان م ــواد اولی ــه ،از عرض ــه کاال ب ــه ن ــرخ رس ــمی ی ــا
برگردان ــدن آن بهص ــورت رس ــمی ب ــه چرخ ــه اقتص ــاد خ ــودداری کردن ــد و ش ــرایط
بـــرای تولیدکننـــدگان مـــواد واســـطه ای ماننـــد پیـــچ و مهـــره ،لولـــه ،میلگـــرد،
ور قهــای گالوانیــزه و صدهــا کاالی دیگــر کــه محصوالتشــان در تولیــد کاالهــای
صنعتـــی دیگـــر مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد ،بهنحـــوی متالطـــم شـــد کـــه
تولیدکننـــده آرزو مـــی کنـــد ایکاش قطعـــات و کاالهـــای تولیـــد داخلـــی فقـــط
متناس ــب ب ــا تغیی ــر ن ــرخ ارز افزای ــش یابن ــد (ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه بخ ــش
پرداخ ــت ه ــای پرس ــنلی هن ــوز افزای ــش محس ــوس ن ــدارد).
و در مقاب ــل مث ــل اینک ــه مس ــئوالن ه ــم از ارز سوبس ــیدی ک ــه در اختی ــار آنه ــا ق ــرار
گرفت ــه ،ب ــی اط ــاع ی ــا ب ــه آن ب ــی توجهن ــد و ی ــا ش ــاید خ ــدای نک ــرده عم ــدی در
کار اس ــت.
تولیدکننـدگان مــواد پلیمــری و فلــزات پایــه ،از سوبســید حداقــل 10ســنت بــه ازای
هــر کیلــووات ســاعت انــرژی و نــرخ مــواد اولیــه برخوردارنــد.
تولیدکننــدگان گوجــه فرنگــی و ســیب زمینــی از سوبســید نــرخ مجانــی آب و بــرق
برخوردارند.
ام ــا در مواجه ــه ب ــا صاحب ــان ای ــن کااله ــا ک ــه ب ــه دنب ــال س ــودآوری غیرع ــادی
هســتند ،مســئوالن در غفلــت انــد و بــه بهانــه فرصــت هــای قانونــی بــا ممنوعیــت
ص ــادرات ،فرص ــت را ب ــرای س ــوء اس ــتفاده بیش ــتر فراه ــم میکنن ــد.
بهنظــر مــی رســد التهابــات موجــود در بــازار اگرچــه بــه تامیــن ســود گــروه معــدودی
منجــر مــی شــود امــا در نهایــت هزینــه 80میلیــون شــهروند را تحــت تاثیــر قــرار داده
و موجبــات نارضایتــی مــردم را فراهــم کــرده اســت .بــه همیــن ترتیــب هزینــه گــران
ش ــدن فل ــزات اساس ــی و م ــواد پلیم ــری ک ــه تولی ــد داخ ــل ب ــوده و ب ــا اس ــتفاده از
ّ
یارانــه هــای جــدی تولیــد مــی شــوند هــم بــر بدنــه اقتصــادی کشــور وارد مــی شــود.
افزای ــش قیم ــت ای ــن دس ــت از کااله ــا ،ان ــواع محص ــوالت تولی ــد داخ ــل را گرانت ــر
ک ــرده و موج ــب نارضایت ــی م ــردم و تالط ــم در اقتص ــاد م ــی ش ــود .در ای ــن نهای ــت
ای ــن رون ــد ب ــه تعطیل ــی واحده ــای تولی ــدی و ح ــذف فرص ــت ه ــای اش ــتغال
منته ــی خواه ــد ش ــد.
بنابرایــن عــدم مدیریــت نظــام در چگونگــی توزیــع مــواد تولیــدی و ایجــاد فرصــت
بـــرای صـــادرات ،در شـــرایطی کـــه صادرکننـــدگان از ارائـــه تعهـــد ارزی بـــرای
بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات ناخشــنود هســتند ،امنیــت جامعــه تولیــدی
و ش ــاغالن آنه ــا را مخ ــدوش م ــی کن ــد .در حال ــی ک ــه س ــود واقع ــی حاص ــل از
ص ــادرات متوج ــه حت ــی ی ــک درص ــد مل ــت نی ــز نخواه ــد ش ــد.
بن ــا ب ــه عرای ــض ف ــوق ،ش ــاید بازنگ ــری سوبس ــیدهایی ک ــه تولیدکنن ــدگان فل ــزات
اساس ــی ی ــا محص ــوالت کش ــاورزی از آن برخوردارن ــد ،ب ــرای مس ــئوالن نظ ــام ی ــک
ض ــرورت باش ــد .ب ــه ع ــاوه ای ــن دس ــت از تولیدکنن ــدگان بای ــد ب ــاور کنن ــد ک ــه
نظ ــام از ط ــرف م ــردم ،ب ــه ش ــرطی م ــی توان ــد سوبس ــیدها را در اختی ــار آنه ــا ق ــرار
دهــد کــه همــه ملــت از مزایــای آن برخــوردار باشــند .مــا بایــد بــاور کنیــم کــه حــق
نداریــم از جیــب ملــت 80میلیــون نفــری ایــران بــه بخــش هایــی سوبســید و رانــت
بدهی ــم ک ــه تنه ــا ی ــک درص ــد م ــردم از مزای ــای آنه ــا س ــود م ــی برن ــد▪ .

 /علیرضا کالهی /رییس کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران

راهکارهایتنشزدایی
از بازار عرضه و تقاضای مس
افزای ــش ن ــرخ ارز ع ــاوه ب ــر باالب ــردن قیم ــت ه ــا ب ــرای صنع ــت ب ــرق ع ــوارض گس ــترده
دیگ ــری ه ــم در پ ــی داش ــت .یک ــی از ای ــن پیامده ــای منف ــی در قیم ــت م ــس ک ــه یک ــی از
مهمتری ــن م ــواد اولی ــه م ــورد اس ــتفاده در صنع ــت ب ــرق اس ــت ،ب ــه وض ــوح قاب ــل مش ــاهده
اس ــت.
اخت ــاف ن ــرخ ارز و پتانس ــیل اقتص ــادی در ح ــوزه م ــس ،ه ــم فرصت ــی ب ــرای س ــود وی ــژه
ایج ــاد ک ــرد و ه ــم ب ــرای ع ــده ای ریس ــک ه ــای ج ــدی ب ــه وج ــود آورد .در حقیق ــت در
بس ــتر ش ــرایط کنون ــی اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی ای ک ــه درص ــدد کس ــب درآم ــد و ی ــا
حف ــظ ارزش دارای ــی ه ــای خ ــود بودن ــد ،ت ــاش کردن ــد از نابس ــامانی ایج ــاد ش ــده در ب ــازار،
ب ــه نف ــع خ ــود س ــود ببرن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ب ــود ک ــه پ ــس از نوس ــانات ارز در م ــاه ه ــای اول
س ــال ج ــاری ،می ــزان ثب ــت س ــفارش ان ــواع کااله ــا نس ــبت ب ــه س ــال ه ــای گذش ــته افزای ــش
چش ــمگیری داش ــت .ای ــن مس ــاله بی ــش از ه ــر چی ــز ناش ــی از اخت ــاف ن ــرخ ارز تعیی ــن
ش ــده توس ــط دول ــت و ب ــازار آزاد ب ــود .تاثی ــر ای ــن تف ــاوت قیم ــت در به ــای فل ــزات مختل ــف
و حتــی محصــوالت پتروشــیمی بــه خوبــی خــود را نشــان داد ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
تاثیرگ ــذاری ای ــن پارادای ــم اقتص ــادی ب ــر به ــای فل ــز م ــس بیش ــتر قاب ــل لم ــس ب ــود.
پی ــش از ه ــر چی ــز بای ــد ای ــن مس ــاله را م ــد نظ ــر ق ــرار دهی ــم ک ــه م ــس ویژگ ــی ه ــای منحص ــر
بـــه فـــردی نســـبت بـــه ســـایر فلـــزات مـــورد اســـتفاده در صنایـــع دارد .اول اینکـــه بعـــد از
ط ــا و نق ــره یک ــی از ارزش ــمندترین فل ــزات محس ــوب م ــی ش ــود .مان ــدگاری ب ــاالی م ــس،
دومیـــن خصیصـــه مهـــم و قابلیـــت نقدپذیـــری بـــاال ســـومین وجـــه تمایـــز آن محســـوب
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گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق

میش ــود .بع ــد از نوس ــانات ن ــرخ ارز ،تقاض ــا ب ــرای م ــس در ب ــازار ب ــه
طــور تصاعــدی رشــد کــرد .در ایــن شــرایط افــرادی بــا خریــد و احتــکار
مــس در انبارهــا بــه دنبــال ابــزاری بــرای حفــظ ارزش داراییهــای خــود
بودن ــد ک ــه همی ــن عام ــل ب ــه ایج ــاد تن ــش در ب ــازار عرض ــه و تقاض ــای
م ــس منج ــر ش ــد.
اصلــی تریــن مصــرف کننــده مــس در ایــران ،صنعــت بــرق اســت .بــا
نگاه ــی ب ــه آم ــار درمییابی ــم ک ــه ش ــرکت مل ــی م ــس ای ــران از  250ه ــزار
تــن مــس تولیــدی در کشــور 150 ،تــا  160هــزار تــن را در داخــل بــه فــروش
م ــی رس ــاند .از ای ــن می ــزان 100-110/000 ،ه ــزار ت ــن م ــس در صنع ــت
کاب ــل 20 ،ه ــزار ت ــن در ترانسفورماتورس ــازی و  10ه ــزار ت ــن در س ــاخت
ســایر آلیاژهــای مــورد نیــاز صنعــت بــرق مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
بــا توجــه بــه ایــن آمــار مــی تــوان گفــت کــه صنعــت کابــل اصلــی تریــن
مص ــرف کنن ــده م ــس در کش ــور اس ــت.
پیــش از ایــن مکانیــزم خریــد مــس از شــرکت ملــی مــس ایــران ایــن بــود
کــه خریــدار مــی توانســت بــا پرداخــت  10درصــد از کل مبلــغ بــه عنــوان
پی ــش پرداخ ــت ،در ب ــورس ثب ــت ن ــام ک ــرده و  90درص ــد باقیمان ــده را
از طری ــق ال س ــی ریال ــی ط ــی  90روزه تس ــویه کن ــد .متاس ــفانه پ ــس از
ایجــاد تنــش در بــازار و بــا هــدف حــذف تقاضــای کاذب شــرکت ملــی

بعد از نوسانات نرخ ارز ،تقاضا برای مس در بازار به
طور تصاعدی رشد کرد .در این شرایط افرادی با خرید
و احتکار مس در انبارها به دنبال ابزاری برای حفظ
ارزش داراییهای خود بودند که همین عامل به ایجاد
تنش در بازار عرضه و تقاضای مس منجر شد
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مــس ایــران شــرایط فــوق را بــه  %20و  60روز تغییــر داد کــه ایــن امــر فشــار
نقدینگ ــی زی ــادی را ب ــه تولی ــد کنن ــدگان واقع ــی وارد م ــی نمای ــد زی ــرا
آن ــان هس ــتند ک ــه درگی ــر دریاف ــت وج ــه کاال هس ــتند و اتفاق ــا دالله ــا
مشــکل نقدینگــی ندارنــد.
عرضــه مــس در بــورس بــا توجــه بــه پروانــه بهــره بــرداری انجــام میشــود،
آن ه ــم در حال ــی ک ــه در کش ــور بی ــش از  200پروان ــه به ــره ب ــرداری کاب ــل
اعطـــا شـــده اســـت .ایـــن پروانـــه هـــای بهـــره بـــرداری مربـــوط بـــه 100
ش ــرکت غیرفع ــال ،تع ــداد زی ــادی ش ــرکت بس ــیار کوچ ــک و زیرپل ـهای
و  20ال ــی  30ش ــرکت ب ــزرگ و شناس ــنامه دار اس ــت ک ــه عمدت ــا عض ــو
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران هســـتند .بعـــد از نوســـان نـــرخ ارز و
افزای ــش به ــای م ــس هم ــه ش ــرکت های ــی ک ــه غیرفع ــال ی ــا کوچ ــک و
زیرپل ــه ای بودن ــد و اساس ــا فعالی ــت مش ــخصی نداش ــتند ،ب ــا ارائ ــه
پروانــه بهــره بــرداری خــود در بــورس کاال ظاهــر شــدند .بــه ایــن ترتیــب
تقاض ــا چندی ــن براب ــر ش ــد.
مســاله ای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه عرضــه شــرکت
مل ــی م ــس ای ــران کف ــاف نی ــاز واقع ــی ب ــازار را م ــی ده ــد و اگ ــر تدبی ــر
هوش ــمندانه ای در تقاض ــا اندیش ــیده ش ــود ،تن ــش ه ــای ب ــازار از بی ــن
خواهـــد رفـــت .بـــه همیـــن منظـــور پیشـــنهاد مـــی شـــود کـــه شـــرایط
تقاضـــای مـــس در ســـه راس اصلـــی شـــامل تطبیـــق قراردادهـــای
شناس ــنامه دار دولت ــی و تعیی ــن م ــس م ــورد نی ــاز ای ــن قرارداده ــا ،ارائ ــه
اظهارنام ــه مالیات ــی ارزش اف ــزوده دوره زمس ــتان قب ــل از تنشه ــا و دوره
به ــار ج ــاری و نی ــز می ــزان خری ــد س ــنوات گذش ــته کنت ــرل ش ــود .ای ــن
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روش اگرچ ــه ب ــه بوروکراس ــی ه ــا دام ــن م ــی زن ــد ام ــا در ش ــرایط جن ــگ
اقتصـــادی ناگزیـــر بـــه مدیریـــت عرضـــه و تقاضـــای ایـــن دســـت از
محص ــوالت ب ــا ات ــکا ب ــه ی ــک بدن ــه کارشناس ــی ق ــوی هس ــتیم.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه هــر ســه راس یــاد شــده ،بــه ســادگی
قابـــل اســـتعالم هســـتند .هـــر چنـــد ممکـــن اســـت انجـــام ایـــن کار
کارشناس ــی توس ــط ب ــورس کاال ام ــری دش ــوار ب ــه نظ ــر برس ــد ام ــا نبای ــد
نق ــش تش ــکل ه ــای اقتص ــادی را در ای ــن زمین ــه نادی ــده انگاش ــت.
اگرچ ــه هن ــوز ه ــم برخ ــی از تش ــکل ه ــا ب ــه دلی ــل ع ــدم ش ــفافیت الزم
قادرن ــد ب ــه تن ــش ه ــای موج ــود در ب ــازار دام ــن بزنن ــد ام ــا ش ــرکت مل ــی
مــس ایــران و بــورس کاال مــی توانــد بــرای ایجــاد شــفافیت در ایــن حــوزه
از کم ــک تش ــکل ه ــای قدرتمن ــد و بزرگ ــی مث ــل س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران اس ــتفاده کن ــد.
در کن ــار ای ــن راه ــکار بای ــد تم ــام صنای ــع تبدیل ــی ک ــه از ش ــرکت مل ــی
م ــس کات ــد دریاف ــت م ــی کنن ــد ،مع ــادل کات ــد دریافت ــی ،محص ــوالت
ثانویــه خــود را در بــورس کاال عرضــه کننــد تــا شــفافیت بــه بــازار عرضــه
و تقاض ــای م ــس بازگ ــردد .ه ــر چن ــد متاس ــفانه ت ــا ام ــروز گام ــی ب ــرای
بهب ــود ای ــن ش ــرایط تن ــش زا و هزین ــه آفری ــن برنداش ــته اس ــت ،ش ــاید
ایـــن تنـــش بـــه یـــک بهانـــه مناســـب بـــرای افزایـــش قیمـــت مـــس و
دش ــوارکردن ش ــرایط عرض ــه ای ــن محص ــول در ب ــازار ب ــدل ش ــده اس ــت.
البتــه خریــداران مــس بــا چالــش هــای جــدی دیگــری هــم مواجهنــد.
ب ــه عن ــوان مث ــال پ ــس از خ ــروج آمری ــکا از برج ــام ،ش ــروع م ــوج ت ــازه ای
از تحری ــم ه ــا و نوس ــانات ن ــرخ ارز ،خری ــد م ــس مس ــتلزم پراخ ــت 100
درص ــدی پی ــش پرداخ ــت ش ــد ک ــه ای ــن مس ــاله در ش ــرایط کنون ــی
حاکـــم بـــر اقتصـــاد کشـــور و رکـــود و کمبـــود نقدینگـــی ،کار را بـــرای
صنعتگ ــران ب ــه ش ــدت دش ــوار ک ــرد و نی ــاز صنای ــع مص ــرف کنن ــده
م ــس ب ــه نقدینگ ــی را میلیارده ــا توم ــان افزای ــش داد.
از طرفـــی بایـــد توجـــه داشـــته باشـــیم کـــه حـــذف ســـقف رقابـــت در
بــورس ،بــه معنــی بحرانــی شــدن قراردادهــای بــرق و افزایــش چشــمگیر
هزین ــه پ ــروژه ه ــای عمران ــی و افزای ــش ت ــورم در کش ــور خواه ــد ب ــود.
ذک ــر ای ــن نکت ــه را ض ــروری م ــی دان ــم ک ــه راهکاره ــای عن ــوان ش ــده
در ایـــن نگاشـــت بـــا شـــرکت ملـــی مـــس ایـــران و وزارت صمـــت
در میـــان گذاشـــته شـــده و مســـئولین امـــر بـــا کلیـــات آنهـــا موافقـــت
ک ــرده ان ــد .ب ــدون ش ــک س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ه ــم در ای ــن
مس ــیر آمادگ ــی الزم را ب ــرای ارائ ــه کم ــک ه ــای کارشناس ــی ،اس ــتعالم
مطالب ــات اعض ــا در ای ــن ح ــوزه و نی ــز تعیی ــن می ــزان تقاض ــای واقع ــی
م ــس در ب ــازار خواه ــد داش ــت.
متاســـفانه طبـــق گـــزارش مرکـــز پژوهـــش هـــای وزارت صمـــت ،بـــه
دلیــل سیاســت هــای اشــتباه اقتصــادی در ده ســال گذشــته صنایــع
س ــاخت مح ــور ب ــه ش ــدت تحلی ــل رفت ــه و تضعی ــف ش ــده ان ــد .ب ــه
همیـــن دلیـــل در طـــول ایـــن ســـال هـــا اقتصـــاد کشـــور بـــه صنایـــع
ش ــیمیایی و پتروش ــیمی وابس ــته ش ــده ک ــه ف ــروش محصوالت ــش ب ــه
مراتــب راحــت تــر از فــروش محصوالتــی ماننــد کابــل و دکل اســت امــا
ارزش اف ــزوده کمت ــری ب ــرای کش ــور ب ــه دنب ــال دارد.
آنچ ــه ام ــروز بی ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری بای ــد ب ــر آن تمرک ــز کنی ــم ،حف ــظ
صنایــع ســاخت محــور و دارای ارزش افــزوده باالســت کــه قادرنــد نیــاز
داخل ــی کش ــور ب ــه وی ــژه در صنای ــع زیرس ــاختی و اس ــتراتژیکی مانن ــد
ب ــرق را تامی ــن کنن ــد .وقت ــی بخش ــی از ای ــن صنع ــت ب ــا مدیری ــت ب ــازار
م ــس م ــی توان ــد ب ــه حی ــات خ ــود ادام ــه ده ــد ،ب ــی توجه ــی ب ــه ای ــن
موض ــوع قطع ــا ب ــر خ ــاف مناف ــع مل ــی اس ــت .ل ــذا دول ــت ،بخ ــش
خصوص ــی و تش ــکل ه ــا بای ــد دس ــت ب ــه دس ــت ه ــم داده و ب ــه عب ــور
صنع ــت و اقتص ــاد کش ــور از ای ــن ش ــرایط دش ــوار کم ــک کنن ــد▪.

/مهدی زارع پور /
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و مدیریت سیستم های اطالعاتی

ارز دولتی
خدمتی که بستر رانت شد!
دولــت بحــران زده دوازدهــم بــه ریاســت دکتــر حســن روحانــی ،در پــی افزایــش نــرخ
دالر کــه برخــی آن را قســمتی از ســناریوی شــوک درمانــی خواندنــد ،در پــی افزایــش
ّ
ب ــی س ــابقه ن ــرخ دالر و کاه ــش ارزش پ ــول مل ــی ،اق ــدام ب ــه انتش ــار لیس ــت 4200
قلــم کاالی اساســی نمــود تــا بدینوســیله ،از تالطــم و نوســانات کاالهــای ضــروری
تــا حــد تــوان بکاهــد؛ ارایــه ارز دولتــی بــه  4200قلــم کاال ،بــه معنــای ایــن اســت کــه
دول ــت ب ــا اختی ــارات خ ــود ،دس ــت در جی ــب م ــن ،ش ــما و کپرنش ــینان هرمزگان ــی
ک ــرده ت ــا ب ــه تولی ــد کنن ــده و ،...یاران ــه بده ــد! ب ــه ای ــن امی ــد ک ــه تولی ــد کنن ــده ب ــا
دریافــت ایــن ارز ،قیمــت تمــام شــده محصــول خــود را (در مقابــل افزایــش قیمــت
ناش ــی از نوس ــانات ارز) کاه ــش داده ت ــا بدینوس ــیله ه ــم چ ــرخ صنع ــت بچرخ ــد،
ه ــم کارگ ــر ایران ــی بی ــکار نش ــود و ه ــم تعدی ــل قیم ــت رخ ده ــد و در ای ــن چرخ ــه،
کپرنشــین ،بازنشســته ،بــی سرپرســت و ...ضــرر کمتــری را متحمــل شــوند؛ امــا آیــا
ب ــه راس ــتی چنی ــن اتفاق ــی رخ داد؟
ً
پاسخ اینجانب قویا منفی است!
بــی شــک شــما نیــز در شــبکه هــای مجــازی (البتــه از نــوع بومــی آن!) کلیپهــای
منتش ــر ش ــده از ت ــاراج ب ــار کامی ــون ه ــای چ ــپ ش ــده را دی ــده و ب ــه ح ــال ای ــن
ضدفرهنــگ هــا ،ســر تــکان داده ایــد؛ عملــی غیرقابــل دفــاع و نکوهیــده کــه جــای
هیــچ دفاعــی نــدارد؛ مشــابه همیــن رخــداد ،امــا بســیار شــیک تــر و صنعتــی تــر ،بــا
اختصــاص ارز دولتــی بــه  4200قلــم کاال رخ داد؛ آنجــا کــه برخــی تولیــد کننــدگان،
ارز یاران ــه ای گرفت ــه ،م ــاده اولی ــه وارد نم ــوده و کاالی خ ــود را ،ب ــا ارز آزاد ب ــه ب ــازار
عرض ــه نمودن ــد .خیانت ــی آش ــکار در ش ــرایطی ک ــه مملک ــت ،نی ــاز ب ــه آرام ــش و
التی ــام داش ــت.
هنگام ــی ک ــه لیس ــت دوم از  4200قل ــم ب ــه  25قل ــم کاه ــش یاف ــت ،وا مصیبت ــای
بس ــیاری از ای ــن دوس ــتان ب ــه آس ــمان رف ــت ک ــه چ ــرخ صنع ــت ل ــه ش ــد ،در ح ــق
ً
کارگــر ظلــم شــد و قــص علــی هــذا! در حالیکــه اتفاقــا ایــن یارانــه ،نــه تنهــا لطفــی
بــه کار و کارگــر ایرانــی نبــود ،بلکــه فرصتــی بــرای ســودجویان منفعــت طلــب مهیــا
س ــاخت ت ــا خدمت ــی را ب ــه خیان ــت به ــره ب ــرداری ک ــرده و ب ــر س ــود سرش ــار خو ی ــش
ً
اضافــه نماینــد .ایــن اقــدام دولــت  -کاهــش لیســت بــه اقــام واقعــا ضــروری ،-از
نظ ــر اینجان ــب ک ــه مدت ــی را در مدیری ــت صنعت ــی بص ــورت حرف ــه ای مش ــغول ب ــه
فعالیــت بــوده ام ،بســیار ســنجیده وعقالیــی بــود؛ راه انــدازی بــازار ثانویــه بــا تمــام
کاس ــتی ه ــا ،توانس ــت ت ــا ح ــدودی ای ــن ران ــت ایج ــاد ش ــده را تقلی ــل داده و ض ــرر
کمت ــری ب ــه جی ــب م ــن و ش ــما وارد نمای ــد.

س ــخن پایان ــی ای ــن یادداش ــت را ب ــا هم ــان برخ ــی تولی ــد کنن ــدگان عزی ــز دارم،
بــرادران و خواهــران گرامــی! مــا در یــک سیســتم ،زندگــی مــی کنیــم ،چرخــه ای کــه
در آن بــا هــر دســت بدهــی ،بــا همــان دســت خواهــی گرفــت؛ کاالیــی را کــه شــما
ام ــروز ب ــا س ــود ب ــاالی ص ــد درص ــد ب ــه م ــردم فروخت ــه و خوش ــحال از ای ــن معامل ــه
طالی ــی ،روز را ب ــه ش ــب م ــی رس ــانید ،بص ــورت غی ــر مس ــتقیم ،توس ــط خودت ــان
خری ــداری خواه ــد ش ــد! پ ــس اگ ــر دی ــن نداری ــد ،حداق ــل آزاده باش ــید .ش ــرایط
کش ــور ،ش ــرایطی نیس ــت ک ــه در آن ی ــا دس ــت خودم ــان آب ب ــه آس ــیاب بح ــران
ریختــه و دلخــوش باشــیم کــه از آب گل آلــود ماهــی گرفته-ایــم؛ ایــن ماهــیُ ،مــرده
اس ــت! ماه ــی م ــرده ،حت ــی اگ ــر مف ــت ه ــم صی ــد ش ــود ،مص ــرف کنن ــده را ب ــه کام
م ــرگ خواه ــد فرس ــتاد.
بس ــیاری از م ــا ،انتظ ــار لط ــف و رحم ــت اله ــی داری ــم در حال ــی ک ــه ب ــه ه ــم ن ــوع
خودم ــان ه ــم رح ــم نداری ــم ،ترجی ــح مناف ــع ش ــخصی ب ــر مناف ــع مل ــی ،تفاوت ــی ب ــا
وط ــن فروش ــی ن ــدارد ،آی ــا ش ــما در بح ــران ،ب ــا خان ــواده خ ــود نی ــز اینچنی ــن رفت ــار
خواهیـــد کـــرد؟! بســـیاری از صاحـــب نظـــران ،پیشـــرفت شـــگفت انگیـــز کـــره
جنوب ــی را ب ــرای یکدیگ ــر م ــرور م ــی نماین ــد در حالیک ــه بخ ــش های ــی از آن ،ک ــه
ب ــه نفعش ــان نیس ــت را سانس ــور م ــی کنن ــد! در ک ــره جنوب ــی ،دول ــت در ازای اخ ــذ
تعه ــد ص ــادرات محص ــول در ط ــی م ــدت مش ــخص (ض ــرب العج ــل) ،اق ــدام
بـــه پرداخـــت تســـهیالت مـــی نمایـــد ،رســـاندن ســـطح کیفـــی بـــه ســـطح قابـــل
قب ــول جهان ــی ب ــرای پذی ــرش ص ــادرات ،نیازمن ــد برنام ــه ری ــزی ،اس ــتراتژی م ــدون
و مش ــخص و نقش ــه راه اس ــت ،آی ــا ای ــن زیرس ــاخت ه ــا در صنع ــت م ــا وج ــود
دارن ــد؟!
ب ــه زع ــم نگارن ــده ،زم ــان حاض ــر ،بهتری ــن لحظ ــه ب ــرای تبدی ــل تهدی ــد ب ــه فرص ــت
اس ــت ت ــا دول ــت (توس ــط صم ــت) ب ــا تش ــکیل کارگ ــروه ه ــای تخصص ــی زی ــر نظ ــر
ســندیکاها و ،...اقــدام بــه ســطح ســنجی عالمانــه (بــه دور از ورود حــب و بغــض
ش ــخصی در قض ــاوت) صنع ــت نم ــوده و ب ــر اس ــاس دس ــتاوردها ،چش ــم اندازه ــا
و س ــامانه ه ــای مدیریت ــی اس ــتاندارد ،یاران ــه ،تس ــهیالت و ...اعط ــا نمای ــد؛ ای ــن
پیش ــنهاد (رتب ــه بن ــدی تولیدکنن ــدگان) ،نی ــاز ب ــه س ــاخت و پرداخ ــت ف ــراوان،
زیرس ــاخت ه ــای اساس ــی و حرف ــه ای دارد ک ــه اگ ــر همی ــن ام ــروز ب ــرای آن اق ــدام
ش ــود ،از ف ــردا بهت ــر اس ــت.
ایران را ،ایرانی زنده نگه می دارد! ▪
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13
پرونده

گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق

 /محمدصادق جنانصفت /

تولید در سرباالیی و پیچ تند تحریم

14
پرونده

کس ــب وکار جامع ــه ایران ــی در س ــطح کالن ،در س ــطح بنگاهه ــا و درس ــطح
خان ــوار درش ــرایط پایی ــز  1397پیچی ــده ،اس ــرارآمیز ،غمانگی ــز و در هزارت ــوی
ســردرگمی و آشــفتگی همــه ســویه دورخــودش مــی چرخــد و البتــه و متاســفانه
نات ــوان در رس ــیدن ب ــه رش ــد کاف ــی ب ــرای نیرومندت ــر ش ــدن اس ــت .نوش ــتن ای ــن
همــه ویژگیهــای منفــی دربــاره کســب و کار ایــران بــرای نگارنــده و هــر ایرانــی
دلس ــوز ب ــه ای ــن س ــرزمین و ب ــه ای ــن م ــرز و ب ــوم البت ــه کاردش ــواری اس ــت ک ــه از
گفت ــن آن ام ــا چ ــاره ای ه ــم نیس ــت.
رونــد و فراینــد اجرایــی شــدن تحریمهــای آمریکایــی کــه گام دوم آن در اواســط
آبـــان برداشـــته میشـــود ،داســـتان را تراژیـــک کـــرده و چشـــم انـــداز را تیرهتـــر
میکنـــد .در میـــان فعالیتهـــای اقتصـــادی امـــا بـــه نظـــر مـــی رســـد روزگار
تولی ــد از بقی ــه بخ ــش ه ــا ش ــاید بدت ــر و ش ــاید مهمت ــر باش ــد .ب ــه نظ ــر میرس ــد
میلیونه ــا بهرهب ــردار زراع ــی در ای ــران ک ــه کارش ــان تولی ــد محص ــوالت م ــورد
نی ــاز اصل ــی جامع ــه اس ــت ،گرفت ــاری کمت ــری دارن ــد .ای ــن گ ــروه و فع ــاالن
تولی ــد محص ــوالت دام ــی و باغبان ــی نی ــز البت ــه ت ــا ان ــدازهای دغدغ ــه کمت ــری
دس ــت ک ــم در ف ــروش کاالی تولی ــدی دارن ــد و دول ــت نی ــز در ای ــن وضعی ــت
حاضــر اســت بــا هــدف کاهــش مصــرف ارز و افزایــش امنیــت غذایــی از ســوی
دیگ ــر از ای ــن گ ــروه ب ــزرگ تولیدکنن ــدگان حمای ــت کن ــد.
امــا تولیــد صنعتــی در ایــن وضعیــت بــرای بقــا و رشــد احتمالــی ،دردســرهای
قاب ــل اعتنای ــی دارن ــد .یک ــی از دردس ــرهای واقع ــی تولی ــد صنعت ــی در ای ــران
تش ــدید تحری ــم ه ــای آمریکای ــی و تبعی ــت متح ــدان ای ــن ابرق ــدرت اقتص ــادی
در اروپـــا بـــا کمـــی تاخیـــر و در آســـیا و کشـــورهایی مثـــل کانـــادا وا اســـترالیا
اس ــت .ای ــن دردس ــر از ناحی ــه تحری ــم ه ــا ،ج ــدای از سیاســتهای ناکارآم ــد
دول ــت و ج ــدای از ش ــرایط سیاس ــی داخل ــی اس ــت و بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه
سیاســـتهای ناکارآمـــد در ارز ،پـــول ،تجـــارت و سیاســـتهای مالیاتـــی و
تامی ــن اجتماع ــی نی ــز دردس ــرهای خ ــود را دارن ــد.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه تولی ــد صنعت ــی در ای ــران ب ــرای ادام ــه راه و حرک ــت ب ــه
س ــرباالیی و پی ــچ تن ــد تحری ــم ه ــا رس ــیده اس ــت ک ــه از ی ــک س ــو رش ــد را دور از
دســترس مــی کنــد و از ســوی دیگــر بــا نوســان هــای شــدید همــراه خواهــد شــد.
در ادام ــه برخ ــی از مناف ــذ نف ــوذ تحری ــم ب ــر تولی ــد صنعت ــی را ب ــه طورخالص ــه
ی ــادآور میش ــوم:
هزینههای فزاینده
صنعــت ایــران بــرای ادامــه فعالیــت نیــاز بــه مــواد اولیــه و کاالهــای ســرمایه ای
دارد کــه بایــد از بنــگاه هــای خارجــی خریــداری کنــد .بــرای اینکــه ایــن واردات
انجــام شــود بنگاههــا نیــاز بــه ارزهــای معتبــر در بــازار جهانــی دارنــد .درشــرایط
تحری ــم آمری ــکا و ب ــر پای ــه تجرب ــه س ــال  1391ک ــه همی ــن 6س ــال پی ــش ش ــاهد
بودی ــم ،تحریمه ــا ب ــه کاه ــش عرض ــه ارز و افزای ــش تقاض ــا منج ــر ش ــده و ن ــرخ
تبدی ــل ارزه ــای معتب ــر مث ــل دالر را افزای ــش میده ــد .ای ــن تجرب ــه را درهمی ــن
نیــم ســال نخســت  1397شــاهد هســتیم .افزایــش نــرخ تبدیــل دالر و یــورو بــه
ری ــال ای ــران ب ــه افزای ــش قیم ــت تم ــام ش ــده تولی ــد صنعت ــی منج ــر ش ــده و ای ــن
افزایــش قیمــت در دور تــورم تولیــد صنعتــی بــه تــورم عمومــی منجــر مــی شــود.
ایــن وضعیــت و بــا توجــه بــه اینکــه قــدرت خریــد شــهروندان بــه انــدازه افزایــش
قیم ــت تم ــام ش ــده تولی ــد صنعت ــی افزای ــش نم ــی یاب ــد ب ــه رک ــود منج ــر خواه ــد
ش ــد .رک ــود ف ــروش تولی ــدات صنعت ــی ب ــه دلی ــل س ــقوط تقاض ــا ب ــه کاه ــش
تولی ــد و کاه ــش اس ــتفاده از ظرفی ــت نص ــب ش ــده ،منج ــر م ــی ش ــود و از ای ــن
مس ــیر نی ــز قیم ــت تم ــام ش ــده را دوب ــاره افزای ــش م ــی ده ــد .افزای ــش ن ــرخ ارز ب ــا
وج ــود تش ــدید تحر ی ــم رخ ــدادی قاب ــل پی ــش بین ــی اس ــت و پیامده ــا و آث ــار
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منف ــی برتولی ــد صنعت ــی م ــی گ ــذارد.
جابهجا نشدن منابع مالی
تولی ــد ب ــدون تج ــارت خارج ــی در ای ــران ممک ــن نیس ــت .ایرانی ــان از ی ــک س ــو
تولی ــدات صنعت ــی م ــازاد ب ــر نی ــاز داخل ــی را صادرکنن ــد ت ــا ارز ب ــه دس ــت آورن ــد
و از همــه ظرفیــت خــود اســتفاده کننــد و از ســوی دیگــر بــه خریــد تجهیــزات و
ماش ــین آالت خارج ــی نی ــاز دارن ــد .تحری ــم اقتص ــادی ای ــران ک ــه ای ــن روزه ــا در
جریــان آن هســتیم ،راه ورود و خــروج منابــع مالــی بنگاههــا را در ســطح میانــی
اقتصــاد و در ســطح کالن و ملــی بــا تهدیــد جــدی و اجرایــی مواجــه مــی کنــد.
ایـــن روزهـــا شـــاهد هســـتیم کـــه بنگاههـــای تولیـــدی ایـــران درتامیـــن و
جابهجاکـــردن منابـــع مالـــی بـــا دشـــواری هـــای واقعـــی مواجـــه هســـتند .در
ســالهای اخیــر شــاهد بودیــم کــه نظــام مالــی جهانــی بــا اســتفاده از ســازمانی
ب ــه ن ــام انجم ــن مخاب ــرات بینالملل ــی بی ــن بانک ــی جهان ــی ب ــا ن ــام مش ــهور
س ــوییفت راه ع ــادی ج ــا ب ــه ج ــا ش ــدن مناب ــع مال ــی ای ــران را ب ــا محدودی ــت
مواج ــه ک ــرد .در ای ــن روزه ــای س ــخت ک ــه احتم ــال بازگش ــت محدودی ــت
س ــوییفت وج ــود دارد ،داس ــتان نپذیرفت ــن الزامه ــای کنت ــرل بانکه ــا ب ــرای
جلوگی ــری از نق ــل و انتق ــال مناب ــع مال ــی ب ــه برخ ــی س ــازمانهای سیاس ــی ب ــه
نــام اختصــاری  FATFنیــز رخ نمایانــده و بانکهــای ایــران را در انــزوای بیشــتر
ق ــرار داده اس ــت.
براینــد ایــن ناتوانــی منابــع مالــی ،بخــش تولیــد صنعتــی را بــه ســمت محاصــره
اقتص ــادی ای ــران خواه ــد ب ــرد .ای ــن کار اگ ــر حت ــی ب ــا دور زدن بان ــک ه ــا باش ــد
کــه البتــه دشــوار اســت ،بــه افزایــش هزینــه تامیــن منابــع مالــی منجــر مــی شــود
کــه در انتهــای حلقــه بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده مــی رســد و کاهــش قــدرت
رقابت ــی تولی ــدات ای ــران در براب ــر کااله ــای مش ــابه خارج ــی منج ــر ش ــده و رک ــود
فــروش را گســترش مــی دهــد.
ناتوانی نوسازی تکنولوژیک
تولی ــد صنعت ــی دردنی ــای ام ــروز ب ــه دلی ــل تح ــوالت ش ــتابان س ــاخت و ف ــروش
تکنولوژ یه ــای ن ــو بای ــد ب ــا ش ــتاب خ ــود را ب ــه تولی ــدات تکنول ــوژی تجهی ــز
کن ــد ،درغی ــر ای ــن ص ــورت ب ــا س ــرعت مش ــتریانش را دربازاره ــا از دس ــت م ــی
ده ــد .نب ــود تکنول ــوژی ن ــو ب ــه معن ــای ای ــن اس ــت ک ــه در ه ــر فراین ــد تولی ــدی
بنگاهه ــای ایران ــی از رقب ــا درتولی ــد کااله ــای ب ــا کیفی ــت و مطل ــوب مش ــتریان
عقـــب تـــر بماننـــد .تشـــدید تحریمهـــای تولیـــد صنعتـــی ایـــران راه ورود
تکنول ــوژی روز ب ــه بخ ــش صنع ــت را ب ــا آس ــیب و تاخی ــر مواج ــه خواه ــد ک ــرد
و روزی م ــی رس ــد ک ــه تولیدصنعت ــی ای ــران در انته ــای ص ــف ف ــروش ایس ــتاده
اســت .تولیــدات صنعتــی در ایــن وضعیــت راهــی جــز ازدســت دادن بــازار در
ی ــک دوره و تعطیل ــی در ش ــرایط خ ــاص را ندارن ــد.
بازار بی بازار
تحری ــم ه ــای آمریکای ــی ش ــاید درن ــگاه نخس ــت ب ــه نظ ــر آس ــان و س ــاده ب ــه
نظــر مــی رســد امــا هنگامــی کــه شــروع مــی شــود بــه ســرعت بــه بهمــن تبدیــل
میش ــود و ابعادگوناگ ــون ب ــه خ ــود م ــی گی ــرد  .یک ــی از ای ــن ابع ــاد و پیامده ــا
و مح ــل اثرگ ــذاری تحری ــم اقتص ــادی ای ــران کاه ــش کم ــی بازاره ــای ف ــروش
در بی ــرون از مرزه ــای مل ــی اس ــت .درحالیک ــه تحری ــم ه ــا ب ــه س ــطح بنگاهه ــا
برس ــند و تحری ــم ش ــوندگان از ف ــروش محص ــول ب ــه ط ــور مس ــتقیم در بازاره ــای
جهان ــی در ای ــن گ ــرداب بیفتن ــد ک ــه نتوانن ــد پاس ــخگوی س ــفارش مش ــتریان
باش ــند ،اعتم ــاد آنه ــا را از دس ــت داده و بنگاهه ــای صنعت ــی دیگ ــر درکان ــون
توج ــه مش ــتریان خارج ــی ق ــرار ندارن ــد▪.

/حسین سالحورزی  /نایب رئیس اتاق ایران

حال بد تولید صنعتی در

دور خبیثمشکالتاقتصادی
حســـین ســـاحورزی ،نایبرئیـــس اتـــاق ایـــران از
مشــکالت پیــش روی تولیــد نوشــته اســت .از عواملــی
ک ــه باع ــث ش ــده کار ب ــه اینج ــا برس ــد و از راهکارهای ــی
ک ــه میتوان ــد ب ــه خت ــم وضعی ــت موج ــود منج ــر ش ــود و
البت ــه چندی ــن ده ــه اس ــت ک ــه کس ــی ب ــه اج ــرای آنه ــا
به ــا نمیده ــد.
آمارهــای رســمی نشــان مــی دهنــد کــه تولیــد صنعتــی
رون ــد کاهن ــده را تجرب ــه ک ــرده اس ــت .صحب ــت ه ــای
اکثری ــت تولیدکنن ــدگان ک ــه ب ــه ش ــکلهای گوناگ ــون
ب ــا م ــا در می ــان میگذارن ــد نش ــاندهنده رش ــدهای
ناچیــز در تولیــد برخــی رشــتههای صنعتــی و کاهــش
در برخـــی حوزههـــای دیگـــر اســـت .دربـــاره اینکـــه
چ ــرا چنی ــن اتفاق ــی میافت ــد و دالی ــل ای ــن کاه ــش
چیســـت بایـــد بـــه یـــک تقســـیمبندی کلـــی اشـــاره
کن ــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه متغیرهــای کالن اقتصــادی
در ای ــران ک ــه بای ــد ب ــه رش ــد تولی ــد دام ــن بزنن ــد و آن

را در مســـیر افزایـــش قـــرار دهنـــد فقـــدان تعادلانـــد
و از بیثباتـــی رنـــج میبرنـــد .ایـــن بیثباتـــی در
متغیره ــای کالن بهوی ــژه س ــرمایهگذاری و همچنی ــن
تجــارت خارجــی و تــا انــدازهای مصــرف کل ( شــامل
مص ــرف خصوص ــی و مص ــرف دولت ــی) سالهاس ــت
در ایـــران دیـــده میشـــود .یـــک بحـــث اصلـــی ایـــن
اس ــت ک ــه درآم ــد ای ــران و ایرانی ــان ب ــه تج ــارت نف ــت
گـــره خـــورده اســـت و ایـــن درآمـــد بـــه دلیـــل اینکـــه
قیمـــت آن در بازارهـــای جهانـــی تعییـــن میشـــود
متغی ــر اس ــت و برنامهه ــای ای ــران را از تع ــادل خ ــارج
میکنـــد و در نهایـــت بـــه تولیـــد آســـیب میزنـــد و
تولی ــد را ب ــه ی ــک س ــیکل نوس ــانی وارد میکن ــد.
از ســـوی دیگـــر ماجـــرا ،متغیرهایـــی مثـــل پسانـــداز
مل ــی ک ــه در ی ــک فراین ــد تبدی ــل ب ــه س ــرمایهگذاری
میشــود در ایــران از درآمــد ارزی حاصــل از صــادرات
نفـــت تأثیـــر میپذیـــرد کـــه نوســـان آن باالســـت و
ً
اصـــوال کنتـــرل آن از اختیـــار دولـــت خـــارج اســـت.
بـــرای رفـــع ایـــن مســـئله ،بایـــد ســـرمایهگذاری از
مح ــل مناب ــع غی ــر از نف ــت نی ــز در کان ــون توج ــه باش ــد

کـــه آن نیـــز بـــه دلیـــل فقـــدان بـــازار ســـرمایه بـــزرگ و
کارآمـــد و دارای ابزارهـــای گوناگـــون ناتـــوان اســـت.
آماره ــای ارائ ــه ش ــده نش ــان میده ــد ک ــه  80درص ــد
ســـرمایهگذار یها از محـــل منابـــع بانکـــی اســـت و
تنهـــا  20درصـــد آن از بـــازار ســـرمایه اســـت.
ی ــک مح ــل دیگ ــر س ــرمایهگذاری در ای ــران از مح ــل
ســـرمایهگذاری مســـتقیم خارجـــی و یـــا فاینانـــس
اس ــت ک ــه ای ــن نی ــز در ش ــرایط دش ــواری ق ــرار دارد.
ســـرمایهگذاران خارجـــی بـــه دالیـــل گوناگـــون بـــه
ایـــران نمیآینـــد یـــا کمتـــر میآینـــد و ســـرمایهگذاران
داخل ــی نی ــز نی ــروی کاف ــی ب ــرای ب ــه حرک ــت درآوردن
چرخهـــای تولیـــد را ندارنـــد .عـــاوه بـــر ایـــن مـــوارد
همانط ــور ک ــه ی ــادآور ش ــدم رش ــد مص ــرف دول ــت
در ســـالهای اخیـــر بـــه دلیـــل عـــدم ســـرمایهگذاری
کاف ــی در طرحه ــای عمران ــی کاه ــش یافت ــه اس ــت و
همــه ایــن مســائل آثــارش را بــر تولیــد باقــی میگــذارد.
در ای ــن می ــان نوس ــان ش ــدید ن ــرخ ارز نی ــز دس ـتانداز
بزرگـــی بـــرای تولیـــد داخلـــی اســـت .از اواخـــر پائیـــز
س ــال گذش ــته ک ــه ن ــرخ ارز وارد رون ــد صع ــودی ش ــد
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و در فص ــل زمس ــتان ش ــتاب بیش ــتری گرف ــت اول از
هم ــه فش ــار ب ــر تولی ــد تقوی ــت ش ــد و وقت ــی از اوای ــل
ســـال جـــاری رونـــد رشـــد قیمـــت ارز بـــا قـــدرت
ً
بیش ــتری اتف ــاق افت ــاد برخ ــی تولیدکنن ــدگان واقع ــا
تـــوان ادامـــه فعالیـــت را از دســـت دادنـــد چراکـــه در
برخـــی رشـــتههای صنعتـــی کـــه مـــواد اولیـــه آن از
خ ــارج تأمی ــن میش ــود ی ــا م ــواد اولی ــه آنه ــا داخل ــی
بـــود و بـــا قیمـــت جهانـــی قیمتگـــذاری میشـــد،
بـــا محدودیتهـــای افزایـــش هزینـــه تمامشـــده
تولی ــد مواج ــه ش ــدند درحالیک ــه ن ــه اج ــازه افزای ــش
ش ــدید قیم ــت محص ــوالت را داش ــتند و ن ــه ط ــرف
تقاض ــا ت ــوان قب ــول ای ــن قیمته ــا را داش ــت .در ای ــن
وضعیـــت تولیدکننـــدگان ایرانـــی کـــه بـــا کوهـــی از
مشــکالت مواجــه شــدهاند از طــرف دیگــر نمیداننــد
ک ــه قیم ــت تولی ــدات خ ــود را ب ــا ک ــدام دالر تعیی ــن
کننـــد تـــا آســـیبی بـــه آنهـــا نرســـد و بـــا ســـازمانهای
نظارت ــی ه ــم ب ــه چال ــش نرس ــند.
ناچارن ــد خ ــود را در نق ــش ی ــک تولیدکنن ــده ببینی ــد

در صورت ادامه وضع موجود ممکن
است برخی صاحبان صنایع به فکر
خروج از صنعت و سرمایهگذاری در
بخشهایخدماتیبیفتندوبنیه
صنعتی کشور در یک دوره میانمدت
بازهمبیشترتضعیفشود

16
پرونده

کـــه مطابـــق بـــا برنامههـــای از پیـــش طراحیشـــده
فنـــی -اقتصـــادی مقـــداری مـــواد اولیـــه خریـــداری
میکنـــد و بـــرای اینکـــه در شـــرایط ســـخت ایـــران
بتوان ــد تولی ــد را ادام ــه ده ــد ب ــا توج ــه ب ــه بیش ــتر ش ــدن
ن ــرخ ارز بای ــد ح ــاال س ــرمایه در گ ــردش بیش ــتری نی ــز
داش ــته باش ــد ت ــا تولی ــد نخواب ــد و کارگ ــران و کارکن ــان
امی ــدوار باش ــند و در ضم ــن مش ــتریان نی ــز از دس ــت
نــرود .ایــن مســئله بــرای تولیــد کاالهــای صادراتــی بــا
دشـــوار یهای بیشـــتری همـــراه اســـت.
از طـــرف دیگـــر تولیدکننـــده نمیدانـــد کاالیـــی کـــه
تولیـــد میکننـــد بـــا توجـــه بـــه پـــرش بلنـــد نـــرخ ارز
میتوان ــد ب ــه ف ــروش ب ــرود ی ــا کاه ــش ق ــدرت خری ــد
م ــردم کاالی او را ب ــدون مش ــتری بگ ــذارد .همچنی ــن
توج ــه داش ــته باش ــید ک ــه تولیدکنن ــده میدان ــد ح ــاال
اگ ــر م ــواد اولی ــه تم ــام ش ــود و بخواه ــد م ــواد اولی ــه وارد
کن ــد بای ــد قیمته ــای باالت ــری پرداخ ــت کن ــد .ای ــن
مســائل را مجســم کنیــد و یادتــان باشــد کــه نهادهــای
سیاســـی و نظارتـــی نیـــز تولیدکننـــدگان را زیـــر نظـــر
دارن ــد ک ــه خ ــط تولی ــد متوق ــف نش ــود و ناآرامیه ــای
کارگـــری راه نیفتـــد یـــا قیمتهـــا آنقـــدر بـــاال نـــرود
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کـــه بـــه عصیـــان مصرفکننـــدگان منجـــر شـــود .در
ای ــن وضعی ــت اس ــت ک ــه چرخه ــای تولی ــد کندت ــر
میچرخـــد.
ثمـــره ایـــن وضعیـــت در شـــاخص رشـــد اقتصـــادی
کشــور در ســال  97و  98نمایــان خواهــد شــد .برخــی
از مطالعـــات کالن انجـــام شـــده بهویـــژه مطالعـــات
مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس نشـــان میدهـــد رشـــد
ً
اقتصـــادی ایـــران در ســـال  1397احتمـــاال از نیـــم
ت ــا  2درص ــد منف ــی خواه ــد ش ــد .ای ــن رش ــد منف ــی
از کاهـــش فـــروش و صـــادرات نفـــت ازیکطـــرف و
کاه ــش تولی ــد صنعت ــی از ط ــرف دیگ ــر خواه ــد ب ــود.
اگـــر توجـــه داشـــته باشـــیم کـــه تولیـــد خودروســـازی
و برخـــی فلـــزات اســـاس و بهمثابـــه موتـــور توســـعه
صنعت ــی در نیم ــه دوم س ــال ب ــه روزه ــای س ــختتر
میرســـد کـــه احتمـــال کاهـــش رشـــد تولیـــدات
صنعتـــی وجـــود دارد .آثـــار کاهـــش رشـــد تولیـــدات
صنعت ــی ع ــاوه ب ــر اینک ــه ب ــه رش ــد پایی ــن و منف ــی
تولی ــد ناخال ــص داخل ــی منج ــر میش ــود میتوان ــد ب ــه
بی ــکاری احتمال ــی کارگ ــران ش ــاغل ب ــه دلی ــل برخ ــی
تعدی ــل نی ــروی کار بهص ــورت اجب ــاری منج ــر ش ــود.
ع ــاوه ب ــر ای ــن میت ــوان ب ــه خال ــی مان ــدن ظرفی ــت
تولیــد صنعتــی اشــاره کــرد کــه خــود ایــن داســتان بــه
افزای ــش قیم ــت تمامش ــده منج ــر میش ــود و ق ــدرت
رقاب ــت ای ــران ب ــا تولی ــدات مش ــابه خارج ــی را کاه ــش
میدهـــد کـــه خـــود آثـــار منفـــی دارد و میتوانـــد بـــر
ح ــذف کل ــی برخ ــی فعالیته ــای صنعت ــی منج ــر
ش ــود.
در صـــورت ادامـــه وضـــع موجـــود ممکـــن اســـت
برخ ــی صاحب ــان صنای ــع ب ــه فک ــر خ ــروج از صنع ــت
و س ــرمایهگذاری در بخشه ــای خدمات ــی بیفتن ــد و
بنیــه صنعتــی کشــور در یــک دوره میانمــدت بازهــم
بیشـــتر تضعیـــف شـــود .شـــرایط نامســـاعد تولیـــد
صنعتـــی راه را بـــرای ورود ســـرمایههای خارجـــی
ناهموارتـــر خواهـــد کـــرد و آثـــار منفـــی ایـــن کاهـــش
تمای ــل ب ــه س ــرمایهگذاری صنعت ــی در ای ــران از ط ــرف
خارجیه ــا فاصل ــه تکنولوژی ــک ای ــران ب ــا جه ــان را
بازه ــم بیش ــتر خواه ــد ک ــرد.
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه نشـــانههایی از رکـــود در
ح ــال حاض ــر در ب ــازار کااله ــای صنعت ــی ب ــه دلی ــل
رشـــد و جهـــش قیمتهـــا دیـــده میشـــود و ایـــن
بس ــیار نگ ــران کنن ــده اس ــت .ن ــرخ تبدی ــل ارزه ــای
معتب ــر ب ــه ری ــال در ی ــک دوره یکس ــاله گون ـهای ب ــوده
اس ــت ک ــه بهط ــور مث ــال ن ــرخ ه ــر دالر  3براب ــر ش ــده و
ای ــن ی ــک واقعی ــت انکارناپذی ــر اس ــت.
در مقابـــل مصـــرف کننـــدگان بـــه ویـــژه
مصرفکننـــدگان طبـــق متوســـط و گروههـــای
کمدرآمـــد کـــه بیشـــتر کاالهـــای ســـاخت داخـــل
خری ــداری میکردن ــد ق ــدرت خری ــد همی ــن کااله ــا
را نی ــز ندارن ــد .پ ــس داس ــتان رک ــود واقع ــی اس ــت .از
طـــرف دیگـــر شـــاهد تـــورم نیـــز هســـتیم و متأســـفانه
رکـــود تورمـــی در راه اســـت .همیـــن اکنـــون کـــه

نیم ــه اول س ــال را پش ــت س ــر میگذاری ــم ن ــرخ ت ــورم
تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان نشــان از تــورم بــاال
میدهـــد کـــه ایـــن خـــود دوبـــاره قیمـــت تمامشـــده
کااله ــا را افزای ــش میده ــد .در ای ــن می ــان البت ــه ی ــک
اســـتثنا وجـــود دارد و آن احتمـــال رشـــد تولیـــدات
کااله ــای صادرات ــی اس ــت ک ــه میتوانن ــد در ش ــرایط
موج ــود از قیم ــت ب ــاالی دالر و ی ــورو اس ــتفاده کنن ــد.
پ ــس ش ــاهد ی ــک چرخ ــه خواهی ــم بــود ک ــه سرچشــمه
آن کاه ــش ق ــدرت خری ــد م ــردم اس ــت ک ــه ب ــر رک ــود
دامـــن میزنـــد و رکـــود مصـــرف میتوانـــد ابتـــدا بـــه
پـــر شـــدن انبارهـــا در شـــرایط خـــاص منجـــر شـــود و
س ــپس ب ــار دیگ ــر افزای ــش هزین ــه تولی ــد را داری ــم و ب ــار
دیگــر کاهــش قــدرت خریــد بــه دلیــل تــورم عمومــی و
ای ــن دور خبی ــث در اقتص ــاد ای ــران ب ــار دیگ ــر آش ــکار
خواهـــد شـــد.
تجربـــه کشـــورهای جهـــان نشـــان میدهـــد بـــرای
اینکــه تولیــد و صنعــت رشــد کــم نوســان ،پایــدار و بــا
ش ــتاب کاف ــی داش ــته باش ــند ،راه ــی ج ــز آزادس ــازی
اقتص ــاد از قیده ــا و بنده ــای دی ــوان س ــاالرانه وج ــود
ن ــدارد .در ای ــران ام ــا ب ــه دالی ــل گوناگ ــون ای ــن مس ــئله
حــل نمیشــود و معلــوم نیســت چــرا بیــش از نیمقــرن
اس ــت ک ــه دور خودم ــان میچرخی ــم.
ت ــا زمان ــی ک ــه تولی ــد صنعت ــی ب ــه دلی ــل دخالته ــای
دولـــت ،محلـــی بـــرای امضاهـــای طالیـــی باشـــد،
محلــی بــرای رانــت باشــد و محلــی بــرای فســاد باشــد
راه بهجای ــی نمیبری ــم .بای ــد یکب ــار ب ــرای همیش ــه
راه تولی ــد صنعت ــی را از می ــان س ــنگالخهای اقتص ــاد
دولت ــی بی ــرون بکش ــیم و اج ــازه دهی ــم ه ــر فعالی ــت
صنعت ــی ک ــه میتوان ــد مزی ــت رقابت ــی پای ــدار و ب ــدون
رانـــت و حمایـــت داشـــته باشـــد رشـــد کنـــد و هـــر
فعالیــت صنعتــی کــه فاقــد توانایــی رقابتــی اســت از
صحن ــه خ ــارج ش ــود.
در حـــال حاضـــر نیـــز بـــا توجـــه بـــه محدودیتهـــا و
ش ــرایط وی ــژهای ک ــه تحری ــم ب ــر آن حاک ــم ک ــرده اس ــت
بای ــد ب ــا م ــدارا و صب ــر و ش ــرح ص ــدر کاری ک ــرد ک ــه
مصرفکننــدگان آســیب جــدی نبیننــد و بتوانیــم بــه
ً
س ــامت از ای ــن وضعی ــت عب ــور کنی ــم .فع ــا راهح ــل
کوتاهم ــدت ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه ه ــر ترتی ــب و ب ــه ه ــر
شــکل بتوانیــم منابــع ارزی مطمئــن را بــرای یــک دوره
کوتاهم ــدت فراه ــم و ارز م ــورد نی ــاز صنع ــت را فراه ــم
کنیــم .ایــن میــزان ارز کــه بنابــر توصیــه وزارت صمــت
نزدیــک بــه  28میلیــارد دالر بــرای ســال  1397اســت
بایــد تهیــه و تأمیــن شــود .امــا راه اساســی ایــن اســت
کـــه آزادســـازی قیمتهـــا اتفـــاق بیفتـــد چراکـــه
حمای ــت غیراصول ــی از تولی ــد ک ــه بی ــش از  60س ــال
اس ــت انج ــام میش ــود ،هی ـچگاه نمیتوان ــد صنع ــت
و تولی ــد صنعت ــی را نج ــات ده ــد▪ .
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 /امیر واعظی آشتیانی/

کارشناس اقتصادی

حذف ارز  4200تومانی؛

اشتباهیدیگر

تصمی ــم اخی ــر مبن ــی ب ــر ح ــذف ارز  4200تومان ــی در
راس ــتای کنت ــرل ران ــت و فس ــادهای اقتص ــادی نی ــز
از دیگ ــر مصائب ــی اس ــت ک ــه اقتص ــاد کش ــور ب ــا آن
روبــهرو ش ــده اس ــت .چگون ــه ممک ــن اس ــت انتظ ــار
داش ــته باش ــیم اقتص ــاد کش ــور آس ــیب نبین ــد ام ــا
تولی ــد ه ــر روز ضعیفت ــر از گذش ــته ب ــه بق ــای نبات ــی
خ ــود ادام ــه ده ــد .مگ ــر ممک ــن اس ــت تولیدکنن ــده
بـــا ارز آزاد موجـــود در بـــازار مـــواد اولیـــه خـــود را وارد
کن ــد و هی ــچ تاثی ــری در افزای ــش قیمته ــا را ش ــاهد
نباش ــیم.
تولیــد ،موتــور مولــد پیشــرفت و توســعه کشــور اســت.
ایـــن موضـــوع نهتنهـــا در ایـــران کـــه در کشـــورهای
توس ــعهیافته نی ــز ص ــادق اس ــت .نمیت ــوان انتظ ــار
داش ــت تولی ــد کش ــور ب ــر ری ــل توس ــعه و پیش ــرفت
حرکــت کنــد امــا مســیرش را هــر روز دشــوارتر از قبــل
کنیـــم .تصمیمـــات خلقالســـاعه گرچـــه تبدیـــل
ب ــه ش ــیوهای معم ــول و ع ــادی ش ــدهاند ام ــا گاه ــی
چن ــان تیش ــه ب ــه ریش ــه بنیاده ــای اساس ــی اقتص ــاد
وارد میکننــد کــه هــر روز نگرانــی نســبت بــه بازتولیــد
ای ــن بنیاده ــای ریشـ ـهای عمیقت ــر میش ــود.
یکـــی از مـــواردی کـــه دولـــت بـــه عنـــوان دغدغـــه
ج ــدی از آن ی ــاد میکن ــد ،هم ــواره کنت ــرل قیم ــت

کاالهـــای مصرفـــی جامعـــه و تحـــت تاثیـــر قـــرار
نگرفتـــن ســـبد اقتصـــادی مـــردم اســـت .افزایـــش
 19/7درص ــدی دس ــتمزدها خ ــود یک ــی از عوام ــل
افزایـــش قیمـــت تمامشـــده کاال بـــود .حـــال بـــا
ح ــذف ارز دولت ــی نی ــز ب ــا م ــوج دیگ ــری از افزای ــش
قیمــت مواجــه خواهیــم شــد کــه تولیدکننــده ناگزیــر
ب ــه آن ت ــن میده ــد و در نهای ــت ای ــن مصرفکنن ــده
اس ــت ک ــه بای ــد حج ــم قاب ــل توجه ــی از آس ــیب و
فش ــار اقتص ــادی را ب ــه ج ــان بپذی ــرد.
کااله ــای ض ــروری از جمل ــه لوازمخانگ ــی ،پوش ــاک
و کااله ــای اساس ــی در گ ــروه کاالهای ــی ق ــرار ندارن ــد
کــه امــکان حــذف مصــرف آنهــا توســط مــردم فراهــم
باشـــد .نمیتـــوان از مـــردم انتظـــار داشـــت مـــواد
غذایـــی تهیـــه نکننـــد ،لـــوازم خانگـــی ضـــروری را
حـــذف کننـــد و در نهایـــت از خریـــد پوشـــاک نیـــز
منصــرف شــوند .امــا بیتوجهــی بــه سیســتم کنتــرل
قیمتهـــا از مســـیر افزایـــش تولیـــد داخلـــی ایـــن
رونـــد را تشـــدید میکنـــد .در حـــال حاضـــر دولـــت
بای ــد آرام ــش و اعتم ــاد را ب ــرای جامع ــه ارمغ ــان آورد
و دوران تصمیمـــات متناقـــض و نگرانکننـــده را
پای ــان ده ــد.
دولتـــی واردات مـــواد اولیـــه نهتنهـــا بـــه
حـــذف ارز
ِ
معن ــی کنت ــرل و ح ــذف ران ــت نیس ــت بلک ــه پ ــاک

کـــردن صورتمســـالهای اســـت کـــه دولتهـــای
مختلـــف بـــا بیتوجهـــی بـــه کنتـــرل سیســـتم
ش ــفافیت اداری ب ــه آن دام ــن زدهان ــد .مس ــاله مه ــم
همـــان شفافســـازی اداری اســـت کـــه اگـــر بـــه آن
توج ــه میش ــد ،ام ــروز خ ــوراک و نی ــاز اولی ــه صنع ــت
کشـــور بـــه بهانـــه بهبـــود شـــرایط حـــذف نمیشـــد.
ح ــذف ارز وی ــژه واردات م ــواد اولی ــه اگ ــر همراس ــتا
بـــا برنامهریزیهـــای مـــدون و تســـهیالت ویـــژه
کارآمـــدی بـــود کـــه از تولیدکننـــدگان پشـــتیبانی
میکــرد جــای امیــدواری بــو د امــا نکتــه نگرانکننــده
در ذه ــن تولیدکنن ــدگان نب ــود هیچگون ــه تس ــهیالت
وی ــژه حمایت ــی اس ــت.
التهـــاب اقتصـــادی ،آرامـــش فکـــری مـــردم را
دچـــار اختـــال میکنـــد و آنهـــا را تحـــت فشـــار
ق ــرار میده ــد .از همی ــن رو دول ــت بای ــد احس ــاس
نگران ــی م ــردم را ب ــه ط ــور منطق ــی بررس ــی کن ــد و در
راس ــتای آرام ــش روح ــی و بهب ــود ش ــرایط اقتص ــادی
مـــردم قـــدم بـــردارد .تدبیـــر ،منطـــق و هوشـــمندی
موضوعاتـــی اســـت کـــه اگـــر دولـــت نســـبت بـــه آن
حساســـیت داشـــته باشـــد بـــه طـــور قطـــع شـــاهد
شـــرایط مطلوبتـــری خواهیـــم بـــود▪.
*برگرفته از روزنامه جهان صنعت
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گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق
115

مرداد و شهریور 97

 /سمیه کاظم زاده/

دبیر تحریریه نشریه ستبران

وزیر نیرو پاسخگو باشد
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صنع ــت ب ــرق ای ــران کام ــا در بح ــران ف ــرو رفت ــه اس ــت .افزای ــش غیرقاب ــل پی ــش بین ــی و جه ــش وار ارز
در کنــار نوســانات ناگهانــی قیمــت مــواد اولیــه ایــن صنعــت را بــه شــدت دچــار مشــکل کــرده اســت.
صنعــت بــرق کــه در پــی نوســانات نــرخ ارز در ســال  ،91بــا موجــی از قراردادهــای متوقــف مواجــه شــد،
امــروز هــم بیــم توقــف قرادادهــا و فســخ ضمانــت نامــه هایــش را دارد .پــس لــرزه هــای زلزلــه ارزی  6ســال
پیــش هنــوز هــم در صنعــت بــرق قابــل مشــاهده اســت .بیــش از  70قــرارداد متوقــف بــه ارزش  26هــزار
میلی ــارد ری ــال از آن س ــالها بالتکلی ــف مان ــده ان ــد و ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد وزارت نی ــرو ع ــزم ج ــدی ب ــرای
حــل آنهــا نــدارد.
ح ــاال وزارتخانـ ـهای ک ــه قرارداده ــای متوق ــف پرتع ــدادی از س ــال  91در بایگان ــی خ ــود نگ ــه داش ــته،
حاضــر نیســت بــرای جلوگیــری از ایجــاد مــوج جدیــدی از ایــن دســت از قراردادهــا ،اقدامــی عملیاتــی
را ص ــورت ده ــد .در ای ــن می ــان برخ ــورد برخ ــی از ش ــرکتهای زیرمجموع ــه وزارت نی ــرو در ای ــن زمین ــه
بس ــیار قاب ــل توج ــه اس ــت .ای ــن ش ــرکت ه ــا ب ــا اس ــتناد ب ــه اینک ــه مکاتب ــات متع ــدد ب ــا ش ــرکت توانی ــر
در خص ــوص تمدی ــد بخش ــنامه ه ــای ن ــرخ ارز در س ــالهای 96و  97ب ــه نتیج ــه نرس ــیده ،اع ــام م ــی
کننــد کــه شــرکت طــرف قــرارداد متعهــد بــه انجــام تعهــدات قــراردادی بــوده و عــدم ابــاغ بخشــنامهها
و افزای ــش ن ــرخ ارز ،دلیل ــی جه ــت توق ــف ق ــرارداد و مس ــکوت گذاش ــتن تعه ــدات ق ــراردادی محس ــوب
نمیشـــود.
آنه ــا عن ــوان م ــی کنن ــد ک ــه مطاب ــق تصمیم ــات اتخ ــاذ ش ــده در کمیت ــه قرارداده ــای متوق ــف ش ــرکت
توانیــر ،بــه علــت ادامــه توقــف پــروژه از ســوی آن شــرکت و ضــرورت تعییــن تکلیــف پــروژه و پاســخگویی
ب ــه نهاده ــای نظارت ــی ،ای ــن ش ــرکت مل ــزم ب ــه اج ــرای م ــاده  35ق ــراراداد (فس ــخ پیم ــان) ب ــوده و مراح ــل
فس ــخ ق ــرارداد در دس ــت پیگی ــری اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه مع ــاون وزی ــر نی ــرو ب ــر جلوگی ــری
از هرگون ــه اق ــدام ق ــراردادی ب ــه دلی ــل ش ــرایط فوقالع ــاده حاک ــم ب ــر صنع ــت ب ــرق تاکی ــد ک ــرده ب ــود.
همچنی ــن دس ــتور تنف ــس س ــه ماه ــه قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق ب ــه دلی ــل ش ــرایط فوقالع ــاده حاک ــم ب ــر
صنع ــت کش ــور چن ــدی پی ــش از س ــوی مدی ــر عام ــل ش ــرکت توانی ــر نی ــز اب ــاغ ش ــده اس ــت.
البتــه بــه نظــر میرســد چشــم بســتن بــر شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور و عوامــل بیرونــی کــه شــرکتهای
ســـازنده و پیمانـــکار را دچـــار چالشهـــای جـــدی کـــرده اســـت ،ســـادهترین راهـــکار پیـــش روی
ش ــرکتهای تابع ــه وزارت نی ــرو اس ــت.
متاســـفانه برخـــی از شـــرکتهای کارفرمـــا بـــه ســـادگی و بـــا نادیـــده گرفتـــن بیثباتیهـــای حاکـــم
ب ــر اقتص ــاد کش ــور و تنه ــا ب ــا اس ــتدالل ب ــه ع ــدم تمدی ــد بخش ــنامههای تعدی ــل ن ــرخ ارز ک ــه خ ــارج از
اختی ــارات بخ ــش خصوص ــی اس ــت ،پیمان ــکار را ب ــه فس ــخ ق ــرارداد تهدی ــد ک ــرده اس ــت.
البتـــه بـــه نظـــر میرســـد در حافظـــه وزارت نیـــرو و شـــرکتهای تابعـــهاش ،همراهـــی ســـازندگان و
پیمان ــکاران ای ــن صنع ــت ثب ــت نش ــده اس ــت .زمان ــی ک ــه ای ــن وزارتخان ــه ب ــه دلی ــل ضع ــف مدیریت ــی،
کس ــری بودج ــه و کمب ــود ش ــدید نقدینگ ــی ق ــادر ب ــه تامی ــن مال ــی پروژهه ــای توس ــعهای خ ــود نب ــود،
همی ــن ش ــرکتهای س ــازنده و پیمان ــکار داخل ــی بودن ــد ک ــه در جای ــگاه ی ــک تامی ــن کنن ــده مال ــی و
ب ــا ات ــکا ب ــه تس ــهیالت بانک ــی گ ــران قیم ــت ،پروژهه ــا را اج ــرا کردن ــد و مطالب ــات مع ــوق خ ــود را ب ــدون
احتســاب خســارت دیرکــرد پــس از چندیــن ســال دریافــت کردنــد و حتــی هنــوز هــم موفــق بــه دریافــت
مطالباتشـــان نشـــدهاند.
ح ــاال و در ش ــرایط بحران ــی ک ــه حف ــظ صنع ــت ب ــرق مس ــتلزم انس ــجام دول ــت و بخ ــش خصوص ــی
اس ــت ،ش ــرکتهای تابع ــه وزارت نی ــرو صرف ــا ب ــا در نظ ــر گرفت ــن مناف ــع خ ــود و البت ــه اس ــتناد ب ــه نگران ــی
از برخــورد نهادهــای نظارتــی  ،ســازندگان و پیمانــکاران را بــا سیاس ـتهایی یــک ســویه و غیرمنصفانــه
محک ــوم ب ــه فن ــا میکنن ــد▪ .
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ششگانه آرامشبخش بازار ارز
یــک ســال بعــد از بحــران ارزی در ایــران ،پیشبینــی
میشــود بهتدریــج 6مولفــه تــازه کــه عمدتــا از طریــق
ابـــزار دیپلماســـی بـــه ثمـــر نشســـتهاند ،میتواننـــد
بـــا اثرگـــذاری بـــر رونـــد فزاینـــده ریســـکهای
سیس ــتماتیک ب ــه کم ــک اقتص ــاد ای ــران بیاین ــد و
کمـــی از التهـــاب بـــازار ارز بکاهنـــد.
بــه گــزارش همشــهری ،گویــا رفــع موانــع دیپلماتیــک
در عرصـــه سیاســـت خارجـــی راحتتـــر از تغییـــر
رویههــای ســنتی در ســاختار اقتصــاد ایــران اســت؛
رویههایـــی کـــه براســـاس افـــکار ســـنتی و متضـــاد
بـــا نظریـــات اقتصـــادی در نهادهـــای تصمیمگیـــر
اقتصــادی شــکل گرفتــه اســت .در تازهتریــن تحــول
قـــرار اســـت ،ابزارهـــای سیاســـی و دیپلماتیـــک
گش ــایشهای جدی ــدی را در ح ــوزه اقتص ــاد بهوی ــژه
بــازار ارز رقــم بزننــد .کارشناســان امیدوارنــد بــا بــروز و
ظهــور اثــر ایــن مولفههــا در رو زهــای آینــده ،قــدری از
التهــاب بــازار ارز کاســته شــود .اجــرای راهــکار اروپــا
بــرای ارتبــاط مالــی مســتقل بــا ایــران ،اجــرای راهــکار
چیــن و روســیه بــرای ارتبــاط مالــی مســتقل بــا ایــران
در کنــار احتمــال تصویــب کامــل مجموعــه مقــررات
موســـوم بـــه  FATFدر نهادهـــای قانونگـــذاری،
همچنی ــن مصوب ــه ش ــورای هماهنگ ــی اقتص ــادی
ب ــرای اعط ــای اختی ــارات ت ــازه ب ــه بان ــک مرک ــزی در
ح ــوزه تنظی ــم ب ــازار ارز ،احتم ــال اع ــام نظ ــر دادگاه
اله ــه و معرف ــی تی ــم اقتص ــادی جدی ــد در دول ــت،
6ســـیگنال مثبتـــی اســـت کـــه بـــه ســـوی بـــازار ارز
ارس ــال خواه ــد ش ــد و احتم ــال آرام ــش در ب ــازار ارز
را تقویـــت میکنـــد.
نخســـتین ســـیگنال مثبـــت مربـــوط بـــه مولفـــهای
اســـت کـــه میتوانـــد بخشـــی از مشـــکالت نقـــل
و انتقالهـــای ارز را بـــه نفـــع ایـــران رفـــع کنـــد.
تصویـــب مجموعـــه مقـــررات موســـوم بـــه ،FATF
بـــا وجـــود موانعـــی کـــه بـــر ســـر راه تصویـــب آن
وجـــود دارد ،میتوانـــد بـــه افزایـــش ارتباطهـــای

پولـــی و مالـــی ایـــران منجـــر شـــود .بـــا ایـــن حـــال،
برخـــی گمانهزنیهـــا از تصویـــب نهایـــی 3قانـــون
باقیمانـــده مرتبـــط بـــا ایـــن موضـــوع در مجلـــس و
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ظــرف رو زهــای
آین ــده حکای ــت دارد .دومی ــن عامل ــی ک ــه احتم ــاال
میتوانـــد بـــه کاهـــش التهابهـــای ارزی منجـــر
ش ــود ،مصوب ــه ش ــورای هماهنگ ــی اقتص ــادی ب ــرای
اعط ــای اختی ــارات ت ــازه ب ــه بان ــک مرک ــزی در ح ــوزه
تنظی ــم ب ــازار ارز اس ــت .بهزع ــم اقتصاددان ــان ،یک ــی
از دالی ــل تالطمه ــای ارزی در ای ــران دخالته ــای
مـــداوم در شـــیوه قیمتگـــذاری بـــوده اســـت .در
چنیـــن شـــرایطی تاســـیس ســـامانه نیمـــا یـــا بـــازار
ثانویـــه ارز هـــم نتوانســـت جلـــوی افزایـــش قیمـــت
ارز را بگیـــرد ،زیـــرا بانـــک مرکـــزی همچنـــان بـــرای
خری ــداران و فروش ــندگان در ای ــن ب ــازار محدودی ــت
ایجـــاد میکـــرد امـــا بهتازگـــی دخالتهـــا کاهـــش
یافتـــه چنانکـــه پـــدرام ســـلطانی ،نایبرئیـــس
اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در حســـاب توییتـــری خـــود
نوشـــت :بیشـــتر نرخهـــای خریـــد و فـــروش ارز در
نیم ــا از چهارش ــنبه ت ــا ام ــروز ب ــه ب ــازار آزاد نزدیکت ــر
شــده اســت .ایــن تغییــر سیاســت نشــان از کاهــش
دخالـــت بانـــک مرکـــزی در بـــازار ثانویـــه دارد و اگـــر
ایــن سیاســت ادامــه پیــدا کنــد بــه کاهــش ســرعت
و نوســـان تغییـــر نرخهـــا کمـــک زیـــادی میکنـــد.
راهــکار ســوم و چهارمــی کــه در دســتگاه دیپلماســی
دنب ــال میش ــود ،اج ــرای راه ــکار ارو پ ــا ب ــرای ارتب ــاط
مال ــی مس ــتقل ب ــا ای ــران و همینط ــور چی ــن و روس ــیه
بهصـــورت مجـــزا بـــرای ارتبـــاط مالـــی مســـتقل بـــا
ای ــران اس ــت .در همی ــن رابط ــه عب ــاس عراقچ ــی،
مع ــاون سیاس ــی وز ی ــر ام ــور خارج ــه ای ــران گف ــت:
براســـاس مذاکـــرات بـــا اروپاییهـــا ،ســـازوکارهای
تبـــادل بانکـــی و تجـــاری بـــا ایـــران تـــا شـــروع دور
دوم تحریمهـــای آمریـــکا در  ۱۳آبـــان ،اجرایـــی
خواه ــد ش ــد .عراقچ ــی اف ــزود :زمانبن ــدی م ــا هم ــان

چهـــارم نوامبـــر (13آبـــان) اســـت .اروپاییهـــا بایـــد
ت ــا پی ــش از چه ــارم نوامب ــر ک ــه دور دوم تحریمه ــای
نفت ــی و بانک ــی آمری ــکا اع ــام ش ــده ،س ــازوکارهای
پیش ــنهادی را برق ــرار کنن ــد ی ــا حداق ــل اینک ــه ت ــا آن
تاری ــخ س ــاختارش مش ــخص ش ــده و بخش ــی از آن
ش ــروع بـ ـهکار ک ــرده باش ــد.
بســیاری از اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد کــه چنانچــه
مجــاری مبــادالت ارزی میــان ایــران ،اروپــا ،چیــن و
روس ــیه ب ــاز ش ــود ،ن ــه فق ــط سـ ـرفصل جدی ــدی در
مب ــادالت مال ــی منطق ــه خواه ــد ب ــود ،بلک ــه ق ــادر
اســت اقتصــاد ایــران را در مقابــل تحریمهــای آینــده
ه ــم واکس ــینه کن ــد .ب ــا ای ــن ح ــال ،هن ــوز در م ــورد
ماهیــت و چگونگــی اجــرا و کارابــودن خــط ارتباطــی
مس ــتقل مال ــی ای ــران ب ــا کش ــورهای اروپای ــی ،چی ــن
و روســـیه اطمینـــان 100درصـــدی وجـــود نـــدارد و
مشـــخص نیســـت آیـــا خطـــوط ارتباطـــی مســـتقل
میتوانـــد بـــدون محدودیتهـــای آمریـــکا بـــه
فعالیـــت خـــود ادامـــه دهـــد .عامـــل پنجـــم کـــه
میتوان ــد ب ــه کاه ــش اندک ــی از التهابه ــای ارزی
و اقتص ــادی در ای ــران منج ــر ش ــود ،بهکارگی ــری ی ــک
تی ــم کاردان و جدی ــد ب ــرای اقتص ــاد ای ــران اس ــت.
خبرهـــای دریافتـــی خانهتکانـــی اساســـی در تیـــم
اقتصـــادی دولـــت را تقویـــت کـــرده؛ معرفـــی تیـــم
اقتصـــادی جدیـــد در دولـــت عالمـــت پنجمـــی
اســـت کـــه قـــادر اســـت دســـتکم در کوتاهمـــدت
یـــک شـــوک مثبـــت در بـــازار ارز ایجـــاد کنـــد.
شش ــمین عام ــل ه ــم اع ــام نظ ــر دادگاه اله ــه در روز
چهارشــنبه هفتــه جــاری در مــورد خــروج غیرقانونــی
آمریـــکا از برجـــام اســـت کـــه احتمـــاال میتوانـــد
از نگرانیهـــا نســـبت بـــه تنشهـــای سیاســـی
پیـــشروی ایـــران قـــدری کـــم کنـــد▪ .
برگرفته از روزنامه همشهری
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پرونده

گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق
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صنعت یا زیــنـــت
تحلیلی بر اهمیت اولویتبندی دوباره اقالم وارداتی
و لزوم شناخت دقیق نیازهای وارداتی کشور

20
پرونده

ب ــا آغ ــاز اوج گی ــری ن ــرخ ارزه ــای خارج ــی و ب ــه وی ــژه
دالر آمری ــکا در زمس ــتان س ــال گذش ــته نگرانیه ــای
حاکمی ــت و جامع ــه در ای ــن زمین ــه ه ــر روز بی ــش از
روز گذش ــته ش ــد ،ک ــه البت ــه همی ــن نگران ــی جامع ــه
بــه عنــوان یــک عامــل دوســویه در کنــار دیگــر عوامــل
موج ــب دام ــن زدن ب ــه ای ــن وضعی ــت ش ــد ،ب ــه ای ــن
صــورت کــه بــا بــاال رفتــن نــرخ ارز نگرانــی جامعــه رو
ب ــه فزون ــی رف ــت و همی ــن نگران ــی نی ــز س ــبب هج ــوم
گســـترده جامعـــه بـــرای خریـــد ارز شـــد کـــه پیامـــد
آن تش ــدید س ــرعت ب ــاال رفت ــن ن ــرخ ارزه ــا در کش ــور
ش ــد.
در پ ــی برق ــراری ای ــن وضعی ــت ،دول ــت زی ــر فش ــار
اف ــکار عموم ــی و ش ــماری از کارشناس ــان و برخ ــی
گروههـــای سیاســـی ،تـــاش کـــرد تـــا بـــا تکنرخـــی
اع ــام ک ــردن ارز (ب ــه وی ــژه دالر آمری ــکا) و ثب ــت ن ــام
دولت ــی از کس ــانی ک ــه نی ــاز ب ــه ارز دارن ــد ،آش ــفتگی
بـــازار را کنتـــرل کـــرده و عرضـــه و تقاضـــا را زیـــر
مدیریـــت خـــود نـــگاه دارد.
پ ــس از مدت ــی ب ــا تندت ــر ش ــدن ش ــیب افزای ــش ن ــرخ
ارز در بازارهـــای غیـــر رســـمی ،ســـوء اســـتفادههای
پ ــی در پ ــی از ران ــت ایج ــاد ش ــده در اث ــر اخت ــاف
ن ــرخ رس ــمی و غی ــر رس ــمی ارز در کش ــور ،ب ــی پاس ــخ
مان ــدن برخ ــی نیازه ــای واقع ــی جامع ــه ک ــه دول ــت
هیـــچ پیشبینـــی روشـــنی بـــرای آن نداشـــت و در
برابــر آن تخصیــص ارز دولتــی بــه مــواردی کــه از بیــخ
و ب ــن ن ــاالزم ب ــود ،نارضایت ــی عموم ــی افزای ــش یاف ــت
و وضعیـــت بـــازار پذیـــرای هـــرج و مـــرج بیشـــتری
ش ــد.
بــه ایــن ترتیــب دولــت کــه در اقدامــی شــتابزده بــرای
راض ــی ک ــردن منتق ــدان و ب ــدون آمادگ ــی و مطالع ــه
وارد ایــن گــرداب هایــل شــده بــود ،آرام آرام دریافــت
ک ــه بای ــد ب ــا ش ــتاب و پی ــش از ناب ــودی کام ــل از ای ــن
بات ــاق بی ــرون بیای ــد و ای ــن اق ــدام را ب ــا دگرگون ــی در
س ــطح ریاس ــت بان ــک مرک ــزی آغ ــاز ک ــرد .جال ــب
آنک ــه هم ــه منتقدان ــی ک ــه از وارد نش ــدن دول ــت ب ــه
کنت ــرل ب ــازار ارز اظه ــار ش ــگفتی و آن را ب ــه ناتوان ــی
دولـــت تعبیـــر میکردنـــد (در رأس همـــه ایـــن
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منتقـــدان رســـانه ملـــی کشـــور بیـــش از دیگـــران بـــر
ای ــن مس ــاله پ ــای میفش ــرد ).و پ ــس از ای ــن اق ــدام
نی ــز آن را یک ــی از مع ــدود کاره ــای س ــودمند دول ــت
برمیش ــمردند ،اکن ــون ب ــا وخیمت ــر ش ــدن اوض ــاع ب ــه
آس ــانی روی برگردان ــده و از همی ــن سیاس ــت نی ــز ب ــه
ش ــدت انتق ــاد میکنن ــد ب ــدون اینک ــه مس ــئولیت
یـــا پیگیـــری متوجـــه نظـــرات ایشـــان باشـــد .پـــس
تنه ــا درس ای ــن داس ــتان ب ــرای دولتهاس ــت ک ــه
نبایــد زیــر فشــار منتقــدان کــه هریــک ممکــن اســت
مقاص ــد خ ــود را دارا باش ــند دس ــت ب ــه اقدام ــی بزن ــد
ک ــه مس ــئولیت آن تنه ــا ب ــر دوش خ ــودش اس ــت ن ــه
ش ــخص دیگ ــر!
اساس ــا بس ــتن ب ــازار و اع ــام ارز ت ــک نرخ ــی از آغ ــاز
کار نادرســـتی بـــود کـــه آســـیبهای بســـیاری نیـــز
ب ــه ب ــار آورد و یک ــی از اس ــباب تندت ــر ش ــدن ش ــیب
افزای ــش قیم ــت نی ــز همی ــن اق ــدام ب ــود ،در براب ــر ای ــن
سیاس ــت ت ــا ان ــدازهای پوپولیس ــتی بهت ــر آن ب ــود ک ــه
دولــت بــا اقدامــات و تدابیــر غیــر مســتقیم از جملــه
کنت ــرل عرض ــه و همچنی ــن پایی ــن آوردن تقاض ــا ب ــا
اب ــزاری همچ ــون ایج ــاد اطمین ــان روان ــی از روش ــن
بــودن آینــده کشــور و اقتصــاد آن ،نشــان دادن ثبــات
در عرصههـــای گوناگـــون و تشـــویق بـــه اســـتقرار
ســرمایهها در درون ایــران و از ســویی دیگــر در پیــش
گرفت ــن سیاســتهای مال ــی و توس ــعهای ک ــه منج ــر
بــه ثبــات ارزش پــول ملــی شــود بــرای کنتــرل نــرخ ارز
ت ــاش میک ــرد.
آنچ ــه روش ــن اس ــت ،اینک ــه تنه ــا چ ــاره اساس ــی و
بلندم ــدت ،ت ــاش ب ــرای بهب ــود وضعی ــت کش ــور در
زمینهه ــای ی ــاد ش ــده اس ــت و اگ ــر ای ــران در اتخ ــاذ
ای ــن تدابی ــر ب ــا موان ــع س ــاختاری اقتص ــاد سیاس ــی
ً
روبروســـت ،بهتـــر اســـت کـــه کامـــا واقعبینانـــه و
منطقـــی ایـــن محدودیـــت را بپذیـــرد و بـــا انجـــام
اقدامـــات پوپولیســـتی و احساســـی ،فرافکنـــی
مشـــکالت و گزینـــش روشهـــای درمانـــی گـــذرا و
بهرهگی ــری از مس ــکنهایی ک ــه روز ب ــه روز اث ــر خ ــود
را بیشـــتر از دســـت میدهنـــد ،وضعیـــت را بدتـــر و
جبرانناپذیرتـــر از آنچـــه هســـت نکنـــد.

در همی ــن راس ــتا ب ــا تغیی ــر در مدیری ــت کالن بان ــک
مرک ــزی ب ــه عن ــوان باالتری ــن مرج ــع سیاس ـتگذاری
مالـــی کشـــور شـــناخته میشـــود ،تدبیـــر ارز تـــک
نرخــی برداشــته و مبــادالت ارزی در بــازار آزاد از ســر
گرفت ــه ش ــد ک ــه فرج ــام آن ایج ــاد ی ــک ثب ــات نس ــبی
در ب ــازار ارز ب ــود ،البت ــه رش ــد ن ــرخ ارز در ای ــن دوره
نی ــز پ ــی گرفت ــه ش ــد ،زی ــرا آزاد ک ــردن مب ــاالت تنه ــا
حــوزه اثرگــذار بــر قیمــت نیســت ،لیکــن تــا انــدازهای
ک ــه ب ــه ای ــن بخ ــش مرب ــوط میش ــود پای ــداری ایج ــاد
ً
شــده در بــازار کامــا روشــن بــوده و اکنــون نیــاز اســت
ت ــا ب ــا در پی ــش گرفت ــن تدابی ــر دیگ ــر ثب ــات ب ــازار ارز و
ارزش پ ــول مل ــی را کام ــل ک ــرد.
ام ــا در کن ــار ای ــن آزادس ــازی ب ــازار ،وزارت صنع ــت،
معـــدن و تجـــارت نیـــز سیاســـتهایی را بـــرای
حمایــت از واردات برخــی کاالهــای ضــروری کشــور
ب ــا ارز ارزانقیمتت ــر در گروهه ــای مختل ــف و پ ــس
از آن ممنوعیـــت واردات برخـــی اقـــام در پیـــش
گرف ــت.
البتــه پیــش از ایــن نیــز ثبــت ســفارش بــرای واردات
ب ــا ارز تکنرخ ــی اع ــام ش ــده ب ــود ک ــه تف ــاوت آن ب ــا
سیاس ــت جدی ــد تخصی ــص ارز ب ــه هم ــه کااله ــای
درخواس ــتی ب ــه ص ــورت یکس ــان و براب ــر ب ــودن ن ــرخ
ارز بـــرای همـــه آنهـــا بـــود کـــه پیامـــد ایجـــاد ایـــن
رانــت عظیــم بــه ســرعت در بــازار دیــده شــد و ثبــت
ســفارش نزدیــک بــه  10برابــری کاالهــا در ایــن ســامانه
نســبت بــه نیــاز بهنجــار هرســاله نیــز نشــان از وجــود
ی ــک ول ــع عموم ــی ب ــرای برخ ــورداری از ای ــن ران ــت
داش ــت.
در ای ــن ش ــرایط بس ــته جدی ــد وزارت صم ــت ب ــرای
تخصیـــص ارز بـــه کاالهـــای وارداتـــی در تابســـتان
ســـال  97رونمایـــی شـــد کـــه کاالهـــا در  4گـــروه
گوناگـــون از حیاتـــی بـــرای کشـــور تـــا غیرضـــرور و
نـــاالزم دســـته بنـــدی شـــده و ارز مـــورد نیـــاز بـــرای
واردات ای ــن اق ــام نی ــز ب ــا قیمته ــای مختل ــف و از
مناب ــع متن ــوع تامی ــن میش ــود ،ه ــدف ای ــن گ ــزارش
نی ــز ب ــرآورد ابع ــاد ای ــن بس ــته ارزی ن ــو ب ــرای واردات
اس ــت.

البتــه پیــش از هــر چیــز بایــد گفــت کــه از دیــد نگارنــده
بایــد واردات و صــادرات هــر نــوع کاالیــی آزاد باشــد و
نظ ــارت در ای ــن زمین ــه تنه ــا بای ــد از مج ــرای حق ــوق
گمرکــی و آنهــم در یــک انــدازه و نــرخ منطقــی صــورت
پذیــرد و در غیــر ایــن صــورت نخســتین نتیجــه فــوری
و فاجعهبـــار آن ،رونـــق بـــازار کاالی قاچـــاق اســـت و
آس ــیب ب ــزرگ دیگ ــر ران ــت سرش ــار و عظیم ــی اس ــت
کـــه از اختـــاف ارز تخصیـــص یافتـــه بـــرای واردت
ب ــا ن ــرخ ارز ب ــا ب ــازار آزاد ایج ــاد ش ــده و هرکس ــی را ب ــه
وسوس ــه میان ــدازد.
در چنی ــن ش ــرایطی هرگ ــز نمیت ــوان و نبای ــد ب ــه پاک ــی
طینـــت و حســـن نیـــت آدمـــی تکیـــه کـــرد ،چراکـــه
انس ــان از آغ ــاز خلق ــت خ ــود ب ــا وسوس ــه ،آز و طم ــع
دســت بــه گریبــان بــوده و دوســتی و دشــمنی دیرینــه
ب ــا ای ــن صف ــات دارد .بن ــا برای ــن بهت ــر آن اس ــت ک ــه
فرص ــت سوءاس ــتفاده را از می ــان برداش ــت ت ــا اینک ــه
ب ــه وج ــدان اش ــخاص امی ــد بس ــته ش ــود.
ب ــه ه ــر روی بای ــد توج ــه داش ــت هنگام ــی ک ــه رانت ــی
در ی ــک زمین ــه آفر ی ــده میش ــود دیگ ــر ام ــکان ناب ــودی
آن وجـــود نخواهـــد داشـــت و ایـــن رانـــت پیوســـته
حرک ــت خواه ــد ک ــرد ت ــا اینک ــه در نقطـ ـهای و ب ــرای
کــس یــا کســانی بــه ســود خالــص تبدیــل شــود ،خــواه
ایــن رانــت بــه صــورت یکجــا و تــودهای بــه بهــره برســد
ُ
و خــواه خــرد شــده و در میــان شــمار بســیاری از افــراد
ب ــه اس ــتفاده برس ــد ،در ه ــر ح ــال از می ــان نخواه ــد

رف ــت .ب ــرای نمون ــه یاران ــه تخصی ــص داده ش ــده ب ــه
برخ ــی کااله ــا و خدم ــات نی ــز نوع ــی ران ــت اس ــت،
اف ــرادی ک ــه از ای ــن کااله ــا و خدم ــات اس ــتفاده انب ــوه
دارنـــد از رانـــت بـــزرگ برخـــوردار شـــده و شـــهروندان
ُ
ع ــادی نی ــز ب ــه ص ــورت خ ــرد از آن به ــر ه خواهن ــد ب ــرد.
پ ــس در ای ــن بس ــتههای حمایت ــی نی ــز رانت ــی وج ــود
دارد ک ــه حت ــی اگ ــر ش ــخص واردکنن ــده ب ــه آن دس ــت
نیاب ــد ،اف ــراد دیگ ــری آن را ب ــه چن ــگ خواهن ــد آورد.
نمون ــه ب ــارز تاریخ ــی ای ــن م ــورد در کش ــور م ــا اجن ــاس
کوپنـــی دوره جنـــگ و دالالن ایـــن حـــوزه بـــود کـــه
در ادبیـــات عامـــه از آنهـــا بـــا عنـــوان «میلیونرهـــای
کوپنـــی» یـــاد میشـــود یـــا کســـانی کـــه ســـالهای
ســخت گذشــته و اســتقرار تحریمهــای هســتهای بــه
کاســبان تحریــم معــروف شــدند ،بــدون اینکــه پیامــد
قانون ــی خاص ــی در انتظ ــار آن ــان باش ــد و ب ــدون هی ــچ
تردیـــدی تـــا زمانـــی کـــه ایـــن سیاســـت گروهبنـــدی
کااله ــا پابرجاس ــت در ای ــن دوره نی ــز ش ــاهد م ــواردی
از ای ــن دس ــت خواهی ــم ب ــود.
لیک ــن در ش ــرایطی ک ــه ام ــکان ب ــروز کمب ــود ش ــدید
ارز در کش ــور وج ــود دارد و ج ــدای از اینک ــه مواف ــق و
یـــا مخالـــف باشـــیم سیاســـتهای ارزی در واردات
کاال ب ــه اج ــرا گذاش ــته ش ــده اس ــت ،بای ــد در همی ــن
چارچـــوب بـــه مســـاله نـــگاه کـــرد ،نقـــاط قـــوت و
ضعـــف اقتصـــاد کشـــور را ســـایه همیـــن سیاســـت
جدیـــد تحلیـــل کـــرد و نیـــاز یـــا عـــدم نیـــاز اساســـی

بـــه واردات یـــک کاالی خـــاص را نیـــز بـــا توجـــه بـــه
تهدیـــدات یـــاد شـــده ســـنجید.
ب ــر ای ــن اس ــاس هنگام ــی ک ــه ق ــرار ب ــر پرداخ ــت ارزی
ب ــا ی ــک س ــوم ن ــرخ ب ــازار ب ــرای ی ــک کاالی مش ــخص
میش ــود بای ــد دی ــد ک ــه ای ــن پ ــول در چ ــه م ــوارد دیگ ــر
میتوانس ــت هزین ــه ش ــود و س ــود ه ــر ی ــک ب ــرای کش ــور
ب ــه چ ــه می ــزان اس ــت و هنگام ــی ک ــه اج ــازه واردات
کاالی ــی حت ــی ب ــا ارز ب ــه ن ــرخ توافق ــی داده میش ــود
بای ــد دی ــد ک ــه در براب ــر خ ــروج ای ــن ارز گرانبه ــای رو
بـــه نایابـــی از کشـــور چـــه چیزهـــای امـــکان ورود بـــه
میهنم ــان را دارد و ک ــدام ی ــک ب ــه راس ــتی ض ــروری
اس ــت.
اینکــه در چنیــن شــرایطی برخــی کاالهــا کــه بســیاری
از مـــا کاربـــرد آن را در خانههـــا خـــود هرگـــز کشـــف
نکردی ــم در ان ــواع گروهه ــا اج ــازه واردات پی ــدا کنن ــد و
در براب ــر آن هی ــچ کمک ــی ب ــه واردات قطع ــات و ل ــوازم
م ــورد نی ــاز صنای ــع حیات ــی کش ــور پیشبین ــی نش ــده
باشـــد ،پرســـشهای جـــدی بـــرای افـــکار عمومـــی
ایجـــاد میکنـــد .در شـــرایطی کـــه از ایـــن صنایـــع
انتظـــار مـــیرود کـــه مشـــکالت خـــود را بـــه تنهایـــی
ح ــل ک ــرده و در ب ــرآوردن نیازش ــان خودکف ــا باش ــد و
در مقاب ــل هن ــگام عرض ــه محص ــول ای ــن صنای ــع ب ــه
بــازار بــرای مدیریــت قیمــت یــا عرضــه آنهــا بــا اقتــدار
اعم ــال نف ــوذ ش ــود ،ه ــر کس ــی از خ ــود میپرس ــد ک ــه
ب ــا ای ــن هم ــه چ ــرا در م ــورد واردات برخ ــی کااله ــای
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گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق
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نـــاالزم هیـــچ نظارتـــی وجـــود نداشـــته و در پـــارهای
مـــوارد تســـهیالتی نیـــز بـــرای آنهـــا پیشبینـــی شـــده
ش ــده اس ــت.
مدیری ــت هم ــه س ــویه اقتص ــاد کش ــور کاس ــتیهای
بس ــیاری دارد ،لیک ــن هنگام ــی ک ــه در ش ــرایط وی ــژه،
تصمیـــم بـــه ایـــن کار گرفتـــه میشـــود بایـــد توجـــه
داش ــت ت ــا جای ــی ک ــه ممک ــن اس ــت بیعدالت ــی در
ســـطح پایینتـــری نـــگاه داشـــته شـــده و مجراهـــای
سوءاســـتفاده و موقعیتهـــای اتـــاف کمتـــری
گش ــوده ش ــود.
حــال بایــد دیــد کــه ایــن گروهبنــدی کاالهــای وارداتــی
ک ــه در روزه ــای پایان ــی خ ــرداد م ــاه س ــال  1397ب ــه
ص ــورت رس ــمی اع ــام ش ــد ب ــا چ ــه س ــازوکاری عم ــل
میکنـــد.
پـــس از اجـــرای سیاســـت یکسانســـازی نـــرخ ارز از
 21فروردی ــن م ــاه س ــال  ،97دول ــت ب ــدون توج ــه ب ــه
اولویتبنـــدی و نیـــاز کشـــور ،دالر  ۴۲۰۰تومانـــی بـــا
ن ــرخ دولت ــی را در اختی ــار واردکنن ــدگان ق ــرار داد ک ــه

اساسا بستن بازار و اعالم ارز تک نرخی
از آغاز کار نادرستی بود که آسیبهای
بسیاری نیز به بار آورد و یکی از اسباب
تندتر شدن شیب افزایش قیمت نیز
همین اقدام بود ،در برابر این سیاست
تا اندازهای پوپولیستی بهتر آن بود که
دولت با اقدامات و تدابیر غیر مستقیم
از جمله کنترل عرضه و همچنین
پایین آوردن تقاضا و در پیش گرفتن
سیاستهای مالی و توسعهای که منجر
به ثبات ارزش پول ملی شود برای کنترل
نرخ ارز تالش میکرد
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ای ــن سیاس ــت ب ــه گفت ــه مس ــئوالن وزارت صنع ــت،
معــدن و تجــارت تــا نیمــه خردادمــاه ،منجــر بــه ثبــت
س ــفارش بی ــش از 20میلی ــارد دالر کاال ب ــرای واردات
ش ــد.
ب ــر پای ــه آم ــار رس ــمی بان ــک مرک ــزی ،ت ــا  ۲۷خردادم ــاه
نزدی ــک ب ــه  17میلی ــارد دالر ارز ب ــرای واردات کااله ــا
تخصیـــص یافـــت کـــه از ایـــن مقـــدار ،نزدیـــک 9
میلی ــارد دالر بــه درخواس ـتکنندگان پرداخ ــت ش ــد.
امـــا از ســـوی دیگـــر بـــر اســـاس آمـــار رســـمی وزارت
صم ــت نی ــز  ،از آغ ــاز فروردی ــن م ــاه س ــال ج ــاری ت ــا
بیســـت خردادمـــاه ،کاالهـــای اساســـی بـــه ارزشـــی
نزدیـــک بـــه  1.7میلیـــارد دالر ،کاالهـــای مصرفـــی
 2.6میلیـــارد دالر ،کاالهـــای واســـطهای بیـــش از 15
میلیــارد دالر و کاالهــای ســرمایهای بــا ارزشــی حــدود
 4میلیــارد دالر ثبــت ســفارش شــدهاند ،ســایر کاالهــا
نی ــز کم ــی بی ــش از  1میلی ــارد دالر را از ای ــن ارز دولت ــی
ب ــه خ ــود اختص ــاص دادن ــد.
هم ــان گون ــه ک ــه ب ــا ی ــک ن ــگاه گ ــذرا روش ــن میش ــود
ک ــه هرچن ــد هن ــوز بخ ــش بزرگ ــی از ای ــن س ــفارشها
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تایی ــد و محق ــق نش ــده ،لیک ــن می ــزان ثب ــت س ــفارش
ب ــه ش ــکل سرس ــامآوری هنگف ــت اس ــت و از س ــوی
دیگ ــر ثب ــت س ــفارش کااله ــای اساس ــی نی ــز کمتری ــن
میـــزان را در میـــان گروههـــای کاالیـــی بـــه خـــود
اختصـــاص میدهـــد؛ کـــه در نتیجـــه ارز کمتـــری
نی ــز دریاف ــت ک ــرده اس ــت .ب ــر همی ــن پای ــه میت ــوان
گف ــت ک ــه بخ ــش بزرگ ــی از ای ــن س ــفارشها ب ــه طم ــع
دریاف ــت ارز دولت ــی و س ــودی ک ــه از ای ــن ران ــت ب ــه
دســت میآیــد و یــا بــه دلیــل نگرانــی از کمبــود مــواد و
ل ــوازم م ــورد نی ــاز در آین ــده ثب ــت ش ــدهاند.
رخ دادن مس ــایلی از ای ــن دس ــت و اتفاقات ــی ک ــه در
ّ
بـــازار عرضـــه کاالهـــای گوناگـــون در مـــدت اتخـــاذ
ای ــن سیاس ــت از س ــوی دول ــت ب ــه وق ــوع پیوس ــت،
بـــا گذشـــت زمـــان ،دولـــت را بـــر آن داشـــت تـــا دالر
 ۴۲۰۰تومانــی را تنهــا بــه کاالهــای اساســی و ضــروری
م ــورد نی ــاز کش ــور ک ــه ش ــامل کااله ــای اساس ــی ،م ــواد
اولیـــه و ماشـــین آالت میشـــد اختصـــاص دهـــد
و ب ــر ای ــن پای ــه س ــه گ ــروه ب ــرای دریاف ــت ارز ب ــا ن ــرخ
دولت ــی فهرس ــت ش ــد ک ــه البت ــه در ادام ــه ای ــن رون ــد
چالشهـــا و انتقـــادات بســـیاری دربـــاره درو نمایـــه
ای ــن فهرســتها و چگونگ ــی تهی ــه و تنظی ــم آنه ــا ب ــه
وج ــود آم ــد ک ــه ب ــه آن پرداخت ــه خواه ــد ش ــد.
ســـه اولویـــت اصلـــی بـــرای تامیـــن ارز کاالهـــای
واردات ــی ب ــا ش ــرح و چن ــد و چون ــی ک ــه از پ ــی خواه ــد
آمـــد اعـــام شـــدند:
اولویـــت نخســـت کاالهـــای اساســـی و ضـــروری
هســـتند کـــه ارز مـــورد نیـــاز آن از محـــل درآمدهـــای
ناش ــی از ف ــروش نف ــت تامی ــن خواه ــد ش ــد و اف ــزون
ب ــر ای ــن یارانـ ـهای ب ــه مبل ــغ  400تومان ــی ک ــه ناش ــی از
تف ــاوت  3800توم ــان ت ــا  4200توم ــان اس ــت نی ــز روی
هـــر یـــک دالر بـــه ایـــن اقـــام اختصـــاص خواهـــد
یافـــت.
اولویــت دوم شــامل مــواد اولیــه و کاالهــای واســطهای
و س ــرمایهای خواه ــد ب ــود ک ــه تامی ــن ارز آن از مح ــل
ص ــادرات پتروش ــیمی ،ف ــوالد و م ــواد معدن ــی اس ــت،
ب ــه ای ــن ش ــیوه ک ــه پتروش ــیمیها ،ش ــرکتهای ف ــوالد
و مـــواد معدنـــی ارز خـــود را در ســـامانهای بـــه نـــام
«نیمــا» و بــا نــرخ  4200تومــان عرضــه خواهنــد کــرد تــا
درخواســـتکنندگان کاالهـــای ایـــن فهرســـت از آن
ب ــرای واردات خ ــود بهرهب ــرداری کنن ــد.
و در پای ــان اولوی ــت س ــوم کااله ــای مصرف ــی هس ــتند
ک ــه ارز م ــورد نی ــاز آنه ــا ناش ــی از ص ــادرات کاالهای ــی
بــه دســت خواهــد آمــد کــه صادرکننــدگان آنهــا ملــزم
ب ــه ارائ ــه ارز ب ــه دس ــت آم ــده از ف ــروش کاالی خ ــود
در س ــامانه نیم ــا نیس ــتند .ای ــن گ ــروه کاالی ــی بای ــد
اف ــزون ب ــر ن ــرخ دالر  4200تومان ــی ،قیم ــت اظهارنام ــه
صادرات ــی تامی ــن اعتب ــار را نی ــز در نظ ــر بگیرن ــد .ب ــدان
معن ــا ک ــه صادرکنن ــده مل ــزم اس ــت بگوی ــد ارز خ ــود را
بــا چــه نرخــی و بــه چــه کســی عرضــه کــرده و در برابــر
آن ،واردکنن ــده نی ــز بای ــد منش ــا ارز خ ــود را ثب ــت کن ــد
ک ــه در ای ــن م ــورد از آنجای ــی ک ــه قیم ــت ارز در ب ــازار
غی ــر رس ــمی بی ــش  4200توم ــان اس ــت و صادرکنن ــده
نی ــز ال ــزام ب ــه ف ــروش پایینت ــر از ای ــن ن ــرخ ن ــدارد ،ارزی
کـــه واردکننـــدگان گـــروه ســـوم در اختیـــار خواهـــد

ً
داش ــت عم ــا ارز ب ــازار آزاد خواه ــد ب ــود.
پـــس بـــه نظـــر میرســـد کـــه دولتمـــردان کشـــور در
سیاســـت ارزی نـــو بـــر روی دو نـــرخ  4200تومانـــی
ب ــرای گروهه ــای  ۱و  ۲و قیم ــت توافق ــی ک ــه نزدی ــک
ب ــه ن ــرخ ب ــازار غیررس ــمی اس ــت ب ــرای گ ــروه س ــوم ب ــه
تواف ــق رس ــیدهاند و البت ــه در ای ــن م ــورد امتی ــاز گ ــروه
آخــر دسترســی آســانتر بــه ارز بــه صــورت قانونــی و تــا
ان ــدازهای ارزانت ــر ن ــرخ ب ــازار س ــیاه اس ــت.
مدت ــی پ ــس از اع ــام ای ــن بس ــته ارزی و در م ــرداد م ــاه
همی ــن س ــال وزارت صم ــت گ ــروه دیگ ــری را نی ــز ب ــه
فهرسـ ـتهای س ــه گان ــه اف ــزود ک ــه ب ــه گ ــروه چه ــارم
مع ــروف ش ــد ک ــه ب ــر اس ــاس آن ،کااله ــای لوک ــس و
غیرضــروری کــه بــه اعتقــاد دولــت در شــرایط کنونــی
تخصیـــص ارز بـــه آنهـــا ضرورتـــی نـــدارد در گـــروه 4
ج ــای گرفتن ــد.
ویژگـــی اختصاصـــی ایـــن فهرســـت آن اســـت کـــه
کااله ــای موج ــود در آن ب ــه دو دس ــته اق ــام مج ــاز و
غیرمجـــاز تقســـیم میشـــوند و کاالهـــای غیرمجـــاز
ای ــن گ ــروه ن ــه تنه ــا از تخصی ــص ارز دولت ــی مح ــروم
ً
هســـتند بلکـــه ایـــن اقـــام اساســـا بهدلیـــل لوکـــس
بـــودن اجـــازه بـــه واردات نخواهنـــد داشـــت.
اکن ــون بای ــد دی ــد جزئی ــات کااله ــای ق ــرار گرفت ــه در
ای ــن  4گ ــروه از چ ــه ق ــرار اس ــت.
در گ ــروه نخس ــت کااله ــای اساس ــی از جمل ــه م ــواد
خوراکـــی پروتئینـــی شـــامل انـــواع گوشـــتهای
قرم ــز ،س ــفید ،ماه ــی ،لبنی ــات ،زنب ــور عس ــل ،تخ ــم
پرنـــدگان و فرآوردههـــای آنهـــا و یـــا نهادههـــای مـــورد
نیـــاز بـــرای تولیـــد و پـــرورش ایـــن محصـــوالت در
کش ــور ،محص ــوالت کش ــاورزی ب ــرای تغذی ــه و انس ــان
و دام و  ...از جملــه غــات و حبوبــات ،محصــوالت
باغبان ــی ،برخ ــی میوهه ــا و آبمی ــوهه و گل و گی ــاه و
ی ــا نهادهه ــای م ــورد نی ــاز ب ــرای پ ــرورش آنه ــا در کش ــور
مانن ــد ب ــذر و ک ــود و  ،...ان ــواع الکله ــا و اس ــیدها و
م ــواد ش ــیمیایی آل ــی و معدن ــی ،برخ ــی م ــواد م ــورد
نیــاز بســیاری از داروهــا و تجهیــزات و لــوازم پزشــکی
بـــه صـــورت تولیـــد شـــده ،انواعـــی از ســـیمانها،
ان ــواع کاغ ــذ و م ــواد س ــلولزی و ماش ــینآالت چ ــاپ،
شـــماری از فلـــزات یـــا ســـنگ آنهـــا و دیگـــر مـــواد
معدن ــی و ماش ــینها و ان ــواع قطع ــات الکترونیک ــی و
قطع ــات رایان ــه ق ــرار دارن ــد.
اقـــام مـــورد نیـــاز صنایـــع نیـــز کـــه گـــروه نخســـت
گنجانـــده شـــدهاند شـــامل برخـــی لـــوازم ،قطعـــات
و ماش ــینآالت م ــورد نی ــاز صنع ــت از جمل ــه ان ــواع
تســـمهها ،موتورهـــای صنعتـــی ،الکتروموتورهـــا،
ژنراتورهـــا ،پمپهـــا ،کمپرســـورها و حتـــی مفتـــول،
میل ــه ،لول ــه ،واش ــر ،فن ــر ،ان ــواع پی ــچ و پ ــرچ و فیلت ــر و
چرخدنـــده و  ...هســـتند.
البتـــه مـــوارد دیگـــری نیـــز در گـــروه نخســـت حضـــور
دارنـــد کـــه کمـــی دور از پیشبینـــی هســـتند کـــه از
جملـــه آنـــان میتـــوان بـــه شـــمار بســـیاری از انـــواع
محص ــوالت پتروش ــیمی و مش ــتقات نفت ــی ،برخ ــی
مــواد مــورد نیــاز صنایــع تولیــدی آرایشــی ،بهداشــتی،
شـــوینده ماننـــد شـــامپو صابـــون و دارویـــی وحتـــی
برخـــی داروهـــای پیشپـــا افتـــاده و معـــروف ،مـــواد

اولی ــه نس ــاجی مانن ــد پش ــم و پنب ــه اش ــاره ک ــرد.
امـــا نمونههـــای جالبتـــری ماننـــد نـــوار درزگیـــری
پاکـــت شـــیر و آب میـــوه و و بســـیاری قطعـــات
خودروهــای داخلــی چندیــن مــورد هماننــد دیگــر نیــز
در ایـــن بخـــش گنجانـــده شـــده اســـت.
هنگامـــی کـــه بـــه ایـــن اقـــام توجـــه میکنیـــم ایـــن
پرس ــش در ذه ــن ایج ــاد میش ــود ک ــه چط ــور چنی ــن
اقالمـــی در کشـــور تولیـــد نمیشـــود در حالـــی بارهـــا
در اخبـــار رســـان ه ملـــی خبـــر از خودکفایـــی کشـــور
در تولیـــد ایـــن کاالهـــا و صرفهجویـــی ارزی ناشـــی
از آن ش ــنیدهایم؟ و دیگ ــر اینک ــه چ ــرا ای ــن اق ــام در
فهرســـت نخســـت اولویـــت قـــرار دارنـــد؟
ی کـــم و بیـــش از همیـــن گـــروه
گـــروه دوم نیـــز اقالمـــ 
هس ــتند ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه ظاه ــرا نی ــاز کمت ــری ب ــه
آنهــا در کشــور وجــود داشــته و اهمیــت کمتــری بــرای
کشـــور دارنـــد و برخـــی کاالهـــای دیگـــر ماننـــد انـــواع
چ ــوب ،ان ــواع ترازوه ــا ،ان ــواع ماش ــینآالت کش ــاورزی
و صنایـــع تبدیلـــی کشـــاورزی نیـــز در گـــروه دوم بـــه
چشـــم میخورنـــد.
در ایـــن گـــروه نیـــز ماننـــد فهرســـت نخســـت مـــوارد
شــگفتانگیز کــم نیســتند کــه از جملــه آنهــا میتــوان
بــه مــواردی ماننــد دلکــو موتــور ســیکلت ،پتــوی برقــی،
لنـــت ترمـــز ،تیغـــه برفپا ککـــن ،دســـتگاههای
آرایــش مــو و بســیاری اقــام دیگــر بــا کاربــرد و اهمیتــی
در همی ــن س ــطح اش ــاره ک ــرد.
در گ ــروه س ــوم اف ــزون ب ــر ش ــماری دیگ ــر از کااله ــای
متعلـــق بـــه گروههـــای مـــواد معدنـــی ،آلـــی و
پتروشـــیمی ،برخـــی از جانـــوران ،انـــواع محصـــوالت
و فرآوردهه ــای گوش ــتی و پروتئین ــی ،م ــواد خوراک ــی
گیاهـــی از جملـــه غـــات و حبوبـــات و برخـــی
میوهه ــا و فرآوردهه ــای آنه ــا ،اق ــام دیگ ــری از ل ــوازم
آزمایش ــگاهی و تحقیقات ــی گرفت ــه ت ــا مجس ــمههای
كوچـــك و ســـایر اشـــیای تزئینـــی و مدادپاككـــن و
کی ــف دس ــتی و کمربن ــد چرم ــی دس ــت س ــاز و حت ــی
دس ــتگاههای خش ــک کنن ــده دس ــت و  ...حض ــور
دارنـــد.

بخـــش غیرمجـــاز گـــروه چهـــارم شـــامل  1400قلـــم
کاالس ــت و طی ــف گس ــتردهای را در ب ــر میگی ــرد ک ــه
واردات آنهــا نیــز ممنــوع شــده اســت .ایــن اقــام در 7
گ ــروه خوراکیه ــا ،ل ــوازم خانگ ــی و بهداش ــتی ،ل ــوازم
اداری و آموزشـــی ،پوشـــاک ،مـــواد معدنـــی ،ابزارهـــا
و وســـایل نقلیـــ ه و  ...دســـتهبندی میشـــوند کـــه
ً
در واقـــع تقریبـــا مـــواردی از همـــه ایـــن گروههـــا در 3
فهرس ــت پیش ــین نی ــز دی ــده میش ــوند ب ــا ای ــن تف ــاوت
ً
ک ــه ظاه ــرا کار ب ــرد و ض ــرورت آنه ــا بیش ــتر اس ــت.
مـــواد خوراکـــی شـــامل اقالمـــی چـــون شیرخشـــک
صنعتی،چـــای کیســـهای ،بیســـکوئیت و…  ،لـــوازم
خانگـــی و بهداشـــتی ماننـــد هـــود ،یخچالفریـــزر،
ی و آرایشـــی ،صابـــون ،مایـــع
ل بهداشـــت 
دســـتما 
رختشـــویی ،اجـــاقگاز و فـــر و بســـیاری لـــوازم
دیگـــر از ایـــن دســـت ،لـــوازم اداری و آموزشـــی نیـــز
شـــامل پاکـــت ،کارتپســـتال ،دفاتـــر حســـابداری،
دفترچ ــه مش ــق ،پرون ــده ،ان ــواع گاوصن ــدوق ،قفس ــه
بایگان ــی ،م ــداد و مدادرنگ ــی ،فالس ــک و  ...اس ــت
و ابزاره ــا و وس ــایل نقلیـ ـ ه نی ــز از کاالهای ــی همچ ــون
اره ،انبردســـت ،قیچـــی ،آچاربکـــس ،چکـــش،
پیچگوشـــتی و  ...و وســـایلی ماننـــد دســـتگاه
عل ـفزن ،تراکتــور ،آمبوالنــس ،کامیــون حمــل بتــن و
ماشـــین آتشنشـــانی تشـــکیل میشـــود.
اینکـــه چـــه کاالهـــای در هـــر گـــروه قـــرار دارنـــد تـــا
ان ــدازه بس ــیاری ن ــوع ن ــگاه مس ــئوالن ب ــه نی ــاز کش ــور،
اولویته ــای اساس ــی آن و چش ـمانداز راهب ــردی آنه ــا
در م ــورد آین ــده کش ــور و مس ــیر حرک ــت آن ب ــا توج ــه
بـــه شـــرایط حاکـــم بـــر جامعـــه بینالملـــل را نشـــان
میده ــد و اینک ــه آی ــا دولتم ــردان نگاه ــی بلندم ــدت
و دوراندیش ــانه ب ــه وضعی ــت دارن ــد ی ــا تنه ــا ب ــه دنب ــال
گذران ــدن ای ــن پی ــچ س ــهمگین ب ــه ه ــر ش ــیوه ممک ــن
هس ــتند.
البتــه کل ایــن اقــدام کــه بــا تشــخیص وزارت صمــت
مبن ــی ب ــر اینک ــه ک ــدام کاال در چ ــه س ــطحی از نی ــاز
جامع ــه ق ــرار دارد نادرس ــت اس ــت چ ــون منج ــر ب ــه
ایجـــاد فرصـــت بـــرای رانـــت خـــواری میشـــود و از

ســـویی دیگـــر فهرســـت در بســـیاری مـــوارد منطقـــی
نیســـت ،زیـــرا برخـــی کاالهـــا در فهرســـت  3و 4
هس ــتند ک ــه مع ــادل آنه ــا در فهرس ــت  1و  2ق ــرار دارد
ی ــا ورود کاالهای ــی ممن ــوع ش ــده اس ــت ک ــه ی ــک قل ــم
بس ــیار نزدی ــک ب ــه آن در گ ــروه مج ــاز ق ــرار دارد ،پ ــس
بهتری ــن گزین ــه ممک ــن در ی ــک چنی ــن ش ــرایطی آزاد
کـــردن وارد کاال و نظـــارت و هدایـــت غیرمســـتقیم
بـــر بـــازار اســـت .امـــا گـــر ایـــن اقـــدام قطعـــی اســـت
و امـــکان تغییـــر آن وجـــود نـــدارد ،دســـت کـــم بایـــد
مبنــای تصمیــم گیــری روشــن باشــد تــا بــه جامعــه در
درج ــه نخس ــت و ب ــه فع ــاالن اقتص ــادی ب ــه وی ــژه در
بخـــش صنعـــت در درجـــه دوم زیانـــی وارد نشـــود.
آنچـــه محتمـــل اســـت ،اینکـــه در ایـــن فهرســـتها
گروههـــای کاالیـــی وجـــود دارنـــد کـــه تنهـــا بـــر پایـــه
یـــک رشـــته شـــباهتها یـــا ویژگیهـــا دســـتهبندی
ش ــدهاند و ب ــه همی ــن دلی ــل ممک ــن اس ــت کارب ــری
متفاوت ــی داش ــته باش ــند ،ب ــرای نمون ــه از پمپه ــای
غولپیکـــر صنایـــع پتروشـــیمی گرفتـــه تـــا پمـــپ
آ کواریـــوم همگـــی در گـــروه پمپهـــا دســـتهبندی
میش ــوند و ممک ــن اس ــت برخ ــی از ان ــواع صنعت ــی
آن نیــز نیــاز حیاتــی کشــور باشــندّ .امــا از ســوی دیگــر
ای ــن ام ــکان نی ــز وج ــود دارد ک ــه برخ ــی اق ــام ن ــاالزم
ای ــن گ ــروه نی ــز ب ــه دلی ــل ش ــباهت نزدی ــک ب ــه اق ــام
ضـــروری بـــه صـــورت نامحســـوس درون فهرســـت
گنجانــده شــده باشــند .تنهایــک جابجایــی کوچــک
در ای ــن فهرسـ ـتها میتوان ــد ب ــه قیم ــت میلیونه ــا
دالر تم ــام ش ــود.
ممک ــن اس ــت ک ــه برخ ــی م ــوارد ب ــه ظاه ــر نامرب ــوط
موجـــود در ایـــن فهرســـتها نیـــز بـــه همیـــن دلیـــل
باش ــد ،هرچن ــد ک ــه قطع ــی نیس ــت ،لیک ــن س ــبب
تخصی ــص ارز دولت ــی ب ــرای ای ــن گ ــروه از کااله ــای
پی ــش پ ــا افت ــاده روش ــن نب ــوده و نی ــاز ب ــه توضیح ــات
صری ــح مس ــئوالن در ای ــن زمین ــه احس ــاس میش ــود.
بـــه هـــر صـــورت دو نکتـــه اساســـی در ایـــن مـــورد
وجـــود دارد ،نخســـت اینکـــه یـــک چنیـــن امکانـــی
را در ایـــن زمینـــه نبایـــد نادیـــده گرفـــت و افـــکار
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پرونده

گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق

24
پرونده

عموم ــی و مس ــئوالن مرتب ــط ب ــا ای ــن ام ــر میبایس ــت
بـــا حساســـیت بیشـــتر و ذهنـــی پرسشـــگر بـــا ایـــن
مس ــأله روب ــرو ش ــوند و دیگ ــر اینک ــه در ص ــورت نی ــاز
واقع ــی ب ــه واردات ی ــک چنی ــن اقالم ــی ب ــا ارز دولت ــی،
ملـــت و دولـــت ایـــران بایـــد حتمـــا درک خـــود را از
تواناییهـــا و امکاناتشـــان متحـــول ســـاخته و بـــه
جـــای تبلیغـــات کلیشـــهای و خوانـــدن بیانیههـــا
و مانیفســـتهای شـــعارگونه و ســـطحی ،نگاهـــی
واقعبینان ــه ب ــه وضعی ــت و امکان ــات کش ــور داش ــته
و ب ــا پذی ــرش حقیق ــت ،درح ــل مش ــکالت کوش ــش
کننــد .واقعیتــی ماننــد ایــن کــه جامعــه ایرانــی برخــی
کاالهـــا را مصـــرف میکنـــد و میتـــوان آن کاالهـــا را
ب ــا دع ــوت از س ــرمایهگذار خارج ــی در کش ــور تولی ــد
ک ــرد ی ــا اینک ــه برخ ــی کااله ــا صرف ــه تولی ــد در کش ــور
ندارنــد و بایــد وارد شــوند و اینکــه مــا در حــال حاضــر
ت ــوان س ــاخت برخ ــی از کااله ــا را درکش ــورمان نداری ــم
و بایـــد از دیگـــران بیاموزیـــم.
نکتـــه جالـــب دیگـــری کـــه هنـــگام بررســـی ایـــن
فهرســـت محصـــوالت ضـــروری روشـــن میشـــود
ایـــن اســـت کـــه چـــه اقالمـــی شـــگفتانگیزی از
خ ــارج کش ــور وارد میش ــود! محصوالت ــی ک ــه حت ــی
فک ــر آن نی ــز ب ــه ذه ــن کس ــی نمیرس ــد .البت ــه از دی ــد
کارشناســـی اقتصـــادی واردات ایـــن اقـــام هیـــچ
اش ــکالی ن ــدارد و ا گ ــر در کش ــور مزی ــت ی ــا صرفـ ـهای
در تولی ــد برخ ــی کااله ــا وج ــود نداش ــته ی ــا نی ــاز کش ــور
در ان ــدازهای نیس ــت ک ــه س ــرمایهگذاری در تولی ــد آن
کاال را عقالنـــی ســـازد ،تصمیـــم بخردانـــه آن اســـت
کـــه از تولیـــد کاال صـــرف نظـــر و آن را بـــا قیمتـــی
بســـیار مناســـب از خـــارج وارد کـــرد ،حتـــی اگـــر آن
محص ــوالت در فهرس ــت کااله ــای اساس ــی باش ــند.
ام ــا آنچ ــه ش ــگفتی میآفرین ــد آن اس ــت ک ــه ب ــر پای ــه
اع ــام رس ــمی ،دول ــت هم ــواره ادع ــا ک ــرده اس ــت ک ــه
همــه محصوالتــی از ایــن دســت و بســیاری کاالهــای
دیگـــر ،درون کشـــور تولیـــد میشـــود! و ایـــن نبـــود
ش ــفافیت و پافش ــاری بیم ــورد ب ــرای خودکف ــا نش ــان
دادن کش ــور در هم ــه ام ــور (ب ــه گونــهای ک ــه ان ــگاری
ایـــران جزیـــرهای تنهـــا در کیهانـــی تهـــی از هرگونـــه
زیس ــت اس ــت ،).در س ــالیان پ ــی در پ ــی ،کار را ب ــه
جای ــی رس ــانده ک ــه ام ــروز ه ــزاران پرس ــش در ذه ــن
اف ــکار عموم ــی برج ــای مان ــده اس ــت ،ب ــدون اینک ــه
پاس ــخی ب ــرای آن وج ــود داش ــته باش ــد .ای ــن پرس ــش
ک ــه اگ ــر چنی ــن فهرس ــتی بلن ــد ب ــاال از کااله ــا ک ــه از
قض ــا برخ ــی از آنه ــا نی ــز ض ــروری ب ــه نظ ــر میرس ــند
در قلمـــرو ارز دولتـــی جـــای نمیگیـــرد ،پـــس ایـــن
میلیارده ــا دالر پ ــول کش ــور ب ــرای واردات چ ــه چی ــزی
خـــرج میشـــود؟
نخســتین ســود شــفافیت در دســتگاه یــک حکومــت
ب ــه خ ــود آن دول ــت میرس ــد ،سیاس ــت پنه ــانکاری
ب ــه دالی ــل گوناگ ــون تنه ــا میتوان ــد اه ــداف نزدی ــک
و گـــذرا را بـــرآورده ســـازد امـــا در بلنـــد مـــدت ماننـــد
همیــن مــورد گریبــان حکومــت را خواهــد گرفــت .اگــر
رونـــد و چنـــد و چـــون واردات و صـــادرات در کشـــور
از آغ ــاز ب ــرای م ــردم روش ــن ب ــود و آنه ــا وضعی ــت را را
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درک میکردن ــد ،ام ــروز ه ــم فش ــار کمت ــری ب ــر دول ــت
وج ــود داش ــت و ه ــم هم ــکاری جامع ــه ب ــرای گ ــذر
از مشـــکالت بیشـــتر و بهتـــر بـــود .اینکـــه از چنیـــن
وضعیتهای ــی ب ــرای ف ــردا درس خواهی ــم گرف ــت ی ــا
ن ــه را آین ــده روش ــن خواه ــد ک ــرد.
در ای ــن م ــورد نی ــز تقریب ــا ب ــا قاطعی ــت میت ــوان گف ــت
ک ــه دول ــت از روی ناچ ــاری ای ــن فهرس ــت را منتش ــر
کـــرده اســـت زیـــرا نخســـت اینکـــه واردکننـــدگان و
متقاضیـــان ناگزیـــر بایـــد بداننـــد کـــه کاالی مـــورد
تقاضـــای آنهـــا چـــه وضعیتـــی دارد و دوم گـــردش
پرشـــتاب اطالعـــات در فضـــای مجـــازی فشـــار
بیام ــان خ ــود را ب ــر روی مس ــئوالن پ ــی گرفت ــه اس ــت.
وگرنــه امــروز نیــز ماننــد همــه ســالهای گذشــته هیــچ
ش ــهروندی ک ــه دارای نف ــوذ و پیون ــد وی ــژهای نب ــود از
کالف پیچیـــده واردات ،یارانـــه و سیاســـتهای
حمایتـــی ســـر در نمـــیآورد و همـــه او را بـــه پاســـخی
ســـرباال میهمـــان میکردنـــد.
هرچنـــد کـــه شـــواهد و اســـنادی در ایـــن زمینـــه در
دســـت نیســـت ،لیکـــن هنـــگام جســـت و جـــوی
فهرســـت در پـــارهای از مـــوارد ایـــن تردیـــد ایجـــاد
میشـــود کـــه بـــرای قـــرار دادن برخـــی کاالهـــا در
فهرســـت ممکـــن اســـت اعمـــال نفـــوذ نیـــز شـــده
باشــد ،چراکــه از یــک ســو ایــن کاالهــا چنــدان ویــژه و
پیچیــده نبــوده و مصــرف باالیــی نیــز در کشــور دارنــد
و از ســـوی دیگـــر سالهاســـت کـــه شـــاهد حضـــور
انبوهــی از ایــن کاالهــا کــه بیشــتر هــم ســاخت کشــور
چیـــن هســـتند ،در بـــازار ایـــران بودهایـــم.
بایـــد گفـــت کـــه مـــوارد هـــمرده ایـــن گـــروه از کاالی
واردات ــی ش ــگفتانگیز و بس ــیار ض ــروری ب ــرای کش ــور
ک ــه ب ــا دق ــت بس ــیاری گزین ــش ش ــدهاند ک ــم نب ــوده و
پی ــدا ک ــردن آنه ــا در فهرس ــت و پ ــی ب ــردن ب ــه نابج ــا
بــودن آن کاری چنــدان دشــوار و تخصصــی نیســت،
و در شـــرایطی کـــه همـــه مســـئوالن دم از اقتصـــاد
مقاومتـــی و قـــرار داشـــتن کشـــور در یـــک جنـــگ
اقتص ــادی زده و جامع ــه را از ه ــر صن ــف و قش ــری ب ــه
همـــکاری ،مقاومـــت ،صرفهجویـــی و تـــرک ّ
تجمـــل
و پرهی ــز از بکارگی ــری وس ــایل ن ــاالزم در هم ــه ابع ــاد
ممک ــن دع ــوت و تش ــویق میکنن ــد ،ای ــن «مجموع ــه
س ــفری» ب ــدون هی ــچ توجی ــه و تعارف ــی و ب ــه تعبی ــر
زندهی ــاد «جمال ــزاده» همچ ــون ی ــک س ــیر پی ـ ِـه نپخت ــه
وس ــط کاس ــه آبگوش ــت خودنمای ــی میکن ــد!
بـــه هـــر رو آنچـــه روشـــن اســـت گروههـــای دارای
نفـــوذ بـــر روی تصمیمـــات وزارت صمـــت در کشـــور
م ــا ک ــم نیس ــتند .و دلی ــل اصل ــی آن نی ــز اختی ــارات
گس ــتردهای اس ــت ک ــه در وزارتخان ــه متمرک ــز ش ــده
اس ــت .ت ــا زمان ــی ک ــه قدرت ــی ب ــرای دگرگون ــی وج ــود
نداشـــته باشـــد ،نفـــوذ بـــر روی آن قـــدرت نیـــز معنـــا
نخواهـــد داشـــت ،بـــر ایـــن پایـــه اختیـــارات بســـیار
وزارت صمـــت ،خـــود یکـــی از مشـــکالت بنیادیـــن
صنای ــع ،مع ــادن و تج ــارت کش ــور اس ــت ،در واق ــع
تضـــاد ســـاختاری سیســـتم در کشـــور مـــا هیـــچگاه
اجـــازه بهبـــود رویههـــا را نخواهـــد داد.
بـــرای نمونـــه نگارنـــده ایـــن گـــزارش بـــا هیـــچ

منطقـــی نمیتوانـــد دلیـــل حضـــور عنـــوان کاالیـــی
«مجموعههـــای ســـفری بـــرای نظافـــت شـــخصی،
دوخ ــت و دوز ی ــا تمی ــز ک ــردن کف ــش و لب ــاس» را در
گــروه ســوم و بــا حقــوق گمرکــی  32درصــد بــرای خــود
قاب ــل هض ــم کن ــد ،ش ــاید ب ــرای خوانن ــدگان محت ــرم
اینگون ــه نباش ــد ،هرچن ــد ک ــه م ــواردی از ای ــن دس ــت
در فهرســـت بســـیار اســـت.
حتـــی بـــا در نظـــر گرفتـــن اینکـــه کاالهایـــی از ایـــن
دســت در گــروه ســوم قــرار داشــته و بــا ارز نــرخ توافقــی
وارد میشـــوند بازهـــم ایـــن واقعیـــت بـــر جـــای خـــود
اســـتوار اســـت کـــه بـــرای واردات چنیـــن کاالیـــی
از کشـــور ارز خـــارج میشـــود و از ســـوی دیگـــر بـــا
در نظـــر گرفتـــن اینکـــه بـــرای واردات خودروهـــای
خارجـــی کـــه رقیـــب صنعـــت زیـــانده ،آشـــفته و
بیکیفیـــت خـــودروی وطنـــی هســـتند ،تعرفههـــای
 3رقم ــی گم ــرک گذاش ــته ش ــده و حت ــی ممنوعی ــت
ورود آن نی ــز پ ــی در پ ــی اعم ــال ش ــده اس ــت ،تعرف ــه
 32درص ــدی ب ــرای همچنی ــن اقالم ــی بس ــیار دور از
منطـــق مینمایـــد.
آنچ ــه در ای ــن م ــورد متناقضت ــر اس ــت ،ق ــرار داش ــتن
قطع ــات خودوره ــای داخل ــی در گ ــروه ی ــک فهرس ــت
واردات اس ــت ک ــه ام ــکان بهرهب ــرداری از ارز حاص ــل
از فـــروش نفـــت را دراختیـــار دارد کـــه معنـــی آن،
جلوگی ــری از واردات خ ــودروی خارج ــی ،همزم ــان ب ــا
حمای ــت از واردات خ ــودروی داخل ــی اس ــت!
در مجم ــوع میت ــوان گف ــت ک ــه فهرسـ ـتهای تهی ــه
شـــده ســـواالت بســـیاری از ایـــن دســـت را ایجـــاد
کـــرده و موجـــب بدبیـــن شـــدن افـــکار عمومـــی در
م ــورد چگونگ ــی تدوی ــن فهرس ــت خواه ــد ش ــدبه نظ ــر
میرس ــد آنگون ــه ک ــه بای ــد و ش ــاید ب ــه نق ــش صنای ــع
در اقتصـــاد کشـــور اهمیـــت داده نشـــده اســـت ،بـــه
وی ــژه صنایع ــی همچ ــون بخ ــش تولی ــد و انتق ــال نی ــرو
کــه پیــش از ایــن نیــز توجــه نکــردن بــه نیازهــای آن در
ش ــرایط تنگن ــای اقتص ــادی ب ــار س ــنگینی را ب ــر دوش
کش ــور و م ــردم گذاش ــته اس ــت.
در شـــرایطی کـــه ممکـــن اســـت شـــرایط عمومـــی
جامعــه رو بــه دشــواری هرچــه بیشــتر پیــش بــرود الزم
اســـت کـــه در هزینـــه کـــردن منابـــع ارزی گرانبهـــای
کشـــور دقـــت و توجـــه بیشـــتری داشـــت و از ایـــن رو
بازنویس ــی ای ــن فهرســتها ب ــا هم ــکاری ،همفک ــری
و مش ــارکت صاحب ــان صنای ــع و س ــرمایهگذارن کالن
ضـــروری بـــه نظـــر میرســـد تـــا هـــم تصمیمگیـــری
در ایـــن زمینـــه کارآمدتـــر باشـــد و هـــم شـــفافیت و
عقالنیـــت در فهرســـتها بیشـــتر شـــود.
در هـــر صـــورت حتـــی در ایـــن وضعیـــت نیـــز کـــه
اختی ــارات دول ــت را گس ــتردهتر میس ــازد بازه ــم بای ــد
بــه کاهــش مســئولیت و نفــوذ دولتــی و عوامــل انســانی
در حوزههـــای اقتصـــادی و تـــاش بـــرای کنتـــرل
وضعی ــت ب ــه ص ــورت نامحس ــوس و ب ــدون دخال ــت
مســتقیم در بــازار و تولیــد بــا امضاهــای طالیــی توجــه
ج ــدی داش ــت ،زی ــرا ای ــن م ــورد یک ــی از کلیدیتری ــن
ً
مســـایلی اســـت کـــه تقریبـــا در تمـــام چالشهـــای
اقتص ــادی کش ــور اثرگ ــذار اس ــت▪ .

زخمهای بیمرهم صنعت برق؛

ساختاری که باید اصالح شود
صنع ــت ب ــرق ب ــه عن ــوان زیرس ــاختیترین صنع ــت کش ــور ،در
شــرایط کنونــی بــا بحرانــی ســخت و پیچیــده دســت بــه گریبــان
اس ــت .گرم ــای تابس ــتان و فرس ــودگی تجهی ــزات از ی ــک س ــو و
نوس ــان ارز و قیم ــت م ــواد اولی ــه از س ــوی دیگ ــر فعالی ــت فع ــاالن
بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق را مختـــل کـــرده اســـت بـــه
گون ـهای ک ــه بس ــیاری از قرارداده ــا متوق ــف و ش ــرکتها تعطی ــل
شــدهاند .در ایــن راســتا ســتبران بــه منظــور بررســی مشــکالت و
چالشه ــای صنع ــت ب ــرق ،نشس ــت مش ــترکی بی ــن س ــندیکا،
توانیــر و کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی برگــزار کــرده
اس ــت.
در ای ــن نشس ــت ک ــه ب ــا حض ــور حمی ــد چی ــت چی ــان؛ وزی ــر
ســـابق نیـــرو ،حســـین امیـــری خامکانـــی؛ نایـــب رییـــس اول
کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی ،محمودرضــا حقــی
فـــام؛ ســـخنگوی صنعـــت بـــرق و معـــاون هماهنگـــی توز یـــع
ش ــرکت توانی ــر ،عل ــی بخش ــی ،پی ــام باق ــری و س ــپهر برز یمه ــر
رییــس ،نایــب رییــس هیــات مدیــره و دبیــر ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران برگــزار شــد ،عــاوه بــر بررســی راهکارهــا و چالشهــای
اصـــاح ســـاختار اقتصـــادی صنعـــت بـــرق ،تعرفهگـــذاری
صحی ــح ب ــرق و ایج ــاد انس ــجام در قوانی ــن مرتب ــط ب ــا صنع ــت
بــرق ،بــه موضوعاتــی نظیــر لــزوم بهــره گیــری صحیــح و کارآمــد از
ظرفیتهــای قانونــی موجــود و همچنیــن اســتفاده از توانمنــدی
تش ــکلهای اقتص ــادی و ت ــوان کارشناس ــی بخ ــش خصوص ــی
پرداخت ــه ش ــد ک ــه مش ــروح آن ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:
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گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق
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اتکاپذیری نیروگاههای ما
نسبت به نرم جهانی پایین است
ســـتبران :چـــرا صنعـــت بـــرق در تابســـتان ســـال
ی روب ــرو ش ــد؟ ب ــرای
ج ــاری ب ــا بح ــران خاموشـ ـ 
اینکـــه ایـــن مشـــکل در ســـالهای آتـــی تکـــرار
نشـــود ،چـــه اقداماتـــی بایـــد انجـــام داد؟
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محمودرض ــا حقیف ــام :یک ــی از علتهای ــی ک ــه
در نیمـــه اول ســـال جـــاری بـــا مشـــکالتی از قبیـــل
خاموشــی روبــرو بودیــم و ایــن مشــکالت احتمــاال در
س ــال آت ــی نی ــز ادام ــه خواه ــد داش ــت ،پایی ــن ب ــودن
می ــزان اتکاپذی ــری نیروگاهه ــای م ــا نس ــبت ب ــه ن ــرخ
نرمــال جهانــی اســت .قــدرت منصوبــه نیروگاههــای
م ــا ب ــاالی  75ه ــزار م ــگاوات اس ــت ،ام ــا در بهتری ــن
شـــرایط و در صورتـــی کـــه وضعیـــت آب در کشـــور
مناســـب باشـــد ،چیـــزی حـــدود  56تـــا  57هـــزار
مـــگاوات تولیـــد داریـــم کـــه بـــا ایـــن مقـــدار ،تـــوان
ذخیرهســـازی وجـــود نخواهـــد داشـــت.
در محاســـبه میـــزان اتکاپذیـــری ،بایـــد فرســـودگی و
خراب ــی تاسیس ــات را کن ــار گذاش ــت و ب ــه عوامل ــی
اش ــاره ک ــرد ک ــه علیرغ ــم داش ــتن تاسیس ــات ،مان ــع
از تولیـــد انـــرژی میشـــوند .بـــرای مثـــال نیروگاهـــی
در محل ــی تاس ــیس میش ــود ک ــه نی ــاز ب ــه آب دارد،
ام ــا تامی ــن آب م ــورد نی ــاز آن ب ــه دلی ــل خشکس ــالی
و کم ــی ب ــارش ب ــاران مق ــدور نیس ــت؛ ل ــذا ات ــکا ب ــه
نیروگا ههــای مــا جــدا از خرابــی نیروگاههاســت و ایــن
می ــزان از اتکاپذی ــری پایی ــن اس ــت و ب ــرای برط ــرف
ک ــردن آن بای ــد کار کارشناس ــی ص ــورت بگی ــرد.
ی ــک نکت ــه مه ــم دیگ ــر در ب ــروز مش ــکل خاموش ـیها
تغیی ــرات آب و هوای ــی اس ــت ،امس ــال ب ــا توج ــه ب ــه
افزایــش دمــای هــوا و کاهــش بــارش بــرف و بــاران در
تامی ــن ب ــرق دچ ــار مش ــکل ش ــدیم 12500 .م ــگاوات
نیـــروگاه آبـــی داریـــم ،امـــا بـــا توجـــه بـــه کمبـــود آب
اتکاپذی ــری ب ــه آنه ــا  6ه ــزار م ــگاوات اس ــت ،ل ــذا
ضـــروری اســـت کـــه هنـــگام تاســـیس نیـــروگاه بـــه
آمایـــش ســـرزمینی دقـــت و بـــا کار کارشناســـی
مناســـب اقـــدام بـــه ســـرمایهگذاری کنیـــم.
از ط ــرف دیگ ــر افزای ــش ح ــرارت س ــال ج ــاری اص ــا
قاب ــل پیشبین ــی نب ــود ،چراک ــه ت ــا اواس ــط خ ــرداد
ه ــوا کام ــا مناس ــب ب ــود ام ــا شکس ــت حرارت ــی در
جه ــت افزای ــش دم ــا ،صنع ــت ب ــرق را در ش ــرایطی
قـــرار داد کـــه پیشبینـــی نشـــده بـــود .همیـــن امـــر
مصـــرف انـــرژی را نســـبت بـــه ســـالهای گذشـــته
افزای ــش داد .ای ــن م ــوارد نش ــان میده ــد ک ــه م ــا بای ــد
بــه خاطــر شــرایط زیســت محیطــی حاکــم بــر کشــور،
آمادگ ــی مدیری ــت ه ــر ن ــوع بح ــران ایج ــاد ش ــده ب ــه
واس ــطه تغیی ــرات آب و هوای ــی و زیس ــت محیط ــی
را داش ــته باش ــیم و همیش ــه ح ــدی از ریس ــک را در
به ــره بردار یه ــا لح ــاظ کنی ــم.
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کمبود منابع الزم برای سرمایهگذاری
در صنعت برق
نکتـــه اساســـی دیگـــر فاصلـــه گرفتـــن از
س ــرمایهگذار یهایی ب ــود ک ــه بای ــد در صنع ــت ب ــرق
انج ــام میش ــد .بخ ــش تولی ــد ،توزی ــع و ف ــوق توزی ــع
صنع ــت ب ــرق در حال ــت بحران ــی اس ــت ،چ ــرا ک ــه از
پرداختــن بــه آن غفلــت شــده اســت .امــروز نیــاز بــه
س ــرمایه گ ــذاری در بخ ــش تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع
ب ــه ش ــدت احس ــاس میش ــود ک ــه مناب ــع مال ــی م ــورد
نیـــاز آن را نمیتـــوان پیشبینـــی کـــرد.
بن ــده معتق ــدم ب ــا ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور ،فاصل ــه
گســتردهای در حــوزه ســرمایهگذاری ،در حــال ایجــاد
شـــدن اســـت .ایـــن فاصلـــه ،شـــرایط بـــد اقتصـــاد
صنعـــت بـــرق را خرابتـــر خواهـــد کـــرد؛ چـــرا کـــه
فک ــری ب ــرای آن نش ــده اس ــت .قیم ــت تم ــام ش ــده
ه ــر انش ــعاب س ــه ف ــاز ح ــدود  5و نی ــم میلی ــون و در
مناطــق روســتایی حــدود یــک میلیــون تومــان اســت
ک ــه ب ــا نوس ــان قیمته ــا پیمان ــکاران ب ــا ای ــن مبل ــغ
کار نمیکنن ــد و در نهای ــت فاصل ــه موج ــود افزای ــش
مییاب ــد.
م ــا در به ــرهوری ان ــرژی ه ــم دچ ــار مش ــکل هس ــتیم،
مشـــکالتی کـــه وزارت نیـــرو بـــه تنهایـــی قـــادر بـــه
ح ــل آنه ــا نیس ــت و راه ــکاری ب ــرای تامی ــن مناب ــع
مال ــی م ــورد نی ــاز ب ــرای گ ــذر از ای ــن مش ــکالت ارائ ــه
نمیشـــود کـــه ایـــن مســـاله نگرانکننـــده اســـت.
ســتبران :فاصلــه ایجــاد شــده در ســرمایه گــذاری
صنعــت بــرق قابــل پــر شــدن نیســت ،بــا مــواردی
ک ــه در ب ــاال اش ــاره ش ــد آی ــا س ــالهای س ــختتری
پیــش رو خواهیــم داشــت؟
حمیـــد چیـــت چیـــان :شـــرایط صنعـــت بـــرق
شـــفاف و روشـــن اســـت ،مـــا غیـــر از ســـال  90کـــه
بـــه دلیـــل افزایـــش یکبـــاره قیمـــت بـــرق ،کاهـــش
مصـــرف بـــرق داشـــتیم ،هـــر ســـال بـــا افزایـــش
متوس ــط  5درص ــد در س ــال روب ــرو هس ــتیم .بعض ــی
از تاسیســـات ،نیروگاههـــا و شـــبکههای انتقـــال و
توزیــع بــا فرســودگی شــدید مواجــه هســتند کــه نقــاط
ریســک جــدی محســوب مــی شــوند ،بنابرایــن بایــد
بـــرای بازســـازی آنهـــا برنامـــه ریـــزی شـــود .ایـــن در
حالــی اســت کــه ایــن بازســازی هــا یــا انجــام نشــده
و ی ــا بس ــیار کن ــد ب ــوده اس ــت.
ضریب ذخیره صفر نیروگاههای ایران
افزایـــش مصـــرف ایجـــاب میکنـــد کـــه ظرفیـــت
تولیـــد ،انتقـــال و توزیـــع را نیـــز افزایـــش دهیـــم کـــه
ای ــن کار ه ــم بس ــیار کن ــد انج ــام م ــی ش ــود .م ــا ه ــر
س ــال نی ــاز ب ــه تولی ــد  5ه ــزار م ــگاوات ب ــرق داری ــم،
در حالـــی کـــه ســـال گذشـــته ایـــن تولیـــد حـــدود

 2هـــزار مـــگاوات بـــود .ایـــن ارقـــام نشـــان میدهـــد
ک ــه عق ــب افتادگ ــی دار ی ــم و ای ــن ش ــرایط در ح ــال
حادتــر شــدن اســت .ســرمایهگذاری بــه انــدازه مــورد
نیــاز انجــام نمیشــود و ایــن امــر ناشــی از ایــن اســت
کــه روز بــه روز فاصلــه بیــن هزینــه تمــام شــده بــرق بــا
درآمده ــای وزارت نی ــرو بیش ــتر میش ــود .هزینهه ــا
بیشـــتر از افزایـــش قیمـــت بـــاال رفتـــه و همیـــن امـــر
صنعــت بــرق را بــه ســمت وضعیتــی بحرانــی پیــش
میبــرد .نوعــا در تمــام دنیــا ضریــب ذخیــرهای بــرای
نیروگاههـــا در نظـــر گرفتـــه مـــی شـــود در حالـــی کـــه
در ای ــران ای ــن ضر ی ــب ذخی ــره نزدی ــک صف ــر اس ــت
و وقتـــی ذخیـــرهای نباشـــد بـــا یـــک اتفـــاق ســـاده،
تامی ــن ب ــرق ب ــه س ــادگی قاب ــل جب ــران نخواه ــد ب ــود.
بن ــده معتق ــدم ک ــه موض ــوع آمای ــش در درج ــه دوم
اهمیـــت قـــرار دارد و امـــروز فکـــر کـــردن بـــه اینکـــه
نیروگاهه ــای گذش ــته چ ــرا در ف ــان مح ــل اح ــداث
شـــده اســـت ،مشـــکلی را حـــل نمیکنـــد .امـــروز
روشهای ــی وج ــود دارد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه آنه ــا و کار
کارشناســی بــر روی منابــع موجــود در محــل تاســیس
نی ــروگاه میت ــوان تصمی ــم درس ــتی گرف ــت ک ــه هم ــه
اینه ــا درس ــی ب ــرای آین ــده اس ــت.
در شـــرایط فعلـــی مســـاله اصلـــی عـــدم تکافـــوی
س ــرمایه گ ــذاری اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر ناش ــی از ع ــدم
تطابــق هزینههــا و درآمدهــای صنعــت بــرق اســت.
ای ــن می ــزان کمب ــود س ــرمایه ،م ــادر هم ــه مش ــکالتی
اس ــت ک ــه ام ــروز در صنع ــت ب ــرق کش ــور ش ــاهد آن
هس ــتیم.
صنعت برق یک بنگاه تولیدی است؛
نه سازمان خیریه
ســـتبران :بـــا کاهـــش بودجـــه عمرانـــی وزارت
نی ــرو و ع ــدم افزای ــش قاب ــل توج ــه قیم ــت ب ــرق
در س ــال ج ــاری ،ش ــرایط بحران ــی ای ــن صنع ــت
بحرانیت ــر ش ــد ،چ ــرا کمیس ــیون ان ــرژی نتوانس ــت
نماینــدگان مجلــس را مجــاب بــه افزایــش قیمــت
ب ــرق کن ــد؟
حس ــین امی ــری خامکان ــی :ن ــوع ن ــگاه ب ــه صنع ــت
ب ــرق یک ــی از عوامل ــی اس ــت ک ــه ای ــن صنع ــت را ب ــه
اینجــا رســانده اســت .تمــام تــاش مــا بــر ایــن اســت
ک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــه عن ــون ی ــک بن ــگاه تولی ــدی
در مجلـــس و دولـــت دیـــده شـــود .متاســـفانه نـــه
تنهـــا هزینههـــای صنعـــت تامیـــن نشـــده ،بلکـــه
مطالب ــات نی ــز افزای ــش یافت ــه اس ــت .ت ــاش ش ــد ب ــا
تصویــب قوانیــن مختلــف از جملــه قانــون حمایــت
از صنع ــت ب ــرق ،ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکالت قدم ــی
برداش ــته ش ــود.
بیـــن قیمتهـــای تکلیفـــی و هزینههـــای تمـــام
شـــده ،تفاوتـــی وجـــود داشـــت؛ امـــا متاســـفانه
دول ــت در برخ ــی از س ــال ه ــا ردی ــف مابهالتف ــاوت
قیمتهـــای تکلیفـــی و تمـــام شـــده را در ردیـــف

بودج ــه نی ــاورده و ای ــن ب ــرای صنع ــت ب ــرق مش ــکل
ایجـــاد کـــرده اســـت.
ع ــدم تخصی ــص ع ــوارض ب ــرق ه ــم مس ــاله دیگ ــری
اس ــت ک ــه وزارت نی ــرو را دچ ــار مش ــکل ک ــرده اس ــت.
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و وزارت نیـــرو بایـــد ۱۰۰
درص ــد ع ــوارض حاص ــل از ب ــرق را براس ــاس قان ــون
ب ــه توس ــعه ب ــرق تجدیدپذی ــر و روس ــتایی اختص ــاص
بدهنـــد و ایـــن عـــوارض نبایـــد در بخـــش دیگـــری
هزینــه شــود .بخشــی از عقــب ماندگــی برنامــه ناشــی
از ایــن اســت کــه عــوارض حاصــل از فــروش بــرق کــه
بایــد براســاس قانــون صــرف توســعه بــرق تجدیدپذیــر
ش ــود ،در س ــال  ۹۶توس ــط س ــازمان برنام ــه و بودج ــه
تخصی ــص داده نش ــد .در حال ــی ک ــه تضمی ــن خری ــد
بـــرق بســـیاری از ســـرمایه گذارانـــی کـــه در حـــوزه
تجدیدپذیـــر قـــرارداد امضـــاء کـــرده بودنـــد از محـــل
همی ــن ع ــوارض ب ــرق ب ــود.
در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر
عقب ماندهایم
در طــول برنامــه ششــم توســعه بایــد  ۲۵هــزار مــگاوات
بـــه ظرفیـــت تولیـــد بـــرق کشـــور افـــزوده شـــود ،اگـــر
ایـــن عـــوارض بـــه توســـعه نیروگاههـــای تجدیدپذیـــر
اختصـــاص یابـــد ،توســـعه ایـــن حـــوزه شـــتاب
میگیـــرد ،امـــا متاســـفانه کشـــور در ایـــن زمینـــه از
برنام ــه عق ــب مان ــده و حرک ــت خاص ــی نداش ــته ای ــم.
مـــا نگـــران ایـــن بودیـــم کـــه صنعـــت بـــرق دچـــار
فروپاشـــی و عـــوارض غیرقابـــل جبـــران شـــود ،لـــذا
در مجلـــس تـــا توانســـتیم راه را بـــرای صنعـــت بـــاز
کردیــم .هــم در قانــون حمایــت از صنعــت بــرق و هــم
در موض ــوع انش ــعابات و قیم ــت تم ــام ش ــده دس ــت
دولـــت بـــاز اســـت .دولـــت موظـــف اســـت هزینـــه
آب و بـــرق اقشـــار آســـیب پذیـــر را تامیـــن کنـــد نـــه
ش ــرکتهای تولیدکنن ــده ک ــه هم ــه اینه ــا در قان ــون
پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت و راه قانون ــی آن ب ــاز اس ــت.
در ســال  96کــه بخــش عــوارض دچــار مشــکل شــد،
نامـــهای بـــه امضـــای آقـــای الریجانـــی رســـیده و بـــه
نوبخــت ارســال شــد کــه طــی آن بخشــی از عــوارض،
آزاد و بــه تجدیدپذیرهــا کمــک شــد .در ســال جــاری
ه ــم نام ـهای خط ــاب ب ــه رئی ــس مجل ــس نوش ــته ش ــد
ک ــه در آن مش ــکالت صنع ــت ب ــرق را بی ــان کردی ــم ت ــا
ب ــرای ای ــن صنع ــت ه ــم اقدامات ــی مانن ــد آنچ ــه ب ــرای
مش ــکالت آب ــی کش ــور انج ــام ش ــد ،در دس ــتور ق ــرار
بگی ــرد و بخش ــی از چالشه ــای ای ــن صنع ــت رف ــع
ش ــود.
مطالبـــات شـــرکتهای خصوصـــی و پیمانـــکاران
ع ــاوه ب ــر ایج ــاد بیانگیزگ ــی ،آنه ــا را زمینگی ــر ک ــرده
اس ــت .در بودج ــه  97بن ــدی ایج ــاد ش ــد ک ــه دول ــت
بتوانــد بــا اســناد خزانــه بخشــی از مطالبــات صنعــت
ب ــرق را پرداخ ــت کن ــد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه اتفاقات ــی ک ــه

بـــرای ارزش ریـــال پیـــش آمـــد ،خـــود ایـــن موضـــوع
دچــار مشــکالتی شــده اســت .مــا در نامــه بــه رییــس
مجلــس همــه ایــن مــوارد را احصــاء کــرده و خواســتار
ط ــرح و انع ــکاس آنه ــا در ش ــورای هماهنگ ــی س ــران
ق ــوا ش ــدیم.
الگوی مصرف برق
باید فرهنگ سازی شود
تحلی ــل رش ــد س ــاالنه مص ــرف ب ــرق از دیگ ــر م ــواردی
اســـت کـــه بایـــد بررســـی شـــود ،بخشـــی از رشـــد
مصــرف بــه خاطــر توســعه واحدهــای صنعتــی اســت
و بخشـــی از آن مربـــوط بـــه پیـــک مصـــرف در زمـــان
خاصــی از ســال اســت کــه نحــوه مصــرف درســت بــه
خص ــوص در زم ــان پی ــک بای ــد مدیری ــت ش ــود و ای ــن
ام ــر بای ــد در بی ــن م ــردم فرهن ــگ س ــازی ش ــود .البت ــه
بخشـــی از مصـــرف را میتـــوان بـــا کنتـــور هوشـــمند
نی ــز مدیری ــت ک ــرد ت ــا فرهنگس ــازی کام ــل ص ــورت
بگیـــرد .دولـــت در  6ماهـــه دوم ســـال بایـــد ردیـــف
ماب ــه التف ــاوت قیم ــت تکلیف ــی و تم ــام ش ــده ب ــرق و
همینط ــور اح ــکام انش ــعاب را مدنظ ــر داش ــته باش ــد
ت ــا بت ــوان بخش ــی از مش ــکالت صنع ــت ب ــرق را ح ــل
ک ــرد.

محمودرضا حقیفام :با شرایط
اقتصادی کشور ،فاصله گستردهای در
حوزه سرمایهگذاری ،در حال ایجاد
شدن است .این فاصله ،شرایط بد
اقتصاد صنعت برق را خرابتر خواهد
کرد؛ چرا که فکری برای آن نشده است

ســـتبران :عالوه بر اینکه ســـرمایهگذاری در صنعت
بـــرق به علـــت کمبـــود نقدینگی به درســـتی انجام
نشـــده اســـت ،در جـــذب ســـرمایهگذاری خارجی
نیز موفقیت چندانی نداشـــته اســـت .بـــا توجه به
نیـــاز ایـــن صنعت بـــه ســـرمایهگذاری ،علـــل عدم
توفیـــق در ایـــن حوزه چه بوده اســـت؟
پی ــام باق ــری :ارزیاب ــی ش ــرایط فعل ــی صنع ــت ب ــرق
میبایس ــت از ح ــد و منظ ــر عرض ــه و تقاض ــا بررس ــی
ش ــود ک ــه مح ــور صحب ــت م ــا بیش ــتر عرض ــه اس ــت.
ریش ــه ماج ــرا ب ــه اقتص ــاد صنع ــت ب ــرق برمیگ ــردد،
طـــرح تثبیـــت قیمتهـــا از مجلـــس هفتـــم کلیـــد
خ ــورد ک ــه باع ــث ایج ــاد فاصلــهای ش ــد ک ــه قب ــل از
تحریمه ــا ب ــا درآمده ــای نفت ــی جب ــران میش ــد ،ام ــا
بــا اعمــال تحریمهــا ،کالن صنعــت کشــور و بــه ویــژه
مس ــیر درآمده ــای وزارت نی ــرو دچ ــار خدش ــه ش ــد و
ته ــا خ ــود را نش ــان داد.
آث ــار تف ــاوت قیم 

حسین امیری خامکانی :در طول برنامه
ششم توسعه باید ۲۵هزار مگاوات به
ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود،
ا گر این عوارض به توسعه نیروگاههای
تجدیدپذیراختصاصیابد،توسعهاین
حوزهشتابمیگیرد،امامتاسفانه کشور
در این زمینه از برنامه عقب مانده و حرکت
خاصینداشتهاست

قانونی که خوب بود ولی بد اجرا شد
مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا هـــدف جبـــران ایـــن
نقیصــه ،قانــون خــوب هدفمنــدی را مصــوب کــرد کــه
متاس ــفانه بس ــیار ب ــد اج ــرا ش ــد؛ چراک ــه میتوانس ــت
کمـــک موثـــری بـــه رهـــا شـــدن صنایـــع وابســـته بـــه
بخ ــش ان ــرژی از جمل ــه وزات نی ــرو و صنع ــت ب ــرق
از ای ــن بح ــران کن ــد .همچنی ــن مبال ــغ اختص ــاص
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یافتـــه یارانـــه در اختیـــار بخـــش تولیـــد و صنعـــت
قـــرار نگرفـــت .از طـــرف دیگـــر قیمـــت حاملهـــای
انــرژی کــه طبــق برنامــه پنجــم بایــد بــه قیمــت تمــام
ش ــده خ ــود میرس ــید ،محق ــق نش ــد و ام ــروز ه ــم
ب ــا گذش ــت دو س ــال از اج ــرای برنام ــه شش ــم هن ــوز
فاصل ــه زی ــادی بی ــن قیم ــت تم ــام ش ــده و تکلیف ــی
ان ــرژی ه ــا وج ــود دارد.
دولـــت طبـــق قانـــون هدفمنـــدی ،بـــرای افزایـــش
قیم ــت ب ــرق نی ــازی ب ــه مج ــوز ن ــدارد .ل ــذا  7درص ــد
(معـــادل  46ریـــال) بـــه قیمـــت بـــرق اضافـــه شـــد
ک ــه ب ــا  240میلی ــارد کیل ــووات س ــاعت تولی ــد1100 ،
میلی ــارد توم ــان درآمدزای ــی ب ــرای وزارت نی ــرو ایج ــاد
ک ــرد .افزای ــش قیم ــت ب ــرق ،ماهیان ــه  1150توم ــان ب ــه
ازای هــر نفــر اســت کــه ایــن افزایــش بــار ســنگینی بــر
دوش خانوادههـــا نمیگـــذارد ،امـــا درآمـــد حاصـــل
از آن میتوان ــد ب ــار س ــنگینی از دوش صنع ــت ب ــرق
ب ــردارد.
صنعـــت بـــرق صنعتـــی زیرســـاختی و ســـرمایهبر
اســـت ،لـــذا شـــروع هـــر فعالیتـــی در ایـــن حـــوزه،
مســـتلزم ســـرمایهگذاری مناســـب و قابـــل
توجهـــی اســـت .هوشمندســـازی شـــبکه یکـــی از
زیرســـاختهای بســـیار مناســـب بـــرای اصـــاح
و مدیریـــت طـــرف تقاضاســـت کـــه نیـــاز بـــه
ســـرمایهگذاری دارد.
م ــاده  ۵قان ــون حمای ــت از صنع ــت ب ــرق ب ــر توس ــعه
تجدیدپذیرهـــا و بـــرق رســـانی روســـتایی متمرکـــز
اســت .بــر اســاس ایــن مــاده ،در ســال گذشــته مبلــغ
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 ۵توم ــان ع ــوارض از قب ــوض ه ــر ی ــک از مش ــترکین
ب ــرق ،ب ــراى توس ــعه ای ــن بخ ــش در نظ ــر گرفت ــه ش ــد
تـــا در نهایـــت مبالـــغ اخـــذ شـــده از ایـــن طریـــق در
اختی ــار وزارت نی ــرو ق ــرار گی ــرد.
در جذب سرمایهگذاریهای خارجی
تعلل کردیم
منابــع ایجــاد شــده از ایــن محــل در ســال گذشــته را
 ۱۱۰۰میلیــارد تومــان بــود کــه متاســفانه ایــن مبلــغ بــه
ط ــور کام ــل ب ــه وزارت نی ــرو پرداخ ــت نش ــده اس ــت.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه بال ــغ ب ــر  ۸۰درص ــد ای ــن
ظرفی ــت ک ــه رقم ــی در ح ــدود  ۹۰۰میلی ــارد توم ــان
اســـت .از محـــل قبـــوض بـــرق دریافـــت شـــد امـــا
اعتب ــاری ک ــه ب ــه وزارت نی ــرو و س ــاتبا تخصی ــص
داده ش ــد ح ــدود  ۳۸۰میلی ــارد توم ــان ب ــوده اس ــت
کـــه ســـهم تجدیدپذیرهـــا از ایـــن درآمـــد ،تنهـــا
 ۱۹۰میلی ــارد توم ــان ب ــوده اس ــت ل ــذا ع ــدم اج ــرای
صحی ــح م ــاده  ۵قان ــون حمای ــت از صنع ــت ب ــرق
عاملـــى تاثیرگـــذار در عـــدم دســـتیابی بـــه اهـــداف
پی ــش بین ــی ش ــده صنع ــت ب ــرق اس ــت.
براس ــاس برنام ــه شش ــم توس ــعه ق ــرار اس ــت ه ــر س ــاله
ه ــزار م ــگاوات و در پای ــان برنام ــه  ۵ه ــزار م ــگاوات
ب ــرق تجدیدپذی ــر را ب ــه ظرفی ــت تولی ــد ب ــرق کش ــور
اضافـــه کنیـــم .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه امـــروز و
در ســـال دوم برنامـــه کمتـــر از  ۷۰۰مـــگاوات از ایـــن
مح ــل ب ــه ش ــبکه وارد ش ــده و ای ــن ارق ــام ب ــه خوب ــی

نش ــان میدهن ــد ک ــه ت ــا چ ــه ح ــد از برنامهریزیه ــا
عق ــب ماندهای ــم .یک ــی از دالی ــل عق ــب مان ــدن از
برنامــه ایــن اســت مــا در جــذب ســرمایه خارجــی در
ای ــن بخ ــش دچ ــار تعل ــل ش ــدیم ک ــه ای ــن ام ــر ناش ــی
از اقتصـــاد کالن کشـــور و رفتارهـــای بینالمللـــی
اس ــت.
عدم سازگاری درآمد
و مصارف صنعت برق
درآمـــد و مصـــارف صنعـــت بـــرق باهـــم انطبـــاق
نــدارد و اقتصــاد بــرق مشــکالتی ایجــاد کــرده اســت
کــه تــا ایــن مســائل بــه صــورت ریش ـهای حــل نشــود،
نمیتــوان کاری کــرد .در قانــون حمایــت از صنعــت
بـــرق مجلـــس بـــه درســـتی درک کـــرده اســـت کـــه
ماب ــه التف ــاوت قیم ــت ب ــرق بای ــد پرداخ ــت ش ــود و
اگ ــر بناس ــت م ــدارس و مس ــاجد از پرداخ ــت هزین ــه
مص ــرف ب ــرق مع ــاف باش ــند ،دول ــت بای ــد مناب ــع آن
را از جـــای دیگـــری تامیـــن کنـــد نـــه از بنگاههـــای
اقتصـــادی .در واقـــع قانـــون الزم وجـــود دارد امـــا در
پیــچ و خــم راهروهــای ســازمان برنامــه مغفــول مانــده
اســـت .ذیـــل مـــاده  6قانـــون حمایـــت از صنعـــت
ب ــرق ،از س ــال اجرای ــی ش ــدن ای ــن قان ــون  24ه ــزار
میلیـــارد تومـــان درآمـــد میتوانســـت عایـــد وزارت
نی ــرو ش ــود ،ول ــی از ظرفی ــت ای ــن قان ــون اس ــتفاده
نشـــده اســـت .لـــذا نمیتـــوان در افزایـــش ظرفیـــت
راندم ــان موف ــق عم ــل ک ــرد.

 3ه ــزار م ــگاوات نی ــروگاه ب ــا عم ــر بی ــش از  40س ــال
داری ــم ک ــه بای ــد از م ــدار خ ــارج ش ــوند ،راندم ــان ای ــن
نیروگاههـــا زیـــر  20درصـــد اســـت 75 ،مـــگاوات
نیـــروگاه بـــاالی  25ســـال داریـــم کـــه بـــرای تبدیـــل
ش ــدن ب ــه نیروگاهه ــای س ــیکل ترکیب ــی ک ــه  7ه ــزار
م ــگاوات افزای ــش راندم ــان ایج ــاد میکنن ــد ،نی ــاز ب ــه
ســـرمایهگذاری دارد و هزینهبـــر اســـت.
صنعـــت بـــرق مغفـــول و مظلـــوم مانـــده اســـت ،از
همیـــن منابـــع انـــدک ،فقـــط  60درصـــد دریافـــت
میشــود ،یعنــی حتــی منابــع بــه طــور کامــل در دســت
صنع ــت نیس ــت .از ط ــرف دیگ ــر صنای ــع باالدس ــتی
همچ ــون ف ــوالد ،پتروش ــیمی و  ...را اح ــداث کردی ــم
ک ــه ب ــا اس ــتفاده از سوبس ــیدهای ان ــرژی ،وظیفهش ــان
ای ــن ب ــود ک ــه در راس زنجی ــره تامی ــن ق ــرار بگیرن ــد و
ب ــا کاه ــش قیم ــت تم ــام ش ــده ،قیم ــت محص ــوالت
میانــی و نهایــی را کاهــش دهنــد .امــا همیــن صنایــع
بـــا اســـتفاده از سوبســـید کاال صـــادر میکننـــد و از
پرداخـــت مالیـــات معـــاف هســـتند .ایـــن صنایـــع
مکانیس ــم ب ــازار عرض ــه در ب ــورس را چن ــان مدیری ــت
میکننــد کــه کشــف قیمــت واقعــی اتفــاق نمیافتــد
و بــرای صنعتگــر اقتصــادی تــر اســت کــه همــان کاال
را از خ ــارج تهی ــه کن ــد.
ب ــرق در ای ــن کش ــور ارزان ارائ ــه میش ــود ک ــه قیم ــت
کاالهـــای واســـطهای پاییـــن باشـــد در حالـــی کـــه
چنی ــن نیس ــت .آم ــار نش ــان میده ــد ک ــه در س ــنوات
گذش ــته ،فق ــط  10درص ــد خدم ــات فن ــی و مهندس ــی
ص ــادر ش ــده اس ــت ،ای ــن آم ــار نش ــان میده ــد ک ــه
قیمـــت تمـــام شـــده تولیـــدات داخلـــی باالســـت و
ترجی ــح ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه کااله ــا و تجهی ــزات م ــورد
نی ــاز خ ــود را از س ــایر کش ــورها تامی ــن کنن ــد.
صنع ــت ب ــرق در تولی ــد کااله ــای داخل ــی ب ــا قیم ــت
کـــم کمـــک بزرگـــی بـــه صنایـــع کـــرده اســـت امـــا
متاس ــفانه خ ــود در وضعی ــت خوب ــی ق ــرار ن ــدارد .در
ســـال  ،97بودجـــه عمومـــی صنعـــت  14درصـــد و
بودج ــه عمران ــی  40درص ــد کاه ــش داش ــته اس ــت و
ای ــن حص ــار از هم ــه ط ــرف در ح ــال تنگت ــر ش ــدن
اس ــت ک ــه طبیعت ــا ب ــا تاکی ــد ب ــر م ــوارد ف ــوق الذک ــر،
ش ــرایط س ــرمایه گ ــذاری خارج ــی ه ــم دچ ــار مش ــکل
ش ــده اس ــت.
نظام پیشرو ساختار صنعت برق را
به قهقرا بردیم
حمیـــد چیـــت چیـــان :حـــدود  45ســـال پیـــش
س ــازماندهی و س ــاختار جدی ــد صنع ــت آب و ب ــرق
در کش ــور ش ــکل گرف ــت ،از هم ــان زم ــان اول ای ــرادای
وج ــود داش ــت ام ــا ای ــن س ــاختار پیش ــروترین نظ ــام
اجرایـــی بـــود کـــه پایـــهاش گذاشـــته شـــد چـــون هـــر
ب ــرق منطقــهای هی ــات مدی ــره داش ــت و مدیرعام ــل

ه ــر ش ــرکت مس ــئولیت کام ــل هزینهه ــا و درآمده ــای
خــود را داشــت و یــک مدیــر عامــل بــرق منطق ـهای بــا
اقتــدار و بــا اختیاراتــی برابــر وزیــر نیــرو میتوانســت در
ح ــوزه خ ــود عم ــل کن ــد .ام ــا ب ــا کم ــال تاس ــف چن ــد
اتف ــاق افت ــاد ک ــه ای ــن نظ ــام پیش ــرو را ب ــه قهق ــرا ب ــرد.
اول اینک ــه ع ــده ای در وزارت نی ــرو هم ــه درآمده ــای
برقهـــای منطقـــهای را در یـــک حســـاب متمرکـــز
کردن ــد و ای ــن اولی ــن ق ــدم در راس ــتای ب ــود در ضرب ــه
زدن ب ــه نظ ــام پیش ــرو برقه ــای منطقـ ـهای ب ــود.
اشــتباه دوم زمانــی بــود کــه اعــام شــد نــرخ بــرق بایــد
توس ــط مجل ــس تصوی ــب ش ــود در حال ــی ک ــه نی ــازی
بــه ایــن کار نبــود (قبــل از آن قیمــت توســط وزیــر نیــرو
تعیی ــن میش ــد) مگ ــر قیم ــت میز،گوش ــت ،لبنی ــات
و س ــایر کااله ــا را مجل ــس تعیی ــن میک ــرد ک ــه قیم ــت
بـــرق را بـــه عهـــده مجلـــس گذاشـــتند .قیمـــت هـــر
کاالیــی را بایــد بــازار تعییــن کنــد ،در ایــن صــورت نــه
م ــردم اعت ــراض میکنن ــد ،ن ــه بن ــگاه متض ــرر میش ــود
و نـــه دولـــت بدهـــکار میشـــود .وقتـــی کار تعییـــن
قیم ــت در مجل ــس و دول ــت متمرک ــز ش ــد مجل ــس
بایــد ایــن کاال را ارزانتــر دهــد تــا رای و رضایــت مــردم
را داشـــته باشـــد و ایـــن یعنـــی تیشـــه زدن بـــه ریشـــه
صنع ــت ب ــرق.
س ــومین اش ــتباه در بودج ــه  97ب ــود ب ــه ای ــن مفهم ــوم
کـــه تمـــام درآمدهـــا عـــاه بـــر حســـاب متمرکـــز بایـــد
بـــه خزانـــه بـــرود و بنـــگاه اقتصـــادی بایـــد گرفتـــن
بودجـــه دنبـــال مدیـــر ســـازمان برنامـــه باشـــد .بـــا
همـــه ایـــن اشـــتباهات ،مرتبـــا نظـــام بنـــگاه داری
در صنع ــت ب ــرق را ب ــه عق ــب راندی ــم ک ــه نتیج ــه آن
خاموش ـیهایی ب ــود ک ــه در س ــال ج ــاری ب ــا آن درگی ــر
شـــدیم.
برای اصالح وضعیت باید
اشتباهات گذشته را جبران کنیم
اگ ــر ب ــرق ب ــا قیم ــت درس ــت عرض ــه میش ــد ،م ــردم
مصـــرف خـــود را کنتـــرل میکردنـــد در حالـــی کـــه
امــروز ایــن قیمــت چیــزی در حــد مجانــی اســت ،اگــر
میخواهی ــم وضعی ــت صنع ــت اص ــاح ش ــود بای ــد
تم ــام اش ــتباهات مذک ــور را جب ــران کنی ــم.
مجلـــس جـــز در بحـــث قانونگـــذاری ،بـــا تصویـــب
قوانیـــن دســـت دولـــت را بـــرای اصالحـــات بـــاز
گذاش ــته اس ــت .در قان ــون هدفمن ــدی ،قان ــون برنام ــه
پنج ــم توس ــعه و قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه عن ــوان
ش ــده اس ــت ک ــه قیم ــت ب ــرق بای ــد ب ــه قیم ــت واقع ــی
برســـد امـــا در هیچکـــدام عملـــی نشـــده اســـت .از
طــرف دیگــر در قوانیــن آمــده اســت کــه ا گــر فاصلـهای
ب ــود بی ــن قیم ــت تکلیف ــی و تم ــام ش ــده ب ــود ،بای ــد
مابهالتفـــاوت پرداخـــت شـــود کـــه نشـــد ،در قانـــون
هدفمنــدی بــرای ســرمایه گــذاری در صنایــع مبلغــی

پیام باقری  :درآمد و مصارف صنعت
برق باهم انطباق ندارد و اقتصاد برق
مشکالتی ایجاد کرده است که تا این
مسائل به صورت ریشهای حل نشود،
نمیتوان کاری کرد .در قانون حمایت
از صنعت برق مجلس به درستی درک
کرده است که مابه التفاوت قیمت برق
باید پرداخت شود و ا گر بناست مدارس
و مساجد از پرداخت هزینه مصرف برق
معاف باشند ،دولت باید منابع آن را از
جای دیگری تامین کند نه از بنگاههای
اقتصادی

حمید چیت چیان :ا گر برق با قیمت
درست عرضه میشد ،مردم مصرف خود
را کنترل میکردند در حالی که امروز این
قیمت چیزی در حد مجانی است ،ا گر
میخواهیموضعیتصنعتاصالحشود
باید تمام اشتباهات مذکور را جبران کنیم
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پی ــش بین ــی ش ــده ب ــود ک ــه محق ــق نش ــد ل ــذا از نظ ــر
قانـــون هیـــچ مانعـــی بـــرای اصـــاح ســـاختاری در
صنعـــت آب و بـــرق نداریـــم و تـــا ایـــن اصالحـــات
پیـــاده نشـــود ،مشـــکالت ادامـــه دارد و حادتـــر نیـــز
خواه ــد ش ــد.
راه اصلی گم شده است

علی بخشی :در شرایط امروز که مشکل
سرمایهگذاری داریم ،یکی از راهکارها
برای جلوگیری از خاموشیها تبادل
انرژی با همسایگان است؛ تنها راهحلی
که به نظر میرسد مشکل قانونی هم
ندارد .لذا باید اجازه دهیم که بخش
خصوصی به تبادالت برق ورود کند.
شاید ا گر در این زمینه وارد شده بودیم،
امسال مجبور نبودیم برق عراق را قطع
کنیم که آسیب جدی به تبادالت منطقه
میزند

محمودرضـــا حقـــی فـــام :تعـــدد قوانیـــن در هـــر
ح ــوزهای ب ــه معن ــای ای ــن اس ــت ک ــه راه ــکار و روش
درســـتی بـــرای حـــل مســـائل یافـــت نمیشـــود و راه
اصلـــی گـــم شـــده اســـت.کجای دنیـــا ایـــن همـــه
قان ــون در م ــورد صنع ــت ب ــرق وج ــود دارد؟ م ــا وارد
تعــدد مقــررات و قوانیــن شــدهایم و بــا یــک محاســبه
میت ــوان اثب ــات ک ــرد ک ــه هیچک ــدام از ای ــن قوانی ــن
ب ــه جای ــی نمیرس ــد .ب ــه ج ــای ورود در ای ــن هم ــه
قوانیــن ،بایــد مشــکل اصلــی را پیــدا کنیــم و برایــش
راه ــکار ارائ ــه دهی ــم .م ــا نخواس ــتیم ب ــرای صنع ــت
بـــرق نظـــام بنـــگاهداری و تعرفـــه مناســـب ایجـــاد
کنی ــم ک ــه منش ــا مش ــکالت ب ــوده و تم ــام زنجی ــره را
آل ــوده ک ــرده اس ــت .چ ــه انگی ــزهای اس ــت ک ــه م ــا از
حس ــاب ان ــرژی ب ــه م ــردم سوبس ــید دهی ــم؟
بـــا سیاســـتهایی کـــه در پیـــش گرفتـــه شـــده
اســـت ،بخـــش انـــرژی و صنایـــع کشـــور ســـرکوب
میش ــود ،ب ــا ای ــن ش ــرایط انگی ــزه ،نی ــروی خ ــوب و
همـــه رشـــتههای فنـــی و مهندســـی در حـــال بیـــن
رفت ــن اس ــت .وزارت نی ــرو  30ه ــزار میلی ــارد توم ــان
بده ــکار اس ــت ک ــه ای ــن بده ــکاری ب ــه پیمان ــکاران
و نهایت ــا بده ــکاری ب ــه م ــردم اس ــت ک ــه منت ــج ب ــه
از بی ــن رفت ــن اش ــتغال خواه ــد ش ــد .چ ــرا کنترل ــی
وجـــود نـــدارد؟ چـــرا  90درصـــد بودجـــه کشـــور بـــه
ســـمت ســـامت هدایـــت شـــده اســـت؟
پیـــام باقـــری :بـــار مشـــکالت مطـــرح شـــده
روی بخـــش خصوصـــی اســـت .در اصـــل 44
قانـــون اساســـی و برنامـــه ششـــم توســـعه تاکیـــد بـــر
کوچکســـازی دولـــت اســـت .لـــذا دولـــت بایـــد
کوچـــک شـــود ،ولـــی در بودجـــه نمـــودی از ایـــن
امـــر مشـــاهده نمیشـــود .اقتصـــاد صنعـــت بـــرق
مش ــکل دارد و آث ــار آن در خصوصیس ــاز یها دی ــده
میشـــود .تمـــام بخـــش خصوصـــی کـــه امـــروز در
نیروگاهه ــا دارن ــد ،از فعالی ــت خ ــود خ ــارج ش ــدهاند.
سیاســـت خصوصیســـازی بـــه درســـتی اجرایـــی
نشـــده اســـت و تبعـــات آن دامـــن مـــردم را گرفتـــه
اس ــت پ ــس ای ــن قوانی ــن را بای ــد ب ــه درس ــتی اجرای ــی
کــرد .طبــق آمــار و گــزارش ،وضعیــت فعــاالن بخــش
خصوصـــی صنعـــت بـــرق اســـفناک اســـت و بـــه
زودی بـــا بحرانهـــای عدیـــدهای مواجـــه خواهیـــم
ش ــد ل ــذا بای ــد فک ــری ب ــرای آنه ــا ک ــرد.
در شـــروع انقـــاب  100درصـــد وابســـته بودیـــم بـــه
ط ــوری ک ــه مپن ــا و ای ــران ترانس ــفو برن ــد بینالملل ــی
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هســـتند و ظرفیتســـازی خوبـــی انجـــام شـــده
اس ــت و اگ ــر راه ــکاری ب ــرای ای ــن مش ــکالت ارائ ــه
نش ــود ،ای ــن ظرفیتس ــاز یها از بی ــن خواه ــد رف ــت.
ســـتبران :آیـــا بخـــش خصوصـــی و خانـــواده
صنعـــت در درون خـــود ،بـــرای حـــل مشـــکالت
صنعـــت بـــرق برنامـــهای داشـــتهاند؟
وزارت نیرو باید
به بدنه کارشناسی مجلس ورود کند
علـــی بخشـــی :بـــا وجـــود بررســـیها و کارهـــای
انجــام شــده در حــوزه اقتصــاد بــرق کــه بــه نتیجـهای
نرس ــیده اس ــت ام ــروز بای ــد نگاهم ــان را تغیی ــر داده
و ای ــن س ــوال را مط ــرح کنی ــم ک ــه چ ــرا تالشه ــا ب ــه
جای ــی نرس ــیده اس ــت؟
مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس بـــه عنـــوان بدنـــه
کارشناســـی ،تاثیـــر زیـــادی روی نماینـــدگان دارد.
وقتــی ایــن بــاور در بدنــه و مغــز کارشناســی مجلــس
ش ــکل میگی ــرد ،قطع ــا در خروج ــی آرا موث ــر اس ــت.
م ــا کار را ب ــا مرک ــز پژوهشه ــا ش ــروع ک ــرده و رواب ــط
نزدیکــی بــرای بررســی مشــکالت و مســائل صنعــت
ب ــرق داری ــم .وزارت نی ــرو نی ــز بای ــد ای ــن رون ــد را آغ ــاز
کن ــد و ب ــه ای ــن بدن ــه ورود کن ــد ت ــا مس ــائل ب ــه خوب ــی
طـــرح و بررســـی شـــود چـــرا کـــه همـــه نماینـــدگان
تخصــص بــرق ندارنــد و از بدنــه کارشناســی کمــک
میگیرنـــد.
نکت ــه بع ــدی بح ــث تغیی ــر س ــاختار قیمتگ ــذاری
اس ــت ،ب ــا تحلی ــل اقتص ــادی س ــاده میت ــوان روش
قیمتگـــذاری را تغییـــر داد .مرکـــز پژوهشهـــای
مجل ــس گزارش ــی جام ــع درب ــاره اص ــاح س ــاختار و
روش قیمتگ ــذاری دارد ک ــه ای ــن گ ــزارش ظرفی ــت
ای ــن را دارد ک ــه هزین ــه اضاف ــی ب ــه دول ــت تحمی ــل
نمیکنـــد و قابلیـــت اجرایـــی دارد .مـــا بایـــد قـــدم
ب ــه ق ــدم ب ــه ج ــای اول بای ــد برگردی ــم و اش ــتباهات را
جب ــران کنی ــم ،ام ــا ح ــال ک ــه نمیتوانی ــم ب ــرق را ب ــه
عنــوان کاالی آزاد نــگاه کنیــم بایــد ســاختار موجــود
را اص ــاح کنی ــم.
تبادل انرژی با همسایگان؛
راهکار خاموشیها
در ش ــرایط ام ــروز ک ــه مش ــکل س ــرمایهگذاری داری ــم،
یک ــی از راهکاره ــا ب ــرای جلوگی ــری از خاموشـ ـیها
تب ــادل ان ــرژی ب ــا همس ــایگان اس ــت؛ تنه ــا راهحل ــی
کـــه بـــه نظـــر میرســـد مشـــکل قانونـــی هـــم نـــدارد.
ل ــذا بای ــد اج ــازه دهی ــم ک ــه بخ ــش خصوص ــی ب ــه
تب ــادالت ب ــرق ورود کن ــد .ش ــاید اگ ــر در ای ــن زمین ــه
وارد شـــده بودیـــم ،امســـال مجبـــور نبودیـــم بـــرق
عــراق را قطــع کنیــم کــه آســیب جــدی بــه تبــادالت
منطقـــه میزنـــد .مـــا آمادگـــی ایـــن کار را داریـــم و

مجموعههایـــی هســـتند کـــه بـــرای ســـرمایهگذاری
و انعق ــاد قرارداده ــای تب ــادل ب ــرق ب ــه ص ــورت ارزی
اعـــام آمادگـــی کردهانـــد .ایـــن امـــر حاکـــی از آن
اس ــت ک ــه حج ــم نقدینگ ــی در کش ــور ک ــم نیس ــت
ولـــی اعتمـــاد کافـــی وجـــود نـــدارد .یـــک روش
اعتمادس ــازی ای ــن اس ــت بخ ــش خصوص ــی را وارد
ح ــوزه تب ــادل ان ــرژی کنی ــم ک ــه اگ ــر ای ــن کار انج ــام
ش ــده ب ــود ،ام ــروز جای ــگاه بهت ــری داش ــتیم.
بن ــده معتق ــدم ک ــه مجل ــس بای ــد بیش ــتر ب ــه اج ــرای
قوانی ــن ورود کن ــد .اینک ــه قانون ــی تصوی ــب ش ــود ام ــا
اجـــرا نشـــود ،ســـنگ روی ســـنگ بنـــد نمیشـــود.
بخـــش خصوصـــی آمادگـــی کامـــل دارد تـــا فشـــار
افـــکار عمومـــی را بـــه ســـمت دســـتگاه یـــا افـــرادی
هدای ــت کن ــد ک ــه ب ــا ع ــدم اج ــرای قان ــون باع ــث
ضربـــه خـــوردن بـــه صنعـــت بـــرق شـــدهاند.
محمودرض ــا حق ــی ف ــام :اگ ــر بخ ــش خصوص ــی
وارد بحـــث تولیـــد و صـــادرات شـــود ،حتمـــا بـــرای
پایـــداری سیاســـی و انـــرژی کشـــور مفیـــد اســـت.
نکتـهای کــه بــرای وزارت نیــرو دارای اهمیــت اســت
هزینـــه ترانزیـــت اســـت لـــذا در مباحـــث خارجـــی
ای ــن مس ــائل بای ــد ب ــه ص ــورت ارزی باش ــد .م ــا بای ــد
دو نظ ــام تب ــادالت داش ــته باش ــیم یک ــی تب ــادالت
داخلــی و دیگــری خارجــی کــه بایــد بــه صــورت ارزی
باش ــد .نکت ــه بع ــدی اینک ــه م ــا دو مش ــکل در نظ ــام
تعرف ـهای داری ــم یک ــی اینک ــه پای ــه نظ ــام تعرف ــه م ــا در
اقتص ــاد ب ــرق تامینکنن ــده مناب ــع مال ــی م ــا نیس ــت
و بایـــد کامـــا اصـــاح شـــود .نظـــام جدیـــد تعرفـــه
طراح ــی ش ــده و ب ــه دول ــت رفت ــه اس ــت 84 .درص ــد
م ــردم از ای ــن نظ ــام تعرفــهای متاث ــر نیس ــتند و فق ــط
 16درص ــد م ــردم از آن تاثی ــر میگیرن ــد .م ــا در جه ــان
رتب ــه دوم در عرض ــه ب ــرق ب ــا قیم ــت ارزان هس ــتیم و
ترکمنســـتان رتبـــه اول را دارد.
ضرورت اتصال
به شبکه برق روسیه و منطقه
پی ــام باق ــری :در موض ــوع ص ــادرات ب ــرق اش ــکال
ریشــهای وج ــود دارد ک ــه م ــاده  12قان ــون رف ــع موان ــع
تولیـــد و گیـــر بـــا وزارت نفـــت یکـــی از ایـــن مـــوارد
اســـت .طبـــق برنامـــه ششـــم توســـعه ،کشـــور بایـــد
ب ــه قط ــب ب ــرق منطق ــه تبدی ــل ش ــود .قط ــب ب ــرق
منطق ــه ش ــدن یعن ــی دوخت ــه ش ــدن ب ــه ش ــبکه ب ــرق
منطق ــه ک ــه ای ــن ام ــر ع ــاوه ب ــر ایج ــاد اش ــتغالزایی،
امنیـــت کشـــور و قـــدرت چانـــه زنـــی در منطقـــه را
افزایـــش میدهـــد.
اگـــر میخواهیـــم بـــه هـــاب بـــرق منطقـــه تبدیـــل
ش ــویم مس ــئله ن ــرخ خ ــوراک بای ــد ح ــل ش ــود وگرن ــه
ســـرمایهگذار در ایـــن حـــوزه وارد نخواهـــد شـــد و
برایـــش مقـــرون بـــه صرفـــه نیســـت.

سیاســـتهای وزارت نیـــرو در دوره اردکانیـــان در
حمایــت از صــادرات انــرژی و صــادرات انرژ یهــای
تجدیدپذیـــر اســـت .اگـــر بخـــش صـــادرات بـــرق
بـــه بخـــش خصوصـــی ســـپرده میشـــد اقدامـــات
ارزن ــدهای انج ــام میش ــد .اخت ــاف اس ــتراتژی بی ــن
وزارت نی ــرو و نف ــت در زمین ــه ص ــادرات ب ــرق بای ــد
حـــل شـــود کـــه شـــورای عالـــی انـــرژی بایـــد نقـــش
موث ــری در ای ــن ب ــاره ایف ــا کن ــد ام ــا اگ ــر ح ــل نش ــود
متاســفانه در کنــار ســایر قوانینــی کــه اجرایــی نشــده
اس ــت ،مان ــدگار خواه ــد ش ــد.
عربســتان مترصــد عقــب نشــینی ماســت و  5ســال
دیگـــر ممکـــن اســـت ایـــن فرصـــت بـــرای تبدیـــل
ش ــدن ب ــه ه ــاب ان ــرژی وج ــود نداش ــته باش ــد ل ــذا
بای ــد ب ــه س ــرعت ب ــه ش ــبکههای منطق ــه و روس ــیه
وصــل شــویم کــه بتوانیــم بــا ایــن تبــادل از پیــک بــرق
عبــور کنیــم .بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه نقــش
محــوری دارد و بایــد بــه بــازی گرفتــه شــود و مجلــس
بایــد بــرای حــل مســائل کالن ایــن بخــش ورود کنــد.
حمیـــد چیـــت چیـــان :ورود بخـــش خصوصـــی
ب ــه ای ــن ح ــوزه بس ــیار ارزش ــمند اس ــت ،بای ــد طب ــق
ق ــرارداد بی ــن ای ــران و روس ــیه خ ــط اس پ ــی ت ــی س ــی
کشـــیده شـــود چراکـــه پیـــک مصـــرف مـــا بـــا آنهـــا
متفــاوت اســت و مــی تــوان  3هــزار مــگاوات تبــادل
ک ــرد و ای ــن ام ــر ب ــه س ــادگی امکانپذی ــر اس ــت.
صنعت برق از وزارت صنایع
مطالبهگری داشته باشد
امیـــری خامکانـــی :صنعـــت بـــرق بایـــد از وزارت
صنای ــع مطالبهگ ــری داش ــته باش ــد چراک ــه نمیت ــوان
هم ــه کاره ــا را از طری ــق وزرت نی ــرو انج ــام داد.
علـــی بخشـــی :مـــا بـــه حـــوزه مذاکـــره بـــا وزارت
صنای ــع ورود کردی ــم و مکاتب ــات الزم انج ــام ش ــده
اســـت.
ســـپهر بـــرزی مهـــر :صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان
بیشـــترین مصـــرف کننـــده مـــس در تامیـــن ایـــن
م ــواد اولی ــه دچ ــار مش ــکل ش ــده اس ــت ،البت ــه ای ــن
مش ــکل ب ــه معن ــای کمب ــود نیس ــت بلک ــه عرض ــه
نمیش ــود ت ــا در فرص ــت دیگ ــر گرانت ــر عرض ــه ش ــود.
در حــل مشــکالت قراردادهــا ،نگرانــی کارفرمایــان از
نهاده ــای نظارت ــی اس ــت ب ــه ای ــن معن ــی ک ــه چ ــرا ب ــا
بخــش خصوصــی وارد تعامــل شــدهاند .شــاید تنهــا
راه عب ــور از ش ــرایط فعل ــی کم ــک کمیس ــیون ان ــرژی
مجلـــس بـــرای صـــادر شـــدن مجـــوز تخصیـــص
اعتب ــار ب ــرای صنع ــت ب ــرق اس ــت.
بــرآورد مــا ایــن اســت کــه بالــغ بــر  350تــا  400قــرارداد
بـــه ســـمت متوقـــف شـــدن حرکـــت میکننـــد کـــه
ارزش ای ــن قرارداده ــا ب ــا دالر  3800تومان ــی 1500 ،ت ــا

 2000میلی ــارد توم ــان اس ــت.
محمودرض ــا حق ــی ف ــام :ب ــرآورد م ــا ای ــن اس ــت ک ــه
کاه ــش می ــزان س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق ،در
نیم ــه دو س ــال ی ــک س ــوم ت ــا ی ــک چه ــارم خواه ــد
شــد لــذا هــر طــور عمــل کنیــم دو ســرباخت هســتیم
و بای ــد چ ــاره دیگ ــری اندیش ــید .بای ــد توج ــه داش ــته
باش ــیم ک ــه هزین ــه خاموش ــی در برخ ــی صنای ــع 100
ت ــا  150براب ــر بیش ــتر از هزین ــه تامی ــن اس ــت .وقت ــی
قیمــت پاییــن باشــد ذاتــا بهــره وری انــرژی بــا دســتور
قاب ــل ح ــل نیس ــت و نظ ــام تعرفـ ـهای بای ــد اص ــاح
ش ــود.
س ــتبران :چ ــرا وزارت نی ــرو در مس ــائل مرب ــوط ب ــه
قراردادهـــا ،قیمـــت بـــرق و نهادهـــای نظارتـــی
ن ــا کام ب ــوده اس ــت؟
محمودرض ــا حق ــی ف ــام :م ــا ب ــار مال ــی صنع ــت
بـــرق را بـــر روی دوش بخـــش خصوصـــی داشـــته و
ب ــه آنه ــا فش ــار آوردهای ــم ،ام ــروز بخ ــش خصوص ــی
در ح ــال ل ــه ش ــدن اس ــت و نمیتوان ــد کاری انج ــام
ده ــد ل ــذا ام ــروز آالرمه ــای الزم ب ــه وزارت نی ــرو داده
شـــده اســـت .در بخـــش انـــرژی از اوایـــل انقـــاب
تبلیــغ کردیــم کــه بــرق خدمــات عمومــی اســت لــذا
ب ــه ج ــای ط ــرح افزای ــش نظ ــام تعرف ــه ب ــا دول ــت بهت ــر
اس ــت آن را ب ــا م ــردم ط ــرح کنی ــم .مجل ــس و دول ــت
وارد ایــن تلــه ذهنــی شــدند کــه افزایــش قیمــت بــرق
ب ــار س ــنگینی ب ــر دوش م ــردم میگ ــذارد و هم ــه ام ــور
ب ــه ه ــم میری ــزد در حال ــی ک ــه چنی ــن نیس ــت.
حمی ــد چی ــت چی ــان :وزارت نی ــرو و نف ــت تف ــاوت
ماهــوی دارنــد ،تولیــد نفــت و بنزیــن هزینــه چندانــی
ب ــرای وزارت نف ــت ن ــدارد و ب ــا قیمت ــی ک ــه در س ــطح
بینالمل ــل ب ــه ف ــروش میرس ــد ،س ــود خوب ــی عای ــد
ایـــن وزارت میســـود امـــا تولیـــد ،انتقـــال و توزیـــع
ب ــرق ب ــرای وزارت نی ــرو هزینهب ــر اس ــت ،هرکیل ــو وات
س ــاعت ب ــرق ب ــا  120توم ــان هزین ــه تولی ــد میش ــود در
حال ــی ک ــه ب ــا  70توم ــان ب ــه ف ــروش میرس ــد .قیم ــت
مخاب ــرات و گاز در ای ــن چن ــد س ــال اخی ــر  16براب ــر و
 11براب ــر افزای ــش داش ــته اس ــت در حال ــی ک ــه قیم ــت
ب ــرق فق ــط  4براب ــر اضاف ــه ش ــده اس ــت.
حســـین امیـــری خامکانـــی :طبـــق برنامـــه ششـــم
توســـعه دولـــت موظـــف بـــه ارائـــه الگـــوی مصـــرف
اســت لــذا دولــت بایــد بــا توجــه بــه شــرایط و نتیجــه
کارشناســـیهایی کـــه از خاموشـــیهای اخیـــر
بـــه دســـت آمـــده الگـــوی مصـــرف و قیمتهـــای
پیشـــنهادی بـــرای مشـــترکین پرمصـــرف را بـــه
مجلـــس ارائـــه کنـــد▪ .
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 /گفتوگو با حمید حسین زاده /

حقوق دان و معاون تحقیق و توسعه موسسه حقوق احداث

مروری بر راهکارهای حقوقی
چالش های نوسانات ارزی در قراردادها
امیـــد بـــه گشـــایش گـــره کـــور قراردادهـــای صنعـــت
بــرق آن هــم در شــرایطی کــه شــرکت هــای کارفرمایــی
رغبتــی بــه بهــره منــدی از ابزارهــای قانونــی در جهــت
پوشـــش خســـارات ناشـــی از نوســـانات نـــرخ ارز
ندارن ــد ،ه ــر روز کمت ــر م ــی ش ــود .ای ــن صنع ــت ک ــه در
س ــال  91ه ــم ب ــا جه ــش ناگهان ــی ن ــرخ ارز موج ــی از
قرارداده ــای متوق ــف را تجرب ــه ک ــرده ب ــود ،ح ــاال بی ــم
ایج ــاد م ــوج گس ــترده ت ــری از ای ــن قرارداده ــا را دارد ک ــه
عم ــا م ــی توانن ــد صنع ــت ب ــرق را زمینگی ــر کنن ــد.
در همی ــن راس ــتا و ب ــه منظ ــور روش ــن ش ــدن زوای ــای
حقوقـــی مواجهـــه بـــا قرارادادهایـــی کـــه مشـــمول
زی ــان ه ــای ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز و س ــایر نه ــاده
ه ــای تولی ــد ش ــده ان ــد ،ب ــا مهن ــدس حمی ــد حس ــین
زاده ،حقـــوق دان و عضـــو ســـابق کمیتـــه مهندســـی
بازرگانــی ســندیکا گفتگویــی داشــته ایــم کــه حاصــل
آن را ذی ــا م ــی خوانی ــد؛
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از دیدگاه شما مهمترین نقاط ضعف قراردادهای
صنعت برق چیست؟
ً
پیــش از پاســخگویی بــه ایــن ســوال بایســتی مقدمتــا
عــرض کنــم محیطهــای قــراردادی در صنعــت بــرق
کش ــور ب ــه فراخ ــور ش ــخصیت حقوق ــی کارفرمای ــان
گوناگ ــون اس ــت؛ ب ــه عن ــوان مث ــال ش ــرکتهای ب ــرق
منطقـــهای ،شـــرکتهایی دولتـــی و شـــرکتهای
توزی ــع نی ــروی ب ــرق اس ــتان ،ش ــرکتهای خصوص ــی
ادارهکننــدۀ خدمــات عمومــی هســتند .لــذا احــکام
و آث ــار مترت ــب ب ــر قرارداده ــا ب ــه تب ــع محی ــط آنه ــا
ً
متف ــاوت اس ــت .فرض ــا قرارداده ــای اب ــاغ ن ــوع ّاول
(الزماالج ــراء) ذی ــل نظ ــام فن ــی و اجرای ــی س ــازمان
برنام ــه و بودج ــه کش ــور (مص ــوب  )1385ب ــه ط ــور
مطلـــق بـــر شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای حاکـــم
اســـت ،ولـــی حاکمیـــت همـــان قراردادهـــا ،بـــر
شــرکتهای توزیــع اســتان ،بــه حکــم مــاده  40قانــون
الحـــاق برخـــی مـــواد بـــه قانـــون تنظیـــم بخشـــی از
مقــررات مالــی دولــت دو (مصــوب اســفند ،)1393
مقیـــد و متوقـــف بـــر بهرهمنـــدی طرح/پـــروژه از
ّ
بودج ــه عموم ــی کل کش ــور اس ــت.
ً
مقص ــودم از ط ــرح ای ــن مقدم ــه ای ــن ب ــود ک ــه اساس ــا
برخ ــی از کارفرمای ــان صنع ــت ب ــرق ،قراردادهای ــی

را بـــه امضـــای پیمانـــکاران و تأمینکننـــدگان
میرســـانند کـــه معـــارض بـــا قوانیـــن و ّ
مقـــررات
کش ــور اس ــت و پیمان ــکاران و تأمینکنن ــدگان نی ــز،
توج ــه کمت ــری ب ــه ای ــن ام ــر دارن ــد .ب ــه ط ــور مث ــال
قراردادهای ــی در صنع ــت ب ــرق منعق ــد ش ــده اس ــت
کـــه شـــرط خاتمهپیمـــان و یـــا شـــرط هاردشـــیپ
(ل ــزوم مذاک ــره مج ــدد ب ــه منظ ــور بازگردان ــدن تع ــادل
اقتص ــادی عوضی ــن ب ــا تغیی ــر اوض ــاع اح ــوال ناظ ــر
ب ــه غب ــن ح ــادث) ن ــدارد و کارفرمای ــان ب ــه اس ــتناد
فقـــدان شـــرط خاتمهپیمـــان ،بـــه ســـوی فســـخ بـــا
ضبـــط ضمانتنامـــه و یـــا ســـوء اســـتفاده از حـــق
مبنــی بــر اخطــار بــه پیمانــکاران و یــا تأمینکننــدگان
مبنـــی بـــر لـــزوم اتمـــام کار و تأمیـــن کاال در هـــر
ً
شـــرایطی رفتهانـــد .نتیجتـــا اساســـیترین ضعـــف
قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق ،فق ــدان سیاس ــتگذاری
و پیگی ــری صحی ــح و دقی ــق در بهرهمن ــدی از نظ ــا م
فن ــی و اجرای ــی و نی ــز ،فق ــدان ق ــرارداد همس ــان ی ــا
تی ــپ (اس ــتاندارد) ب ــا تخصی ــص بهین ــۀ ریس ــک و
فقـــدان درج شـــرط هاردشـــیپ اســـت.
آیـــا پوشـــش ریســـک هـــای قیمتـــی در شـــرایطی
ک ــه تعدیله ــا در مت ــن قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق

چــه در حــوزه خریــد و چــه در حــوزه پیمانــکاری،
اعم ــال نش ــده ان ــد ،ام ــکان پذی ــر اس ــت؟
ً
قب ــل از پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ه ــم بایس ــتی مقدمت ــا
عـــرض کنـــم بحـــث تعدیـــل نـــرخ آحـــاد بهـــاء در
قراردادهـــای قیمـــت واحـــد (فهرســـتبهایی)،
مابهالتف ــاوت ن ــرخ فل ــزات و م ــواردی از ای ــن دس ــت
را ک ــه ناظ ــر ب ــه تع ــادل عرف ــی مال ــی اس ــت نس ــبت
بـــه مـــواردی نظیـــر تجدیدنظـــر در نـــرخ پیمـــان
(موضـــوع بخشـــنامۀ شـــماره ّ 100/47707
مـــورخ
 1389/06/27ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور
مرتب ــط ب ــا تبص ــرۀ  80قان ــون بدج ــه س ــال  )1356و
یـــا بخشـــنامههای جبـــران آثـــار تغییـــرات نـــرخ ارز
کـــه ناظـــر بـــه تعـــادل عرفـــی اقتصـــادی اســـت کـــه
ام ــری عل ــی ح ــده محس ــوب م ــی ش ــود ،ب ــه نح ــوی
ّ
ک ــه ب ــه غی ــر از قرارداده ــای ذی ــل طرحه ــای تمل ــک
دارایـــی ســـرمایهایی (عمرانـــی) آن هـــم بـــا شـــروط
محدودکننـــدۀ منـــدرج در بخشـــنامۀ تجدیدنظـــر
ً
در نـــرخ پیمـــان ،اساســـا هیچیـــک از قراردادهـــای
موج ــود در صنع ــت ب ــرق چ ــه در ح ــوزه خری ــد و چ ــه
در حـــوزه پیمانـــکاری ،شـــرط صریحـــی پیرامـــون
نحـــوۀ پوشـــش ریســـکهای تغییـــر در اوضـــاع و
اح ــوال ق ــرارداد ب ــه نح ــوی ک ــه تفاوته ــای فاح ــش
اقتص ــادی عوضی ــن (مع ـ ّـوض :م ــورد معامل ــه اع ــم
از خدم ــات پیمان ــکاری و ی ــا تأمی ــن کاال | ِع ــوض:
مابـــهازاء مـــورد معاملـــه) را مدنظـــر قـــرار داده و
ضمانــت اجرایــی مقتضــی را هــم پیشبینــی نمــوده
باش ــد ،ن ــدارد .ه ــر چن ــد ای ــن ام ــر ،یعن ــی س ــکوت
قراردادهـــا بـــه معنـــای فقـــدان ضمانـــت اجرایـــی
و یـــا فقـــدان راهـــکار حقوقـــی بـــرای پیمانـــکاران و
تأمینکننـــدگان نیســـت ،لیکـــن در بســـیاری از
مـــوارد بـــه جهـــت محدودیتهـــای قوانیـــن ،حـــل
مســـأله مســـتلزم صـــرف زمـــان و هزینـــه در مرجـــع
داوری و قضایـــی خواهـــد بـــود.
در شــرایط کنونــی کــه نوســانات قیمــت هــا بســیار
باالتــر از ســطح پوشــش تعدیــل هاســت ،شــرکت
ه ــا ب ــه ج ــز روش ه ــای مذا ک ــره ای ب ــرای خاتم ــه
قراردادهـــای خـــود چـــه راهکارهـــای حقوقـــی
دارن ــد؟
همانط ــور ک ــه در پاس ــخ ب ــه پرس ــش قبل ــی ع ــرض
کـــردم ،قراردادهـــای موجـــود صنعـــت بـــرق شـــرط
صریحـــی پیرامـــون نحـــوۀ پوشـــش ریســـکهای
تغیی ــر در اوض ــاع و اح ــوال ق ــرارداد ب ــه ط ــور خ ــاص
نوســـانات شـــدید قیمتهـــا ندارنـــد ،امـــا شـــرط
ضمنـــی هـــم در حقـــوق قراردادهـــا همـــان کارکـــرد
و آث ــار ش ــرط صری ــح را ب ــه هم ــراه دارد و قانونگ ــذار
ایـــران هـــم آن را بـــه رســـمیت شـــناخته اســـت.
چـــه اینکـــه افزایـــش زائدالوصـــف قیمتهـــا ،بـــه
طــور مثــال بــه تبــع نوســانات شــدید نــرخ ارز ،حادثــۀ
غیرقابـــل پیشبینـــی و غیرقابـــل پیشگیـــری و
اجتنابناپذی ــری اس ــت ک ــه ،قابلی ــت انتس ــاب ب ــه

هیچیـــک از طرفیـــن عقـــد را نـــدارد؛ از طرفـــی ایـــن
ً
ّ
ام ــر ،قرارداده ــا (خصوص ــا قرارداده ــای بلندم ــدت)
را ب ــا دگرگون ــی اساس ــی اقتص ــادی روب ــرو م ــی کن ــد،
ً
بـــه نحـــوی کـــه عرفـــا تعـــادل اقتصـــادی عوضیـــن
قراردادهـــا نســـبت بـــه لحظـــۀ انعقـــاد را ،بـــه طـــور
کام ــل و فاح ــش از بی ــن ب ــرده اس ــت .از طرف ــی ارادۀ
مش ــترک ب ــر اج ــرای تعه ــد ب ــا بق ــاء اوض ــاع و اح ــوال
قرارداده ــا ،مس ــتقر ب ــوده و تمرک ــز ب ــر اج ــرای تعه ــد ب ــا
ش ــرایط جدی ــد ،میتوان ــد دارا ش ــدن بالجه ــت ی ــک
طـــرف و ورود ضـــرر ســـنگین بـــه دیگـــری را در پـــی
داش ــته باش ــد ک ــه ،ب ــه نوع ــی س ــوء اس ــتفاده از ح ــق
ّ
( )Abuse of Rightتلقـــی مـــی شـــود؛
ایــن امــر بــر اســاس فرمایــش نبــی مکــرم اســام(علیه
َ
و آل ــه صل ــوات اهلل تعال ــی) در قاع ــدۀ «ال ض ــرر و ال
ِضـــرار فـــی االســـام» و «اصـــل  »40قانـــون اساســـی
جمهـــوری اســـامی ایـــران کـــه مبتنـــی بـــر قاعـــدۀ
مذک ــور ب ــوده ،همچنی ــن قی ــد و رک ــن حس ــن ّنی ــت
( )Good Faithدر عقـــد مناقصـــه و بـــه تبـــع آن
پیمـــان ،بالوجـــه و ِمنغیرحـــق مینمایـــد .پـــس
اس ــتناد و ارج ــاع ب ــه ش ــرط ضمن ــی (برگرفت ــه از روح
قرارداده ــای مغابن ــه ای ) عق ــود اع ـ ّـم از پیمان ــکاری
و تأمیـــن کاال یکـــی از راهکارهـــای ویـــژه حقوقـــی
همزمـــان بـــا مذاکـــرات قـــراردادی اســـت.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه صنعـــت بـــرق پیشتـــر هـــم
ســـابقه بیـــش از  70قـــرارداد متوقـــف بـــر اثـــر
افزای ــش ن ــرخ ارز را داش ــته ،آی ــا م ــی ت ــوان راه ــکار
حقوق ــی ب ــرای مواجه ــه ب ــا قرارداده ــای متوق ــف
اندیشـــید؟
در ب ــاب قرارداده ــای متوق ــف ارائ ــه نس ــخۀ واح ــد،
ً
ّ
کار خطایـــی اســـت .اوال شـــروط قـــرارداد و مـــدت
زمـــان توقـــف و نیـــز ،وضعیـــت تأخیـــرات مجـــاز و
ً
ثانیـــا امـــکان بهرهمنـــدی از ّ
ظرفیـــت
غیـــر مجـــاز،
خاتمهپیم ــان و تعلی ــق بایس ــتی بررس ــی ش ــود .پ ــس
از آن بــه روشهایــی کــه در ایــن مصاحبــه بــه آن مــی
پ ــردازم ،میت ــوان قرارداده ــای متوق ــف را ه ــم احی ــاء
و اختالف ــات پیرام ــون آن را ح ــل و فص ــل نم ــود.
از آنجـــا کـــه کارفرمـــای فعـــاالن صنعـــت بـــرق،
دول ــت اس ــت و ه ــر اق ــدام حقوق ــی ممک ــن اس ــت
بـــه قـــرار گرفتـــن آنهـــا در لیســـت ســـیاه شـــرکت
ه ــای کارفرم ــا منج ــر ش ــود ،آی ــا ام ــکان جلوگی ــری
از وقـــوع ایـــن مســـاله در قالـــب یـــک اقـــدام
قانونمنـــد وجـــود دارد؟
ً
اوال ایجـــاد لیســـت ســـیاه و ِاعمـــال محدودیـــت
ش ــغلی ،بایس ــتی مطاب ــق اص ــل  22قان ــون اساس ــی
جمه ــوری اس ــامی ای ــران باش ــد ک ــه بی ــان میکن ــد
ل
ن و شـــغ 
حیثیـــت ،جـــان ،مـــال ،حقـــوق ،مســـک 
ی
ت مگــر در مــوارد 
ن اس ـ 
ض مصــو 
ص از تعــر 
اشــخا 
ً
ن تجوی ــز کن ــد .پ ــس اساس ــا ب ــا ک لیس ــت
ک ـ ه قان ــو 
کـــردن پیمانـــکاران و تأمینکننـــدگان از ســـوی

کارفرمایـــان بـــدون اذن قانـــون ،خـــاف و موجـــب
ً
ً
پیگ ــرد قانون ــی اس ــت .ثانی ــا و اتفاق ــا در بس ــیاری از
م ــوارد پیگریه ــای قانون ــی و قضای ــی پیمان ــکاران
و تأمینکننـــدگان موجـــب اصـــاح رونـــد اداری
ش ــده اس ــت .در پاس ــخ ب ــه بخ ــش دوم س ــوال ش ــما
هـــم بایســـتی عـــرض کنـــم کـــه بلـــه پیمانـــکاران و
تأمینکننـــدگان میتواننـــد بابـــت ایـــن اقـــدام غیـــر
قانونـــی کارفرمایـــان ،بســـته بـــه شـــرایط مناقصـــه
بـــه شـــورای رقابـــت ،هیأتهـــای رســـیدگی بـــه
ش ــکایات قان ــون برگ ــزاری مناقص ــات و ی ــا دادگاهه ــا
رج ــوع کنن ــد.
ش ــرکت ه ــای فع ــال صنع ــت ب ــرق ب ــرای مواجه ــه
بـــا هزینـــه هـــای خـــارج از کنترلـــی کـــه بـــر
قراردادهــای جــاری آنهــا تحمیــل مــی شــود ،چــه
راهکارهــای قانونــی و حقوقــی در اختیــار دارنــد؟
در ادام ــۀ پاس ــخ ب ــه پرسـ ـشهای پیش ــین بایس ــتی
عـــرض کنـــم کـــه پیمانـــکاران و تأمینکننـــدگان
میتواننـــد ،بـــا تکیـــه بـــر قاعـــدۀ «العقـــود تابعـــه
ً
للقص ــود» و مس ــتندا ب ــه «م ــاده  »220از قان ــون مدن ــی
ک ــه بی ــان مــیدارد «عق ــود ن ــه فق ــط متعاملی ــن را ب ــه
اجــرای چیــزی کــه در آن تصریــح شــده اســت ملــزم
مینمای ــد ،بلک ــه متعاملی ــن ب ــه کلی ــه نتایج ــی ه ــم
ک ــه بموج ــب ع ــرف و ع ــادت ی ــا ب ــه موج ــب قان ــون
از عق ــد حاص ــل میش ــود مل ــزم میباش ــندّ ،».
حت ــی
وح ــدت م ــا ک از اس ــباب و مبان ــی ش ــرط ف ــورس
مـــاژور در قراردادهـــا و تنقیـــح منـــاط ،همچنیـــن
ملحــوظ نمــودن شــرط بنایــی ضمنــی لــزوم برقــراری
تع ــادل مج ــدد عوضی ــن ب ــا وق ــوع غب ــن ح ــادث در
عقــد مغابنـهای کــه امــکان حــق اســتناد بــه توافقــات
پیشـــین از ســـوی طرفیـــن نیـــز ،ســـلب و ســـاقط
نشـــده اســـت ،جبـــران آثـــار افزایـــش زائدالوصـــف
ته ــا ،ب ــه تب ــع نوس ــانات ش ــدید را درخواس ــت
قیم 
و پیگی ــری کنن ــد.
ام ــارات قانون ــی و اوض ــاع و احوال ــی ک ــه دالل ــت ب ــر
وضعی ــت خ ــاص و هاردش ــیپ نمای ــد ه ــم (مانن ــد
نامـــه شـــماره ّ 60/166904
مـــورخ 1397/06/24
دبیـــر کارگـــروه تنظیـــم بـــازار پیرامـــون معافیـــت
کاالهـــای اساســـی از مالیـــات علیالحســـاب
واردات قطعـــی ،نامـــۀ شـــماره 97/26018/350
ّ
مـــورخ  1397/05/15معـــاون وزیـــر در امـــور
بـــرق و انـــرژی پیرامـــون دریافـــت مجـــوز خاتمـــه
قراردادهـــا ،نامـــۀ شـــمارۀ ّ 97/30737/700
مـــورخ
 1397/06/20معــاون آب و آبفــا پیرامــون همــکاری
ب ــا پیمان ــکاران ،مش ــاوران و تأمی ــن کنن ــدگان کاال
در شـــرایط کنونـــی ،نامـــۀ شـــمارۀ ّ 11/1762
مـــورخ
 1397/04/19رئی ــس هی ــأت مدی ــره و مدیرعام ــل
ش ــرکت توانی ــر ،پیرام ــون هم ــکاری ب ــا پیمان ــکاران
و تولیدکنن ــدگان صنع ــت ب ــرق و مکاتبات ــی از ای ــن
دســـت) ،میتوانـــد مستمســـک ایشـــان باشـــد▪.
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گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق
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سونامی ارز و ویرانه
قراردادهایصنعتبرق
چندیــن مــاه از التهابــات بــازار ارز و ســاير نهــاده هــای تولیــد مــی گــذرد .هنــوز هــم کار در دولــت بــا صــدور و ابــاغ بخشــنامه هــای ارزی دنبــال مــی شــود امــا بــازار
بــی تفــاوت بــه آنچــه کــه دولــت آن را سیاســت هــای بازدارانــده مــی خوانــد ،دچــار فــراز و فرودهــای بســیاری اســت .گذشــتن قیمــت دالر از مــرز  15هــزار تومــان و
نزدیــک شــدن یــورو بــه  20هــزار تومــان ســیگنال هــای مشــخص و مخربــی بــه اقتصــاد ایــران مــی دهنــد کــه بــدون شــک مواجهــه بــا آنهــا نیازمنــد چیــزی بیــش از
دســتورالعمل هــای متعــدد و پرشــمار ارزی اســت.
بــه عــاوه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه افزایــش ناگهانــی نــرخ ارز ،امــری خــارج از کنتــرل بنگاه¬هــای اقتصــادی اســت ،اگرچــه آنهــا بیشــترین هزینــه را در ایــن حــوزه
متحمــل مــی شــوند .امــروز صنعــت بــرق بــرای پوشــش هزینه¬هــای ناشــی از افزایــش نــرخ ارز در قراردادهــای منعقــد شــده و جــاری ،نیــاز بــه چــاره اندیشــی دارد.
تعدی ــل ،تعلی ــق س ــه ماه ــه و در نهای ــت توق ــف پیمانه ــا راهکاره ــای تدافع ــی ب ــه منظ ــور کاه ــش الته ــاب و جلوگی ــری از بح ــران فروپاش ــی بنگاهه ــای اقتص ــادی
صنع ــت ب ــرق اس ــت ک ــه ت ــا کن ــون پی ــش پ ــای ای ــن بنگاهه ــا ق ــرارداده ش ــده اس ــت .ب ــا ای ــن ح ــال ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ع ــاوه ب ــر ع ــدم تمکی ــن برخ ــی از کارفرمای ــان،
صنع ــت ب ــرق گرفت ــاری ه ــای گس ــترده ت ــری نی ــز ب ــا قرارداده ــای فاق ــد تعدی ــل و ن ــرخ ارز غیرقاب ــل پی ــش بین ــی دارد.
اعضای سندیکای صنعت برق ایران در این مجال از چالش های قراردادی خود پس از افزایش نرخ ارز گفته اند

ایجاد مکانیزم های روشن در
قراردادها با اتکا به تجارب گذشته

مسعود سعادتی؛
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت مبنا نیرو

اصلـــی تریـــن چالشهـــای قـــراردادی کـــه بـــا آن
مواجـــه هســـتید ،چیســـت؟ آیـــا شـــرکتهای کارفرمـــا
در قرارداده ــای ج ــاری خ ــود ،ق ــرارداد تی ــپ را اعم ــال
کردهانـــد؟ متـــن ایـــن قراردادهـــا چـــه نقصانهایـــی دارد؟
یک ــی از اصل ــی تری ــن چالشه ــای ق ــراردادی ریسـ ـكهای خ ــارج از اختی ــار
و كنتــرل طرفیــن قــرارداد اســت کــه از ایــن بابــت زیانهــای جبــران ناپذیــری
متوجـــه پروژههـــا و كشـــور شـــده اســـت .متأســـفانه وزارت نیـــرو بـــه عنـــوان
کارفرم ــای اصل ــی صنع ــت ب ــرق ،ب ــدون آیندهنگ ــری و بیتوج ــه ب ــه ریش ــه
ی س ــازو كاری ب ــرای
مش ــكالت پیش ــین ب ــرای اص ــاح قرارداده ــا و پیشبینــ 
جبــران ریس ـكهای پی ـشروی قراردادهــا تــا کنــون هیــچ اقدامــی بــرای بــرون
رف ــت از ای ــن بح ــران انج ــام ن ــداده اس ــت .ع ــدم اجرای ــی ش ــدن تعه ــدات
كارفرمــا در پرداختهــای مربــوط بــه پــروژه و فقــدان تأمیــن مالــی خــود عامــل
دیگ ــری در طوالن ــی ش ــدن زم ــان پروژهه ــا و كاه ــش توانمن ــدی پیمان ــكاران
و ش ــركتهای داخل ــی اس ــت زمان ــی ک ــه موضوع ــات م ــورد اش ــاره ب ــا ت ــورم
ً
ش ــدید و افزای ــش قیمته ــا همزم ــان میش ــود ،عم ــا ش ــركتها را ب ــه م ــرز
ورشكســـتگی میرســـاند.
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در شـــرکت خـــود بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه
شـــدهاید؟ لطفـــا در ایـــن خصـــوص توضیـــح دهیـــد.
ً
مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در پروژههــا عمدتــا تولیــد داخــل اســت نکتــه قابــل
تامــل در تامیــن مــواد اولیــه اینجاســت کــه ایــن مــواد در كارخانههایــی تولیــد
م ــی ش ــود ك ــه ب ــه نوع ــی انحص ــار دارن ــد .ش ــرایط تأمی ــن م ــواد اولی ــه ب ــرای
ً
كارخانج ــات در زنجی ــره تولی ــد بس ــیار ناعادالن ــه ب ــوده ،خصوص ــا در زمان ــی
ك ــه كش ــور ب ــا نوس ــانات ن ــرخ ارز و تحری ــم مواج ــه اس ــت.
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ً
متولیــان کــه عمدتــا خصولتــی هســتند و بــا نگاهــی منفعــت طلبانــه ،فــارغ
از هرگون ــه ن ــگاه مل ــی س ــعی در اس ــتفاده حداكث ــری از ش ــرایط را دارن ــد و ب ــا
عــدم توزیــع كافــی مــواد اولیــه و قیمــت گــذاری غیــر منصفانــه اهــداف خــود
را دنب ــال میکنن ــد .از طرف ــی ب ــا چن ــد نرخ ــی ش ــدن قیم ــت ارز زمین ــه ب ــرای
فعالیته ــای س ــوداگران افزای ــش مییاب ــد و در زنجی ــره تولی ــد خس ــارتهای
جب ــران ناپذی ــری ش ــركت ه ــا را ت ــا م ــرز بحرانه ــای ج ــدی پی ــش میب ــرد.
در جهشهــای ارزی ســال  96و ابتــدای ســال  97همــه شــاهد ایــن موضــوع
بودنــد كــه چگونــه در مــدت كوتاهــی بازارهــای فــوالد ،مــس ،آلومینیــوم ،روی
و  ...بــا كمبــود عرضــه و تالطــم روبــرو شــدند در حالیكــه قیمــت مــواد کانــی
و هزینــه ســرمایه اولیــه ،هزینــه انــرژی ،هزینــه تولیــد ،دســتمزد و  ...بــرای ایــن
كارخانجــات تغییــری نکــرده بــود.
نوســـانات قیمتهـــا بـــه ویـــژه تغییـــر نـــرخ ارز ،چـــه مســـائلی را بـــرای
مجموعـــه تحـــت مدیریـــت جنابعالـــی ایجـــاد کـــرده اســـت؟
نوس ــان قیمته ــای ناش ــی از تغیی ــر ن ــرخ ارز ش ــرایطی را ب ــه پروژهه ــا تحمی ــل
كــرده كــه در صــورت عــدم توجــه دســتگاههای اجرایــی بــه جبــران اثــرات آن
در پروژهه ــای ج ــاری ورشكس ــتگی و تعطیل ــی واحده ــا را بهدنب ــال خواه ــد
داشــت .ایــن جهــش قیمتــی پــروژه را بــا زیــان هنگفــت مواجــه و رونــد گــردش
كار در ب ــازار را نی ــز مخت ــل ک ــرده اس ــت ،بهنح ــوی ك ــه اكث ــر فروش ــندگان ی ــا از
فــروش موجــودی كاال خــودداری کــرده یــا مــدت اعتبــار پیشــنهاد قیمــت را تــا
حــد یــك روز کاهــش مــی دهــد .بــا نگاهــی کلــی مــی تــوان گفــت کــه خریــد
اعتبــاری در بــازار بــه صــورت کامــل متوقــف شــده اســت.
در ای ــن ش ــرایط و ب ــا توج ــه ب ــه ناتوان ــی سیس ــتم بانك ــی در تأمی ــن مال ــی پ ــروژه
ه ــا ب ــا ن ــرخ مناس ــب و كمب ــود نقدینگ ــی مضم ــن ك ــه از قب ــل وج ــود داش ــت،

توق ــف كام ــل پروژهه ــا اولی ــن نتیج ــه م ــورد انتظ ــار خواه ــد
ب ــود ک ــه ب ــه ط ــور قط ــع مش ــکالت را دو چن ــدان م ــی کن ــد.
از دی ــدگاه ش ــما ب ــا وج ــود نوس ــانات جه ــش وار ن ــرخ
ارز و همچنی ــن کمب ــود ش ــدید نقدینگ ــی ،راهکاره ــای
خـــروج از چالشهـــای قراردادهـــای جـــاری چیســـت؟
از آنجایـــی كـــه ســـابقه اقتصـــاد کشـــور نشـــان داده کـــه
مؤلفـــهای بـــرای كنتـــرل نـــرخ ارز تعریـــف نشـــده اســـت،
تنه ــا راه ممك ــن ،كس ــب تجرب ــه از گذش ــته و پیشبین ــی
ســـازوكارهای مناســـب در قراردادهـــا بـــرای مواجهـــه بـــا
ایـــن جهشهـــا اســـت تـــا در صـــورت وقـــوع اتفاقـــات
پیشبین ــی نش ــده ب ــا اس ــتفاده از مكانیزمه ــای روش ــن در
قـــرارداد ،بالتكلیفـــی و توقـــف امـــور تـــا تهیـــه بخشـــنامه و
دس ــتورالعمل جدی ــد ایج ــاد نش ــود و پ ــروژه بتوان ــد طب ــق
برنامـــهادامـــه داشـــته باشـــد.
ول ــی در ش ــرایط فعل ــی هم ــه بای ــد در انتظ ــار راهكاره ــای
حكومتـــی بـــرای جبـــران ایـــن جهشهـــا باقـــی بماننـــد و
ب ــرای قرارداده ــای ج ــاری هی ــچ چ ــارهای غی ــر از توق ــف ت ــا
صـــدور بخشـــنامههای جبرانـــی بـــرای نـــرخ ارز و فلـــزات
وجــود نــدارد؛ هرچــه اقدامــات در ایــن خصــوص بــا تأنــی و
تأخیــر صــورت گیــرد ،زیــان بیشــتری بــه كشــور و مجموعــه
تولی ــد و اج ــرا وارد میش ــود.
تنف ــس س ــه ماه ــه اع ــام ش ــده از س ــوی توانی ــر ب ــرای
قرارداده ــای ج ــاری صنع ــت ب ــرق ت ــا چ ــه ان ــدازه کارس ــاز
بــوده و آیــا کارفرمایــان از ایــن دســتور تمکیــن کردهانــد؟
آی ــا خاتم ــه قرارداده ــا را راه ح ــل درس ــتی ب ــرای ش ــرایط
کنونـــی میدانیـــد؟
تنفـــس ســـه ماهـــه در بســـیاری مـــوارد كاهـــش فشـــار بـــر
كارفرمای ــان ب ــه پیمان ــكاران را ـ ك ــه ب ــدون هیچگون ــه قص ــور
ب ــا ش ــرایط بحران ــی مواج ــه ش ــدهاند ـ ب ــه دنب ــال داش ــته ،ام ــا
در م ــواردی كارفرمای ــان ب ــه آن تمكی ــن نكردهان ــد و ب ــدون
توج ــه ب ــه ای ــن موض ــوع پیمان ــكاران را تح ــت فش ــار ق ــرار
میدهن ــد ك ــه ای ــن ج ــای تأس ــف دارد.
خاتم ــه ق ــرارداد ن ــه توس ــط كارفرم ــا و ن ــه توس ــط پیمان ــكار
گزین ــه مناس ــبی نیس ــت ،ب ــرای مبادل ــه ی ــک ق ــرارداد ه ــر دو
ط ــرف هزینههای ــی را متقب ــل ش ــدهاند؛ ام ــا اگ ــر ش ــرایطی
پیــش آیــد کــه هــر یــك از طرفیــن بــا ادامــه قــرارداد تــا حــدی
خســـارت ببینـــد كـــه بـــا ورشكســـتگی و انحـــال مواجـــه
شـــود ،درآنصـــورت چـــاره ای غیـــر از انتخـــاب خاتمـــه
قـــرارداد بهعنـــوان گزینـــهای بـــرای رهایـــی از خســـارت
جب ــران ناپذی ــر نخواه ــد داش ــت.
ً
در صـــورت خاتمـــه قـــرارداد پیمانـــكار قطعـــا قـــادر بـــه
دریاف ــت هزین ــه اقدام ــات انج ــام ش ــده ،ب ــه ط ــور کام ــل
نخواه ــد ب ــود و دچ ــار زی ــان م ــی ش ــود و كارفرم ــا نی ــز بای ــد
مج ــدد مراح ــل مناقص ــه و عق ــد ق ــرارداد را ب ــا قیم ــت ه ــای
ب ــه مرات ــب باالت ــر نس ــبت ب ــه تواف ــق قبل ــی حت ــی ب ــا لح ــاظ
تعدی ــل ارائ ــه ده ــد ،آن ه ــم ب ــدون اینک ــه تضمین ــی مبن ــی
ب ــر نب ــود ای ــن تالطم ــات در دوره اج ــرای پ ــروژه پیمان ــکار
جدی ــد وج ــود داش ــته باش ــد▪ .

به روزآوری نیازهای پیمانکاران؛
تنها راهکار خروج از چالشهای قراردادی

حامد گرشاسبی؛
مدیرعامل شرکت رهشاد الکتریک

اصلیتریــن چالشهــای قــراردادی کــه بــا آن مواجــه هســتید ،چیســت؟ آیــا
ش ــرکتهای کارفرم ــا در قرارداده ــای ج ــاری خ ــود ،ق ــرارداد تی ــپ را اعم ــال
کردهان ــد؟ مت ــن ای ــن قرارداده ــا چ ــه نقصانهای ــی دارد؟
خوش ــحالی ناش ــی از خب ــر اجرای ــی ش ــدن ق ــرارداد تی ــپ و ضمان ــت اجرای ــی لفظ ــی معاون ــت
محتـــرم بـــرق و انـــرژی در نشســـت پایانـــی ســـال  96در خصـــوص قراردادهـــا ،شـــور زیـــادی در
اعض ــای س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ایج ــاد ک ــرد ام ــا تاکن ــون هیچک ــدام از ای ــن م ــوارد محق ــق
نشــده اســت .طــرح مســائلی همچــون عــدم وجــود تعدیــل ،پیــش پرداخــت ،پایبنــدی بــه نحــوه
پرداخ ــت در قرارداده ــای ج ــاری و آت ــی آنق ــدر توس ــط بن ــده و همکاران ــم در س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق تک ــرار ش ــده ک ــه ن ــخ نم ــا شدهاس ــت.
در شــرکت خــود بــرای تامیــن مــواد اولیــه بــا چــه مشــکالتی مواجــه شــدهاید؟ لطفــا در ایــن
خصــوص توضیــح دهیــد.
بان ــک مرک ــزی و وزارت صم ــت هیچک ــدام رویـ ـهای مش ــخص ب ــرای تأمی ــن م ــواد اولی ــه بخ ــش
تولی ــد تعری ــف نکردهان ــد و ب ــه نظ ــر میرس ــد اراده مدبرانـ ـهای نی ــز ب ــرای س ــر و س ــامان دادن ب ــه
وضعی ــت م ــواد اولی ــه تولیدکنن ــدگان وج ــود ن ــدارد.
در ح ــال حاض ــر بی ــش از چندی ــن هفت ــه اس ــت ک ــه تخصی ــص ارز در س ــامانه نیمای ــی نی ــاز ب ــه
تأیی ــد گروهه ــای وزارت صم ــت دارد ،ح ــال آنک ــه ای ــن گروهه ــای کارشناس ــی ب ــا تع ــداد نف ــرات
ناکاف ــی ق ــادر ب ــه بررس ــی ای ــن مق ــدار از تقاض ــای تولیدکنن ــدگان ،بازرگان ــان و تج ــار نیس ــتند.
در ای ــن چرخ ــه ک ــه توس ــط وزارت صم ــت تعری ــف ش ــده اس ــت ،بع ــد از تأیی ــد کارشناس ــان در
بان ــک مرک ــزی ،ن ــوع ارز (ی ــوروی اروپای ــی ،ی ــوروی چین ــی ،روپی ــه حاص ــل از درآم ــد نفت ــی ،روپی ــه
س ــایر و غی ــره) در ای ــام مختل ــف موج ــودی متغی ــری دارد ک ــه ای ــن تغیی ــر بس ــته ب ــه ارز حاص ــل از
ص ــادرات محص ــوالت نف ــت ،گاز ،پتروش ــیمی و غی ــره بس ــتگی دارد.
نوســانات قیمتهــا بــه ویــژه تغییــر نــرخ ارز ،چــه مســائلی را بــرای مجموعــه تحــت مدیریــت
جنابعالــی ایجــاد کــرده اســت؟
قراردادهـــای متوقـــف بـــا شـــرکتهای تابعـــه وزارت نیـــرو از مهمتریـــن چالشهایـــی اســـت
ک ــه ب ــرای ای ــن مجموع ــه بوج ــود آم ــده اس ــت .ع ــدم ام ــکان تعدی ــل در قیمته ــا متناس ــب ب ــا
تغییــرات نــرخ ارز امــکان پذیــر نیســت و شــرکتهای بــرق منطق ـهای و توزیــع بــرق نیــز در حــدود
دســـتورالعملهای تعدیـــل ،همـــکاری الزم را بـــا پیمانـــکاران خـــود انجـــام نمیدهنـــد.
از دیــدگاه شــما بــا وجــود نوســانات جهـشوار نــرخ ارز و همچنیــن کمبــود شــدید نقدینگــی،
راهکارهــای خــروج از چالشهــای قراردادهــای جــاری چیســت؟
ب ــا توج ــه ب ــه بن ــد مرتب ــط در قرارداده ــای ج ــاری در خص ــوص تعری ــف ش ــرایط ف ــورس م ــاژور ،در
قی ــاس ب ــا وضعی ــت فعل ــی ک ــه ش ــامل نوس ــانات جهــشوار ن ــرخ ارز و همچنی ــن کمب ــود ش ــدید
نقدینگــی ،تعلیــق کلیــه قراردادهــای جــاری بــا مناســبات حقوقــی بخشهــای دولتــی متناســب
اســت و تنهــا راهــکار خــروج از چالــش قراردادهــای جــاری نیــاز ســنجی بــه روز شــده پیمانــکاران
اس ــت.
تنفــس ســه ماهــه اعــام شــده از ســوی توانیــر بــرای قراردادهــای جــاری صنعــت بــرق تــا چــه
انــدازه کارســاز بــوده و آیــا کارفرمایــان از ایــن دســتور تمکیــن کردهانــد؟ آیــا خاتمــه قراردادهــا
را راه حــل درســتی بــرای شــرایط کنونــی میدانیــد؟
ت ــا کن ــون ب ــه هی ــچ عن ــوان کارفرمای ــان ب ــه دس ــتور توانی ــر تمکی ــن نکردهان ــد و زی ــر ب ــار ای ــن موض ــوع
نمیرون ــد ،ام ــا خاتم ــه قرارداده ــا همانط ــور ک ــه در س ــوال قبل ــی پاس ــخ داده ش ــد ،تنه ــا راه ح ــل
درس ــت مش ــکل زنجی ــره تأمی ــن صنع ــت ب ــرق ای ــران اس ــت▪ .
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گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق
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وقتی کارفرما واقعیتهای اقتصادی
را نمیپذیرد
اصلیتریـــن چالشهـــای قـــراردادی کـــه
بـــا آن مواجـــه هســـتید ،چیســـت؟ آیـــا
ش ــرکتهای کارفرم ــا در قرارداده ــای ج ــاری
خ ــود ،ق ــرارداد تی ــپ را اعم ــال کردهان ــد؟ مت ــن ای ــن قرارداده ــا
چـــه نقصانهایـــی دارد؟
اصلیتریـــن چالـــش در قراردادهـــای جـــاری عـــدم ثبـــات
قیمتهـــای ریالـــی تجهیـــزات علیرغـــم پرداخـــت پیـــش
پرداخــت و مشــخص شــدن قیمــت نهایــی پــس از اتمــام پروســه
س ــاخت میباش ــد .ای ــن افزای ــش قیمته ــا در بخ ــش تولی ــدات
داخل ــی ب ــه دلی ــل ارز ب ــری تامی ــن م ــواد اولی ــه و قطع ــات اس ــت.
بـــه عبارتـــی متاثـــر بـــودن بخـــش ریالـــی تامیـــن تجهیـــزات از
تغییـــرات نـــرخ ارز در بهتریـــن حالـــت بـــا پرداخـــت  90تـــا 100
درص ــد مبل ــغ ق ــراردادی تجهی ــزات مرب ــوط ب ــه ق ــرارداد ،تثبی ــت
ش ــده و ش ــامل تغیی ــر ن ــرخ ارز نمیش ــود ،ای ــن در حال ــی اس ــت
کــه اغلــب کارفرمایــان در هیــچ کــدام از قراردادهــای خــود چنیــن
شـــرایطی جهـــت پرداخـــت بـــه پیمانـــکار را نمیپذیرنـــد.
کارفرمــا خصوصــا در قراردادهــای جــاری توانیــر دارای تیــپ هــای
کل ــی مش ــترکی هس ــتند ک ــه فق ــط جزئی ــات آن متغیی ــر اس ــت؛ ب ــه
عبارتـــی نـــرخ تعدیـــل ارز و فلـــزات و همچنیـــن تعدیـــل بخـــش
اجـــرا میبایســـت دارای یـــک وحـــدت رویـــه باشـــند ،افـــزون بـــر
اینکــه در بخــش ارزی قراردادهــا منابــع تامیــن ارز(چــه بــه لحــاظ
پرداختهـــای ریالـــی و چـــه بـــه لحـــاظ پرداختهـــای ارزی)
میبایس ــت ب ــر اس ــاس واقعیته ــای اقتص ــادی زم ــان اج ــرا پ ــروژه
باش ــد.
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در ش ــرکت خ ــود ب ــرای تامی ــن م ــواد اولی ــه ب ــا چ ــه مش ــکالتی
مواج ــه ش ــدهاید؟ لطف ــا در ای ــن خص ــوص توضی ــح دهی ــد.
در پـــروژه هـــای ایـــن شـــرکت در خصـــوص تامیـــن تجهیـــزات
اصل ــی موض ــوع ق ــرارداد ب ــه دلی ــل گ ــذر زم ــان و در ط ــول پ ــروژه ب ــه
دلی ــل نوس ــانات زی ــاد ن ــرخ ارز و اب ــاغ بخش ــنامههای متع ــدد و
الحاقی ــه ه ــای ق ــراردادی مک ــرر س ــبب ش ــده ع ــدم ثب ــات در ن ــرخ
تس ــعیر ارز را در ط ــول پ ــروژه ش ــاهد باش ــیم ب ــه نح ــوی ک ــه ای ــن
تغیی ــرات ز ی ــاد خ ــارج از حیط ــه اختی ــارات کارفرم ــا و پیمان ــکار
پــروژه بــوده لــذا بــا اســتناد بــه ســه شــرط ذيــل ایــن تغییــرات نــرخ
ارز را میتــوان در زمــره شــرایط فــورس مــاژور قــراردادی تلقــی کــرد:
ب ــرای ف ــورس م ــاژور ب ــودن ی ــک ق ــرارداد س ــه ش ــرط ه ــم در حق ــوق
داخل ــی و ه ــم در حق ــوق بینالمل ــل ب ــه ش ــرح ذی ــل ذک ــر میش ــود:
الــف -حادثــه بایــد غیــر قابــل اجتنــاب باشــد :کــه تغییــرات نــرخ
ً
ارز در قراردادهــای جــاری تبعــا غیــر قابــل اجتنــاب اســت.
ب -حادثـــه غیـــر قابـــل پیشبینـــی باشـــد :تغییـــرات  5درصـــد
ش بین ــی ش ــده ول ــی تغیی ــرات
ن ــرخ ارز در اکثری ــت قرارداده ــا پی ـ 
چنـــد برابـــری شـــدن نـــرخ ارز /تغییـــر مراجـــع تعییـــن نـــرخ ارز و
بخش ــنامههای متع ــدد ص ــادره در مقاط ــع زمان ــی کوت ــاه ،تعیی ــن
قیمـــت نهایـــی محصـــول و خدمـــات را غیـــر قابـــل پیشبینـــی
ک ــرده اس ــت.
ج -حادثـــه بایـــد خارجـــی باشـــد :ایـــن شـــرایط ذکـــر شـــده
فوقالذکــر نــه در حیطــه اختیــارات کارفرمــا اســت و نــه در حیطــه
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حمید صفر نوراله؛
مدیر عامل شرکت صفا نیکو

اختیـــارات پیمانـــکار.
نوس ــانات قیمته ــا ب ــه وی ــژه تغیی ــر ن ــرخ ارز ،چ ــه مس ــائلی
را بـــرای مجموعـــه تحـــت مدیریـــت جنابعالـــی ایجـــاد کـــرده
اس ــت؟
نوســـانات قیمـــت هـــا چـــه در بخـــش ارزی و چـــه در بخـــش
ریالی(بخـــش ریالـــی نیـــز متاثـــر از تغییـــر نـــرخ ارز میباشـــد)
ع ــدم ش ــفافیت در قیم ــت ه ــای تم ــام ش ــده در ط ــول پ ــروژه را
پدیـــد آورده بـــه نحویکـــه مـــوارد بودجـــه ای پیشبینـــی شـــده در
قرارداده ــای پيمان ــکاران پس ــت در ط ــول برنام ــه زمانبن ــدی پ ــروژه
دس ــت خ ــوش تغیی ــرات زی ــادی م ــی ش ــود .ای ــن ام ــر پیمان ــکاران
را ب ــه ش ــدت متض ــرر ک ــرده و آنه ــا را ناگزی ــر م ــی کن ــد ک ــه در عق ــد
قرارداده ــای جدی ــد جنبهه ــای ریس ــک باالت ــری را م ــد نظ ــر ق ــرار
دهن ــد و تمای ــل چندان ــی ب ــه انج ــام پ ــروژه ه ــا ب ــا ریس ــک ب ــاال را
نداشـــته باشـــند .نتیجـــه مشـــخص ایـــن پروســـه کاهـــش اخـــذ
پ ــروژه ه ــای جدی ــد در دس ــت اق ــدام ش ــرکت هاس ــت.
از دیـــدگاه شـــما بـــا وجـــود نوســـانات جهـــش وار نـــرخ ارز و
همچنیـــن کمبـــود شـــدید نقدینگـــی ،راهکارهـــای خـــروج از
چالشهـــای قراردادهـــای جـــاری چیســـت؟
راهکارهــای خــروج از چالــش قراردادهــای جــاری از دیــدگاه ایــن
شــرکت :اوال ثبــات در بخشــنامه هــا و قوانیــن صــادره و جلوگیــری
از صـــدور بخشـــنامهها و الحاقیههـــا در بازههـــای زمانـــی کوتـــاه
اســت .ثانیــا رســیدن بــه یــک نــرخ ارز واحــد در طــول یــک پــروژه و
عــدم تغییــرات بیــش از 5درصــد در طــول برنامــه زمانبنــدی پــروژه
بهتری ــن راه حله ــای پيش ــنهادی ای ــن ش ــرکت هس ــتند.
تنفـــس ســـه ماهـــه اعـــام شـــده از ســـوی توانیـــر بـــرای
قرارداده ــای ج ــاری صنع ــت ب ــرق ت ــا چ ــه ان ــدازه کارس ــاز ب ــوده
و آی ــا کارفرمای ــان از ای ــن دس ــتور تمکی ــن کردهان ــد؟ آی ــا خاتم ــه
قراردادهــا را راه حــل درســتی بــرای شــرایط کنونــی میدانیــد؟
تنف ــس س ــه ماه ــه اع ــام ش ــده توس ــط ش ــرکت توانی ــر ب ــه ش ــرط
اجرایـــی شـــدن توســـط کارفرمایـــان محتـــرم و تمکیـــن از آن
کارس ــاز خواه ــد ب ــود لیک ــن س ــایر کارفرمای ــان خ ــارج از حیط ــه
توانی ــر علیرغ ــم ارس ــال نام ــه مذک ــور و درخواسـ ـتهای مکت ــوب
جهـــت اخـــذ فرجـــه هـــای زمانـــی کوتـــاه ،متاســـفانه هیچگونـــه
هم ــکاری در ای ــن خص ــوص نک ــرده ان ــد .ب ــه نحویک ــه ب ــه عن ــوان
نمون ــه کارفرم ــای پ ــروژه س ــه پس ــت  132KV GISکی ــش (کارفرم ــا
منطقــه آزاد کيــش) علیرغــم مکاتبــات صــورت پذیرفتــه و ارســال
صـــورت وضعيـــت کارهـــای انجـــام شـــده ،بـــه ایـــن دلیـــل کـــه
پ ــروژه ب ــه دلي ــل ع ــدم تامي ــن نقدينگ ــی توس ــط کارفرم ــا متوق ــف
شــده و درخواســت عــودت پيــش پرداخــت عنــوان شــده اســت،
مب ــادرت ب ــه ضب ــط تضامی ــن پی ــش پرداخ ــت ک ــرده اس ــت .ای ــن
در حالــی اســت کــه خاتمــه قراردادهــای ايــن چنينــی در شــرایط
کنون ــی کش ــور ن ــه تنه ــا گ ــره گش ــا نخواه ــد ب ــود ،بلک ــه در ص ــورت
عقــد قراردادهــای جدیــد بــا پيمانــکار جدیــد بــه لحــاظ مالــی بــه
ش ــدت کارفرم ــا را متض ــرر خواه ــد ک ــرد▪ .

خاتمه قرارداد های جاری؛
راه حلی برای برون رفت از وضعیت امروز

قراردادهای جاری صنعت برق
در سرآشیبی بحران

نورالدین پوستی؛
مدیر عامل شرکت سنس

علی رضایی؛ رئیس هیات مدیره شرکت سیم نوریزدان

اصلیتری ــن چالشه ــای ق ــراردادی ک ــه ب ــا آن
مواجـــه هســـتید ،چیســـت؟ آیـــا شـــرکتهای
کارفرمـــا در قراردادهـــای جـــاری خـــود،
قـــرارداد تیـــپ را اعمـــال کردهانـــد؟ متـــن ایـــن قراردادهـــا چـــه
نقصانهایـــی دارد؟
اصلیتری ــن چال ــش ق ــراردادی در ح ــال حاض ــر ،نب ــود تعدی ــات
ن ــرخ ارز و فل ــزات ب ــه ص ــورت فراگی ــر در تمام ــی قرارداده ــا اس ــت.
در حقیق ــت دس ــتورالعملهای موج ــود تکاف ــوی نوس ــانات موج ــود
را نمیده ــد و بای ــد تغیی ــر کن ــد.
در ش ــرکت خ ــود ب ــرای تامی ــن م ــواد اولی ــه ب ــا چ ــه مش ــکالتی
مواجـــه شـــدهاید؟ لطفـــا در ایـــن خصـــوص توضیـــح دهیـــد.
عـــدم تعـــادل قیمـــت در بـــورس و بـــازار اصلیتریـــن مشـــکل
شـــرکتها بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه مـــورد نیازشـــان محســـوب
میش ــود .ب ــه ع ــاوه ایج ــاد انحص ــار بهخص ــوص در بخ ــش فل ــزات
غیرآهن ــی همچ ــون آلومینی ــوم ه ــم ب ــه ای ــن مش ــکالت دام ــن زده و
چال ــش ه ــای ج ــدی را ب ــرای تولیدکنن ــدگان ایج ــاد ک ــرده اس ــت.
نوس ــانات قیمته ــا ب ــه وی ــژه تغیی ــر ن ــرخ ارز ،چ ــه مس ــائلی را
بــرای مجموعــه تحــت مدیریــت جنابعالــی ایجــاد کــرده اســت؟
نوســـانات قیمـــت هـــا کـــه در حـــال حاضـــر بیـــش از هـــر چیـــز
حاص ــل جه ــش ناگهان ــی و غی ــر قاب ــل پی ــش بین ــی ن ــرخ ارز اس ــت،
پروژههـــای صنعـــت بـــرق و از جملـــه ایـــن شـــرکت را بـــه تعویـــق
انداختـــه و توقـــف خطـــوط تولیـــد را در پـــی داشـــته اســـت.
از دیـــدگاه شـــما بـــا وجـــود نوســـانات جهـــشوار نـــرخ ارز و
همچنیـــن کمبـــود شـــدید نقدینگـــی ،راهکارهـــای خـــروج از
چالشهـــای قراردادهـــای جـــاری چیســـت؟
تعامـــل شـــرکتهای دولتـــی کـــه در واقـــع همـــان طـــرف کارفرمـــا
در قراردادهـــای صنعـــت بـــرق محســـوب مـــی شـــوند ،مهمتریـــن
و اثرگذارتری ــن راه ــکار موج ــود اس ــت .کارفرمای ــان صنع ــت ب ــرق
ق منطقـــهای بایـــد بـــا پیمانـــکاران در
از جملـــه شـــرکتهای بـــر 
خصـــوص بروزرســـانی قیمـــت هـــا بـــا توافـــق طرفیـــن بـــه تفاهـــم
برس ــند ،در غی ــر ای ــن ص ــورت الزم اس ــت ت ــا خاتم ــه قرارداده ــای
جـــاری از ســـوی طرفیـــن اعـــام شـــود.
تنفــس ســه ماهــه اعــام شــده از ســوی توانیــر بــرای قراردادهــای
جــاری صنعــت بــرق تــا چــه انــدازه کارســاز بــوده و آیــا کارفرمایــان
از ای ــن دس ــتور تمکی ــن کردهان ــد؟ آی ــا خاتم ــه قرارداده ــا را راه
ح ــل درس ــتی ب ــرای ش ــرایط کنون ــی میدانی ــد؟
ای ــن تنف ــس س ــه ماه ــه حرک ــت مثبت ــی اس ــت ک ــه م ــورد اس ــتقبال
کارفرمایـــان قـــرار گرفـــت امـــا بـــه نظـــر ایـــن شـــرکت در شـــرایط
نابســامان کنونــی خاتمــه قراردادهــای جــاری بهتریــن راه حــل بــرای
ب ــرون رف ــت از وضعی ــت موج ــود اس ــت▪.

مهمتریـــن چالشهـــای پیـــش روی صنعـــت بـــرق از دیـــدگاه شـــما
چیســـت ؟
ً
مهمتریـــن چالشهـــای صنعـــت بـــرق کـــه عمدتـــا ریشـــه در ســـالهای
گذش ــته دارن ــد ،بهش ــرح زی ــر اس ــت:
 ع ــدم س ــرمایه گ ــذاری کاف ــی و بهموق ــع جه ــت اج ــرای طرحه ــای توس ــعه ش ــبکه و تولی ــدبــرق متناســب بــا نیــاز آتــی کشــور و بــر اســاس برنامــه ریزیهــای طوالنــی مــدت و میــان مــدت
 ع ــدم اج ــرای برنام ــه س ــرویسهای پیش ــگیرانه و دورهای تجهی ــزات کلی ــدی ش ــبکههایتولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع نی ــرو ک ــه میتوان ــد ت ــداوم تامی ــن ب ــرق کش ــور ب ــه خط ــر ان ــدازد.
 عــدم برنامهریــزی جهــت اســتفاده از تکنولوژ یهــای جدیــد در پایــش شــبکهها و اســتفادهعمل ــی از نتای ــج حاص ــل از اینگون ــه پایشه ــا .ای ــن ام ــر میتوان ــد بتدری ــج هزینهه ــای ج ــاری
تولیــد بــرق و نگهــداری شــبکهها را بطــور جــدی غیــر اقتصــادی نمایــد.
پرســـنل
تخصصـــی
 عـــدم وجـــود برنامـــه منســـجم و پیشـــرفته در آمـــوزش حرفـــهای وِ
بهرهبـــرداری و تعمیراتـــی.
 ع ــدم وج ــود دس ــتورالعملهای به ــره ب ــرداری و تعمیرات ــی تخصص ــی م ــدون ب ــر مبن ــایاســـتانداردهای بیـــن المللـــی و پیشـــرفته.
 عـــدم اســـتفاده بهینـــه و یـــا عـــدم وجـــود تجهیـــزات و ابزارهـــای پیشـــرفته در نگهـــداریً
ً
شــبکههای بــرق .ایــن امــر خصوصــا در شــبکه توزیــع بــرق کشــور کــه اکثــرا قدیمــی و فرســوده
اســـت ،بهچشـــم میخـــورد.
بدیه ــی اس ــت ک ــه رف ــع نواق ــص ف ــوق ،نی ــاز ب ــه ص ــرف وق ــت قاب ــل توج ــه و س ــرمایه گ ــذاری
و برنام ــه ری ــزی دارد ک ــه اگرچ ــه بایس ــتی از مدته ــا پی ــش انج ــام میپذیرف ــت ،معذال ــک
اج ــرای آنه ــا ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت آن ب ــرای حفاظ ــت از تاسیس ــات موج ــود صنع ــت ب ــرق
کش ــور و توس ــعه پای ــدار آن ،ط ــی س ــالهای آت ــی بس ــیار مه ــم و حیات ــی اس ــت.
اصلیتری ــن چالشه ــای ق ــراردادی ک ــه ب ــا آن مواج ــه هس ــتید چیس ــت و قرارداده ــای
تی ــپ اعم ــال ش ــده از ط ــرف کارفرمای ــان چ ــه مش ــکالت و نقصانه ــای دارن ــد؟
مهمتری ــن چالشه ــای قرارداده ــای ج ــاری و اش ــکاالت قرارداده ــای تی ــپ ب ــه ش ــرح زی ــر
اس ــت:
ً
 اص ــوال قرارداده ــا بص ــورت تی ــپ تهی ــه ش ــده ک ــه کارب ــرد آن ب ــرای پروژهه ــای مختل ــفبســیار مشــکل آفریــن اســت .در حالیکــه بایســتی متناســب بــا هــر پــروژه اجرائــی و یــا خریــد
تجهی ــزات و خدم ــات ق ــرارداد تی ــپ اص ــاح ش ــود.
 در قرارداده ــای تی ــپ نقط ــه نظ ــرات پیمان ــکاران و ی ــا فروش ــندگان بهط ــور کام ــل لح ــاظنش ــده و در واق ــع بهص ــورت یکطرف ــه تهی ــه ش ــده اس ــت.
ً
 کارفرمای ــان اکث ــرا در مواقع ــی ک ــه حق ــوق پیمان ــکاران و فروش ــندگان مط ــرح اس ــت ،مف ــادهم ــان ق ــرارداد تی ــپ را ه ــم رعای ــت نمیکنن ــد.
ً
 در قراردادهـــای تیـــپ اصـــوال تعدیلـــی بـــرای تاخیـــر در پرداخـــت صورتحســـابهاپیشبین ــی نش ــده و در ص ــورت وج ــود ه ــم ،ب ــه آن عم ــل نمیش ــود .رعای ــت ای ــن ام ــر در ح ــال
حاض ــر بس ــیار حیات ــی اس ــت.
ً
 میـــزان پیـــش پرداختهـــا عمومـــا در قراردادهـــا حداکثـــر تـــا  ۲۵درصـــد در نظـــر گرفتـــهمیشــود کــه بــا شــرایط فعلــی کشــور (کمبــود نقدینگــی پیمانــکاران و فروشــندگان) هیچگونــه
هماهنگ ــی ن ــدارد.
ً
 در اکثــر قراردادهــای تیــپ بــه کســورات ســازمان تامیــن اجتماعــی کــه قانونــا بایســتی فقــطب ــرای بخ ــش اجرائ ــی باش ــد توج ــه وی ــژه معط ــوف نمیش ــود و ای ــن ام ــر باع ــث ض ــرر و زی ــان و
ً
اتــاف وقــت پیمانــکاران و فروشــندگان تجهیــزات شــده و مضافــا نیــاز بــه مکاتبــات متعــدد
بی ــن کارفرم ــا و س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی را ایج ــاب میکن ــد.
مرات ــب ف ــوق ب ــا توج ــه ب ــه ن ــرخ ب ــاالی ت ــورم در کش ــور (ارزه ــای خارج ــی و ری ــال) ضرره ــای
قاب ــل توجه ــی ب ــه پیمان ــکاران و فروش ــندگان تحمی ــل میکن ــد ک ــه اص ــاح و بازنگ ــری آن در
115

مرداد و شهریور 97

37
پرونده

گلوگاه ارزی
و قراردادهای
صنعت برق

ح ــال حاض ــر ب ــرای قرارداده ــای مرب ــوط ب ــه س ــالهای  ۹۶و اوای ــل  ۹۷بس ــیار حیات ــی اس ــت.
ً
آیــا در شــرکت خــود بــرای تامیــن مــواد اولیــه بــا مشــکالت خاصــی مواجــه شــده ایــد؟ لطفــا در ایــن
خصــوص توضیــح دهیــد.
ً
خوش ــبختانه ب ــا پی ــش بینیه ــای ب ــه عم ــل آم ــده و خصوص ــا پش ــتیبانی مس ــتمر و درک مش ــکالت ای ــران
توس ــط گ ــروه ری ــن ه ــاوزن ( )MRآلم ــان ،ش ــرکت مهندس ــی س ــنس امکان ــات الزم جه ــت س ــرویس و
اورهـــال تـــپ چنجـــر ترانســـفورماتورهای قـــدرت بـــرای کلیـــه شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای ،نیروگاههـــا
و ســـایر صنایـــع کشـــور را دارد و علیرغـــم مشـــکالت موجـــود در سیســـتم بانکـــی و افزایـــش نـــرخ ارز در
ح ــال حاض ــر قطع ــات یدک ــی اصل ــی ت ــپ چنجره ــا و س ــایر قطع ــات یدک ــی م ــورد نی ــاز خدم ــات فن ــی و
پشــتیبانی (از جملــه خودروهــای عیــب یابــی کابــل) را در دســت خریــد دارد تــا از وقــوع هــر گونــه وقف ـهای
در ت ــداوم خدم ــات پش ــتیبانی خ ــود ب ــه صنع ــت ب ــرق کش ــور اطمین ــان حاص ــل کن ــد.
نوس ــانات قیمته ــا ب ــه وی ــژه در زمین ــه ارز ،چ ــه مس ــائلی را ب ــرای مجموع ــه تح ــت مدیری ــت ش ــما
ایج ــاد ک ــرده اس ــت؟
نوســانات شــدید نــرخ ارز و طوالنــی شــدن پروســه تامیــن آن از سیســتم بانکــی کشــور مشــکالت عمــدهای
را در ارائ ــه پیش ــنهاد قیم ــت تجهی ــزات واردات ــی ب ــرای ای ــن ش ــرکت ب ــه وج ــود آورده اس ــت .همچنی ــن
همی ــن موض ــوع باع ــث ع ــدم ثب ــات قیمته ــا ش ــده ،زی ــرا کارفرمای ــان در م ــدت زم ــان اعتب ــار پیش ــنهاد
قیم ــت ،تعه ــدات خ ــود از جمل ــه تائیدی ــه خری ــد ،تامی ــن بودج ــه ،پرداخ ــت پی ــش پرداخ ــت و  ...را اج ــرا
نمیکنــد و در نهایــت اعتبــار قیمتهــا منقضــی و بایســتی پیشــنهاد دیگــری بــا قیمــت و شــرایط جدیــد
تهی ــه و ارائ ــه ش ــود.
از دی ــدگاه ش ــما صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا وج ــود نوس ــانات قاب ــل توج ــه ن ــرخ ارز و همچنی ــن کمب ــود
ش ــدید نقدینگ ــی بای ــد چ ــه چ ــارهای ب ــرای قرارداده ــای ج ــاری و آت ــی بیندیش ــد؟
در خصوص قراردادهای جاری و آتی پیشنهاد میشود موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
 افزای ــش فعل ــی ن ــرخ ارز بعن ــوان یک ــی از ش ــرایط ف ــورس م ــاژور درنظ ــر گرفت ــه ش ــود و ب ــر اس ــاس آن ب ــاپیمانـــکاران و فروشـــندگان جهـــت رفـــع ضـــرر و زیـــان حاصلـــه توافقهـــای الزم بهعمـــل آیـــد.
 می ــزان پی ــش پرداخته ــا در قرارداده ــای جدی ــد ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکالت مال ــی و کمب ــود نقدینگ ــی ت ــا ۷۵درص ــد مبل ــغ ق ــرارداد افزای ــش یاب ــد.
 در قرارداده ــای آت ــی م ــادهای بهعن ــوان تعه ــدات کارفرم ــا درنظ ــر گرفت ــه ش ــود و ب ــر اس ــاس آن کارفرمای ــانً
متعه ــد ب ــه تس ــویه فاکتوره ــا و صورتحس ــابها نهایت ــا ط ــی  ۳۰روز از تار ی ــخ ص ــدور آنه ــا باش ــند.
 کارفرمای ــان عق ــد قرارداده ــای جدی ــد را موک ــول ب ــه زم ــان تثبی ــت ن ــرخ ارز و ش ــرایط اقتص ــادی کش ــورً
بهعن ــوان ی ــک راه ح ــل موق ــت کنن ــد .ول ــی در خص ــوص قرارداده ــای حیات ــی و ف ــوری حتم ــا بایس ــتی
ش ــرایط تعدی ــل قیمته ــا و افزای ــش می ــزان پی ــش پرداخ ــت و تس ــریع در پرداخ ــت ص ــورت حس ــابها و
فاکتوره ــا بط ــور اصول ــی و ج ــدی لح ــاظ ش ــود.
 پرداخـــت وجـــوه علـــی الحســـاب در قراردادهـــای جـــاری میتوانـــد بعنـــوان کمـــک بـــه پیمانـــکاران وفروش ــندگان در ش ــرایط فعل ــی تلق ــی ش ــده و آنه ــا را در انج ــام وظای ــف محول ــه و قرارداده ــای در دس ــت
کم ــک کن ــد.

38
پرونده

در این شرایط بحرانی انتظار شما از سندیکای صنعت برق ایران چیست؟
 در واق ــع س ــندیکای صنع ــت ب ــرق قب ــل از ش ــرایط بحران ــی فعل ــی نی ــز قدمه ــای الزم در ای ــن زمین ــه راً
برداش ــته اس ــت لیک ــن نهایت ــا بایس ــتی پیگیریه ــای فعل ــی خ ــود را گس ــترش داده و ط ــی جلس ــاتی ب ــا
مقامــات مســئول و ذیصــاح راه حلهــای مناســبی تــا زمــان رفــع بحــران ارائــه کنــد .شــاید یکــی از راههــا
انتخــاب کمیتـهای تخصصــی و حرفـهای از افــراد بــا تجربــه و ذیصــاح در ایــن زمینــه باشــد کــه مراتــب را
ب ــه دق ــت تح ــت نظ ــر ق ــرارداده و راه حله ــای عمل ــی در ه ــر مقط ــع ارائ ــه کنن ــد.
ً
ـب
ـ
مرات
ـد
ـ
توان
ی
م
ـرق
ـ
ب
ـت
 مضاف ــا ب ــا توج ــه ب ــه مش ــکالت مال ــی ش ــرکتهای عض ــو ،س ــندیکای صنع ـِ
ً
پیگیــری مطالبــات معوقــه اعضــاء را بــا جدیــت بیشــتری پیگیــری کــرده و خصوصــا در مــورد شــرکتهای
بــرق منطق ـهای مراتــب را در ســطوح بــاالی وزات نیــرو حــل و فصــل کنــد.
در خاتم ــه اینجان ــب ب ــا تجرب ــه و س ــابقه بس ــیار طوالن ــی در صنع ــت ب ــرق کش ــور و تج ــارب حاص ــل از
مواجهــه بــا تحریمهــای اقتصــادی ســالهای گذشــته توصیــه مــی کنــم ،کلیــه شــرکتهای عضــو ضمـ ِـن
درک مش ــکالت کش ــور نهای ــت هم ــکاری و تعام ــل را در ت ــداوم انج ــام پروژهه ــا و خدم ــات فن ــی ض ــروری
صنع ــت ب ــرق کش ــور ک ــه ب ــدون ش ــک خ ــود نی ــز بخش ــی از ای ــن خان ــواده ب ــزرگ هس ــتم ،بهعم ــل آورن ــد.
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چند نرخی شدن قیمت ارز
و موجبات رانت و سوء استفاده
مجید شهپریان؛ مدیرعامل شرکت رعد

در ش ــرکت خ ــود ب ــرای تامی ــن م ــواد اولی ــه ب ــا چ ــه
مشـــکالتی مواجـــه شـــده ایـــد؟ لطفـــا در ایـــن
خصـــوص توضیـــح دهیـــد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه شـــرکتهای فعـــال در یـــک
صنع ــت ،ب ــه یکدیگ ــر متص ــل هس ــتند و مش ــکالت
موجـــود در تامیـــن مـــواد اولیـــه ،افزایـــش بیرویـــه
قیمتهـــا ،خریـــد صرفـــا بهصـــورت نقـــدی ،نبـــود
مــواد اولیــه وارداتــی ،وضــع قوانیــن موقتــی و ناکارآمــد،
تغیی ــر مک ــرر ای ــن قوانی ــن ب ــا الح ــاق بخش ــنامههای
جدی ــد ،ع ــدم درک مش ــکالت تولیدکنن ــدگان ،ع ــدم
تعییــن راهــکار مناســب بــرای انتقــال پــول و پرداخــت
طلـــب تامیـــن کننـــدگان خارجـــی و  ....همگـــی از
جمل ــه موان ــع و مصائ ــب مش ــترک هم ــه ش ــرکت ه ــا
ب ــرای تامی ــن م ــواد اولی ــه اس ــت.
نوســـانات قیمـــت هـــا بـــه ویـــژه تغییـــر نـــرخ ارز،
چ ــه مس ــائلی را ب ــرای مجموع ــه تح ــت مدیری ــت
جنابعالـــی ایجـــاد کـــرده اســـت؟
تغیی ــر ن ــرخ ارز و ع ــدم ثب ــات آن ،باع ــث بالتکلیف ــی
همگ ــی فع ــاالن کس ــب و کار ش ــده ،مض ــاف ب ــر آنک ــه
چنـــد نرخـــی شـــدن آن ،وضعیـــت موجـــود را بدتـــر
ک ــرده ب ــه نح ــوی ک ــه بس ــتر ران ــت و س ــوء اس ــتفاده را
فراه ــم ک ــرده و باع ــث احت ــکار کاال ،افزای ــش ب ــی روی ــه
قیم ــت ه ــا ،ع ــدم تناس ــب بی ــن قیم ــت تم ــام ش ــده
تولی ــد و قیم ــت ف ــروش محص ــوالت ،تاخی ــر در زم ــان
ه ــای تعه ــد داده ش ــده در زنجی ــره کس ــب و کار ش ــده
اس ــت.
متاســـفانه حتـــی شـــرکتهایی کـــه ســـالها هزینـــه
کردهانـــد تـــا بتواننـــد زیرســـاختهای صـــادرات کاال
را بـــرای خودشـــان فراهـــم کننـــد ،آنهـــم صـــادرات
کااله ــای غیرنفت ــی ک ــه ارزش اف ــزوده تولی ــد در ای ــران
را نیــز بــه همــراه خــود دارد ،در حــال حاضــر بــه واســطه
ع ــدم کارای ــی سیس ــتم بانک ــی ،ب ــا معض ــات زی ــادی
روب ــرو هس ــتند ،ب ــه نح ــوی ک ــه ب ــرای دریاف ــت وج ــوه
حاص ــل از ص ــادرات ب ــا موان ــع زی ــادی روب ــرو هس ــتند.

نامعادله «خرید به قیمت چند برابر
و فروش به قیمت قرارداد»

محمدرضا معین تقوی؛
مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس

اصلیتریـــن چالشهـــای قـــراردادی کـــه بـــا آن مواجـــه هســـتید ،چیســـت؟ آیـــا شـــرکتهای کارفرمـــا در
قرارداده ــای ج ــاری خ ــود ،ق ــرارداد تی ــپ را اعم ــال کردهان ــد؟ مت ــن ای ــن قرارداده ــا چ ــه نقصانهای ــی دارد؟
یک ــی از مهمتری ــن چالشه ــای پی ــش روی صنع ــت ب ــرق ع ــدم ت ــوازن بودج ــه و طرحه ــای در دس ــت اق ــدام و
م ــورد نی ــاز اس ــت .ای ــن ع ــدم ت ــوازن ع ــاوه ب ــر برنام ــه زمانبن ــدی پ ــروژه ه ــا ،اص ــل و اس ــاس آنه ــا را در حال ــت ابه ــام
ق ــرار داده اس ــت .چال ــش مه ــم دیگ ــر ع ــدم ثب ــات ن ــرخ ارز ،فل ــزات ،دس ــتمزدها و س ــایر م ــوارد و ع ــدم ت ــوازن آنه ــا
ب ــا دس ــتورالعملهای تعدی ــل و ش ــاخصهای س ــازمان مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی اس ــت ،بهنح ــوی ک ــه پیمان ــکاران ت ــوان اج ــرای
تعه ــدات (ب ــا قیمته ــای ق ــراردادی و اس ــتفاده از تعدیله ــا و ش ــاخصهای مص ــوب) را از دس ــت دادهان ــد و متاس ــفانه برخ ــی
از کارفرمای ــان دولت ــی ب ــدون توج ــه ب ــه واقعی ــات ج ــاری و علیرغ ــم دس ــتورات مقام ــات ماف ــوق نس ــبت ب ــه فس ــخ قرارداده ــا و ضب ــط
تضامیــن اقــدام مــی کننــد .ایــن رویکــرد منجــر بــه تضعیــف بدنــه اجرایــی وزارت نیــرو (پیمانــکاران) شــده و تــوان و پتانســیل ایجــاد
ش ــده در کش ــور را س ــرکوب میکن ــد.
اصلــی تریــن چالــش قــراردادی افزایــش شــدید نــرخ ارز و فلــزات و ســایر مــراودات کــه بــه هیــچ وجــه در قالــب قراردادهــای یــک طرفــه
وزارت نیــرو بــا پیمانــکاران و حتــی اســتفاده از دســتورالعملهای تعدیــل و شــاخصهای ســازمان مدیریــت برنامــه (کــه بــا واقعیــات
اقتص ــادی منطب ــق نیس ــتند) قاب ــل جب ــران نیس ــتند و ل ــذا قرارداده ــا در حال ــت ابه ــام ،رک ــود و بالتکلیف ــی ق ــرار دارن ــد ،ضم ــن اینک ــه
هزین ــه ج ــاری پ ــروژه ب ــدون اینک ــه درآم ــدی ب ــرای پیمان ــکار ایج ــاد کن ــد ،ب ــه پیمان ــکاران تحمی ــل و موج ــب زی ــان ه ــای هنگف ــت
میشـــود.
تهــای قبلــی و بــه صــورت یکطرفــه
متاســفانه قــرارداد تیــپ در بخــش انتقــال تدویــن نشــده اســت و اکثــر قراردادهــا بــا همــان فرم 
اســت.
در شرکت خود برای تامین مواد اولیه با چه مشکالتی مواجه شدهاید؟ لطفا در این خصوص توضیح دهید.
ً
یقین ــا تغیی ــرات ش ــدید قیمته ــا مش ــکالت زی ــادی را ب ــرای تامی ــن کااله ــا و اق ــام م ــورد نی ــاز پروژهه ــا ایج ــاد ک ــرده و متاس ــفانه
تهــای واقعــی روز تــا چندیــن برابــر قیمتهــای قــراردادی افزایــش یافتــه اســت .لــذا ســوال ذیــل مطــرح اســت کــه چــه راهــکاری
قیم 
ب ــرای ح ــل ای ــن نامعادل ــه «خری ــد ب ــه قیم ــت چن ــد براب ــر و ف ــروش ب ــه قیم ــت ق ــرارداد» وج ــود دارد؟
نوسانات قیمتها به ویژه تغییر نرخ ارز ،چه مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد کرده است؟
متاس ــفانه وابس ــتگی صنع ــت ب ــرق ب ــه قیم ــت ارز ب ــه مرات ــب بی ــش از آن اس ــت ک ــه در قرارداده ــا مث ــا ب ــا 30درص ــد ذک ــر میش ــود؛
حتــی ســازندگان بســیار معتبــر و شــناخته شــده داخلــی هــم بــه دلیــل افزایــش قیمــت ارز ،قیمتهــای خــود را تــا چنــد برابــر افزایــش
دادهان ــد.
بدیهــی اســت ایــن موضــوع بــر رونــد کار پــروژه و شــرکت اثــر مخــرب دارد .بالتکلیفــی قراردادهــا علیرغــم وجــود هزینههــای جــاری و
هزینهه ــای تمدی ــد تضامی ــن و روش ــن نب ــودن چش ــم ان ــداز قرارداده ــا از مش ــکالت عم ــده ش ــرکتها اس ــت.
از دیــدگاه شــما بــا وجــود نوســانات جهـشوار نــرخ ارز و همچنیــن کمبــود شــدید نقدینگــی ،راهکارهــای خــروج از چالشهــای
قراردادهــای جاری چیســت؟
آنچ ــه مس ــلم اس ــت بودج ــه کاف ــی ب ــرای اج ــرای پروژهه ــای تعری ــف ش ــده و در دس ــت اج ــرا ب ــا قیمته ــای واقع ــی وج ــود ن ــدارد و
ً
ش ــاید تنه ــا راه ــکار ای ــن باش ــد ک ــه صنع ــت ب ــرق ب ــر مبن ــای واقعی ــت قیمته ــا ،بودج ــه را در اختی ــار صرف ــا پروژههای ــی ق ــرار ده ــد
ً
ک ــه در مس ــیر اج ــرا هس ــتند (اع ــم از پروژهه ــای تعری ــف ش ــده و ی ــا در دس ــت اج ــرا) ک ــه بودج ــه آن کام ــا محق ــق ش ــده اس ــت و س ــایر
پروژهه ــای در دس ــت اج ــرا را ب ــه س ــمت خاتم ــه پیم ــان س ــوقده ــد.
در این شرایط بحرانی انتظار شما از سندیکای صنعت برق ایران چیست؟
ً
دو خواس ــته مه ــم از س ــندیکا آن اس ــت ک ــه اوال ه ــر چ ــه بیش ــتر نس ــبت ب ــه بی ــان و ارائ ــه مس ــتندات واقعی ــات ب ــازار ب ــه مقام ــات در
ً
ارگانهــای مختلــف اقــدام و مســیر اجــرای پروژههــا را صرفــا در قالــب بودجــه محقــق شــده ،پیــش ببــرد و ســایر پروژههــا را بــه ســمت
خاتم ــه پیم ــان س ــوق ده ــد ،در غی ــر ای ــن ص ــورت ش ــاهد ورشکس ــتگی بیش ــتر اعض ــا و وارد ش ــدن خس ــارات جبرانناپذی ــر ب ــه بدن ــه
اجرای ــی صنع ــت ب ــرق و پتانس ــیلهای ایج ــاد ش ــده خواهی ــم ب ــود.
ً
ثانیــا بــا تدویــن و بــه تصویــب رســانیدن و مهمتــر از آن بــه روز رســانی فهرســت بهــای کلیــه بخشهــا (توزیــع ،انتقــال اعــم از پیمانــکاری
و مشــاوره) اقــدام و محــدوده ارائــه پیشــنهادات قابــل قبــول قیمــت را نســبت بــه فهرســت بهــا تعییــن کنــد تــا از رقابتهــای شــکننده
ً
شــرکتهای عضــو (کــه قطعــا باعــث تضعیــف اعضــا میشــود) بــا یکدیگــر جلوگیــری شــود.
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اصالحقیمت،
ستاره خاموش صنعت برق ایران
تابســـتان امســـال نیـــز گذشـــت و خوشـــبختانه بـــا
فرونشســـتن اضافـــه بـــار ایجـــاد شـــده در شـــبکه
خاموشـــیهای اجبـــاری نیـــز بـــه پایـــان رســـیدند،
ام ــا بهت ــر اس ــت ک ــه پی ــش از رس ــیدن ب ــه تابس ــتان
س ــال  1398ب ــرای ح ــل مش ــکل خاموش ــی چ ــارهای
اساس ــی اندیش ــید ،وگرن ــه در آغ ــاز تابس ــتان آین ــده
بازه ــم قس ــمتی دیگ ــر از س ــریال تک ــراری و بیم ــزه
ت ــاش مس ــئوالن ب ــرای خاموش ــی کمت ــر و برگ ــزاری
میزگردهـــای ریشـــهیابی علـــت خاموشـــیها بـــا
هــدف انداختــن مــدال تقصیــرات بــه گــردن دیگــران
خواهیـــم بـــود .خواهـــش و التمـــاس از شـــهروندان
بـــرای مصـــرف کمتـــر ،شـــمردن کارهایـــی کـــه
مس ــئوالن پیش ــین بای ــد انج ــا م میدادن ــد و ندادن ــد
و ارائـــه راهکارهایـــی کـــه هیچـــگاه اجـــرا نشـــده و
نخواه ــد ش ــد نی ــز ترجیعبن ــد همیش ــگی مس ــایل و
مشـــکالتی از ایـــن دســـت اســـت.
امـــا هیـــچ کـــس بـــه ایـــن نمیاندیشـــد کـــه همـــه
مس ــئوالن کنون ــی روزی مس ــئوالن پیش ــین خواهن ــد
شـــد و همـــه راهکارهـــای خـــوب هنگامـــی بـــه
درد میخورنـــد کـــه بـــه اجـــرا درآینـــد .اینکـــه چـــرا
ش ــهروندان بای ــد همیش ــه ب ــه ش ــکلی از خاموش ـیها
ناراضـــی باشـــند کـــه گویـــی حقـــی از آنـــان ضایـــع
شـــده ،مســـاله ای کلیـــدی اســـت .مـــردم همـــواره
هن ــگام ش ــنیدن خواه ــش مس ــئوالن در رس ــانهها از
آنه ــا ب ــرای صرفهجوی ــی ب ــا غرولن ــد زی ــر ل ــب درج ــه
کولـــرگازی خـــود را بیشـــتر کـــرده و همـــه چیـــز را بـــه
مس ــایل سیاس ــی کش ــور پیون ــد میزنن ــد .انتقادات ــی
از ای ــن دس ــت ک ــه اص ــا چ ــرا بای ــد ب ــرق قط ــع ش ــود؟
پ ــس دول ــت پ ــول نف ــت را چ ــه کار میکن ــد؟ چ ــرا
نیـــروگاه نمیســـازد؟ پـــس اینهمـــه تبلیغـــات در
م ــورد افزای ــش تولی ــد ب ــرق پ ــس از انق ــاب ب ــه چ ــه
معن ــی ب ــود؟ هنگام ــی اع ــام میش ــود ،ب ــه ان ــدازهای
تولیــد بــرق داریــم کــه آن را صــادر هــم میکنیــم پــس
خاموش ــی چ ــرا؟ اص ــا وقت ــی خودم ــان ب ــرق نداری ــم
چ ــرا آن را ص ــادر میکنن ــد؟ و  ...در ط ــول تابس ــتان
امس ــال باره ــا مط ــرح ش ــد.
سالهاســـت کـــه تولیدکننـــدگان بـــرق و
س ــرمایهگذاران ای ــن صنع ــت در بخ ــش خصوص ــی
فری ــاد زده و ب ــرای خاموش ــی و زیانه ــای وارد ش ــده
در پـــی آن هشـــدار میدهنـــدّ ،امـــا گویـــی هیـــچ

گوشــی بــرای شــنیدن در ایــن پهنــه از گیتــی آفریــده
نشــده اســت و جملگــی اســتاد ســخن پــای بــر ایــن
جهـــان نهادهانـــد!
محمدعلـــی وحدتـــی ،عضـــو ســـندیكای
تولیدكننـــدگان بـــرق ،بـــا اشـــاره بـــه رونـــد ســـریع
رشـــد در بخـــش مصـــرف ،كمبـــود منابـــع مالـــی را
عاملـــی بـــرای بهتأخیرافتـــادن اجـــرای برنامههـــا
معرفـــی میكنـــد و وضعیـــت بخـــش خصوصـــی
را بـــه دلیـــل محدودیتهایـــی كـــه وزارت نیـــرو در
پرداخـــت مطالبـــات ایـــن بخـــش دارد ،چنـــدان
مطلـــوب ارزیابـــی نمیکنـــد؛ بههمیندلیـــل
برنامهه ــای بخ ــش تولی ــد ب ــرق بهموق ــع و بهخوب ــی
اج ــرا نش ــدهاند؛ بنابرای ــن ب ــرای عب ــور از ش ــرایط اوج
مصـــرف تابســـتان ،اجـــرای برنام ههـــای كاهـــش
مصـــرف ضـــروری اســـت.
غیاثالدی ــن دبی ــر س ــندیكای تولیدكنن ــدگان ب ــرق
نیـــز تأ كیـــد میكنـــد :پولـــی كـــه بـــرای تولیـــد بـــرق
اضافـــه مصـــرف میشـــود ،از جیـــب مـــردم تأمیـــن
یش ــود؛ بنابرای ــن اگ ــر م ــردم در مص ــرف ،بهو ی ــژه در
م 
س ــاعات پی ــك ،هم ــكاری كنن ــد ،قطع ــا میتوانی ــم
خاموش ــی نداش ــته باش ــیم ی ــا حداق ــل خاموش ــی را
داشــته باشــیم؛ ولــی اگــر قــرار باشــد كــه بــاز مصــارف
مـــا نابجـــا ،بیموقـــع و بـــدون مالحظـــه باشـــد،
یقین ــا ب ــا ای ــن ش ــرایط تولی ــدی ك ــه داری ــم ،امس ــال
خاموش ــی خواهی ــم داش ــت.
بـــه گفتـــه غیاثالدیـــن بـــه دلیـــل كمبـــود در
تولی ــد ب ــرق ،نیروگاهه ــای فرس ــودهای ك ــه راندم ــان
مناس ــبی ندارن ــد .نی ــز بای ــد وارد م ــدار تولی ــد ش ــوند.
ای ــن نیروگاهه ــا نی ــاز ب ــه تعمی ــرات اساس ــی دارن ــد
و بایـــد اورهـــال شـــوند .بخشـــی از ایـــن نیروگاههـــا
اورهـــال شـــدهاند؛ امـــا بخـــش دیگـــری از آنهـــا بـــه
دلیـــل بیپولـــی و مشـــكالت اقتصـــادی ،حداقـــل
تعمیـــرات را داشـــتهاند و بـــرای مانـــدن برخـــی
واحدهـــای نیروگاهـــی در مـــدار تولیـــد بهویـــژه در
زمـــان اوج مصـــرف ،بایـــد بـــه خـــدا تـــوكل كـــرد.
وحـــ ــدتی نی ــز درب ــاره چگونگ ــی ص ــرف پ ــول م ــردم
بـــرای تولیـــد بـــرق ،میگویـــد :ورود نیروگاههایـــی
بـــا راندمـــان پاییـــن بـــه چرخـــه تولیـــد ،باعـــث
آسیبرســـیدن بـــه اقتصـــاد ملـــی میشـــود.
وقت ــی م ــا مجب ــور ش ــویم از نی ــروگاه ب ــا راندم ــان ك ــم

اس ــتفاده كنی ــم ،مجبوری ــم ب ــرای تولی ــد ی ــك می ــزان
مش ــخص ب ــرق س ــوخت بیش ــتری مص ــرف كنی ــم.
طبیعــی اســت كــه از منابــع عمومــی ایــن كار انجــام
میشـــود .اگرچـــه درحالحاضـــر جهتگیـــری
وزارت نیـــرو ایـــن اســـت كـــه نیروگاههـــای جدیـــد،
نیروگاههای ــی ب ــا راندم ــان ب ــاال باش ــد و نیروگاههای ــی
بـــا راندمـــان پاییـــن را وارد مـــدار نمیكنـــد؛ امـــا
گاهـــی بـــرای پوشـــش نیازهـــای اوج مصـــرف بـــه
نیروگاههایـــی بـــا راندمـــان كـــم متوســـل میشـــویم.
او ادامـــه میدهـــد :در تمـــام ســـاعات روزهـــای
تابس ــتان ،مص ــرف ب ــرق ب ــاال نیس ــت 20 .س ــاعت
از روز ش ــرایط ع ــادی اس ــت و ممك ــن اس ــت ب ــرای
تأمی ــن نیازه ــا مش ــكلی نباش ــد؛ ام ــا چه ــار س ــاعت
از طـــول شـــبانهروز زمـــان اوج مصـــرف اســـت .در
ای ــن مقط ــع ،ناگزی ــر میش ــویم نیروگاهه ــای فرس ــوده
را وارد م ــدار تولی ــد كنی ــم ك ــه ای ــن مس ــئله ب ــه نف ــع
اقتص ــاد مل ــی نیس ــت؛ بنابرای ــن ب ــه ه ــر می ــزان ك ــه
تتر و عاقالنهتـــر مصـــرف
همـــه مـــا بهتـــر ،درســـ 
كنی ــم ،از نظ ــر اقتص ــاد مل ــی ب ــه نف ــع هم ــه اس ــت.
«حمیدرض ــا عظیم ــی» مع ــاون برنامهری ــزی ش ــركت
م ــادر تخصص ــی تولی ــد نی ــروی ب ــرق حرارت ــی نی ــز ب ــر
ای ــن ب ــاور اس ــت ك ــه وج ــود خاموش ــی در تابس ــتان
امســال قطعــی اســت .كمبــود بارندگــی ،تولیــد بــرق
نیروگاهه ــای برقاب ــی را س ــه ت ــا چه ــار ه ــزار م ــگاوات
كاه ــش داده و وضعی ــت تأمی ــن ب ــرق در زم ــان اوج
مصـــرف را بـــا مشـــكل روبـــهرو كـــرده اســـت کـــه از
نظ ــر فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق گ ــذر
از ای ــن مش ــکل ج ــز ب ــا هم ــكاری و همراه ــی تمام ــی
مصرفكننـــدگان بـــدون خاموشـــی امكانپذیـــر
نیســـت .اقتصـــاد نامناســـب بـــرق ســـبب شـــده
ســـرمایهگذار یها در ایـــن صنعـــت بـــا مشـــكل
مواجـــه شـــود و در نهایـــت ،بـــه دلیـــل تعویـــق در
اجـــرای برنامههـــا و عـــدم تكمیـــل نیروگاههـــای
جدی ــد ،ب ــا پیشـ ـیگرفتن مص ــرف ب ــرق از تولی ــد در
زم ــان اوج مص ــرف ،ب ــه س ــالهای ده ــه  60از نظ ــر
وقـــوع خاموشـــیهای برنامهریزیشـــده ،بازگردیـــم.
م ــا ت ــا اف ــق  1405برنامهری ــزی كردهای ــم ،ام ــا وقت ــی
قیم ــت ب ــرق پایی ــن باش ــد و مناب ــع مال ــی خ ــوب در
دســـترس نباشـــد ،ایـــن شـــرایط پیـــش میآیـــد.
ام ــا ب ــا اینک ــه عظیم ــی از برنامهری ــزی در صنع ــت
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نگاه ویژه

خاموشی ها

42
نگاه ویژه

بـــرق ســـخن میگویـــد بـــه نظـــر میرســـد کـــه ایـــن
برنامههـــا دســـتکم همهســـونگرانه نباشـــد چراکـــه
در گـــذر ایـــن ســـالها و بـــا اوج گرفتـــن مشـــکالت
چش ـمهای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق بیش ــتر ب ــه آس ــمان
و بخ ــت و اقب ــال دوخت ــه ش ــده ت ــا ش ــاید ب ــا بهب ــود
وضعیـــت بارشهـــای هـــر ســـال ،نیروگاههـــای
برقابـــی بیشـــتری در مـــدار تولیـــد باقـــی بماننـــد و
از پیـــك تابســـتان بـــه ســـامت و بـــدون خاموشـــی
عبــور كنیــم .ایــن در حالــی اســت كــه پــس از پایــان
جن ــگ و آغ ــاز دوره س ــازندگی ،هیـ ـچگاه صنع ــت
ب ــرق دچ ــار خاموش ــی برنامهریزیش ــده ،نش ــده ب ــود.
ضم ــن آنك ــه صنع ــت ب ــرق از آن دس ــته صنایع ــی
اســـت كـــه همـــواره بـــرای  50ســـال آینـــده خـــود
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برنامهریـــزی میكنـــد ،درحالیكـــه ایـــن روزهـــا بـــه
نظ ــر میرس ــد ك ــه در صنع ــت ب ــرق ،دیگ ــر آن ن ــگاه
بلندم ــدت وج ــود ن ــدارد.
در ایـــن گـــزارش بـــر آن هســـتیم تـــا بـــه ریشـــهها و
اس ــباب ای ــن خاموشــیها ،پیامده ــای زیانب ــار آن،
راهکارهــای رفــع ایــن مشــکل و اصالحــات ضــروری
در زمینـــه تولیـــد و توزیـــع بـــرق پرداختـــه و نشـــان
دهی ــم ک ــه هم ــه در ای ــن آس ــیب ب ــزرگ نق ــش خ ــود
را ب ــازی ک ــرده و ب ــه همی ــن دلی ــل بای ــد مس ــئولیت
آن را نی ــز ب ــه ان ــدازه س ــهم خ ــود بپذیری ــم .در فرص ــت
کوت ــاه ت ــاش خواه ــد ش ــد ت ــا آنچ ــه دیگ ــران از گفت ــن
و بپذیرفتـــن آن شـــانه خالـــی میکننـــد روشـــن و
س ــاده و ب ــدون حواش ــی پیچی ــده ریاض ــی معم ــول

در صنع ــت ب ــرق بی ــان ش ــود .امی ــد اس ــت ک ــه ب ــا
گ ــذر از مالحظ ــات سیاس ــی ،اجتماع ــی و  ...ب ــرای
اصالح ــات س ــاختاری ک ــه بس ــیار س ــاده هس ــتند
و در سراس ــر ای ــن ک ــره خاک ــی نی ــز از بوت ــه آزمای ــش
س ــربلند بی ــرون آمدهان ــد اق ــدام ش ــده و تجرب ــه دیگ ــر
کش ــورهای جه ــان در زمین ــه ح ــل ای ــن مش ــکل الگ ــو
ق ــرار گی ــرد ت ــا خاموش ــی در کش ــورمان ب ــه یکب ــاره از
می ــان برداش ــته ش ــده و ب ــرای همیش ــه ب ــه خاطرهه ــا
بپیون ــدد.
پرس ــش نخس ــت درب ــاره ای ــن موض ــوع میتوان ــد ای ــن
باش ــد ک ــه چ ــرا خاموش ــی رخ میده ــد؟
اردکانیـــان ،وزیـــر نیـــرو در آغـــاز تابســـتان ،دربـــاره
اجتنابناپذی ــر ب ــودن خاموش ــی در س ــال ج ــاری،

ای ــن مس ــئله را ی ــک انتخ ــاب پی ــش روی مص ــرف
کننــدگان دانســت و گفــت :آنهــا مــی تواننــد بــا ادامــه
وض ــع موج ــود و اس ــتفاده خ ــارج از الگ ــوی مص ــرف
انتخ ــاب کنن ــد ک ــه در گرم ــای تابس ــتان ب ــه دلی ــل
کمب ــود ب ــرق و کاه ــش آب پش ــت س ــدها خاموش ــی
را تجرب ــه کنن ــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ظرفی ــت موج ــود ت ــوان تامی ــن
نیـــاز معقـــول یـــک جامعـــه  80میلیونـــی و بیشـــتر
را دارد و اینکـــه مـــردم میتواننـــد از هـــم اکنـــون بـــا
مصـــرف درســـت انـــرژی ایـــن عـــادت را نهادینـــه
کنن ــد ،گف ــت :ام ــا اگ ــر مص ــرف غیرمعق ــول باش ــد،
خاموشـــی یـــک سرنوشـــت گریزناپذیـــر اســـت.
البت ــه ای ــن ومباح ــث تنه ــا توس ــط اردکانی ــان مط ــرح

نش ــده و «حمی ــد چیتچی ــان» وزی ــر پیش ــین نی ــرو
نی ــز درس ــت در س ــال  95و آنه ــم درس ــت در موس ــم
تابس ــتان آن س ــال اظه ــارات ک ــم و بی ــش همانن ــد را
دارد.
وزیـــر نیـــرو گفـــت :بـــا توجـــه بـــه اینکـــه میـــزان
مص ــرف ب ــرق در فص ــول مختل ــف متف ــاوت اس ــت
و بیشـــترین مصـــرف در فصـــل تابســـتان صـــورت
میگی ــرد ،مهمتری ــن تدبی ــر گ ــذر از بح ــران خاموش ــی
در تابســتان و پیــک یــا قلــه مصــرف در ماههــای تیــر
و م ــرداد ،مدیری ــت مص ــرف اس ــت .زی ــرا در ح ــال
حاضـــر آمادگـــی تولیـــد  ۵۲هـــزار مـــگاوات بـــرق را
داری ــم ،ام ــا اگ ــر می ــزان ح ــرارت دم ــا افزای ــش یاب ــد،
احتم ــال ای ــن وج ــود دارد ک ــه می ــزان مص ــرف از ای ــن
عــدد فراتــر رود ،لــذا تقاضــای مــا از مــردم ایــن اســت
ک ــه ب ــا مدیری ــت مص ــرف م ــا را در ای ــن مه ــم ی ــاری
دهن ــد و برخ ــورد ب ــا پرمصرفه ــا نی ــز در دس ــتور کار
وجــود دارد ،کــه قوانینــی در ایــن حــوزه تدویــن شــده
و ایــن مشــترکان بــا افزایــش مصــرف هزینــه بیشــتری
را خواهن ــد پرداخ ــت.
اردکانیـــان ادامـــه داد :بـــا مصرفکننـــدگان بـــزرگ
ب ــرق همچ ــون صنای ــع تواف ــق ش ــده ت ــا در ص ــورت
کمبـــود در تامیـــن نیازهـــای بـــرق از آنهـــا کمـــک
بگیری ــم و ظرفیته ــای  ۳۰۰۰مگاوات ــی تولی ــد ب ــرق
اضطـــراری موسســـات بـــزرگ ماننـــد کارخانههـــا،
بیمارســـتانها ،هتلهـــا و مجتمعهـــای تجـــاری
نی ــز ب ــه کار گرفت ــه خواه ــد ش ــد ت ــا در زم ــان نی ــاز ای ــن
ظرفیتهـــا را بـــه مـــدار آورنـــد و وزارت نیـــرو نیـــز در
برابــر ایــن کار مبلــغ خوبــی را پرداخــت خواهــد کــرد،
همچنی ــن چن ــد واح ــد نیروگاه ــی جدی ــد س ــاخته
شـــده کـــه بـــرای افزایـــش ظرفیـــت ،پیـــش از آغـــاز
پی ــک وارد م ــدار خواه ــد ش ــد.
ام ــا در می ــان هم ــه ای ــن اظه ــارت ک ــه ک ــم و بی ــش
نی ــز تک ــراری هس ــتند وی ب ــه ی ــک ای ــده جال ــب نی ــز
اشـــاره میکنـــد کـــه موانـــع آن نیـــز جالـــب اســـت،
وی در مــورد عــدم تمایــل مــردم نســبت بــه اســتفاده
از پنلهـــای خورشـــیدی معتقـــد اســـت کـــه یکـــی
از دالی ــل ای ــن اس ــتقبال ناچی ــز ای ــن اس ــت ک ــه در
شـــرایط فعلـــی بـــرق بـــا قیمـــت بســـیار پاییـــن در
اختی ــار م ــردم ق ــرار میگی ــرد و همی ــن مس ــاله باع ــث
ش ــده ک ــه م ــردم اس ــتقبالی از سیس ــتمهای تولی ــد
ب ــرق خورش ــیدی نکنن ــد.
البتــه افــزون بــر قیمــت ناچیــز بــرق کــه مــادر بســیاری
از مشـــکالت دیگـــر نیـــز هســـت و در شـــمارههای
پیشــین همیــن نشــریه بارهــا در موضوعــات گوناگــون
بـــه آن اشـــاره شـــده ،موانـــع فنـــی و تکنولوژیکـــی و
هزینههـــای ایـــن طـــرح جالـــب و همچنیـــن نبـــود
دانـــش و آ گاهـــی عمومـــی در ایـــن زمینـــه را نیـــز
میت ــوان ب ــه گفتهه ــای وزی ــر پیش ــین اضاف ــه ک ــرد،
امـــا پاییـــن بـــودن قیمـــت مســـالهای اســـت کـــه رد
پـــای آن را در باقـــی بخشهـــای ایـــن گـــزارش نیـــز
دی ــده خواه ــد ش ــد.
در تابســـتان ســـال  93کارشناســـان بارهـــا دربـــاره
اصـــاح الگـــوی مصـــرف بـــرق و صرفـــه جویـــی

هشـــدار داده و اعـــام کردنـــد ،کـــه در صـــورت
صرفهجویـــی نکـــردن در مصـــرف بـــرق خاموشـــی
گریزناپذیــر خواهــد بــود .البتــه نکتــه جالــب ایــن بــود
ک ــه الگ ــوی مص ــرف جامع ــه چن ــدان اصالح ــی ب ــه
خــود ندیــد و در آن ســال بــا اوج گرفتــن مصــرف بــرق
تابس ــتانی و پــس از توافــق وزارتخانههــای صنعــت و
نی ــرو ای ــن مدیری ــت مص ــرف در بخ ــش صنای ــع ب ــود
ک ــه در دوره پی ــک مص ــرف ب ــا کاه ــش  800مگاوات ــی
ب ــه داد ش ــبکه توزی ــع ب ــرق رس ــید.
ام ــا ب ــا ای ــن هم ــه ،چ ــاره دقیق ــی ب ــرای ای ــن مش ــکل
اندیشــیده نشــد و در ســال  95نیــز همیــن وضعیــت
وج ــود داش ــت« ،حس ــین امی ــری خامکان ــی» رئی ــس
کمیت ــه ب ــرق مجل ــس در م ــورد احتم ــال قط ــع ب ــرق
در تابس ــتان ای ــن س ــال گف ــت :ب ــا وج ــود کمب ــودی
ک ــه در زمین ــه تامی ــن ب ــرق داری ــم می ــزان مص ــرف نی ــز
باالت ــر از س ــطح تولی ــد ب ــوده و رش ــدی  8درص ــدی را
تجرب ــه ک ــرده اس ــت.
نایـــب رییـــس کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای
اســامی بــه خشکســالی حاکــم بــر کشــور و محــدود
شـــدن امـــکان اســـتفاده از نیروگاههـــای برقآبـــی
نی ــز اش ــاره میکن ــد ک ــه ب ــه وخام ــت اوض ــاع دام ــن
میزنــد .امــا او در برشــمردن اقدماتــی کــه بــه عنــوان
چ ــار ه کار بای ــد انج ــام داد از س ــاخت نیروگاهه ــای
بـــزرگ در بلندمـــدت و احـــداث نیروگاههـــای
کوچکتـــر در کوتاهمـــدت یـــاد کـــرده و ســـپس بـــا
تکلی ــف ک ــردن صرفهجوی ــی ب ــه مش ــترکان تج ــاری
و صنعتـــی از مشـــتریان خانگـــی نیـــز درخواســـت
همراهـــی میکنـــد.
امیـــری خامکانـــی دربـــاره راهکارهـــای خـــروج
صنع ــت ب ــرق از بح ــران میگوی ــد :راه ــکار اصل ــی
ایـــن اســـت کـــه دولـــت بـــه هشـــدارها بهـــا داده و
مجل ــس ه ــم ب ــه دول ــت اج ــازه ده ــد ت ــا از صن ــدوق
توس ــعه مل ــی و ی ــا از م ــازاد درآمده ــای ارزی ح ــدود
 5میلیــارد دالر بــرای کمــک بــه صنعــت بــرق هزینــه
کن ــد.
اگــر اظهــارات رئیــس کمیتــه بــرق مجلــس بــه عنــوان
رویک ــرد مجل ــس در نظ ــر بگیری ــم ،قاب ــل درک اس ــت
کــه مجلــس چــاره کار را در افزایــش گنجایــش تولیــد
بــرق میبینــد کــه از دیــد بیشــتر شــهروندان نیــز تنهــا
راه نجـــات از خاموشـــی بـــه شـــمار مـــیرود .البتـــه
وی ب ــه مش ــکالت بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق
نیـــز اشـــاره میکنـــد ،امـــا بیشـــتر از ایـــن بابـــت کـــه
نپرداخت ــن مطالب ــات ای ــن بخ ــش میتوان ــد منج ــر
بـــه تعطیلـــی نیروگاههـــا شـــود و در نتیجـــه بازهـــم
ب ــه افزای ــش تولی ــد توج ــه دارد ن ــه س ــایر مش ــکالت
اساس ــی ای ــن بخ ــش.
اظه ــارات وزرا و تولی ــد کنن ــدگان گوی ــای آن اس ــت
کـــه آنچـــه موجـــب خاموشـــی میشـــود کمبـــود
گنجای ــش نیروگاهه ــا و بخ ــش تولی ــد ب ــرق نیس ــت،
بلکـــه ایـــن شـــیوه مصـــرف اســـت کـــه موجـــب
خاموش ــی میش ــود .ام ــا بس ــیاری از ش ــهروندان زی ــر
ب ــار ای ــن گفتهه ــا نرفت ــه و ب ــا خ ــود فک ــر میکنن ــد ک ــه
دول ــت ناتوان ــی خ ــود را ب ــه گ ــردن آنه ــا میان ــدازد!
115

مرداد و شهریور 97

43
نگاه ویژه

خاموشی ها

یـــا اینکـــه اصـــا ایـــن وظیفـــه صنایـــع اســـت کـــه
صرف ــه جوی ــی کنن ــد ت ــا ب ــرق خانگ ــی قط ــع نش ــود!
و البتـــه مســـئوالن نیـــز بـــه ایـــن تفکـــر تـــن در داده و
صرفهجوی ــی را ب ــر ای ــن بخشه ــا متمرک ــز میکنن ــد.
ک ــه نمون ــه واض ــح آن در گفتهه ــای « آرش ک ــردی»
مدیرعامـــل توانیـــر دیـــده میشـــود:
وی اش ــاره میکن ــد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش رش ــد
مصـــرف و احتمـــال خاموشـــی در فصـــل تابســـتان
از بســـتههای حمایتـــی و تشـــویقی بـــرای صنایـــع
تدویــن شــده و رشــد  ۵۰درصــدی ضریــب تشــویقی
توانی ــر ب ــرای صنای ــع میت ــوان موج ــب صرفهجوی ــی
مص ــرف ب ــرق ت ــا  ۶۰۰م ــگاوات ش ــد و کش ــاورزان نی ــز
میتوانن ــد در چه ــار س ــاعت از روز از ب ــرق اس ــتفاده
نکننـــد و در دیگـــر ســـاعات روز ،بـــرق بـــه صـــورت
رای ــگان در اختی ــار آنه ــا ق ــرار خواه ــد گرف ــت.
کـــردی بـــا اشـــاره روشـــنتر میگویـــد:در صـــورت
کمب ــود ب ــرق ش ــویم  ۲۴س ــاعت قب ــل ب ــا ای ــن صنای ــع
هماهنـــگ میکنیـــم کـــه میـــزان مصـــرف خـــود را

اقتصاد نامناسب برق سبب شده
سرمایهگذاریها در این صنعت با
مشكل مواجه شود و در نهایت،
به دلیل تعویق در اجرای برنامهها
و عدم تكمیل نیروگاههای جدید،
با پیشیگرفتن مصرف برق از تولید
در زمان اوج مصرف ،به سالهای
دهه  60از نظر وقوع خاموشیهای
برنامهریزیشده،بازگردیم
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کاه ــش دهن ــد و برهمی ــن اس ــاس مش ــوق های ــی را
بـــرای آنهـــا در نظـــر گرفتهایـــم.
اکن ــون بای ــد دی ــد ک ــه مش ــکل واقع ــا در پایی ــن ب ــودن
گنجای ــش تولی ــد ب ــرق اس ــت ی ــا ش ــیوه مص ــرف آن و
اینک ــه آی ــا صنع ــت بای ــد در مص ــرف صرفهجوی ــی
کن ــد ی ــا بخ ــش خانگ ــی؟
کمت ــر ب ــودن گنجای ــش تولی ــد ب ــرق نس ــبت می ــزان
نیـــاز مشـــترکان در یـــک کشـــور و خاموشـــی کـــه
پیام ــد آن ب ــه ش ــمار میآی ــد در هم ــه ج ــای جه ــان
بـــه عنـــوان بحـــران شـــناخته میشـــود .بررســـی
می ــزان مص ــرف ب ــرق کش ــور در چن ــد ده ــه گذش ــته
نش ــان میده ــد ک ــه ن ــه تنه ــا می ــزان مص ــرف ب ــرق،
بلك ــه حت ــی س ــرانه آن نی ــز رون ــد صع ــودی داش ــته و
مس ــئوالن وزارت نی ــرو نی ــز هم ــواره خ ــود را مل ــزم ب ــه
تأمیـــن بـــرق مشـــترکان دانســـتهاند .بـــا وجـــود ایـــن
در بســـیاری از ســـالها میـــزان بیشـــینه تقاضـــای
مشـــترکان از بیشـــینه تـــوان تولیـــدی شـــبكه کل
کش ــور پیش ــی گرفت ــه و کش ــور ب ــا خاموش ـیهای پ ــی
در پـــی در روزهـــای تابســـتان روبـــرو شـــده اســـت.
نکت ــه قاب ــل اش ــاره در اینج ــا آن اس ــت ک ــه در حال ــی
اس ــت ک ــه میانگی ــن رش ــد مص ــرف ب ــرق در جه ــان،
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تنهـــا  3درصـــد اســـت ،میانگیـــن رشـــد ســـاالنه
مصــرف در کشــور بــه جــز ســال هدفمنــدی یارانههــا
هم ــواره می ــان  5و  6درص ــد ب ــوده و از رش ــد ظرفی ــت
نیروگاهـــی کشـــور بیشـــتر اســـت ،لیکـــن اگـــر قـــدر
مطلــق رشــد صنایــع در کشــورمان را در نظــر بگیریــم،
روشــن میشــود کــه رشــد مصــرف بــرق بســیار بیشــتر
از انــدازهای اســت کــه ایــن واحدهــای صنعتــی تــازه
نی ــاز دارن ــد و تقاض ــای بخ ــش خانگ ــی ب ــه دالی ــل
متع ــدد ،ب ــا آهن ــگ فزاین ــد ه و بی ــش از میزان ــی ک ــه
بای ــد ،در ح ــال رش ــد اس ــت.
آنچــه کــه بــرای تولیدکننــدگان بــرق اهمیــت دارد دو
چیــز اســت:
الـــف) بیشـــتر بـــودن قـــدرت عملـــی نیروگاههـــا از
تـــوان مصرفـــی در زمـــان اوج مصـــرف بـــرای تولیـــد
بـــرق مطمئـــن
در ایـــن مـــورد متاســـفانه از اواخـــر دهـــه ،1380
افـــت ســـرمایهگذاری در بخـــش تولیـــد بـــرق آغـــاز
ش ــده و ت ــا ده ــه  1390ادام ــه پی ــدا ک ــرده اس ــت ک ــه
بـــه نظـــر میرســـد اجـــرا نشـــدن فازهـــای بعـــدی
هدفمنـــد کـــردن یارانههـــا ،اعمـــال تحریمهـــای
بینالمللـــی ،پاییـــن بـــودن قیمـــت فـــروش بـــرق
نســـبت بـــه قیمـــت تمامشـــده آن ،پرداخـــت
نشـــدن مابهالتفـــاوت قیمـــت تكلیفـــی و تمـــام
ش ــده توس ــط دول ــت و همچنی ــن خصوصیس ــازی
غیراصولـــی و غیرمنطقـــی نیروگاههـــا بـــدون
ایجـــاد زیرســـاختهای الزم ،از عوامـــل کاهـــش
س ــرمایهگذاری در بخ ــش تولی ــد ب ــرق هس ــتند و ب ــر
ً
همیـــن اســـاس تقریبـــا در همـــه ســـالهای 1386
تـــا  1396میـــزان تقاضـــای مصرفـــی در روزهـــای
بحران ــی س ــال بی ــش از حداکث ــر ت ــوان تولی ــد ش ــبكه
ب ــوده اس ــت و در نتیج ــه در ای ــن س ــالها در هم ــه
بخشهـــا خاموشـــی رخ داده اســـت.
هنگامـــی کـــه تمـــام ظرفیـــت نیروگاهـــی کشـــور بـــا
بیشـــینه تـــوان بـــرای تولیـــد بـــرق مـــورد نیـــاز کشـــور
بـــه کار گرفتـــه شـــود ،امنیـــت تولیـــد بـــرق کاهـــش
مییاب ــد زی ــرا ممک ــن اس ــت نیروگاهه ــا زی ــر فش ــار از
کار افت ــاده و ب ــرق ب ــه ط ــور کام ــل قط ــع ش ــود و دیگ ــر
اینکـــه نیروگاههـــا و تأسیســـات بـــرق بـــه صـــورت
عموم ــی زودت ــر فرس ــوده ش ــده و از عم ــر مفی ــد آنه ــا
کاســـته میشـــود.
ب) یكنواختـــی هرچـــه بیشـــتر تقاضـــای تـــوان از
ســـمت مصـــرف کننـــده در طـــول ســـال
ایـــن یکنواختـــی کمـــک مـــی کنـــد تـــا هزینـــه
تولیـــد بـــرق کاهـــش یافتـــه و فـــروش آن نیـــز صرفـــه
اقتصــادی داشــته باشــد ،بــه ایــن ترتیــب یكنواختــی
باش ــاخصی ب ــه ن ــام ضری ــب ب ــار تعیی ــن میش ــود.
هرچــه ضریــب بــار بیشــتر باشــد ،ظرفیــت نیروگاهــی
نص ــب ش ــده در ط ــول س ــال ،بیش ــتر م ــورد اس ــتفاده
ق ــرار میگی ــرد ب ــدون آنك ــه در س ــاعاتی خ ــاص ب ــه
آنهـــا فشـــار بیشـــینه وارد شـــود .در نتیجـــه هزینـــه
تولی ــد ب ــرق نی ــز کاه ــش مییاب ــد .ام ــا بالعك ــس اگ ــر
ضری ــب ب ــار ک ــم باش ــد ب ــه عل ــت اینك ــه برخ ــی از
نیروگاهه ــای کش ــور تنه ــا در س ــاعات اوج ب ــار فص ــل

گرمــا قــرار گرفتهانــد کــه زمانــی میــان  2تــا  4ســاعت
را در بــر میگیــرد و در نتیجــه بــرای بازگشــت ســرمایه
اولی ــه نی ــروگاه ک ــه بخ ــش قاب ــل توجه ــی از قیم ــت
بـــرق را تشـــكیل میدهـــد چـــارهای جـــز افزایـــش
قیم ــت تولی ــد ب ــرق نخواه ــد مان ــد.
در م ــورد ضری ــب ب ــار در ای ــران بای ــد گف ــت ک ــه ای ــن
ضری ــب در س ــالهای  1386ت ــا  1396ب ــا ی ــک رون ــد
غیریكنواخ ــت رو یهمرفت ــه کاه ــش یافت ــه اس ــت و
در حــال حاضــر بســیار کمتــر از مقــدار ایــن ضریــب
در کشــورهای پیشــرفته اســت و ایــن واقعیــت نشــان
میده ــد ک ــه ناهمگون ــی مص ــرف در ط ــول س ــال در
ایـــران بســـیار باالســـت ،اختـــاف پرمصرفتریـــن
روزه ــای س ــال ب ــا روزه ــای ک ــم مص ــرف ب ــه بی ــش
از 20هـــزار مـــگاوات میرســـد کـــه بســـیار عظیـــم
اســـت چراکـــه ایـــن ظرفیـــت عظیـــم نیروگاهـــی در
دیگــر روزهــای ســال مــورد اســتفاده نبــوده و بــه هــدر
مـــیرود و ایـــن میـــزان برابـــر  36درصـــد گنجایـــش
نیروگاه ــی کش ــور اس ــت!
در اینج ــا بیدرن ــگ پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش پی ــدا
میشــود کــه چــرا بــا وجــود صــادرات بــرق کــه عمومــا
ب ــه معن ــا ازدی ــاد ی ــک کاالس ــت ،کش ــور ب ــا خاموش ــی
ً
مواجـــه اســـت؟ نخســـت اینکـــه اساســـا میـــزان
ص ــادرات ب ــرق کش ــور ب ــر خ ــاف آنچ ــه نش ــان داده
میش ــود بس ــیار ک ــم و رقم ــی نزدی ــک ب ــه  2درص ــد
اســت و ایــن هــم از آن دســت تبلیغاتــی بــی مــوردی
اســت کــه درســت ســر بزنــگاه گریبــان دولتمــردان
را میگی ــرد .و دوم اینک ــه ای ــن ص ــادرات در ماهه ــای
ســـرد انجـــام میشـــود ،درســـت هنگامـــی کـــه
نیروگاههـــای ســـاخته شـــده بـــرای تامیـــن بـــرق در
س ــاعات اوج مص ــرف تابس ــتان س ــاخته ش ــدهاند،
ب ــدون اس ــتفاده ب ــوده و کارای ــی وی ــژهای ندارن ــد ک ــه
ب ــا توج ــه ب ــه م ــازاد تولی ــد  36درص ــدی ت ــوان تولی ــد
ب ــرق در کش ــور ،ای ــن می ــزان ص ــادرات بس ــیار ناچی ــز
اس ــت .پ ــس میت ــوان نتیج ــه گرف ــت ک ــه ص ــادرات
ً
ب ــرق لزوم ــا ب ــه معن ــای اضاف ــه ب ــودن همیش ــگی ب ــرق
در کش ــور نیس ــت.
مـــورد موثـــر دیگـــر در حـــوزه تولیـــد بـــرق کشـــور
نیروگاهه ــای برقآب ــی هس ــتند ک ــه ب ــه وی ــژه نق ــش
مؤث ــری در تأمی ــن ب ــرق روزه ــای بحران ــی و زم ــان اوج
بـــار در ســـالهای گذشـــته داشـــتهاند .دلیـــل ایـــن
اهمی ــت آن اس ــت ک ــه س ــدها در فص ــل س ــرد لبری ــز
ش ــده و تنه ــا در موس ــم گرم ــا گش ــوده میش ــوند ت ــا
از آب آن بهرهبـــرداری شـــود ،نیروگاههـــای برقآبـــی
ایـــن ســـدها نیـــز در ایـــن هنـــگام بیشـــترین تولیـــد
را داشـــته و بـــرق خـــود را وارد مـــدار میکننـــد کـــه
کمکــی بــه مصــرف اوج بــار روزهــای گــرم نیــز هســت
و ب ــا خشکس ــالی موج ــود در س ــالهای اخی ــر ای ــن
ام ــکان رو ضع ــف گذاش ــته اس ــت ،چراک ــه دیگ ــر
آب ــی در پش ــت س ــدها وج ــود ن ــدارد ک ــه توربینه ــای
تولی ــد ب ــرق س ــدها را ب ــه چرخ ــش درآورده و ناج ــی
خانههـــای ایرانیـــان در فصـــل گـــرم باشـــد.
پرویــز غیاثالدیــن ،دبیــر ســندیكای تولیدكننــدگان
بـــرق ،بـــرق تولیدشـــده در نیروگاههـــای برقابـــی را

پیـــش از وقـــوع خشكســـالیهای اخیـــر 10 ،هـــزار
مـــگاوات اعـــام میكنـــد و میگویـــد :از  55هـــزار
مــگاوات برقــی كــه در زمــان اوج مصــرف نیــاز داریــم،
در س ــالهای گذش ــته ح ــدود  20درص ــد ب ــرق م ــورد
نی ــاز ب ــه وس ــیله نیروگاهه ــای برقاب ــی تأمی ــن میش ــد؛
ام ــا در س ــال  97ای ــن نیروگاهه ــا حداكث ــر  60درص ــد
س ــال قب ــل میتوانن ــد تولی ــد كنن ــد.
بـــا ایـــن حـــال بـــه اعتقـــاد دبیـــر ســـندیكای
تولیدكننــدگان بــرق معتقــد اســت عوامــل مختلفــی
در گ ــذر از پی ــك تابس ــتان دخال ــت دارد و میت ــوان
ب ــا راهكارهای ــی ب ــدون خاموش ــی تابس ــتان را پش ــت
ســـر گذاشـــت .امـــا مـــردم بایـــد درســـت مصـــرف
كنن ــد .در بس ــیاری از نق ــاط جه ــان م ــردم از وس ــایل
پرمص ــرف خ ــود در س ــاعات اوج مص ــرف اس ــتفاده
نمیكننـــد .ســـاعت وســـایلی ماننـــد ماشـــین
لباسشـــویی و ظرفشـــویی را بـــرای فعالیـــت در
نیمهشـــب تنظیـــم میكننـــد.
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن پیشــنهاد آخــری
مســـتلزم تعویـــض لـــوازم خانگـــی کهنـــه بـــا انـــواع
مدر نتــر آن اســت کــه شــوربختانه در شــرایط حاکــم
ب ــا دش ــوار یهای بس ــیاری مواج ــه اس ــت.
بـــا توجـــه بـــه محدویتهـــای یـــاد شـــده میتـــوان
کمب ــود ظرفی ــت ب ــرق در س ــال  97را چی ــزی می ــان
 3500تــا  6500مــگاوات بــراورد کــرد .کــه ایــن کمبــود
احتم ــاال در س ــالهای آین ــده نی ــز ک ــم و بی ــش وج ــود
خواهـــد داشـــت .ایـــن مشـــکل پرسشـــی را ایجـــاد
میکنــد کـ ه آیــا بایــد بــرای رفــع خاموشــی بــه احــداث
نی ــروگاه ادام ــه داد و گنجای ــش را ب ــاال ب ــرد؟ از ی ــک
ســـو نیروگاههـــای برقآبـــی بـــا وجـــود اینکـــه انـــرژی
پ ــاک تولی ــد میکنن ــد ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه اقلی ــم کش ــور
ایـــران و دائمـــی نبـــودن بارندگـــی منبـــع مطمئنـــی
بـــرای انـــرژی نبـــوده و از ســـوی دیگـــر سدســـازی
بیرویـــه نیـــز مشـــکالت خـــود را داراســـت و حتـــی
همی ــن ح ــاال نی ــز اث ــرات مخ ــرب خ ــود را ب ــه نمای ــش
گذاش ــته اس ــت و در م ــورد باق ــی مناب ــع تولی ــد ب ــرق
نی ــز بای ــد پرس ــید ک ــه در براب ــر ای ــن افزای ــش ظرفی ــت
ً
تولیـــد چـــه چیـــزی بـــه دســـت آوردهایـــم .اساســـا
صنعـــت بـــرق بســـتری بـــرای توســـعه اقتصـــادی و
صنعت ــی و رف ــع نی ــاز ای ــن بخشه ــا ب ــرای پیش ــرفت
بــی وقفــه اســت و شــاید حتــی بتــوان گفــت کــه بــرق
خانگــی پیامــد ایــن توســعه بــوده و تنهــا بــا گســترش
صنع ــت و کش ــاورزی اس ــت ک ــه مش ــترکان خانگ ــی
نیــز از بــرق بهرهمنــد خواهنــد شــد .پــس در شــرایطی
کـــه شـــکوفایی و توســـعه چندانـــی در صنعـــت و
کش ــاورزی دی ــده نمیش ــود افزای ــش تولی ــد ب ــرق چ ــه
توجیه ــی میتوان ــد داش ــته باش ــد؟ چ ــرا م ــا پیوس ــته
مصـــرف میکنیـــم بـــی آنکـــه چیـــزی تولیـــد کـــرده
باش ــیم؟
در ایـــن شـــرایط روشـــن میشـــود کـــه کمبـــود بـــرق
ن ــه از ناتوان ــی صنع ــت ب ــرق کش ــور بلک ــه از مص ــرف
ب ــی روی ــه ب ــرق توس ــط مش ــترکان خانگ ــی ب ــه وی ــژه در
فصــل گــرم سرچشــمه میگیــرد کــه بایــد شــیوه ایــن
مصــرف را کنتــرل کــرد و ایــن وظیفــه تنهــا و تنهــا بــه

عه ــده بخ ــش خانگ ــی ب ــوده و انتظ ــارات از بخ ــش
صنع ــت و کش ــاورزی ب ــه راس ــتی بیجاس ــت .امی ــد
اس ــت ک ــه مس ــئوالن نی ــز ای ــن انتظ ــار و فش ــار را از
ای ــن بخشه ــای نحی ــف ک ــه مش ــکالت بیش ــمار
دیگـــری نیـــز دارنـــد برداشـــته و بـــر جایـــی متمرکـــز
ش ــود ک ــه ریش ــه واقع ــی مس ــایل اس ــت .در بخ ــش
بع ــدی ب ــه آن پرداخت ــه و چالشه ــا و ضرورته ــای
مص ــرف در بخ ــش خانگ ــی را بررس ــی میکنی ــم.
یکـــی از راههـــای ترغیـــب مشـــتریان بـــه اصـــاح
مصـــرف ارتبـــاط بـــا آنـــان و بهرهگیـــری از رســـانه و
تبلیغ ــات ب ــرای آ گاه ک ــردن و هدای ــت مش ــترکان ب ــه
ســمت یــک الگــوی مصــرف مطلــوب اســت ،البتــه
نگارن ــده در ای ــن ح ــوزه تخص ــص ن ــدارد ،لیک ــن ب ــا
توج ــه ب ــه تجرب ــه دیگ ــر کش ــورها و آنچ ــه در کش ــور
م ــا در ح ــال حاض ــر اج ــرا میش ــود میت ــوان گف ــت
کــه کشــور مــا در ایــن زمینــه بســیار ضعیــف و ناتــوان
ب ــوده و نی ــاز ب ــه سیاس ــت و برنامهری ــزی و اقدام ــات
بســیار بهتــر از ایــن داریــم ،شــرکت بــرق کشــور حتــی
از قب ــوض مش ــترکان ک ــه کام ــا در اختی ــار خ ــودش
قــرار دارد بــه درســتی بــرای تبلیغــات و آمــوزش بهــره
نمیگیـــرد.
ســـهمیهبندی بـــرق بـــه صـــورت داوطلبانـــه و
اجبـــاری نیـــز از دیگـــر شـــیوههای کنتـــرل مصـــرف
اســـت کـــه البتـــه در ایـــن حـــوزه نیـــز بـــاز رســـانه و
تبلیغـــات اهمیـــت بســـیاری دارنـــد تـــا بـــا ایجـــاد
کمپیــن موجــب شــوند کــه کار در شــرایط داوطلبانــه
موفقیـــت بیشـــتری داشـــته باشـــد ،در حالـــت
اجب ــاری نی ــز بای ــد ب ــرق صنای ــع و بخ ــش کش ــاورزی
کمتـــر قطـــع شـــود و از ســـوی دیگـــر تمرکـــز روی
مش ــترکان پرمص ــرف باش ــد ،هماکن ــون بح ــران ب ــرق
در ایــران از راه همــكاری صنایــع و کشــاورزان کنتــرل
میش ــود ک ــه ب ــه هی ــچ رو کار درس ــتی نیس ــت چ ــون
ســهم ایــن  2بخــش از مصــرف بــرق در ســاعات اوج
بــار روی هــم نزدیــک 25درصــد بــوده و قطــع بــرق در
توســعه ایــن بخشهــا کــه بــرای کشــورهای همچــون
ایـــران بســـیار حیاتـــی اســـت پیامدهـــای بســـیار
ویرانگ ــری دارد و البت ــه هرچن ــد ای ــن مطل ــب کم ــی
ش ــگفت اس ــت ام ــا هنگام ــی ک ــه بخ ــش صنع ــت
پ ــول بیش ــتری ب ــرای ب ــرق میپ ــردازد چ ــرا بای ــد ب ــرق
ای ــن بخ ــش ب ــرای قطع ــی در اولوی ــت باش ــد؟ اف ــزون
بــر ایــن چنانکــه پــس از ایــن شــرح داده خواهــد شــد،
بیش ــتر س ــهم اضاف ــه ب ــار در فص ــل گ ــرم ب ــه دلی ــل
افزای ــش تقاض ــا ب ــرای اس ــتفاده از وس ــایل سرمایش ــی
اس ــت ک ــه بخشه ــای کش ــاورزی و صنع ــت نی ــاز
ً
چندانــی بــه آن نداشــته و اساســا از لــوازم سرمایشــی
بهرهب ــرداری نمیکنن ــد ،پ ــس ب ــه دوش کش ــیدن ب ــار
ایــن اضافــه مصــرف توســط ایــن بخشهــا بــه هیــچ
رو منصفان ــه و منطق ــی نیس ــت .کس ــانی ک ــه بای ــد
در مصـــرف ،صرفهجویـــی کننـــد همـــان کســـانی
هس ــتند ک ــه مس ــبب ای ــن اضاف ــه ب ــار ش ــدهاند.
در روی دیگـــر ســـکه ایـــن مشـــتریان بخشهـــای
خانگـــی و تجـــاری هســـتند کـــه ســـهمی بیـــش
از  60درصـــدی در هنـــگام اوج بـــار داشـــته و

مصرفکنندگانــی غیرمولــد هســتند ،پــس ضــروری
اس ــت ب ــه ای ــن بخشه ــای پیکس ــاز بیش ــتر توج ــه
ش ــود ک ــه البت ــه در اینج ــا نی ــز ش ــیوه کنون ــی ک ــه ب ــرق
مش ــترکان خانگ ــی و تج ــاری را ب ــه ص ــورت منطق ــه
ب ــه منطق ــه و نوبت ــی قط ــع میکن ــد نادرس ــت ب ــوده و
بایـــد بـــه مشـــترکان پرمصـــرف را هـــدف گرفـــت.
تف ــاوت رویک ــرد و ن ــوع نگ ــرش ب ــه تولی ــد و مص ــرف
و صرفـــه اقتصـــادی ،میـــان کشـــورهای صنعتـــی و
کشـــوری ماننـــد ایـــران در اینچنیـــن مـــواردی بـــارز
میشـــود! چراکـــه در ایـــران ،درســـت وارون دیگـــر
کشــورهای صنعتــی قیمــت بــرق در بخــش خانگــی
ارزانت ــر از بخ ــش صنع ــت بوده(ب ــرای نمون ــه قیم ــت
بـــرق در بخـــش صنعـــت حـــدود  1.3برابـــر بخـــش
خانگـــی اســـت در حالـــی کـــه درآلمـــان مشـــتریان
صنعتـــی نزدیـــک بـــه نصـــف قیمـــت مشـــتریان
خانگ ــی میپردازن ــد و در س ــوئد ای ــن نس ــبت حت ــی
کمتـــر نیـــز هســـت!) و ســـهم بخشهـــای صنعـــت
و کشـــاورزی در ایـــن کشـــور بـــه وارون کشـــورمان

هنگامی کهتمامظرفیتنیروگاهی
کشور با بیشینه توان برای تولید برق
مورد نیاز کشور به کار گرفته شود ،امنیت
تولید برق کاهش مییابد زیرا ممکن
است نیروگاهها زیر فشار از کار افتاده و
برق به طور کامل قطع شود و دیگر اینکه
نیروگاهها و تأسیسات برق به صورت
عمومی زودتر فرسوده شده و از عمر
مفیدآنها کاستهمیشود
چندیـــن برابـــر بخـــش خانگـــی اســـت .افـــزون بـــر
دالیـــل متعـــدد اقتصـــادی و مســـایل مربـــوط بـــه
توســـعه ،عملکـــرد کشـــورهای صنعتـــی همچـــون
کشـــور آلمـــان در ایـــن دو مـــورد بـــه ســـود صنعـــت
ب ــرق نی ــز هس ــت ،زی ــرا صنای ــع در تم ــام س ــال ت ــوان
مصرفـــی یکنواختـــی دارنـــد کـــه موجـــب افزایـــش
ضری ــب ب ــار میش ــود .البت ــه ش ــاید گفت ــه ش ــود ک ــه
دلیـــل ارزانـــی بـــرق مشـــترکان خانگـــی در ایـــران،
تخصی ــص یاران ــه اس ــت ،ام ــا در ه ــر ص ــورت ای ــن
یاران ــه موج ــب نامتع ــادل ش ــدن مص ــرف و بیروی ــه
شـــدن آن ،رشـــد بیـــش از انـــدازه ســـهم بخـــش
خانگــی و جلوگیــری از رشــد صنعــت و کشــاورزی و
در پ ــی آن رش ــد اقتص ــادی خواه ــد ش ــد .همچنی ــن
همانگونـــه کـــه پیـــش از ایـــن نیـــز گفتـــه شـــد ایـــن
یاران ــه و ارزان ــی ناش ــی از آن آس ــیبهای پرش ــماری
دارد و هرچـــه کـــه میگـــذرد مزایـــای آن رنـــگ
میب ــازد .پ ــس برداش ــتن آن در درج ــه نخس ــت ب ــه
بخــش خصوصــی کمــک خواهــد کــرد تــا درفضایــی
رقابتـــی و دارای ســـود منطقـــی صنعـــت بـــرق را
توس ــعه ده ــد و دیگ ــر اینگ ــه قیم ــت واقع ــی خ ــود ی ــه
خ ــود موج ــب اس ــتفاده منطق ــی نی ــز خواه ــد ش ــد.
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خاموشی ها

اص ــاح س ــاعات كار ادارات و واحده ــای تج ــاری
و بهین ــه س ــازی ل ــوازم برق ــی در آنه ــا نی ــز بای ــد پ ــس
از واحدهـــای مســـکونی در نظـــر باشـــد زیـــرا ایـــن
دیوانســـاالری عریـــض طویـــل خـــود بزرگتریـــن
مصـــرف کننـــده بـــرق ارزان قیمـــت اســـت کـــه
ً
ظاه ــرا فرهن ــگ مص ــرف دلس ــوزانه از ام ــوال عموم ــی
نیـــز در آن جایـــگاه باالیـــی نـــدارد و از ســـوی دیگـــر
ً
مش ــترکان تج ــاری نی ــز ظاه ــرا آنگون ــه ک ــه معم ــول
اســت هزینـهای بــرای بــرق مصرفــی منطبــق بــا مــورد
مصـــرف خـــود نمیپردازنـــد.
توســـعه تجهیـــزات كـــم مصـــرف سرمایشـــی نیـــز
م ــوردی حیات ــی اس ــت .کولره ــای آب ــی پرمص ــرف و
ک ــم ب ــازده هس ــتند ک ــه از  50س ــال پی ــش ت ــا کن ــون
هیــچ پیشــرفت و دگرگونــی در تولیــد آن ایجــاد نشــده
و از نظ ــر س ــطح مص ــرف ان ــرژی در رده  Fق ــرار دارن ــد
و باتوجــه بــه اینکــه اضافهبــار فصــل تابســتان بیشــتر
ب ــه دلی ــل بکارگی ــری وس ــایل سرمایش ــی ب ــرای ک ــم
کــردن اثــر گرمــای هواســت پــس بهســازی و تعویــض

یكی دیگر از معضالت بخش برق
در کشور ،نبود تعادل اقتصادی میان
هزینهها و درآمدهاست .این موضوع
به ویژه از ابتدای دهه  90سبب کاهش
سرمایهگذاری در بخش تولید برق شده
است چرا که با این شرایط سرمایهگذاری
در این حوزه جذابیتی ندارد ،پس با
آزاد گذاشتن بخش خصوصی و ایجاد
رقابت از یک سو هزینههای تولید و
فروش برق کاهش پیدا کند و از سوی
دیگر امكان اصالح مؤثر قیمت برق به
دور از چالشهای اجتماعی و سیاسی
فراهممیشود
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نگاه ویژه

ای ــن کولره ــا میتوان ــد مش ــکالت را ت ــا ان ــدازه زی ــادی
ح ــل کن ــد .ام ــا متاس ــفانه ن ــه تنه ــا توجه ــی ب ــه ای ــن
ام ــر نمیش ــود بلک ــه در بس ــیاری م ــوارد مش ــترکان در
مناطقــی کــه نیــازی هــم وجــود نــدارد بــه ســوی بــکار
گرفتــن کولرهــای گازی حرکــت کردهانــد .اگــر تعــداد
کولرهــای آبــی برابــر  16میلیــون عــدد در کشــور بــرآورد
ش ــود و ای ــن کولره ــا ب ــا ارتق ــای رده ان ــرژی 200 ،وات
کاهــش مصــرف داشــته باشــند آنــگاه حداقــل 3200
مگاوات(بــه ارزش  6400میلیــارد تومــان) از ظرفیــت
ش ــبكه کاس ــته خواه ــد ش ــد ک ــه تقریب ــا براب ــر کمب ــود
ب ــرق ب ــرآورد ش ــده در  97اس ــت.
کولـــر گازی نیـــز بـــه جـــز برخـــی مناطـــق خـــاص
شـــمالی و جنوبـــی کشـــور در بســـیاری نقـــاط
اســـتفاده ضرورتـــی نداشـــته و تنهـــا بـــرق بیشـــتری
مصــرف میکنــد ،پــس طبیعــی اســت کــه مشــترکان
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عالقهمنـــد بـــه داشـــتن کولـــرگازی در مناطـــق
خشـــک نبایـــد هزینـــه ایـــن آســـایش اضافـــی و
غیرض ــروری را از جی ــب دیگ ــر ش ــهروندان بپردازن ــد
و ب ــا مص ــرف  4براب ــری کول ــر گازی ب ــرای ش ــبکه ب ــار
اضاف ــی ایج ــاد کنن ــد .مش ــترکان دارای کول ــر گازی
مناطــق عــادی در ســال 1396حــدود  1400مــگاوات
ب ــه ظرفی ــت ش ــبكه تحمی ــل نمودهان ــد ک ــه ب ــا توج ــه
بــه هزینــه نیــم میلیــون دالری ســاخت هــر مــگاوات
نی ــروگاه و البت ــه ب ــدون در نظ ــر گرفت ــن هزین ــه توس ــعه
توســـعه شـــبكه ،ایـــن ظرفیـــت تحمیلـــی معـــادل
 2800میلی ــارد توم ــان اس ــت .ک ــه اگ ــر ب ــه ای ــن هزین ــه
و دلیــل ایجــاد آن بــا دقــت بیاندیشــیم بــی تردیــد بــه
س ــردردی ش ــدید دچ ــار خواهی ــم ش ــد.
همچنی ــن در مناط ــق مرط ــوب و گرمس ــیر جنوب ــی
ک ــه ب ــرای س ــرمایش و تهوی ــه مطب ــوع حتم ــا ب ــه کول ــر
گازی نیــاز اســت بــا جایگزینــی دو میلیــون دســتگاه
کولـــر گازی قدیمـــی بـــا همتـــای کممصـــرف و نـــو
آن میت ــوان نزدی ــک ب ــه  1500م ــگاوات از تقاض ــای
مصرفـــی در زمـــان اوج بـــار را کاهـــش داد .بـــا
محاس ــبه هزین ــه ای ــن مق ــدار ب ــرق ک ــه نزدی ــک ب ــه
3ه ــزار میلی ــارد توم ــان میش ــود ،ب ــی درن ــگ روش ــن
میشـــود کـــه جایگزینـــی ایـــن کولرهـــا حتـــی از
ســـاختن نیـــروگاه نیـــز بـــه صرفهتـــر اســـت!
بـــا توجـــه بـــه آنچـــه در مـــورد ســـرمایش و مصـــرف
ب ــرق کولره ــا در فص ــل گ ــرم و هزینهه ــای تحمیل ــی
چندهــزار میلیــادی گفتــه شــد ،هیــچ تردیــدی باقــی
نمیمانـــد کـــه بایـــد بـــا یـــک برنامهریـــزی دقیـــق،
ج ــدی ،متمرک ــز و کام ــا عملگرایان ــه ب ــرای بهب ــود
ب ــازده ان ــرژی کولره ــا ،تعوی ــض کولره ــای فرس ــوده،
اصـــاح عـــادت هـــای اســـتفاده از ایـــن وســـیله و
اص ــاح تعرفهه ــا در فص ــل گ ــرم و موس ــم اس ــتفاده
از اب ــزار سرمایش ــی ت ــاش ک ــرد .چراک ــه هم ــه ای ــن
رفتارهـــای مصـــرف در درجـــه نخســـت بـــه دلیـــل
ارزان ــی نزدی ــک ب ــه رایگان ــی قیم ــت ب ــرق اس ــت.
اصـــاح تعرفـــه بـــرق کاهـــش دادن مصـــرف در
ســـاعات اوج بـــار و افزایـــش مصـــرف در ســـاعات
کمب ــاری و همچنی ــن تش ــویق ب ــه یکنواخ ــت ک ــردن
مصـــرف در طـــول ســـال و بهینـــه کـــردن شـــیوه
مص ــرف ب ــرای صرفهجوی ــی در هزینهه ــا از جمل ــه
اقدام ــات ممک ــن اس ــت ک ــه فرص ــت پرداخت ــن ب ــه
آن در ای ــن ج ــا وج ــود ن ــداردّ ،ام ــا همگ ــی اثرگ ــذاری
خـــود را پیـــش از ایـــن ثابـــت کردهانـــد .در مـــورد
ب ــرق ارزان و یاران ـهای نی ــز هرچن ــد ه ــزاران ب ــار گفت ــه
ش ــده ام ــا ب ــاز ه ــم بای ــد گف ــت ک ــه ت ــا چی ــزی ارزش
نداشــته باشــد بــه آن توجهــی نشــده و در مصــرف آن
دق ــت نمیش ــود حت ــی اگ ــر تم ــام ش ــبانهروز و در ه ــر
نقطــهای ک ــه چش ــم میبین ــد ب ــرای اص ــاح الگ ــوی
مص ــرف ت ــاش و تبلی ــغ ش ــود .در برخ ــی کش ــورها
اختـــاف قیمـــت بـــرق در ســـاعتهای گوناگـــون
گاه ــی ت ــا  12براب ــر ارزانتری ــن قیم ــت نی ــز میرس ــد
ک ــه اث ــر آن در اقتص ــاد و هزینهه ــای مش ــترکان کام ــا
محســوس بــوده و ســبب اقدامــات اصالحــی توســط

آنــان خواهــد شــد.البته اجــرای ایــن نــوع تعرفههــای
ترکیبـــی کـــه بـــرای روزهـــا و ســـاعات گوناگـــون
قیمته ــای متف ــاوت را تخصی ــص ده ــد ،نیازمن ــد
زیرس ــاخت کنتوره ــای هوش ــمند اس ــت ک ــه چ ــون
تنه ــا  50درص ــد از کنتوره ــای خانگ ــی ،س ــه زمان ــه
ً
هس ــتند اج ــرای آن فع ــا در کش ــور عمل ــی نیس ــت.
لیکـــن راههایـــی بـــرای گـــذر از ایـــن محدودیـــت
وجـــود دارد هرچنـــد کـــه بایـــد هرچـــه پرشـــتابتر
کنتوره ــا را تعوی ــض ک ــرد حت ــی اگ ــر مق ــداری اجب ــار
نیـــز چاشـــنی آن باشـــد چنـــدان هـــم بـــد نیســـت.
نگارنـــده بـــه چشـــم خـــود در همیـــن شـــهر تهـــران و
در محل ـهای ن ــه چن ــدان فقی ــر کنت ــور برق ــی س ــاخت
یکـــی از شـــرکتهای آلمانـــی را دیـــده اســـت کـــه
س ــال توق ــف س ــاخت آن در کش ــور س ــازنده میان ــه
ده ــه  50می ــادی ب ــود ،ح ــال آنک ــه ای ــن کنت ــور در
کش ــور م ــا همچن ــان ب ــا افتخ ــار در ح ــال کار ب ــود!
البت ــه اگ ــر ت ــوان فن ــی س ــاخت کنتوره ــای م ــدرن و
یــا امــکان خریــد آنهــا وجــود نــدارد ان بحــث دیگــری
اس ــت ام ــا ب ــی تردی ــد ه ــر دقیق ــه تاخی ــر در ای ــن کار
زیان ــی هنگف ــت ب ــه کش ــور وارد میکن ــد.
سیاس ـتگذاری ب ــرای هدای ــت مش ــترکان ب ــه س ــوی
تعوی ــض وس ــایل پرمص ــرف ب ــا کممص ــرف و کم ــک
ق آنه ــا ب ــه ش ــیوههای مختل ــف نی ــز ب ــه وی ــژه
و تش ــوی 
در م ــورد الم ــپ و کول ــر در کش ــور م ــا ام ــری ض ــروری
اس ــت ک ــه در ای ــران ای ــن کار تنه ــا در م ــورد خری ــد
المپهــای کــم مصــرف بــا تخصیــص یارانــه انجــام
ش ــد ک ــه البت ــه ب ــرای مح ــدودی ادام ــه یاف ــت و در
مــورد دیگــر لــوازم پرمصــرف نیــز اقــدام قابــل توجهــی
انج ــام نگرفت ــه اس ــت.
امــا آنچــه در درجــه نخســت اهمیــت بــرای اجــرا قــرار
دارد و اج ــرای آن حت ــی ب ــدون تعوی ــض کنتوره ــای
فرســـوده نیـــز واجـــب اســـت اصـــاح تعرفههـــای
قیمـــت بـــرق در کشـــور بـــوده کـــه در ایـــن مـــورد
نخســتین کاســتی گویــا نبــودن شــیوه قیمتگــذاری
ب ــرای مش ــترکان اس ــت و مش ــتری نمیدان ــد ک ــه چ ــرا
و چگون ــه ای ــن هزین ــه را میپ ــردازد و ب ــرای کاه ــش
هزین ــه ی ــا مش ــمول تخفی ــف ش ــدن چ ــه بای ــد بکن ــد
و از س ــوی دیگ ــر ب ــه دلی ــل هزینهه ــای یکس ــان اوج
بـــار بـــرای همـــه پلههـــای مصرفـــی در کشـــور ایـــن
جریم ــه ب ــا باالت ــر رفت ــن مص ــرف ب ــه ناچی ــز میش ــود.
در واق ــع ای ــن جریم ــه دقیق ــا در جای ــی ک ــه میبای ــد
عم ــل کن ــد ،ب ــی اث ــر میش ــود و ب ــه بی ــان بدبینانهت ــر
مش ــترک را تش ــویق میکن ــد ک ــه ب ــا مص ــرف بیش ــتر
جریم ــه کمت ــر پرداخ ــت کن ــد .در مقاب ــل ای ــن روش
بـــه شـــدت ناکارآمـــد شـــیوههای تعرفهگـــذاری
بس ــیار دقی ــق ،کارآم ــد و آزم ــون پ ــس دادهای وج ــود
دارد کـــه در سراســـر جهـــان اجـــرا شـــده و نتایـــج
موفق ــی نی ــز داش ــته اس ــت ک ــه میتوان ــد ب ــدون هی ــچ
محدودیتـــی و حتـــی بـــدون تعویـــض کنتورهـــا در
کش ــور م ــا نی ــز ب ــه کار گرفت ــه ش ــود.
بـــدون اینکـــه وارد جزییـــات شـــیوههای
قیمتگـــذاری شـــویم اصولـــی کـــه بـــرای تعییـــن

قیم ــت صحی ــح ،منطق ــی و کارآم ــد بای ــد رعای ــت
شــود بــه صــورت خالصــه خواهــد آمــد کــه نخســتین
مـــورد آن کنـــار هـــم قـــرار گرفتـــن تشـــویق و تنبیـــه
بهمنظـــور کاهـــش نارضایتـــی اجتماعـــی اســـت و
دیگـــر اینکـــه هـــدف از اصـــاح قیمتهـــا ایجـــاد
درآمـــد نباشـــد ،در ایـــن شـــیوه بایســـتی درصـــد
افزایـــش قبـــض مشـــترکان کممصـــرف بیـــش از
مش ــترکان پرمص ــرف نباش ــد و تش ــویق و تنبی ــه ب ــه
ص ــورت ملم ــوس ب ــرای مش ــترکان احس ــاس ش ــود و
مســاله مهمــی کــه پیــش از ایــن نیــز بیــان شــد ســاده،
شــفاف و قابــل فهــم بــودن شــیوه تعرفهگــذاری بــرای
مشـــترکان اســـت.
ام ــا ج ــدای از مس ــاله قیمتگ ــذاری و بهینهس ــازی
لــوازم کــه بســیار مهــم نیــز هســتند مســایل راهبــردی
و عمیقتـــری نیـــز وجـــود دارد کـــه بایـــد بـــه آنهـــا
پرداخت ــه ش ــود ،ام ــا ب ــا ی ــک رویک ــرد بلندم ــدت و
توجـــه کافـــی و پیگیـــر تـــا راهگشـــا و مؤثـــر باشـــند
و یکـــی از ایـــن مـــوارد توســـعه تجـــارت بـــرق بـــا
كشـــورهای همســـایه اســـت کـــه اکنـــون ســـهم
ناچیــزی از کل تولیــد و مصــرف در کشــور را تشــکیل
داده و در ســـال  1396کل صـــادرات بـــرق برابـــر
2/6درصـــد از حجـــم کل تولیـــد ناویـــژه نیروگاهـــی
کشـــور بـــوده همچنیـــن در بحرانیتریـــن ســـاعت
س ــال نی ــز تنه ــا  1 /1درص ــد تقاض ــای کل مصرف ــی
در لحظ ــه اوج ب ــار ب ــه کش ــور وارد ش ــده اس ــت .ب ــه
همی ــن دلی ــل ب ــا توس ــعه ص ــادرات در هش ــت م ــاه از
س ــال و همچنی ــن واردات ب ــرق در چه ــار م ــاه فص ــل
گ ــرم میت ــوان بس ــیاری از مش ــكالت اقتص ــادی ب ــرق
کش ــور را برط ــرف ک ــرد
توســـعه مصـــارف بـــرق در بخشـــهای صنعـــت و
حم ــل ونق ــل ک ــه یکنواخت ــی مص ــرف در ط ــول س ــال
(ضریـــب بـــار) را بیشـــتر میکنـــد و مزایـــای آن نیـــز
در آغ ــاز گ ــزارش برش ــمرده ش ــد و همچنی ــن ت ــاش
بـــرای اســـتفاده از فناوریهـــای ذخیرهســـاز بـــرق،
مانن ــد بات ــری و روشه ــای پیش ــرفته ت ــر مانن ــد آنچ ــه
در کشـــور آلمـــان در حـــال انجـــام اســـت میتوانـــد
مفی ــد باش ــد .در ای ــن روش خالقان ــه ک ــه در جری ــان
آن بــرق اضافــی تولیــد شــده بــه وســیله نیروگاههــای
خورشـــیدی در زمـــان کمبـــاری صـــرف پروســـه
الکترولیـــز آب و ترکیـــب آن بـــا دیاکســـیدکربن
میشــود تــا گاز متــان تولیــد شــود و ســپس بــا ذخیــره
ای ــن گاز در مخ ــازن ،هن ــگام نب ــود ن ــور خورش ــید ب ــا
هدای ــت مت ــان ب ــه ی ــک نی ــروگاه گازی ،دوب ــاره آن را
تبدی ــل ب ــه ب ــرق ک ــرده و ب ــه ش ــبکه وارد میکنن ــد .در
واقــع ایــن هــم بــه نوعــی یــک باتــری بــه شــمار مـیرود
و بــه نظــر میرســد کشــور مــا نیــز بایــد ســرمایهگذاری
روی ای ــن ایدهه ــای خالقان ــه را آغ ــاز کن ــد.
اصــاح ســاختار مدیریــت و تصدیگــری در بخــش
انــرژی نیــز بایــد در بلندمــدت مــورد توجــه باشــد ،بــاال
بــودن ســهم دولــت در تصدیگــری و قیمتگــذاری
در عرصـــه بـــرق ،تعـــدد مراکـــز مدیریـــت انـــرژی
در کشـــور و همچنیـــن خصوصیســـاز یهای

غیراصولــی ازجملــه آســیبهایی اســت کــه ســبب
غیـــر واقعـــی شـــدن قیمتهـــا و بیمعناشـــدن
رقابـــت میشـــود و همچنیـــن از یـــک ســـو جامعـــه
قیم ــت ب ــرق را مس ــالهای سیاس ــی قلم ــداد ک ــرده و
بـــا دیـــد منفـــی بـــه آن مینگـــرد و از ســـوی دیگـــردر
حضـــور دولـــت در ایـــن بخـــش موجـــب سیاســـی
و امنیتـــی شـــدن قیمـــت بـــرق و اســـتفاده ابـــزاری
از آن ش ــده و ی ــا اینک ــه دول ــت ب ــه دالی ــل گوناگ ــون
سیاســـی از اصـــاح قیمـــت خـــودداری میکنـــد.
بنابرایـــن نـــه ارزش واقعـــی تولیـــد بـــرق متناســـب
ب ــا ای ــام مختل ــف س ــال از مش ــتریان اخ ــذ میش ــود
و نـــه عرضهکننـــدگان متعـــدد وجـــود دارنـــد کـــه
در ی ــک فض ــای رقابت ــی س ــالم بتوانن ــد ب ــا افزای ــش
بهـــرهوری ،هزینههـــا را بـــرای مشـــتریان کاهـــش
دهنـــد .درنتیجـــه کمکـــم سیســـتم عرضـــه و
تقاض ــای ان ــرژی از تع ــادل اقتص ــادی خ ــارج ش ــده و
بح ــران ب ــرق تش ــدید خواه ــد ش ــد .پ ــس حرک ــت ب ــه
س ــمت خصوصیس ــازی اصول ــی ض ــروری اس ــت
تـــا قیمـــت بـــرق اصـــاح شـــده و فضـــای رقابتـــی
مناســبی میــان تولیدکننــدگان فراهــم کنــد تــا هزینــه
نهای ــی ب ــرای مش ــتری کاه ــش یاب ــد.
یكــی دیگــر از معضــات بخــش بــرق در کشــور ،نبــود
تع ــادل اقتص ــادی می ــان هزینهه ــا و درآمدهاس ــت.
ایـــن موضـــوع بـــه ویـــژه از ابتـــدای دهـــه  90ســـبب
کاه ــش س ــرمایهگذاری در بخ ــش تولی ــد ب ــرق ش ــده
اســـت چراکـــه بـــا ایـــن شـــرایط ســـرمایهگذاری در
ای ــن ح ــوزه جذابیت ــی ن ــدارد ،پ ــس ب ــا آزاد گذاش ــتن
بخـــش خصوصـــی و ایجـــاد رقابـــت از یـــک ســـو
هزینههـــای تولیـــد و فـــروش بـــرق کاهـــش پیـــدا
کن ــد و از س ــوی دیگ ــر ام ــكان اص ــاح مؤث ــر قیم ــت
بـــرق بـــه دور از چالشهـــای اجتماعـــی و سیاســـی
فراه ــم میش ــود ز ی ــرا ای ــن مس ــاله دیگ ــر ب ــه دول ــت
ارتباطـــی پیـــدا نمیکنـــد .در ایـــن شـــرایط دولـــت
میتوانـــد بـــه جـــای مدیریـــت ســـنگین ،ســـخت،
وقتگی ــر و پرحاش ــیه قیمتگ ــذاری و ف ــروش ب ــرق
کار ســـادهتر و بیدردســـرتر حمایـــت از دهکهـــای
پایی ــن جامع ــه ب ــرای تحم ــل ک ــردن افزای ــش قیم ــت
را ب ــر عه ــده بگی ــرد ک ــه موج ــب افزای ــش محبوبی ــت
حکومــت نیــز خواهــد شــدو همچنیــن بــا یــک شــیوه
تعرفهگ ــذاری ک ــه از افزای ــش قیم ــت ب ــرق مش ــترکان
کــم مصــرف -کــه اغلــب از قشــر ضعیــف جامعــه نیــز
هس ــتند -خ ــودداری میکن ــد میت ــوان نارضایت ــی را
بــه کمینــه میــزان ممکــن رســاند و حمایــت عمومــی
از طـــرح را بـــرای افزایـــش هزینههـــای مشـــترکان
پرمص ــرف فراه ــم ک ــرد.
خوش ــبختانه امس ــال ب ــا پای ــان تابس ــتان و فروک ــش
ک ــردن مش ــکالت تولی ــد و توزی ــع وزی ــر و وزارت نی ــرو
ً
مس ــاله را فرام ــوش نک ــرده و ظاه ــرا ب ــرای س ــال آین ــده
در اندیشـــه چـــاره هســـتند .چنانکـــه اردکانیـــان
تصریــح میکنــد کــه دولــت بــرای مدیریــت مصــرف
تابســـتان ســـال  1398برنامههـــای کارشناســـی
شـــدهای دارد کـــه از جملـــه آنهـــا میتـــوان بـــه 11

برنام ــه مدیری ــت مص ــرف اش ــاره ک ــرد.
وی اظهـــار میکنـــد :برنامـــه وزارت نیـــرو بـــرای
تابســـتان ســـال  1398شـــامل مشـــارکت نهادهـــا
و صنایـــع بـــزرگ و کوچـــک ،ســـازمانهای دولتـــی
و همـــکاری خـــود مـــردم اســـت و بـــرآورد اوج بـــار
مصـــرف تابســـتان  1398نیـــز بیـــش از  61هـــزار
م ــگاوات خواه ــد ب ــود ک ــه ب ــه معن ــی ح ــدود  8ه ــزار
م ــگاوات کمب ــود اس ــت و م ــا ب ــرای ای ــن کار چن ــد
تقســـیم بنـــدی را صـــورت دادهایـــم.
وزی ــر نی ــرو ادام ــه میده ــد 25 :نی ــروگاه حرارت ــی در
ح ــال س ــاخت دار ی ــم ک ــه برنام ــه زم ــان بن ــدی ت ــک
ت ــک آنه ــا مش ــخص اس ــت و ب ــا ب ــه م ــدار آم ــدن ای ــن
 25نی ــروگاه ظرفی ــت ح ــدود  5ه ــزار و  200م ــگاوات
و ظرفی ــت عمل ــی م ــا ح ــدود  4ه ــزار و  200م ــگاوات
اضافـــه خواهـــد شـــد .همچنیـــن مطابـــق برنامـــه
ح ــدود  600م ــگاوات دیگ ــر ت ــا تابس ــتان س ــال  98از
تجدی ــد پذیره ــا ب ــه م ــدار خواهن ــد آم ــد .لیک ــن ب ــا
توجــه بــه کمبــود  8هــزار مگاواتــی در حــدود ســه هــزار
مــگاوات دیگــر نیــز کمبــود وجــود دارد کــه دربــاره آن
 11برنام ــه مدیری ــت مص ــرف طراح ــی کردهای ــم ک ــه
شـــامل تغییـــر و اصـــاح ســـاعت کار در دوران اوج
ب ــار ،کممص ــرف ک ــردن نزدی ــک  15میلی ــون الم ــپ
مصرفـــی ســـازمانهای دولتـــی و روشـــنایی معابـــر
و مدیری ــت مص ــرف کولره ــای آب ــی نی ــز گام دیگ ــر
م ــا اس ــت همچنی ــن اس ــتفاده از ظرفی ــت مولده ــای
خ ــود تامین ــی ک ــه س ــازمانها ،صنای ــع و چاهه ــای
کشـــاورزی ،اصـــاح تعرفـــه پرمصرفهـــا اســـت
ب ــرای تش ــویق آن ــان ب ــه اص ــاح الگ ــوی مص ــرف نی ــز
در دس ــتور کار اس ــت ک ــه البت ــه دول ــت ب ــه عن ــوان
یـــک منبـــع تامیـــن درآمـــد بـــه ایـــن طرحهـــا نـــگاه
نمیکن ــد ،بلک ــه ب ــه گونـ ـهای برنامهری ــزی ش ــدهاند
ک ــه موج ــب کاه ــش مص ــرف ش ــوند.
آنچـــه روشـــن اســـت اینکـــه اظهـــارات اردکانیـــان
تقریبـــا چیـــز اضافـــهای نســـبت بـــه گفتههـــای
س ــالهای پی ــش ن ــدارد ،همچنی ــن در ای ــن برنام ــه
نیـــز بـــر همـــکاری بخـــش صنعـــت و کشـــاورزی
تاکی ــد ش ــده اس ــت ک ــه بازه ــم ب ــه معن ــی انداخت ــن
ب ــار پرمصرف ــی بخ ــش خانگ ــی ب ــه دوش آنهاس ــت
و مـــورد دیگـــر آنکـــه چیـــزی در مـــورد تعویـــض یـــا
بهینهســـازی لـــوازم فرســـوده مشـــترکان بـــه چشـــم
نمیخـــورد و دولـــت تنهـــا بـــه ســـهم خـــود بســـنده
ک ــرده اس ــت .ام ــا آنچ ــه از هم ــه مهمت ــر اس ــت اینک ــه
در اظهــارات اردکانیــان نیــز ماننــد مســئوالن پیشــین
اثـــری از تاکیـــد قاطعانـــه بـــر اصـــاح قیمتهـــا و
شـــیوه تعرفهگـــذاری و جزئیـــات آن نبـــوده و تنهـــا
اشـــارهای گـــذرا و کـــم جـــان بـــه آن شـــده اســـت.
البتــه ممکــن اســت در جزییــات ایــن طــرح بــه ایــن
م ــوارد ب ــه خوب ــی پرداخت ــه ش ــده باش ــد ،ام ــا بای ــد
دی ــد ک ــه در س ــال آین ــده چ ــه پی ــش خواه ــد آم ــد،
امیدواریـــم کـــه تابســـتان آتـــی بـــا تحـــوالت بســـیار
اساســی و کارآمــدی در زمینــه تولیــد ،توزیــع ،فــروش
و مص ــرف ب ــرق هم ــراه باش ــد▪ .
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47
نگاه ویژه

خاموشی ها

 /پگاه پاشا /

واحد آموزش و پژوهش سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

چرا خاموشی؟
ای ــن گ ــزارش ک ــه خالص ــه ای از مطالع ــه تفصیل ــی
صـــورت گرفتـــه در خصـــوص شناســـایی علـــل،
بــرآورد مالــی ارزش بــار از دســت رفتــه و راهکارهــای
مقابلــه بــا خاموشــی اســت ،توســط واحــد آمــوزش و
پژوهــش ســندیکای شــرکت هــای تولیدکننــده بــرق
تهیــه شــده اســت .ناظــر علمــی ایــن پژوهــش ،دکتــر
علیرض ــا اس ــدی و مدی ــر مطالع ــه ،مهن ــدس پروی ــز
غی ــاث الدی ــن ب ــوده ان ــد .چکی ــده ای ــن پژوه ــش را
میخوانیـــد؛

48
نگاه ویژه

 .1مقدمه
ام ــروزه ان ــرژی الکتریک ــی یک ــی از زیرس ــاخت ه ــای
اساســی رشــد و توســعه جوامــع بــه حســاب میآیــد.
میـــزان دسترســـی بـــه بـــرق و ســـرانه خاموشـــی هـــر
مش ــترک از مولف ــه ه ــای اثرگ ــذار ب ــر ش ــاخص ه ــای
توســـعه هســـتند و هرگونـــه خلـــل ایجـــاد شـــده در
عرض ــه ب ــرق از کان ــال ه ــای متع ــدد ب ــر جامع ــه تاثی ــر
میگـــذارد.
بــا توجــه بــه رشــد تقاضــای بــرق در جوامــع ،کشــورها
نیازمن ــد س ــرمایه گ ــذاری ه ــای مس ــتمر در توس ــعه و
نگه ــداری صنع ــت ب ــرق هس ــتند .در کش ــورهایی
ک ــه تم ــام ی ــا بخ ــش مهم ــی از صنع ــت ب ــرق آن ه ــا
دولت ــی اس ــت ،ای ــن مس ــاله فش ــارهای هزین ــه ای ب ــر
بودجــه دولــت وارد مــی کنــد و همیــن مســاله منجــر
ب ــه ایج ــاد خ ــاء می ــان عرض ــه و تقاض ــا خصوص ــا
در کش ــورهای در ح ــال توس ــعه ،ب ــا فش ــارهای مال ــی
ب ــاال و ت ــوان تامی ــن مال ــی پایی ــن م ــی ش ــود .در ح ــل
بح ــران ه ــای مرب ــوط ب ــه تامی ــن ب ــرق ش ــناخت عل ــل
و نـــوع خاموشـــی هـــا اولیـــن مســـاله ای اســـت کـــه
بایـــد بـــه آن پرداخـــت .عمدتـــا در مواجـــه بـــا ایـــن
بحــران هــا مجموعــه رویکــرد هــای ســمت عرضــه و
تقاضــا مــورد نیــاز اســت کــه کاربســت صحیــح آنهــا
مس ــتلزم درک دالی ــل وق ــوع خاموش ــی اس ــت.
ب ــرآورد هزین ــه ه ــای مرب ــوط ب ــه قط ــع ب ــرق دومی ــن
قدم ــی اس ــت ک ــه ب ــه منظ ــور اتخ ــاذ سیاس ــت ه ــای
درســت بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .تصمیــم گیــری
در ارتب ــاط ب ــا افزای ــش ق ــدرت تولی ــد ب ــرق ب ــه دلی ــل
بعــد مالــی کــه بــرای دولــت دارد عمدتــا تحــت تاثیــر
مناس ــبات سیاس ــی ق ــرار م ــی گی ــرد .همگ ــن نب ــودن
الگـــوی تقاضـــای بـــرق در فصـــول مختلـــف ســـال
و طـــرح مشـــکل کمبـــود بـــرق تنهـــا در زمانهـــای
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خاصـــی از ســـال ،بـــه تعلـــل در تصمیـــم گیـــری
پیرامــون عرضــه بــرق و خــارج کــردن ایــن تصمیــم از
دایــره تحلیــل هــای اقتصــادی دامــن مــی زنــد .ایــن
مســاله ،اهمیــت درک صحیــح و محاســبه بــرآوردی
از هزین ــه ه ــای قطع ــی ب ــرق را آش ــکارتر م ــی کن ــد.
در نهای ــت ش ــناخت راهکاره ــای مدیری ــت ان ــرژی
در ســـمت عرضـــه و تقاضـــا بـــر اســـاس تجربیـــات
جهان ــی و انتخ ــاب ابزاره ــای مدیریت ــی متناس ــب
ب ــا ش ــرایط داخل ــی ،نیازمن ــد مطالع ــه دقی ــق ،انج ــام
محاســبات مرتبــط و نتیجــه گیــری و اقــدام جمعــی
از س ــوی دول ــت ،بخ ــش خصوص ــی و م ــردم اس ــت.
بـــا ایـــن مقدمـــه ،یادداشـــت پیـــش رو ،ابتـــدا بـــه
تشـــریح علـــل خاموشـــی هـــای اخیـــر در ایـــران بـــر
اســـاس تحلیـــل عوامـــل ســـمت عرضـــه و تقاضـــا
م ــی پ ــردازد .بخ ــش دوم ب ــه ب ــرآورد ارزش مال ــی ب ــار
از دس ــت رفت ــه ( )VoLLی ــا ه ــر کیل ــو وات س ــاعت
ب ــرق عرض ــه نش ــده ،ب ــا اس ــتفاده از داده ه ــای س ــال
 ( 1394انتخ ــاب س ــال ب ــا توج ــه ب ــه محدودی ــت در
دسترســـی بـــه داده هـــا صـــورت گرفتـــه اســـت) در
ای ــران و ب ــر اس ــاس رویک ــرد تاب ــع تولی ــد اختص ــاص
دارد .در نهای ــت ،ش ــرح ابزاره ــای ش ــناخته ش ــده در
جهــان بــه منظــور مدیریــت عرضــه و تقاضــای انــرژی
و اس ــتخراج توصی ــه ه ــای سیاس ــتی متناس ــب ب ــا
ش ــرایط مش ــکل پی ــش رو در ای ــران ،بخ ــش پایان ــی
یادداش ــت را ب ــه خ ــود اختص ــاص م ــی دهن ــد.
 .2علل بروز خاموشی
در ابتـــدا ،مجموعـــه ای از آمارهـــا کـــه بـــه تشـــریح
علـــل خاموشـــی هـــای اخیـــر کمـــک مـــی کننـــد،
بـــرای ایـــران و گروهـــی از کشـــورهای منتخـــب کـــه
بـــر اســـاس ســـطح توســـعه و عمدتـــا بـــا اســـتفاده
از شـــاخص توســـعه انســـانی ( )HDIدر رده نســـبتا
مشـــابه بـــا ایـــران قـــرار دارنـــد ،ارائـــه میشـــود.

همانط ــور ک ــه مش ــاهده م ــی ش ــود ای ــران ب ــه لح ــاظ
مصـــرف ســـرانه بـــرق در رتبـــه دوم بیـــن کشـــورهای
منتخـــب و بـــه لحـــاظ شـــدت انـــرژی در رتبـــه
نخس ــت ای ــن گ ــروه ق ــرار دارد ،ای ــن در حال ــی اس ــت
کــه  GDPســرانه ایــران در رتبــه پنجــم از شــش کشــور
منتخــب قــرار گرفتــه و تنهــا از اقتصــاد هنــد در ایــن
گ ــروه بیش ــتر م ــی باش ــد.
همچنیـــن بررســـی رونـــد تولیـــد ســـرانه حقیقـــی و
مصـــرف ســـرانه بـــرق در فاصلـــه ســـال هـــای 2000
ت ــا  2016در ای ــران نش ــان م ــی ده ــد مص ــرف س ــرانه
بـــرق همـــواره رونـــدی صعـــودی و رو بـــه رشـــد بـــا
شـــیب زیـــاد داشـــته در حالیکـــه تولیـــد ســـرانه در
س ــالهای مختل ــف دچ ــار نوس ــان ش ــده و چندی ــن
دوره کاهشـــی متنـــاوب را طـــی کـــرده اســـت.
ش ــاخص ه ــای ف ــوق نش ــانگر ب ــاال ب ــودن تقاض ــای
نســـبی بـــرق و انـــرژی در ایـــران اســـت .ســـهم 33
درصـــدی فـــروش انـــرژی بـــرق در بخـــش خانگـــی
در ســـال  1395نشـــان از بـــاال بـــودن مصـــرف بـــرق
در ایـــن بخـــش اســـت کـــه نیـــاز بـــه اســـتفاده از
سیاســـتهای مدیریـــت تقاضـــا را در بخـــش
مصــرف کننــدگان خانگــی در کنــار بخــش تولیــدی
در کاهـــش قطعیهـــای بـــرق نشـــان مـــی دهـــد.
در بحـــث الگـــوی مصـــرف همچنیـــن بایـــد بـــه
شـــدت بـــاالی ناهمـــوار بـــودن الگـــوی مصـــرف در
فصــول مختلــف ســال در ایــران بــه عنــوان نکتــه ای
حائ ــز اهمی ــت بس ــیار اش ــاره ک ــرد .مطاب ــق آماره ــای
منتش ــر ش ــده توس ــط وزارت نی ــرو و ش ــرکت توانی ــر در
س ــال  ،1395اخت ــاف حداکث ــر مص ــرف تابس ــتان
و زمســـتان در روز حداکثـــر پیـــک نیـــاز مصـــرف
اص ــاح ش ــده 17743 ،م ــگاوات ب ــوده اس ــت ک ــه
رق ــم قاب ــل توجه ــی م ــی باش ــد .در چنی ــن ش ــرایطی
نمـــی تـــوان از ســـرمایه گـــذار انتظـــار داشـــت تنهـــا
ب ــرای دو فص ــل از س ــال مناب ــع مال ــی ارزش ــمند خ ــود

شاخص  /کشور

ایران

مالزی

هند

برزیل

مکزیک

ترکیه

مصرف داخلی سرانه برق ()KWh

3108

4783

804

2452

2099

2885

 GDPسرانه حقیقی(دالر)

6733

11031

1862

10868

9871

14117

شدت انرژی ()koe/$2005p

0.602

0.231

0.221

0.211

0.601

0.911

جدول  .1مقایسه برخی شاخص های مربوط به صنعت برق و اقتصاد در ایران و گروهی از کشورهای منتخب()2016

سناریوهای افزایش
تقاضای برق
(به صورت ساالنه)

ظرفیت واحدهای
نیروگاهی
(مگاوات)

ظرفیت واحدهای
نیروگاهی مورد نیاز
آتی(مگاوات)

افزایش ظرفیت
متوسط مورد نیاز
ساالنه (مگاوات)

سرمایه گذاری
مورد نیاز
(میلیون دالر)

سرمایه گذاری
مورد نیاز ساالنه بطور
متوسط(میلیون دالر)

رشد  5.5درصدی

78900

97743

4710 /75

18843

4710 /75

رشد  8درصدی

78900

107342 /5

7110 /5

28442

7110 /5

رشد  7.3درصدی

78900

91241

3085 /25

12341

3085 /25

جدول  :2سناریوهای رشد تقاضای برق و تعیین حجم سرمایه گذاری مورد نیاز در هر سناریو

را در خدم ــت تولی ــد ب ــرق ق ــرار ده ــد در حال ــی ک ــه
از خری ــد محص ــول تولی ــدی خ ــود در اکث ــر روزه ــای
س ــال اطمینان ــی ن ــدارد.
نکت ــه دیگ ــری ک ــه ناهم ــوار ب ــودن الگ ــوی مص ــرف
بـــه همـــراه دارد ،مربـــوط بـــه ضریـــب بـــار شـــبکه
اس ــت .ک ــم ب ــودن ضری ــب ب ــار نش ــان از ای ــن دارد
کـــه برخـــی نیـــروگاه هـــای کشـــور عمدتـــا تنهـــا در
زم ــان پی ــک مص ــرف در س ــال م ــورد اس ــتفاده ق ــرار
م ــی گیرن ــد ،در نتیج ــه ب ــه منظ ــور بازگش ــت س ــرمایه
اولیــه نیــروگاه ناچارنــد قیمــت تولیــد بــرق را افزایــش
دهنــد .مطابــق آمارهــای موجــود ،میانگیــن ضریــب
ب ــار ش ــبکه در فاصل ــه س ــال ه ــای  1385ت ــا ،1396
 66.7درصـــد بـــوده اســـت کـــه بـــا همـــوار کـــردن
الگ ــوی مص ــرف م ــی ت ــوان ای ــن رق ــم را افزای ــش داد.
تغییـــر رفتـــار مصرفـــی خانوارهـــا و همچنیـــن
تغییـــرات در الگوهـــای مصـــرف بـــرق در بخـــش
تولی ــدی هرچن ــد ام ــری ض ــروری اس ــت ام ــا عموم ــا
در کوتــاه مــدت بــه اســتثنای اتخــاذ سیاســت هــای
قه ــری مانن ــد اعم ــال س ــهمیه بن ــدی ه ــا ،چنی ــن
کاهــش مصرفــی دیــده نمــی شــود و تغییــر الگوهــای
تقاض ــا عموم ــا نیازمن ــد اس ــتمرار سیاس ــت ه ــا و در
نظ ــر گرفت ــن زم ــان بلندم ــدت ب ــه منظ ــور مش ــاهده
اثربخشـــی آنهاســـت .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه
پی ــش بین ــی ه ــای ص ــورت گرفت ــه از رون ــد تقاض ــای
بـــرق نشـــان از رشـــد ایـــن تقاضـــا در ســـال هـــای
پی ــش رو دارد .بنابرای ــن انتظ ــار م ــی رود ب ــه منظ ــور
جلوگی ــری از تک ــرار قطع ــی ب ــرق خصوص ــا در زم ــان
اوج مص ــرف ،بررس ــی عوام ــل موث ــر ب ــر عرض ــه ب ــرق
اهمیت ــی ب ــه مرات ــب بیش ــتر داش ــته باش ــد.
تصمیــم گیــری در ارتبــاط بــا میــزان کمبــود احتمالــی

عرضــه بــرق بســتگی مســتقیم بــه پیــش بینــی هــا از
ســطح مصــرف آتــی خواهــد داشــت .تعییــن حجــم
ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز در ســاخت نیــروگاه هــای
جدی ــد ،کم ــک ب ــه حف ــظ ظرفی ــت ه ــای موج ــود و
ارتق ــای آنه ــا همگ ــی ب ــر اس ــاس برآورده ــا از حج ــم
تقاض ــای آت ــی و ش ــکاف آن ب ــا می ــزان عرض ــه فعل ــی
ص ــورت م ــی گی ــرد.
بـــا توجـــه بـــه آنکـــه مطالعـــات داخلـــی و خارجـــی
افزای ــش تقاض ــا را ب ــا ن ــرخ رش ــد قاب ــل توج ــه تایی ــد
م ــی کنن ــد ،در ای ــن قس ــمت ب ــا تکی ــه ب ــر مطالع ــات
گذش ــته و وض ــع موج ــود تولی ــد ب ــرق ،س ــه س ــناریو
بـــرای تعییـــن میـــزان ســـرمایه گـــذاری مـــورد نیـــاز
در تولیـــد بـــرق بـــه منظـــور پوشـــش تقاضـــای مـــورد
انتظ ــار آت ــی ارائ ــه میش ــود .بای ــد توج ــه داش ــت در
تعییـــن حجـــم ســـرمایه گـــذاری مـــورد نیـــاز در هـــر
س ــناریو ،تغیی ــر الگ ــوی مص ــرف و تغیی ــرات بالق ــوه
بخــش تقاضــا نادیــده گرفتــه شــده اســت و ارقــام بــا
ف ــرض اس ــتمرار س ــاختار موج ــود در س ــمت تقاض ــا
اســتخراج شــده انــد .همچنیــن بایــد توجــه داشــت
حج ــم س ــرمایه گ ــذاری م ــورد نی ــاز ب ــا ف ــرض ی ــک
میلی ــون دالر مناب ــع مال ــی ب ــرای افزای ــش 1م ــگاوات
ظرفی ــت ب ــرق ،م ــورد محاس ــبه ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
همچنی ــن الزم ب ــه ذک ــر اس ــت وض ــع فعل ــی در ای ــن
جــدول ســال  1396و وضــع آتــی ســال  1400تعریــف
شـــده اســـت .ســـناریوی اول بـــر اســـاس متوســـط
درصــد رشــد ســاالنه فــروش انــرژی بــرق ســال 1394
ب ــه  1384در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .در س ــناریوی
دوم رق ــم  8درص ــد ب ــر اس ــاس ن ــرخ رش ــد اقتص ــادی
برنام ــه ری ــزی ش ــده در قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه
طراح ــی ش ــده اس ــت .س ــناریوی س ــوم ب ــر اس ــاس

رشـــد ارزش افـــزوده بخشهـــای اقتصـــادی ایـــران
در س ــال  1396نس ــبت ب ــه س ــال ( 1395ب ــه قیم ــت
ثاب ــت س ــال  ) 1390منظ ــور ش ــده اس ــت.
در ســـاده تریـــن ســـناریو کـــه ســـناریوی ســـوم
میباشــد و صرفــا بــر رشــد بخــش تولیــدی اقتصــاد و
بــدون در نظــر گرفتــن رشــد بخــش مصــرف خانگــی
متکـــی اســـت ،ســـاالنه قریـــب بـــه  3100مـــگاوات
افزای ــش در ظرفی ــت ه ــای نیروگاه ــی موج ــود م ــورد
انتظ ــار اس ــت .ای ــن رق ــم در س ــناریوی ش ــماره ی ــک
بـــر اســـاس وضـــع موجـــود رشـــد مصـــرف در هـــر دو
بخـــش خانوارهـــا و بخـــش تولیـــدی ،تقریبـــا 4800
م ــگاوات متوس ــط س ــاالنه اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه
فـــرض تشـــریح شـــده ،بـــه معنـــای  4800میلیـــون
دالر س ــرمایه گ ــذاری م ــورد نی ــاز اس ــت .ح ــال ب ــرای
مقایس ــه آنچ ــه ب ــه منظ ــور پوش ــش تقاض ــای م ــورد
انتظـــار مـــورد نیـــاز اســـت و آنچـــه در ســـال هـــای
گذشـــته بـــه صـــورت واقعـــی اتفـــاق افتـــاده اســـت
نم ــودار زی ــر ارائ ــه م ــی گ ــردد.
همانط ــور ک ــه از نم ــودار ب ــاال پیداس ــت ،در تمام ــی
ایـــن ســـالها ســـرمایه-گذاری در ایجـــاد ظرفیـــت
ه ــای جدی ــد فاصل ــه قاب ــل توجه ــی ب ــا آنچ ــه بای ــد
مطابــق برنامــه ریــزی بــرای پوشــش تقاضــای مصرفــی
صــورت گیــرد ،داشــته اســت .در کنــار تحلیــل هــای
ف ــوق ک ــه ب ــه خوب ــی نش ــان از ل ــزوم اتخ ــاذ سیاس ــت
هـــای مدیریتـــی صحیـــح در ســـمت عرضـــه و در
نظ ــر گرفت ــن مناب ــع تامی ــن مال ــی ب ــه منظ ــور پای ــداری
اقتصـــاد بـــرق دارنـــد ،توجـــه بـــه بعـــد دیگـــری از
وضعی ــت صنع ــت ب ــرق ک ــه بح ــث قیم ــت گ ــذاری
اس ــت و ب ــر ه ــر دو س ــمت عرض ــه و تقاض ــای ب ــرق
اثرگ ــذار اس ــت ،ض ــروری و اجتن ــاب ناپذی ــر اس ــت.
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مطابـــق اطالعـــات وزارت نیـــرو و توانیـــر در ســـال
 ،1395بهـــای بـــرق در بخشهـــای مختلـــف
مصـــرف کننـــده بـــه صـــورت متوســـط  662ریـــال
ب ــر کیل ــووات س ــاعت ب ــوده اس ــت .ای ــن در حال ــی
اســت کــه مقایســه متوســط قیمــت بــرق در بســیاری
از کشـــورها و آنچـــه در ایـــران پرداختـــه مـــی شـــود،
نش ــان از اخت ــاف قاب ــل توج ــه می ــان ای ــن دو رق ــم
دارد .نکتـــه مهـــم تـــر آنکـــه قیمـــت فـــروش بـــرق در
ای ــران از هزین ــه تم ــام ش ــده تولی ــد آن پایی ــن ت ــر ب ــوده
و ای ــن مس ــاله منج ــر ب ــه ش ــکل گی ــری ع ــدم ت ــوازن
در اقتصــاد بــرق شــده اســت .در تیــر مــاه  1397کــه
انتظــار باالتریــن ســطح تقاضــا و قیمــت وجــود دارد،
میانگی ــن وزن ــی قیم ــت ب ــرق در معام ــات ب ــورس
انـــرژی 407 ،ریـــال و متوســـط نـــرخ فـــروش بـــرق در
ب ــازار ب ــرق 831.9 ،ری ــال ب ــوده اس ــت .در حالیک ــه
تفــاوت زیــاد میــان ایــن دو نــرخ بــه تنهایــی چالشــی
در بحـــث قیمـــت گـــذاری بـــرق تلقـــی مـــی شـــود،
هــردوی ایــن قیمــت هــا نیــز از متوســط هزینــه تمــام
شــده تولیــد بــرق پاییــن تــر بــوده و ایــن مســاله تولیــد
بــرق را بــه فعالیتــی زیــان ده تبدیــل کــرده اســت کــه
در رقاب ــت ب ــا س ــایر صنای ــع از جمل ــه پتروش ــیمی ه ــا
و ی ــا صنای ــع غذای ــی و معدن ــی ت ــوان ج ــذب مناب ــع
نخواه ــد داش ــت .ای ــن مس ــاله در کن ــار ریس ـکهای
موجـــود در صنعـــت بـــرق و شـــیوه هـــای تســـهیم
ریس ــک می ــان طرفی ــن س ــرمایه گ ــذار و س ــرمایه پذی ــر
منج ــر ب ــه ش ــکل گی ــری جری ــان خ ــروج س ــرمایه از
ای ــن صنع ــت ش ــده اس ــت.
بررســـی آمارهـــای موجـــود در زمینـــه درصـــد رشـــد
ســـاالنه متوســـط بهـــای بـــرق در بخـــش هـــای
مختلــف مصــرف کننــده کــه در نمــودار زیــر ترســیم
شــده اســت ،الگــوی رفتــاری باثباتــی را در سیســتم
تعییـــن تعرفـــه هـــای بـــرق طـــی ســـالیان گذشـــته
نش ــان نم ــی ده ــد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تعرفـــه هـــای فـــروش بـــرق
اثرگ ــذاری مس ــتقیم ب ــر س ــودآوری ای ــن صنع ــت دارد
و س ــود آوری ه ــر صنع ــت رک ــن اولی ــه ج ــذب مناب ــع
ب ــه آن اس ــت ،ه ــر گون ــه ب ــی ثبات ــی در قوانی ــن مرب ــوط
ب ــه تعیی ــن تعرف ــه ه ــا م ــی توان ــد اث ــر منف ــی ب ــر رون ــد

س ــرمایه گ ــذاری در صنع ــت ب ــرق داش ــته باش ــد.
در نهای ــت ع ــدم پرداخ ــت ب ــه موق ــع مابهالتف ــاوت
قیم ــت تکلیف ــی و قیم ــت ف ــروش ب ــه نی ــروگاه ه ــای
تولیـــد بـــرق و انباشـــته شـــدن ایـــن بدهـــی هـــا تـــا
مـــرز  30هـــزار میلیـــارد تومـــان ،منجـــر بـــه ســـرایت
ایـــن عـــدم تـــوازن بـــه بخـــش عرضـــه بـــرق شـــده و
خاموش ــی ه ــای اخی ــر ای ــران در زم ــان اوج مص ــرف
تابســـتان بخشـــی از نمودهـــای ایـــن عـــدم تـــوازن
مس ــری ب ــوده اس ــت.
در بخــش آخــر مربــوط بــه تحلیــل علــل کمبودهــای
اخی ــر در بخ ــش ب ــرق ،بای ــد ب ــه تاثی ــر نی ــروگاه ه ــای
برقآبــی اشــاره کــرد .ظرفیــت نامــی ایــن نیــروگاه هــا
در س ــال 11 ،1395ه ــزار و  578م ــگاوات ب ــوده ک ــه
نش ــان از س ــهم  15.1درص ــدی آنه ــا از کل ظرفی ــت
تولیـــدی نیـــروگاه هـــا در ایـــن ســـال دارد .همیـــن
میـــزان تولیـــد بـــرق در شـــرایط پیـــک بـــه منظـــور
اجتن ــاب از قطع ــی ب ــرق حیات ــی بنظ ــر م ــی رس ــد .ب ــا
ای ــن وج ــود ،در برنام ــه ری ــزی ه ــای ص ــورت گرفت ــه
پیرامــون میــزان ســرمایه گــذاری مــورد نیــاز بــه منظــور
ع ــدم وق ــوع خاموش ــی گس ــترده ،بای ــد اف ــت تولی ــد
ب ــرق ای ــن نی ــروگاه ه ــا در ش ــرایط ک ــم بارش ــی م ــورد
توج ــه ق ــرار گرفت ــه و صرف ــا ب ــه ظرفی ــت بالق ــوه آنه ــا
توج ــه نش ــود.
 .3برآورد مالی ارزش بار از دست رفته ()VoLL
در ادبی ــات اقتص ــادی بی ــن هزین ــه ه ــای مس ــتقیم و
غیرمس ــتقیم قط ــع ب ــرق تمای ــزی وج ــود دارد .هزین ــه
هـــای مســـتقیم زیـــان و خســـارت ایجـــاد شـــده در
ارزش دارایــی هــا ،بــه عنــوان مثــال بــه علــت خرابــی
کامپیوت ــر و ی ــا آس ــیب ب ــه دیگ ــر تجهی ــزات حس ــاس
اســـت .هزینـــه هـــای غیرمســـتقیم شـــامل تبعـــات
و نتایـــج قطعـــی بـــرق بـــه عنـــوان عامـــل تولیـــدی
کلیـــدی بنـــگاه هـــا و کاالی مصرفـــی کلیـــدی
خانوارهـــا اســـت .عـــاوه بـــر کاهـــش تولیـــد و رفـــاه
مصـــرف کننـــده ،قطعـــی بـــرق مـــی توانـــد اثـــرات
مخرب ــی را از طری ــق وابس ــتگی ه ــای زنجی ــره تامی ــن
و تغییـــرات رفتـــاری ایجـــاد کند(ونـــزل و وولـــف ،
 .)2013ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه ماهی ــت هزین ــه ه ــای

مســتقیم نســبت بــه نــوع قطعــی بــرق کــه اتفــاق مــی
افتــد بســیار متفــاوت اســت ،اقتصــاددان هــا عمدتــا
ب ــر هزین ــه ه ــای غی ــر مس ــتقیم ب ــه عن ــوان راه ــی ب ــرای
ارزیاب ــی آس ــیب پذی ــری اقتص ــادی ناش ــی از کمب ــود
ب ــرق تمرک ــز م ــی کنن ــد.
در طـــول ســـالیان ،طیـــف وســـیعی از روش هـــای
ارزیابــی ارزش بــار از دســت رفتــه ارائــه شــده اســت.
ب ــر اس ــاس ن ــوع داده ه ــای م ــورد اس ــتفاده ،میت ــوان
ایـــن روش هـــا را بـــه ســـه دســـته عمـــده تقســـیم
ک ــرد :رویکرده ــای مبتن ــی ب ــر نظری ــه ،رویکرده ــای
مبتنـــی بـــر بـــازار و رویکردهـــای تابـــع تولیـــد .دو
روش اول بـــه دنبـــال کشـــف تمایـــل بـــه پرداخـــت
مصرفکنن ــدگان ب ــرای ب ــرق ب ــه منظ ــور جلوگی ــری از
وق ــوع خاموش ــی هس ــتند .ای ــن ت ــاش ه ــا مبتن ــی ب ــر
نظرســنجی بــه دنبــال یافتــن ارزش مالــی ایــن تمایــل
بـــه روش مســـتقیم یـــا بـــا اســـتفاده از پرسشـــنامه
هســـتند(پیاس ژک و همـــکاران .)2013 ،
در مقابـــل ایـــن رویکردهـــا ،رویکـــرد تابـــع تولیـــد،
مس ــتقیما هزین ــه ه ــای قط ــع ب ــرق را از ترجیح ــات
آش ــکار ش ــده و ی ــا اظه ــار ش ــده اس ــتنتاج نم ــی کن ــد
امــا از پیوندهــای موجــود در اقتصــاد کالن اســتفاده
م ــی کن ــد .ب ــه منظ ــور تعیی ــن هزین ــه ه ــا در س ــطح
ش ــرکت ی ــا بن ــگاه ،از نق ــش ب ــرق ب ــه عن ــوان نه ــاده
کلیــدی تولیــدی اســتفاده مــی شــود .بــا فــرض یــک
رابط ــه تولی ــدی خ ــاص ،زی ــان ه ــای ایج ــاد ش ــده
در فرآین ــد تولی ــد در پاس ــخ ب ــه کمب ــود ان ــرژی ب ــرق
از طری ــق می ــزان کاه ــش ظرفی ــت پ ــس از دسترس ــی
ک ــم ب ــه ای ــن نه ــاده تخمی ــن زده م ــی ش ــود .ب ــه ط ــور
مشـــابه ،بـــه دلیـــل هزینـــه هـــای ناشـــی از قطعـــی
ب ــرق ب ــرای خانواره ــا ،ب ــرق ب ــه عن ــوان ی ــک نه ــاده در
تولیــد مطلوبیــت در اوقــات فراغــت دیــده میشــود.
ه ــر دوی ای ــن ای ــده ه ــا ب ــرای نخس ــتین ب ــار توس ــط
موناشـــینگ و گلرســـون ( ،)1979ارائـــه شـــده انـــد.
در نهای ــت آخری ــن رویک ــردی ک ــه در ادبی ــات م ــورد
بررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت و ج ــدای از س ــه دس ــته
اصلـــی می-باشـــد ،مطالعـــات مـــوردی اســـت.
مزیتــی کــه ایــن روش دارد ایــن اســت کــه مطالعــات
روی قطع ــی واقع ــی ب ــرق و ن ــه صرف ــا فرضی ــه قطع ــی
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عمومی

خانگی

برق(آنطـــور کـــه در پرسشـــنامه هـــا مطـــرح بـــود)
ص ــورت م ــی گی ــرد.
هــر کــدام از روش هــای فــوق ،نقــاط قــوت و ضعفــی
دارنـــد کـــه در ایـــن میـــان ،رویکـــرد تابـــع تولیـــد بـــه
دلی ــل س ــادگی و تکی ــه ب ــر داده ه ــای اقتص ــاد کالن،
بـــه یکـــی از ابزارهـــای اصلـــی محاســـبه  VoLLدر
کش ــورهای مختل ــف تبدی ــل ش ــده اس ــت .ب ــا ای ــن
وج ــود در بکارگی ــری ای ــن روش بای ــد ب ــه چن ــد نکت ــه
بســـیار مهـــم توجـــه داشـــت .نخســـت آنکـــه ایـــن
روش تنه ــا ارزش تولی ــدات از دس ــت رفت ــه در زم ــان
قطعــی بــرق را مــا ک محاســبه ارزش از دســت رفتــه
در بخ ــش تولی ــدی ق ــرار میده ــد و ب ــرای مث ــال ب ــه
تاثی ــرات ب ــر زنجی ــره تامی ــن و ی ــا خراب ــی م ــواد اولی ــه و
تجهی ــزات تولی ــدی ی ــا کااله ــای مصرف ــی خانواره ــا
نمی-پـــردازد ،در نتیجـــه در تحلیـــل نتایـــج ایـــن
روش بای ــد م ــوارد لح ــاظ نش ــده را در نظ ــر گرف ــت .ی ــا
بــه عبــارت بهتــر ،ایــن روش ارزش بــار از دســت رفتــه
در بخــش تولیــد و مصــرف را کمتــر از حــد واقعــی آن
اس ــتخراج م ــی کن ــد ام ــا ب ــرای ارائ ــه تحلی ــل پای ــه و
کس ــب دی ــد کل ــی از ارزش خس ــارت ه ــای وارده در
بخ ــش تولی ــدی روش ــی مناس ــب ب ــا کارب ــرد ب ــاال در
مطالع ــات اقتص ــادی اس ــت.
رویک ــرد تاب ــع تولی ــد در ای ــران در س ــال  1392ام ــا ب ــا
داده ه ــای س ــال  1389توس ــط مجی ــد احمدی ــان و
نص ــرت اهلل عب ــاس زاده(مجل ــه سیاس ــت گ ــذاری
اقتصــادی) ارزیابــی شــده اســت .در ایــن گــزارش بــا
اســتفاده از روش شناســی ایــن مقالــه کــه انطبــاق آن
بــا اســتانداردهای مقــاالت خارجــی بررســی و تاییــد
ش ــده اس ــت ،ام ــا ب ــا داده ه ــای س ــال  ،1394ارزش
بـــار از دســـت رفتـــه بـــرای خانوارهـــا و بخشهـــای
مختل ــف تولی ــدی م ــورد محاس ــبه ق ــرار م ــی گی ــرد.
بـــرای محاســـبه  VoLLاز داده هـــای مربـــوط بـــه
ارزش افــزوده فعالیــت هــای مختلــف اقتصــادی بــه
قیمــت ثابــت ســال  1390مرکــز آمــار ایــران ،چکیــده
یافت ــه ه ــای ط ــرح آمارگی ــری گ ــذران وق ــت در نق ــاط

ش ــهری مربــوط بــه تابســتان  ،1394آمارهــای فــروش
انـــرژی بـــرق (بـــه تفکیـــک تعرفـــه هـــای خانگـــی،
عموم ــی ،کش ــاورزی ،صنعت ــی ،س ــایر مص ــارف)،
گ ــزارش نتای ــج ط ــرح آمارگی ــری از نی ــروی کار 1394
و بـــرای محاســـبه دســـتمزد ســـاعتی از اطالعـــات
مربـــوط بـــه رقـــم حداقـــل دســـتمزد ســـال ،1394
نتایــج طــرح آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانوارهــای
شـــهری و روســـتایی ســـال  ،1394نتایـــج طـــرح
آمارگیـــری از دســـتمزد نیـــروی انســـانی شـــاغل
در طـــرح هـــای عمرانـــی نیمـــه دوم  1395و طـــرح
آمارگیـــری از کارگاه هـــای صنعتـــی دارای ده نفـــر
کارک ــن و بیش ــتر اس ــتفاده ش ــده اس ــت .ج ــدول زی ــر
خالص ــه نتای ــج ای ــن گ ــزارش در ارتب ــاط ب ــا محاس ــبه
ارزش ب ــار از دس ــت رفت ــه را نش ــان م ــی ده ــد:
همانط ــور ک ــه پیداس ــت ،ه ــر کیل ــو وات س ــاعت
ب ــرق عرض ــه نش ــده ب ــه ط ــور متوس ــط و چنانچ ــه ب ــا
رویک ــرد تاب ــع تولی ــد اق ــدام ب ــه محاس ــبه آن ش ــود ،ب ــا
داده ه ــای س ــال  1394ای ــران 49 ،ه ــزار و  410ری ــال
ارزش دارد .ب ــر اس ــاس ای ــن محاس ــبات م ــی ت ــوان
ارزش مال ــی کل ب ــار از دس ــت رفت ــه س ــال  1394را
مطاب ــق ج ــدول زی ــر محاس ــبه ک ــرد .ارزش مال ــی کل
بـــار از دســـت رفتـــه در ســـال  ،1394بالـــغ بـــر 2100
میلیــارد تومــان و ارزش هــر دقیقــه بــرق عرضــه نشــده
ی ــا خاموش ــی ،مع ــادل  653ری ــال ب ــرای ه ــر مش ــترک
ب ــوده اس ــت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کل زمـــان خاموشـــی هـــر
مشـــترک(کل بخـــش هـــا) در ســـال 71.2 ،1394
دقیقــه در روز بــوده اســت .ارزش دالر در ســال 1394
ب ــه قیم ــت رس ــمی  29ه ــزار و  580ری ــال در ازای ه ــر
دالر در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .همچنی ــن در ای ــن
محاســـبات ،از تفکیـــک طـــول دوره خاموشـــی و
زمـــان وقـــوع آن صـــرف نظـــر شـــده اســـت و تنهـــا از
متوســـط ارقـــام بـــرای تجمیـــع داده هـــا اســـتفاده
شـــده اســـت .مجـــددا تاکیـــد مـــی شـــود کـــه ایـــن
رقــم صرفــا ارزش تولیــدات از دســته رفتــه بنــگا ه هــا

و ارزش فراغ ــت از دس ــت رفت ــه خانواره ــا را مبن ــای
محاســـبه قـــرار مـــی دهـــد و آســـیب هـــای وارده بـــر
خراب ــی قطع ــات ،خراب ــی م ــواد غذای ــی ،تاثی ــرات
خاموش ــی ب ــر زنجی ــره تامی ــن و امث ــال ای ــن هزین ــه ه ــا
را در محاســـبه منظـــور نکـــرده اســـت.
 .4راهکارهـــای کاهـــش خاموشـــی و مقابلـــه بـــا
کمب ــود ب ــرق
نظــر بــه اینکــه در قســمت هــای پیشــین مشــکالت
ناشـــی از دو ســـمت تقاضـــا و عرضـــه بـــرق در
ایـــران تاییـــد و تشـــریح شـــده اســـت ،مـــی تـــوان از
ابزارهای ــی ک ــه در ادبی ــات اقتص ــادی مط ــرح ش ــده
و مـــدارک مربـــوط بـــه تجربـــه بکارگیـــری آنهـــا در
نق ــاط مختل ــف دنی ــا مستندس ــازی ش ــده اس ــت،
متناس ــب ب ــا ش ــرایط اقتص ــاد ای ــران اس ــتفاده ک ــرد.
 .1-4سیاست های سمت تقاضا
بـــر اســـاس گـــزارش آژانـــس بیـــن المللـــی انـــرژی
( )2011سیاســـت هایـــی کـــه عمدتـــا مـــی تواننـــد
بـــر مدیریـــت ســـمت تقاضـــا اثرگـــذار باشـــند
عبارتنـــد از :ســـیگنال-های قیمتـــی ،تغییـــرات
رفت ــاری ،جایگزین ــی تکنول ــوژی ،س ــهمیه بن ــدی،
مکانیزمهـــای بـــازار.
جـــدول زیـــر هـــر یـــک ایـــن ابزارهـــا را بـــه صـــورت
خالصـــه معرفـــی کـــرده و پیـــش نیازهـــای آنهـــا را
بیـــان مـــی کنـــد:
نـــکات زیـــر در تکمیـــل اطالعـــات جـــدول فـــوق
تشـــریح مـــی گـــردد:
 ســـیگنال هـــای قیمـــت مـــی توانـــد در شـــرایطخــاص باعــث صرفــه جویــی در مصــرف بــرق شــود.
س ــیگنال ه ــای قیم ــت ب ــرای کارب ــران نهای ــی بای ــد
بــه یــک مکانیــزم بــازار عمــده فروشــی متصــل شــوند
تـــا قیمـــت هـــا منعکـــس کننـــده عرضـــه و تقاضـــا
باش ــند.
 در افزایـــش تعرفـــه هـــا مـــی تـــوان از روش هـــایبلوکبنـــدی اســـتفاده کـــرد ،بـــه ایـــن صـــورت کـــه

میزان برق مصرفی
(گیگا وات ساعت)

سهم مصرف برق
از کل(درصد)

ارزش محصوالت
(میلیارد ریال)

سهم ارزش محصوالت
از کل(درصد)

ارزش بار از دست رفته()VoLL
(ریال بر کیلو وات ساعت)

76103

33

4844942

43

63662

72705

32

2738309

24 /5

37663

36089

16

428002

8.3

11859

22196

10

967638

6.8

43595

20697

9

2276353

20 /1

109984

227790

100

11255244

100

49410
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فروش انرژی برق(میلیون کیلو وات ساعت)

227790

تعداد مشترکین(هزار نفر)

32831

مصرف متوسط هر مشترک در دقیقه(کیلو وات ساعت)

0/0132255

ارزش بار از دست رفته در هر دقیقه برای هر مشترک به طور متوسط(ریال)

653 /47

مجموع بار از دست رفته کل مشترکین در سال(میلیون کیلو وات ساعت)

429 /496413

ارزش مالی کل بار از دست رفته در سال(میلیون ریال)

21221417 /78542

ارزش مالی کل بار از دست رفته در سال(میلیون دالر)

717 /424536

جدول  .4ارزش مالی کل بار از دست رفته در سال  /1394منبع :محاسبات گزارش
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قیم ــت ب ــرق ب ــرای ح ــد معین ــی از مص ــرف پایی ــن
اســـت .در ســـطوح مصـــرف بیـــش از ایـــن حـــد
قیمــت باالتــر اســت .بــه منظــور حفــظ انگیــزه بــرای
اس ــتفاده کارآم ــد حت ــی مقادی ــر ک ــم ب ــرق ،قیم ــت
بلـــوک اول بایـــد بیشـــتر از هزینـــه هـــای مســـتقیم
اجتن ــاب از مص ــرف ب ــرق باش ــد((.2010 ,ESMAP
 چندی ــن گزین ــه قیم ــت گ ــذاری وج ــود دارد ک ــهم ــی توان ــد تقاض ــا را در س ــاعت ه ــای اوج کاه ــش
ده ــد:
 قیمــت گــذاری بــر اســاس زمــان اســتفاده(:)TOUک ــه در آن قیم ــت ب ــا توج ــه ب ــه ی ــک برنام ــه از پی ــش
تعیی ــن ش ــده متغی ــر اس ــت ،ب ــه عن ــوان مث ــال زم ــان
خاص ــی از روز ،روزی در هفت ــه و فص ــل.
 قیمـــت گـــذاری زمـــان واقعـــی( :)RTPکـــه در آنقیم ــت کارب ــر نهای ــی ب ــه ط ــور مس ــتقیم ب ــه قیم ــت
نقطـــه ای در یـــک بـــازار عمـــده فروشـــی مرتبـــط
اســـت.
 قیمــت گــذاری در پیــک بحرانــی( :)CPPترکیبــیاز  TOUو  RTPک ــه در آن ن ــرخ  TOUدر تم ــام ط ــول
ســال بــه جــز تعــداد روزهــای پیــک (تاریــخ دقیــق آن
ناشــناخته اســت) کــه در آن بــرق بــا قیمــت باالتــری
عرضــه مــی شــود ،تأثیــر مــی گــذارد.
ب ــرای چنی ــن گزین ــه ه ــای قیم ــت گ ــذاری پویای ــی
مانن ــد  RTPو  CPPف ــن آوری ه ــای ان ــدازه گی ــری،
ارتباط ــات و سیس ــتم ه ــای پ ــردازش داده ه ــا بای ــد
م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گیرن ــد.
تجرب ــه نش ــان داده اس ــت ک ــه اقدام ــات مبتن ــی ب ــر
درخواســت تغییــر رفتــار ،اغلــب از طریــق ابزارهایــی
مانن ــد کمپی ــن ه ــای اطالعات ــی ،ب ــه وی ــژه در دوره
هــای کوتــاه مــدت کمبــود بــرق مــی توانــد بــه صرفــه
جوی ــی ش ــدید در ان ــرژی کم ــک کن ــد.
در هنــگام طراحــی و اجــرای یــک کمپیــن اطالعاتی،
مقامــات بایــد در چهــار حــوزه تمرکــز داشــته باشــند:
تجزیـــه و تحلیـــل عوامـــل تعیینکننـــده تغییـــر
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رفت ــار مطل ــوب؛ شناس ــایی گ ــروه ه ــدف؛ انتخ ــاب
موثرتری ــن کان ــال ه ــای ارتباط ــی؛ و انتق ــال اضط ــرار
و فوریـــت شـــرایط در حالیکـــه خـــوش بینـــی بـــه
بازگش ــت ش ــرایط ب ــه حال ــت ع ــادی در بیانیه-ه ــا
حفـــظ مـــی شـــود(میکانن و همـــکاران .)2010 ،
هـــدف کمپیـــن هـــای اطالعاتـــی نبایـــد مقصـــر
دانس ــتن مص ــرف کنن ــدگان بخاط ــر نق ــش مهم ــی
کـــه در صرفـــه جویـــی انـــرژی دارنـــد ،باشـــد بلکـــه
بای ــد متقاع ــد ک ــردن آنه ــا ب ــه ایج ــاد تغییرات ــی در
عملکردشـــان باشـــد.
جایگزینـــی فنـــاوری هرچنـــد بـــه نســـبت ســـایر
اقدام ــات زم ــان ب ــر اس ــت ،ام ــا صرف ــه جوی ــی قاب ــل
اعتمادتـــر و پایدارتـــری در مصـــرف بـــرق ایجـــاد
میکن ــد .کمب ــود ب ــرق ژاپ ــن در س ــال  ،2011منج ــر
ب ــه ایج ــاد رک ــورد در ف ــروش الم ــپ ه ــای  LEDش ــد.
در مکانیـــزم هـــای بـــازار تجـــارت بیـــن
مصرفکنن ــدگان ب ــزرگ ک ــه مایلن ــد رق ــم بیش ــتری
بپردازن ــد ب ــا کس ــانیکه ب ــه دلی ــل مص ــرف کمت ــر از
س ــهمیه انتظ ــار جب ــران دارن ــد ،راه حل ــی اس ــت ک ــه
مــی توانــد از نظــر اقتصــادی کاراتــر از کاربســت یــک
پای ــه ثاب ــت ب ــرای تمام ــی مص ــرف کنن ــدگان باش ــد.
در کنـــار مـــوارد فـــوق کـــه بـــر اســـاس تجربیـــات
مط ــرح ش ــده در دنی ــا و مطالع ــات ص ــورت گرفت ــه
میباشــند ،پــاره ای مــوارد در بحــث الگــوی مصــرف
ان ــرژی هس ــتند ک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد متناس ــب ب ــا
ش ــرایط حاک ــم در ای ــران بای ــد ب ــه آنه ــا اش ــاره ک ــرد.
در بخ ــش ه ــای قب ــل ب ــه ناهمگن ــی مص ــرف ان ــرژی
در فص ــل ه ــای مختل ــف س ــال و تبع ــات آن اش ــاره
گردی ــد .از جمل ــه سیاس ــت های ــی ک ــه در س ــالیان
گذش ــته اتخ ــاذ ش ــده اس ــت ،سیاس ــت لول ــه کش ــی
گازرســانی بــه تــک تــک ســاکنین روســتاها و شــهرها
بـــوده اســـت .الگـــوی تامیـــن مصـــارف حرارتـــی و
برودت ــی خانگ ــی در ش ــهر و روس ــتا منج ــر ش ــده ب ــرای
هریــک از حامــل هــای انــرژی بــرق و گاز ،یــک پیــک

مصــرف ســه یــا چهــار ماهــه بســیار باالتــر از متوســط
س ــال داش ــته باش ــیم ک ــه س ــرمایه گ ــذاری در ه ــر دو
بخ ــش را از توجی ــه اقتص ــادی خ ــارج ک ــرده اس ــت.
بنابرایـــن در بلندمـــدت انتظـــار مـــی رود جهـــت
گی ــری سیاس ــت ه ــا ب ــه گون ــه ای باش ــد ک ــه مانن ــد
س ــایر کش ــورهای دنی ــا مص ــارف حرارت ــی و برودت ــی
خانگـــی در شـــهر و روســـتا بـــه اضافـــه روشـــنایی و
حمـــل و نقـــل شـــهری و .....فقـــط از طریـــق بـــرق
تامیـــن شـــده و از قطـــع بـــرق و گاز کارخانجـــات و
صنایــع کــه تلورانــس زیــادی در ایــام مختلــف ســال
ندارن ــد ،اجتن ــاب ش ــود .ب ــا نزدی ــک ش ــدن ب ــه ای ــن
هـــدف ،هـــم تولیـــد و مصـــرف بـــرق و گاز از فـــراز و
نش ــیب بس ــیار ک ــه آس ــیب باالی ــی ب ــه ای ــن صنای ــع
وارد کــرده اســت خــارج شــده و هــم هــوای شــهرهای
ب ــزرگ از آلودگ ــی ناش ــی از س ــوزاندن گاز و گازوئی ــل و
بنزی ــن رهای ــی مییاب ــد.
 .2-4سیاست های سمت عرضه انرژی
در بخــش عرضــه انــرژی نیــز مــی تــوان توصیــه هایــی
را ب ــه منظ ــور افزای ــش ت ــوان تولی ــد ب ــرق مط ــرح ک ــرد
ک ــه عمدت ــا ای ــن توصی ــه ه ــا در تطبی ــق ب ــا ش ــرایط
اقتص ــاد ای ــران بی ــان م ــی ش ــوند.
 اس ــتفاده از ظرفی ــت ه ــای تولی ــد ب ــرق مبتن ــی ب ــر
ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر از جمل ــه م ــواردی اس ــت
کـــه در بلندمـــدت قـــادر بـــه اثرگـــذرای بـــر کمبـــود
عرض ــه ب ــرق اس ــت.
همانطـــور کـــه در قســـمت هـــای پیشـــین آمـــده
اســت ،مطابــق محاســبات صــورت گرفتــه اقتصــاد
ایـــران بـــرای پاســـخگویی بـــه تقاضـــای روز افـــزون
نیازمن ــد ج ــذب مناب ــع مال ــی و ورود س ــرمایه ه ــا ب ــه
اقتصــاد بــرق اســت .ماننــد هــر نــوع ســرمایه گــذاری،
س ــرمایه گ ــذاری در س ــاخت نی ــروگاه ه ــای جدی ــد
نی ــز نیازمن ــد اطمین ــان از س ــودآوری ،حف ــظ ثب ــات
در روی ــه ه ــا و قوانی ــن مرتب ــط ب ــا ف ــروش ب ــرق و خری ــد
نهــاده هــای تولیــد بــرق و بــه طــور کلــی ثبــات حاکــم
بـــر شـــرایط اقتصـــادی و سیاســـی کشـــور اســـت.
الگوهــای مختلــف تامیــن مالــی داخلــی و خارجــی
وجـــود دارد کـــه هـــم بـــه لحـــاظ قانونـــی بســـترهای
اس ــتفاده از آن طراح ــی ش ــده اس ــت (م ــی ت ــوان ب ــه
بن ــد «د» از م ــاده  133قان ــون برنام ــه پنج ــم توس ــعه
اقتصــادی اجتماعــی کشــور و بنــد «ت» از مــاده 48
قانــون برنامــه ششــم اشــاره کــرد) و هــم تمامــی پیــش
نیازه ــای به ــره ب ــردن از آنه ــا در ادبی ــات اقتص ــادی
دنیـــا بررســـی شـــده اســـت و مـــی تـــوان از تجربـــه
کشــورهای موفــق در اســتفاده از آنهــا بهــره جســت.
بنابرای ــن ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد در س ــمت عرض ــه ان ــرژی
نیازمنــد اقدامــات جــدی در اســتفاده از روش هــای
نوی ــن تامی ــن مال ــی هس ــتیم.
از آنجایــی کــه ســودآوری هــر فعالیــت تولیــدی شــرط
نخس ــت س ــرمایه گ ــذاری در آن اس ــت و ب ــا توج ــه
ب ــه پایی ــن ت ــر ب ــودن قیم ــت ف ــروش ب ــرق در ای ــران از
هزین ــه تم ــام ش ــده آن و کارنام ــه نامناس ــب دول ــت
در پرداخ ــت بده ــی ه ــای مرب ــوط ب ــه مابهالتف ــاوت
قیم ــت ف ــروش از قیم ــت تکلیف ــی ،زی ــان ده ب ــودن

معیار

شرح

پیش نیازها
سیگنال های قیمتی

تعرفه های صنعتی

ارسال سیگنال شدت بحران از
طریق قیمت ها

توانایی تنظیم قیمت ها و سیستم های پیشرفته صدور
صورت حساب و اندازه گیری

تعرفه های خانگی

سیگنال کمبود برق به کاربران
مسکونی از طریق قیمت

توانایی تنظیم قیمتها ،اطالعات در مورد کشش قیمت
بخش خانگی ،اراده سیاسی ،قیمت گذاری بر اساس زمان
استفاده ( ،)TOUکنتورهای هوشمند

کمپین های
اطالعاتی

باال بردن آ گاهی عمومی ،حمایت از
اقدامات داوطلبانه در صرفه جویی انرژی

تغییرات رفتاری
توانایی انتخاب  /هماهنگی رسانه ها و پیام رسان ها.

جایگزینی تکنولوژی
جایگزینی سیستم
روشنایی

جایگزین کردن المپ های کارآمدتر و
وسایل کارآمدتر ( ، CFL ، LEDچراغهای
راهنمایی ،چراغهای خیابانی و غیره)

ارتقاء توانایی فنی ،تامین مالی ،کانال های توزیع و
مکانیزمهایی برای حذف المپ های قدیمی

جایگزینی لوازم و
تجهیزات

جایگزینی تجهیزات ناکارآمد
هدفگذار یشده

ارتقاء توانایی فنی ،تامین مالی ،کانال های توزیع و
مکانیزمهایی برای حذف وسایل قدیمی

سهمیه بندی
داوطلبانه

تقاضا برای کاهش داوطلبانه در مصرف برق

تجزیه و تحلیل به منظور تعیین کاهش مناسب به تفکیک
نوع مصرف کنندگان با اثرات اقتصادی آن

سهمیه بندی
اجباری

مجوز محدود کردن استفاده از برق

تجزیه و تحلیل برای تعیین کاهش معقول در مقایسه با
تاثیرات آن بر اقتصاد و شبکه های امنیتی اجتماعی و در
نظر گرفتن مجازات هایی برای عدم پیروی

ریزش بار

قطع برق مهندسی شده

سهولت در پیاده سازی(میتواند باعث زیان های بزرگ و
غیر قابل پیش بینی اقتصادی شود)

کنترل بار

محدودکننده جریان یا کنترل دستگاه

نیاز به شناسایی مصرف کنندگان نهایی به منظور
کنترل و طراحی الگوریتمهای ممکن کنترل جریان

سهمیه بندی

مکانیزم های بازار
تجارت دوجانبه
سهمیه برق

استفاده از فرصت کاهش بار بین مصرف
کنندگان بزرگ انرژی

نیاز به مکانیسم های قراردادی ،داور شخص ثالث،
مبنایی برای تأیید و جبران خسارت

بازار ثانویه

مکانیسم دیگر برای کاهش بار تجاری در بین
چندین کاربر نهایی

نیاز به ایجاد یک مرکز تجاری یا مکانیسم  ،OTCقراردادها،
داور شخص ثالث و مبنایی برای تأیید
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ای ــن ن ــوع س ــرمایه گ ــذاری الق ــا ش ــده اس ــت ،یک ــی از
گام ه ــای اساس ــی در بخ ــش عرض ــه ب ــرق اص ــاح
سیســتم قیمــت گــذاری بــرق اســت .بــا ایــن وجــود،
در هـــر گونـــه سیاســـت تغییـــر قیمـــت و خصوصـــا
در زمین ــه کااله ــای اساس ــی چ ــون ب ــرق ،چندی ــن
نکت ــه کلی ــدی و اساس ــی وج ــود دارد ک ــه غفل ــت از
آنه ــا ب ــا ه ــدف اص ــاح بخش ــی از اقتص ــاد ب ــدون
در نظ ــر گرفت ــن اث ــرات ب ــر س ــایر بخ ــش ه ــا م ــی توان ــد
اثــرات جبــران ناپذیــری بــه همــراه داشــته باشــد .بــه
ط ــور کل ــی و همچنی ــن ب ــه اس ــتناد تجرب ــه اقتص ــاد
ایـــران از سیاســـت هـــای تغییـــر قیمـــت از جملـــه
طــرح هدفمنــدی یارانــه هــا ،چنــد نکتــه را مــی تــوان
اس ــتخراج ک ــرد:
موفقیـــت هـــر گونـــه سیاســـت تغییـــر قیمتـــی بـــر
میـــزان مصـــرف ،نیازمنـــد محاســـبه کشـــش هـــای
قیمت ــی ب ــرای ب ــازار خ ــاص م ــورد بررس ــی و تحلی ــل
آنهاســـت.
سیاســـت هـــای تغییـــر قیمـــت همـــواره بـــا اثـــرات
بـــر ســـایر بازارهـــا و بـــر خالـــص رفـــاه جامعـــه
همـــراه هســـتند .ایـــن مســـاله کـــه بـــه طـــور کلـــی
مصرفکننـــدگان از تغییـــرات افزایشـــی قیمـــت
اســـتقبال نمـــی کننـــد امـــری بدیهـــی اســـت امـــا
ضـــرورت اصالحـــات مـــورد نیـــاز شـــرایط بـــازار را
بـــه منظـــور پوشـــش هزینـــه هـــای بخـــش تولیـــدی
و ســـودآوری ســـرمایه گـــذاری در صنعـــت بـــرق
از بیـــن نخواهـــد بـــرد .خصوصـــا در شـــرایطی کـــه
فشـــارهای مالـــی بودجـــه ای مانـــع از پرداخـــت
جبـــران زیانهـــای بخـــش تولیـــد در طـــی ســـالیان
اخی ــر توس ــط دول ــت ش ــده اس ــت .از آنجای ــی ک ــه
اس ــتمرار ای ــن رون ــد م ــی توان ــد منج ــر ب ــه ش ــوکهای
افزایشـــی شـــدیدتر در آینـــده نـــه چنـــدان دور شـــود
ک ــه طبیعت ــا فش ــارهای مال ــی مضاعف ــی را نی ــز ب ــه
دوش مصرفکنن ــدگان انتق ــال خواه ــد داد ،انتظ ــار
مـــی رود بـــا طراحـــی مـــدل هـــای اقتصـــاد کالن
و شبیهســـازی تاثیـــرات ســـناریوهای متفـــاوت
افزای ــش قیم ــت ،در نهای ــت سیاس ــتی تدوی ــن ش ــود
ک ــه ضم ــن ح ــل مش ــکل ع ــدم ت ــوازن اقتص ــاد ب ــرق
در می ــان م ــدت دارای کمتری ــن آث ــار کاه ــش رف ــاه
ب ــر جامع ــه در کوت ــاه م ــدت باش ــد .ای ــن مه ــم میس ــر
نخواه ــد ش ــد مگ ــر ب ــا کار کارشناس ــی ق ــوی ،لح ــاظ
ک ــردن تاثی ــرات ای ــن سیاس ــت ب ــر تمام ــی بازاره ــای
احتمالـــی و در نهایـــت اتخـــاذ سیاســـت بهینـــه.
بـــه عنـــوان آخریـــن و در زمـــره مهمتریـــن نـــکات در
مدیریـــت ســـمت عرضـــه بایـــد توجـــه داشـــت بـــه
منظ ــور ایج ــاد ت ــوازن در به ــای تم ــام ش ــده و قیم ــت
فــروش بــرق ،نیــاز بــه اقداماتــی اســت کــه بــه کاهــش
هزینـــه هـــا در بخـــش هایـــی از صنعـــت بـــرق کـــه
دولـــت متولـــی آن اســـت و خصوصـــا وزارت نیـــرو،
بیانجامـــد .بـــا اعمـــال سیاســـت هـــای مناســـب
مدیریت ــی م ــی ت ــوان هزین ــه ه ــا را در بخ ــش تولی ــد،
انتق ــال و توزی ــع کاه ــش داد ،راندم ــان نی ــروگاه ه ــا
را افزایـــش داد و از اتـــاف انـــرژی بـــاال در شـــبکه
جلوگی ــری ک ــرد .ب ــه عب ــارت بهت ــر ،اص ــاح مکانی ــزم
قیم ــت گ ــذاری ب ــرق ب ــه دنب ــال جل ــب مش ــارکت
مصـــرف کننـــدگان در حـــل مشـــکل اقتصـــاد
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نامتـــوازن بـــرق اســـت و تـــا زمانیکـــه هزینـــه هـــای
ناشـــی از ناکارآمـــدی دولتـــی در مدیریـــت انـــرژی
اص ــاح نگ ــردد ،تمام ــی ب ــار اصالح ــات م ــورد نی ــاز
صنع ــت ب ــرق ب ــر دوش مص ــرف کنن ــدگان خواه ــد
ب ــود ک ــه ب ــه طب ــع اف ــت ش ــدید رف ــاه جامع ــه را ب ــه
همـــراه خواهـــد داشـــت .بنابرایـــن انتظـــار مـــی رود
بـــا اتخـــاذ سیاســـت هـــای کارآمـــد کـــه بـــه بهبـــود
عملکـــرد دولتـــی در مدیریـــت انـــرژی منجـــر مـــی
شـــود ،شـــکاف میـــان بهـــای تمـــام شـــده بـــرق و
به ــای ف ــروش آن کاه ــش یاب ــد ب ــه گون ــه ای ک ــه نی ــاز
ب ــه ش ــوک ه ــای ش ــدید افزای ــش قیمت ــی ک ــه اث ــرات
ق ــوی ب ــر س ــایر بازاره ــا و رضای ــت مص ــرف کنن ــدگان
خواهـــد گذاشـــت ،برطـــرف و امـــکان اصـــاح
قیمتهــا تحــت اســتراتژی هــای کارشناســی شــده
و در طـــول زمـــان ،میســـر گـــردد▪ .
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راهبردهای مواجهه
با خاموشیها

خاموشـــی بـــرق بـــرای هـــر کشـــوری آثـــار متعـــدد
اقتصــادی ،اجتماعــی و حتــی سياســی داشــته و بــه
همي ــن منظ ــور از ع ــدم تأمي ــن ب ــرق» ب ــه عن ــوان ی ــک
بح ــران ی ــاد میش ــود.
در چن ــد ده ــه اخي ــر ن ــه تنه ــا مي ــزان مص ــرف ب ــرق،
بلك ــه حت ــی س ــرانه آن ني ــز رون ــد صع ــودی داش ــته
اســـت در نتیجـــه در بســـياری از ســـالها بیشـــینه
تقاضــای مشــترکان از بیشــینه تــوان توليــدی شــبكه
کل کش ــور پيش ــی گرف ــت و کش ــور ب ــا خاموش ـیهای
پـــی در پـــی در روزهـــای تابســـتان روبـــرو شـــد کـــه
نمون ــه روش ــن آن در س ــاله ــای  86و  87رخ داد.
البت ــه ای ــن نی ــز قاب ــل توج ــه اس ــت ک ــه آهن ــگ رش ــد
ظرفی ــت اس ــمی و عمل ــی نیروگاهه ــای کش ــور نی ــز از
س ــال  91ب ــه بع ــد نس ــبت ب ــه ب ــازه زمان ــی س ــالهای
 81ت ــا  91از س ــرعت کمت ــری برخ ــوردار ب ــوده اس ــت.
از پایــان دهــه  ، 1380افــت ســرمایهگذاری در بخــش
توليـــد بـــرق آغـــاز شـــده و تـــا کنـــون ادامـــه داشـــته
اســت کــه پیگیــری نکــردن کامــل طــرح هدفمنــدی
یارانههـــا ،شـــدت گرفتـــن تحریمهـــا ،پایيـــن بـــودن
نـــرخ فـــروش بـــرق ،پرداخـــت نکـــردن اختـــاف
قيمـــت تكليفـــی و تمامشـــده توســـط دولـــت
و خصوصیســـازی غيراصولـــی و غيرمنطقـــی
نيروگاهه ــا ،ازجمل ــه عوام ــل ای ــن کاه ــش ب ــه ش ــمار
میرونـــد.
در ایـــن ســـالها رعایـــت فاصلـــه ایمـــن میـــان
بیش ــینه ظرفي ــت ب ــا بیش ــینه تقاض ــای مصرف ــی ک ــه

یك ــی از ش ــاخصهای مه ــم در تولي ــد ب ــرق اس ــت،
امکانپذی ــر نب ــوده و تقاض ــا هم ــواره ب ــر تولی ــد پیش ــی
گرفت ــه اس ــت ک ــه ای ــن مس ــاله آس ــیبهای بس ــیاری
را بـــرای شـــبکه تولیـــد و توزیـــع بـــرق در کشـــور بـــه
دنب ــال داش ــته اس ــت.
شـــاخص مهـــم دیگـــر در تولیـــد بـــرق یکنواختـــی
و ک ــم نوس ــان ب ــودن می ــزان تقاض ــای ب ــرق در ط ــول
ی ــک س ــال اس ــت ،زی ــرا ظرفي ــت ني ــروگاه در ط ــول
یـــک ســـال ،بيشـــتر مـــورد اســـتفاده قـــرار میگيـــرد
ب ــدون آنك ــه در س ــاعتهای خاص ــی ب ــه آنه ــا فش ــار
بیشـــینه وارد شـــود و در نتيجـــه هزینـــه توليـــد بـــرق
نيـــز کاهـــش خواهـــد یافـــت .در ســـوی دیگـــر ایـــن
معادل ــه اگ ــر دامن ــه نوس ــان تقاض ــا ب ــاال باش ــد ،ب ــه
عل ــت اینك ــه برخ ــی از نيروگاهه ــای کش ــور تنه ــا در
س ــاعتهای اوج ب ــار فص ــل گرم ــا م ــورد بهرهب ــرداری
قـــرار گرفتهانـــد بـــرای بازگشـــت ســـرمایه اوليـــه
ني ــروگاه ک ــه بخ ــش قاب ــل توجه ــی از قيم ــت ب ــرق را
نی ــز تش ــكيل میده ــد قيم ــت ب ــرق افزای ــش خواه ــد
یاف ــت.
در م ــورد ای ــن ش ــاخص اف ــزون ب ــر اینک ــه ضری ــب ب ــار
کشــور (کــه بــاال بــودن آن یکنواختــی تقاضــا را نشــان
میده ــد) نس ــبت ب ــه کش ــورهای صنعت ــی و برخ ــی
کشـــورهای در حـــال توســـعه پایینتـــر اســـت و در
س ــالهای اخی ــر نی ــز کاه ــش چش ــمگیری داش ــته و
موج ــب نگرانیهای ــی ش ــده اس ــت.
در واق ــع اخت ــاف ش ــدید تقاض ــای ب ــرق در فص ــل

تابســتان بــا دیگــر فصــول ســال موجــب شــده اســت
ت ــا بخ ــش بس ــیار بزرگ ــی از ظرفی ــت نیروگاه ــی کش ــور
در دیگ ــر مواق ــع س ــال ب ــدون اس ــتفاده باق ــی مان ــده و
ات ــاف مناب ــع و ظرفیته ــا را در پ ــی داش ــته باش ــد
ک ــه ای ــن ات ــاف در برخ ــی از روزه ــای س ــال ب ــه 36
درص ــد کل ظرفی ــت نی ــز میرس ــد.
از ســـوی دیگـــر رونـــد پیشبینیهـــا بـــرای افزایـــش
ظرفیـــت نیروگاههـــای حرارتـــی و تجدیدپذیـــر نیـــز
در س ــال  96و  97ت ــا کن ــون ب ــه حقیق ــت نپیوس ــته
و از می ــزان م ــورد انتظ ــار مقادی ــر قاب ــل توجه ــی کمت ــر
اســت و انــرژی برقابــی نیــز کــه در ســالهای گذشــته
نق ــش بس ــزایی در تامی ــن ان ــرژی ب ــرای س ــاعات اوج
مصــرف در فصــول گــرم داشــته بــا توجــه بــه کاهــش
 30درص ــدی می ــزان بارندگ ــی در س ــال  96از ت ــوان
چندانـــی بـــرای ایفـــای ایـــن نقـــش در ســـال 97
برخ ــوردار نب ــوده اس ــت.
بـــر اســـاس پیـــش بینـــی هایـــی کـــه کارشناســـان
پیش ــتر انج ــام داده بودن ــد ،کش ــور ای ــران در  97در
کمتریـــن حالـــت  3500مـــگاوات و در بیشـــترین
میـــزان نزدیـــک بـــه  6500مـــگاوات کمبـــود بـــرق
خواهــد داشــت و بایــد بــه شــیوهای بــا ایــن کمبودهــا
س ــازگار ش ــد.
بررســـی تجربیـــات ایـــران و جهـــان بـــرای حـــل
بحـــران بـــرق
بـــه طـــور کلـــی در تجربيـــات جهانـــی چهـــار ابـــزار
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55
نگاه ویژه

خاموشی ها

56
نگاه ویژه

عمـــده بـــرای کاهـــش تقاضـــای مصـــرف بـــرق بـــ ه
منظـــور عبـــور از اوج مصـــرف بـــرق وجـــود دارد کـــه
عبارتنـــد از:
 )1ارتبــاط بــا مشــترکين کــه در آن بــا ارائــه اطالعــات
دقيـــق و تشـــریح شـــرایط بـــرای مشـــترکان تـــاش
میشـــود تـــا رفتـــار مصرفـــی آنهـــا را بـــه ویـــژه در
ســـاعات اوج مصـــرف ،دگرگـــون ســـازد ،در ایـــن
روش ،دو عنصــر محتــوای پيــام و نــوع درگاه ارتباطــی
بـــا مشـــتریان دارای اهميـــت بنیادیـــن اســـت.
رســـانههای جمعـــی ماننـــد تلویزیـــون ،رادیـــو،
روزنامههـــا و اینترنـــت ،ابـــزار اصلـــی بـــرای ارتبـــاط
بـــا مشـــتریان هســـتند کـــه از قـــدرت و ســـرعت
انکارناپذیـــری برخوردارنـــد و میتواننـــد در مـــدت
کوتاهــی بــا تهييــج مشــترکان ،شــمار بســیاری از آنهــا
را بـــرای انجـــام هدفـــی مشـــترک از جملـــه کاهـــش
مص ــرف در س ــاعات اوج ب ــار ب ــه هم ــکاری وادارن ــد.
ای ــن تجرب ــه در بيشترکش ــورها نتای ــج موفق ــی در پ ــی
داشـــته اســـت( .ماننـــد کشـــور آفریقـــای جنوبـــی
کـــه بـــا نمایـــش  4درجـــه رنگـــی بـــه نشـــانه میـــزان
ب ــار ش ــبکه از ع ــادی ت ــا بحران ــی در گوش ــه صفح ــه
تلویزیـــون مشـــترکان را در شـــیوه مصـــرف بـــرق یـــا
صرفهجویـــی آن در هـــر لحظـــه راهنمایـــی میکـــرد
و بازخـــورد ایـــن اقـــدام نیـــز بـــه ویـــژه در وضعیـــت
بحـــران ،مثبـــت ارزیابـــی شـــد).
ً
پژوهشهـــا نشـــان میدهـــد کـــه تقریبـــا تمـــام
کشـــورهای مـــورد بررســـی ارتبـــاط بـــا مشـــتریان را
از درگاه ارتباطـــی فعاليتهـــای رســـانهای و بـــا
محت ــوای پي ــام درخواس ــت ب ــرای کاه ــش مص ــرف،
در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار دادهان ــد .در کش ــور م ــا نی ــز
ب ــا وج ــود ام ــكان ارتب ــاط ب ــا مش ــترکان از هری ــک از
درگاهه ــای ارتباط ــی ی ــاد ش ــده ب ــا توج ــه ب ــه اقب ــال
بيشـــتر مـــردم بـــه رســـانههای جمعـــی رادیـــو و
تلویزیــون و در درجــه بعــد شــبكههای اینترنتــی ،بــه
نظ ــر میرس ــد ک ــه ایج ــاد ارتب ــاط از ای ــن دو درگاه ب ــه
نتای ــج بهت ــری دس ــت یاب ــد.
 )2ســـهميهبندی بـــرق کـــه بـــه دو روش اجبـــاری و
داوطلبانــه در بخشهــای مختلــف مشــترکان ماننــد
دولت ــی ،صنع ــت و عموم ــی امکانپذی ــر ب ــوده و در
بس ــیاری از کش ــورهای جه ــان ب ــا س ــطوح گوناگون ــی
از توســـعه نیـــز بـــه اجـــرا گذاشـــته شـــده اســـت.
کش ــورهای برزی ــل (ب ــه روش اجب ــاری) ،نیوزلن ــد (ب ــه
روش اختی ــاری) و کان ــادا و ژاپ ــن( ب ــا بکارگی ــری ه ــر
دو روش) از جملـــه نمونههـــای مدیریـــت مصـــرف
بــرق بــه شــیو ه ســهمیهبندی در چنــد ســال گذشــته
بودهان ــد ک ــه در برخ ــی م ــوارد حت ــی نتایج ــی فرات ــر از
انتظ ــار را در پ ــی داش ــته اس ــت.
هماکنـــون بحـــران بـــرق در کشـــورمان ایـــران از راه
همـــكاری بخـــش صنایـــع و کشـــاورزان کنتـــرل
میشـــود و ضـــروری اســـت در اجـــرای طـــرح بـــه
بخشهـــای پيکســـاز و پرمصـــرف دیگـــر ماننـــد
بخـــش مشـــترکان خانگـــی بيشـــتر توجـــه شـــود و از
مش ــتریان خانگ ــی خواس ــت ک ــه نق ــش بیش ــتری را
ً
در ای ــن ح ــوزه ب ــر عه ــده گیرن ــد چ ــرا ک ــه ّاوال بخ ــش
خانگــی در کشــور مــا مصرفــی رو بــه شــدت داشــته و
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از الگــوی مصرفــی افراطــی ،غیرمنطقــی و ناعادالنــه
ً
پی ــروی میکن ــد و دوم ــا ب ــه ض ــرورت حیات ــی توس ــعه
در بخشه ــای کش ــاورزی و صنع ــت ب ــرای کش ــور،
خاموشـــی پیوســـته و بیـــش از انـــدازه ایـــن بخـــش
چنـــدان خردمندانـــه بـــه نظـــر نمیرســـد.
 )3اصـــاح تعرفـــه بـــرق یكـــی از ابزارهـــای کاهـــش
مصـــرف بـــرق در بســـياری از کشورهاســـت کـــه بـــا
توجـــه جالـــب و چنـــد بعـــدی بـــودن ایـــن روش و
ناآشــنا بــودن آن در کشــور مــا ،اشــاره بــه چنــد نمونــه
از آن در کشـــورهای دیگـــر دنیـــا کاربـــردی خواهـــد
ب ــود.
الف) فرانسه
فرانســـه یکـــی از بزرگتریـــن توليدکننـــدگان بـــرق
در میـــان کشـــورهای اروپایـــی اســـت .نخســـتین
اصالحـــات اساســـی در ســـامانه قیمتگـــذاری
ب ــرق در کش ــور فرانس ــه ،نزدی ــک ب ــه  60س ــال پی ــش
و زی ــر عن ــوان الگ ــوی تعرف ــه س ــبز ( )Tariff Vertب ــه
اج ــرا گذاش ــته ش ــد .در س ــالهای گذش ــته نزدی ــک
نيـــز نـــوع ویـــژ ه و دیگـــری از تعرفهگـــذاری بـــرق بـــا
نـــام تعرفـــه تمپـــو ( )Tempoاعمـــال میشـــود کـــه
مش ــترکان خانگ ــی و تج ــاری کوچ ــک میتوانن ــد ب ــر
اس ــاس آن ب ــا ش ــرکتهای تولیدکنن ــده ب ــرق ق ــرارداد
ببندن ــد.
تعرفـــه ســـبز بـــرای مشـــترکان غيرخانگـــی بـــا تـــوان
مصرف ــی متوس ــط و ب ــاال ب ــه کار ب ــرده میش ــود ک ــه
در ی ــک ج ــدول ب ــر اس ــاس ان ــدازه بهنج ــار مص ــرف
گروهبنـــدی شـــدهاند و قیمتگـــذاری بـــرق بـــرای
ای ــن مش ــترکان ب ــا توج ــه ب ــه مي ــزان ت ــوان مصرف ــی
و همچنيـــن مقـــدار مصـــرف واقعـــی آنهـــا انجـــام
میشـــود.
نزدیـــک بـــه  99درصـــد از مشـــتریان تعرفهگـــذاری
ســـبز کـــه همـــه غیرخانگـــی هســـتند دارای تـــوان
مصرف ــی می ــان  250ت ــا  3000کيل ــووات هس ــتند ک ــه
در ای ــن نظ ــام قیمتگ ــذاری ب ــا نم ــاد  A5پوش ــش
داده میش ــوند .البت ــه قيمتگ ــذاری ب ــرق مصرف ــی
ایــن گــروه افــزون بــر ميــزان تقاضــای مصرفــی ،بــر پایــه
زمــان مصــرف و همچنيــن ســاعات کل بهرهبــرداری
از شــبکه در گــذر یــک ســال نيــز بســتگی دارد .بدیــن
ترتيـــب کـــه نخســـت در طـــول روز قيمتهـــا در
زمانهــای مختلــف ،متفــاوت بــوده و زمــان اوج بــار
بيش ــترین قیم ــت را داراس ــت و دوم مش ــترکانی ک ــه
در گــذر یــک ســال ،تــوان مصرفــی خــود را در بيشــتر
اوقـــات اســـتفاده میکنند(مشـــترکان Very Long
 ،)Useقيمــت بــرق بــرای آنهــا بــه ازای هــر کيلــووات
س ــاعت کمت ــر از قیم ــت مش ــخص ش ــده محاس ــبه
میشـــود .در ایـــن حالـــت هرچنـــد قيمـــت تـــوان
مصرف ــی س ــاليانه ای ــن مش ــترکان ب ــه دلی ــل ظرفی ــت
مص ــرف بیش ــتر ،باالت ــر اس ــت ،ام ــا قيم ــت ب ــرق آنه ــا
بــرای هــر کيلــووات ســاعت مصــرف ،کمتــر خواهــد
ب ــود .در س ــوی دیگ ــر ،مش ــترکانی ک ــه دوره مص ــرف
آنه ــا در کل س ــال کمت ــر اس ــت ،هزین ــه ثاب ــت ت ــوان
مصرف ــی س ــاليانه کمت ــری پرداخ ــت میکنن ــد ،ام ــا
قيمـــت بـــرق آنهـــا بـــه ازای هـــر کيلـــووات ســـاعت

مصـــرف بيشـــتر خواهـــد بـــود .همچنيـــن قيمـــت
ب ــرق ب ــرای هم ــه مش ــترکان در زم ــان اوج ب ــار از دیگ ــر
ســـاعتهای یـــک شـــبانهروز بيشـــتر بـــوده و در
مقاب ــل آن به ــای ب ــرق در س ــاعات کمب ــاری از هم ــه
س ــاعتهای دیگ ــر کمت ــر اس ــت.
همانط ــور ک ــه در بخ ــش نخس ــت مقال ــه ني ــز اش ــاره
شــد ،بــا کمتــر اســتفاده کــردن از نيروگاههــای توليــد
بــرق در طــول ســال (بــرای نمونــه در فصــل زمســتان)،
قيم ــت تم ــام ش ــده ب ــرق افزای ــش یافت ــه و ب ــا ه ــدف
بازگش ــت س ــرمایه ب ــرای تولي ــد ب ــرق ،ای ــن هزین ــه از
مش ــترکان دریاف ــت میش ــود .ام ــا ای ــن مطل ــب بـ ـه
خوبـــی در ســـامانه تعرفهگـــذاری بـــرق ســـبز مـــورد
توج ــه ق ــرار گرفت ــه و مش ــترکان را تش ــویق میکن ــد ت ــا
ضری ــب ب ــار ش ــبکه را افزای ــش داده و نوس ــان می ــزان
مص ــرف را کاه ــش دهن ــد.
ام ــا تعرفهگ ــذاری تمپ ــو ک ــه ب ــرای مش ــترکان خانگ ــی
و تجــاری کوچــک طراحــی شــده اســت ،یــک نظــام
قيمتگــذاری بــه نســبت پيچيــده اســت کــه  6نــرخ
مختل ــف از قيم ــت ب ــرق را در زمانه ــای مختل ــف
ب ــه دس ــت میده ــد .ب ــر ای ــن اس ــاس قيم ــت ب ــرق
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط آب و هوای ــی ،مناس ــبتهای
تقویمـــی روزهـــای ســـال و ســـاعتهای شـــبانهروز
تعيي ــن میش ــود.
در ای ــن ش ــیوه روزه ــای س ــال ب ــه  3بخ ــش قیمت ــی
گ ــران ،ارزان و متوس ــط ب ــا رنگه ــای آب ــی ،س ــفید و
قرم ــز و س ــاعتهای ه ــر روز نی ــز خ ــود ب ــه  3بخ ــش
اوج ب ــار ،میانب ــاری و ک ــم ب ــاری تقس ــیم میش ــوند
کـــه هـــر روز بـــر اســـاس پيشبينـــی تقاضـــای بـــرق
ب ــرای آن روز دس ــتهبندی میش ــود .مي ــزان تقاض ــای
ه ــر روز نی ــز بیش ــتر ب ــه دلی ــل آب و ه ــوا زی ــر تأثي ــر ق ــرار
میگي ــرد .همچني ــن ام ــكان دارد ک ــه اپرات ــور ش ــبكه
انتق ــال فرانس ــه ،در ص ــورت ب ــروز رخداده ــای وی ــژه
در ش ــبكه ب ــرق ،گ ــروه ی ــک روز را ج ــا ب ــه ج ــا کن ــد.
قوائـــد دیگـــری نیـــز در تقســـیمبندی روزهـــا وجـــود
دارد ک ــه رویهمرفت ــه تعرف ــه قیم ــت ب ــرق را در ای ــن
ش ــیوه بس ــیار متن ــوع و دقی ــق میکن ــد(از  3س ــنت
یــورو بــرای هــر کیلووات/ســاعت تــا  36ســنت یــورو
بــرای هــر کیلووات/ســاعت) و مشــترکان بــه خوبــی
ب ــه س ــوی مص ــرف درس ــت و منطق ــی ب ــرق هدای ــت
میشــوند و ایــن روش در برخــی روزهــا تــا  45درصــد
کاه ــش مص ــرف ب ــرق را نی ــز ب ــه هم ــراه داش ــته اس ــت
ک ــه آم ــاری خیرهکنن ــده ب ــه ش ــمار مــیرود.
شـــوربختانه بـــه دلیـــل فراهـــم نبـــودن زیرســـاخت
کنتوره ــای هوش ــمند در ای ــران ،پی ــاده س ــازی ای ــن
روش هوش ــمندانه در زم ــان کنون ــی ب ــرای کش ــورمان
امکانپذیـــر نیســـت.
ب) کوبا
کش ــور کوب ــا ب ــرای اص ــاح تعرف ــه ب ــرق خ ــود ش ــیوه
پلکان ــی ب ــر اس ــاس می ــزان مص ــرف را برگزی ــده اس ــت
ک ــه ب ــاال رفت ــن می ــزان مص ــرف ،به ــای ب ــرق مصرف ــی
نی ــز ب ــه ص ــورت تصاع ــدی ب ــاال رفت ــه و چن ــد براب ــر
میشـــود ،کشـــور برزیـــل نیـــز بـــه تقریـــب از همیـــن
روش و ب ــا در نظ ــر گرفت ــن ی ــک س ــهمیه پای ــه ب ــرای

هـــر مشـــتری و ســـپس محاســـبه قیمـــت مـــازاد
مصــرف هــر مشــترک بــا یــک فرمــول تصاعــدی بهــره
جس ــته اس ــت .ای ــن ش ــیوه ک ــه متمرک ــز ب ــر مش ــترکان
پرمص ــرف اس ــت ،هماکن ــون ب ــه نوع ــی در کش ــور م ــا
نی ــز اج ــرا میش ــود.
ج) ایاالت متحده آمریکا (ایالت کالیفرنیا)
در ای ــن ایال ــت قیم ــت ب ــرق ه ــر مش ــترک ب ــا مقایس ــه
مصــرف کنونــی و مــدت مشــابه آن در ســال گذشــته
محاســـبه میشـــود بـــه صورتـــی کـــه بـــا کاهـــش
مصـــرف نســـبت ســـال گذشـــته تـــا ســـقف  20یـــا
حتــی  30درصــد ،بــه همیــن نســبت در قیمــت بــرق
مصرف ــی ب ــه مش ــترک تخفی ــف داده میش ــود .البت ــه
در برخ ــی دورهه ــا افزای ــش قیم ــت ب ــرق مش ــترکان
پرمصــرف نیــز در ایــن ایالــت بــه اجــرا گذاشــته شــد.
(در برخــی مــوارد تــا  50درصــد افزایــش قیمــت بــرای
مش ــترکان پرمص ــرف در نظ ــر گرفت ــه ش ــد)
البت ــه در ای ــن م ــورد آخ ــر بهت ــر اس ــت در ای ــران ب ــه
جـــای مقایســـه مصـــرف یـــک مشـــترک بـــا ميـــزان
مصـــرف او در ســـال گذشـــته ،مصـــرف مشـــترکان
ب ــا یكدیگ ــر در ی ــک ش ــهر ی ــا ناحي ــه و محل ــه انج ــام
شـــود .چـــرا کـــه نخســـت بـــه ســـبب جابهجایـــی
گس ــترده مس ــتأجران در ه ــر س ــال ،مقایس ــه دو س ــال
پ ــی در پ ــی بیمعن ــا ب ــه نظ ــر میرس ــد و دوم مقایس ــه
عملكـــرد خانوارهـــا بـــا ســـایر همشـــهریان ،انگيـــزه
بيش ــتری ب ــرای کنت ــرل مص ــرف ایج ــاد م ــی کن ــد.
 )4جایگزینـــی لـــوازم خانگـــی برقـــی بـــا لـــوازم
کممصر فتـــر :
یكـــی از روشهـــای ایـــن کار ،ایجـــاد انگيـــزه بـــرای
تغييـــر رفتـــار مصرفـــی مشـــترکان از راه تخصیـــص
یاران ــه ب ــه اس ــتفاده از ل ــوازم الكتریك ــی کممص ــرف
اس ــت.
کشـــورهای ایـــاالت متحـــده آمریـــکا ،نـــروژ و کوبـــا
بـــا اختصـــاص یارانـــه و کمکهـــای نقـــدی و ...
ب ــرای تعوی ــض ل ــوازم خانگ ــی الکتریک ــی کهن ــه ب ــا
ل ــوازم م ــدرن و کممص ــرف موف ــق ب ــه کاه ــش قاب ــل
توجـــه مصـــرف بـــرق شـــدند و کشـــورهای برزیـــل
و آفریقایجنوبـــی نیـــز بـــا اجـــرای طـــرح تعویـــض
المپه ــای رش ــتهای ب ــا فلورس ــنت و ک ــم مص ــرف
موف ــق ش ــدند در گ ــذر چن ــد س ــال میلیونه ــا ش ــعله
از ای ــن المپه ــا تعوی ــض و مص ــرف ب ــرق را کاه ــش
دهن ــد.
البتـــه در ایـــران نیـــز طـــرح تعویـــض المپهـــا بـــا
تخصیـــص یارانـــه غیـــر مســـتقیم روی قیمـــت
المپه ــای ک ــم مص ــرف و کاه ــش دادن ن ــرخ آن ت ــا
حـــدودی اجـــرا شـــد.
تجربيـــات بينالمللـــی نشـــان میدهدکـــه بیشـــتر
کشـــورها بـــرای مقابلـــه بـــا بحـــران بـــرق بـــه یـــک
روش بس ــنده نك ــرده و بي ــش از ی ــک اب ــزار را ب ــه کار
گرفتهانـــد.
تجربیات ایران برای مقابله با بحران برق
در ســـالهای گذشـــته برخـــاف روشهـــای

متـــداول مقابلـــه بـــا بحـــران بـــرق در دنيـــا ،تنهـــا از
روشه ــای مح ــدودی ب ــرای مقابل ــه ب ــا بح ــران ب ــرق
در ایــران اســتفاده شــده اســت .در ســاليان گذشــته
روشه ــای ارتباط ــی ب ــا م ــردم بس ــیار نات ــوان ب ــوده و از
ظرفي ــت وس ــایل ارتباط ــی مانن ــد رادی ــو و تلویزی ــون
بــه منظــور مقابلــه بــا بحــران بــرق بــه خوبــی اســتفاده
نش ــده اس ــت .در حال ــی ک ــه میت ــوان ب ــا اس ــتفاده
از ابزاره ــای رس ــانهای نیرومن ــد ،هم ــگان را نس ــبت
ب ــه بح ــران ب ــرق آ گاه س ــاخت و درخواس ــت ب ــرای
مصـــرف را در زمانهـــای اوج بـــار و بـــه ویـــژه در
روزهـــای بحرانـــی کاهـــش داد.
همچني ــن در رابط ــه ب ــا جایگزین ــی وس ــایل پرب ــازده
بـــا وســـایل کمبـــازده وضعیـــت کشـــور بهتـــر از
بهرهبـــرداری از رســـانهها نبـــوده اســـت.
هرچن ــد در م ــورد المپه ــای کممص ــرف اقدام ــات
خوب ــی انج ــام گرف ــت ،ام ــا درب ــاره جایگزین ــی س ــایر
ل ــوازم خانگ ــی پرمص ــرف تنه ــا ب ــه تعوی ــض چن ــد
یخچـــال بســـنده شـــد کـــه افـــزون بـــر ناچیـــز بـــودن
ابعـــاد پـــروژه ،خـــود طـــرح نیـــز چنـــدان ضـــروری
نیســـت چراکـــه وســـیله مهـــم بـــرای کنتـــرل بـــار در
خانههـــای مســـکونی کولرهـــا و ابـــزار سرمایشـــی
هس ــتند ک ــه ش ــوربختانه توجه ــی ب ــه تعوی ــض آنه ــا
نشـــده اســـت .در واقـــع برنامههـــای وزارت نیـــرو در
ل ــگام زدن ب ــر بح ــران بیش ــتر ب ــر بخشه ــای صنع ــت
و کش ــاورزی متمرک ــز اس ــت ت ــا مش ــتریان خانگ ــی.
رایـــگان کـــردن قيمـــت بـــرق بخـــش کشـــاورزی در
س ــاعات کمب ــاری ب ــا اس ــتقبال برخ ــی کش ــاورزان
نيـــز همـــراه و سياســـتهای تشـــویقی در بخـــش
صنایــع بــه منظــور انتقــال تعميــرات بــه فصــول گــرم
و جابهجای ــی مص ــرف از س ــاعت اوج ب ــه کمب ــاری
و دادن پ ــاداش ب ــه صنای ــع از جمل ــه ای ــن اقدام ــات
بـــه شـــمار مـــیرود کـــه نتایـــج مثبتـــی نیـــز در پـــی
داش ــته اس ــت .ب ــا ای ــن وج ــود بای ــد در نظ ــر داش ــت
ک ــه اقدام ــات طرحه ــای ذخيرهس ــازی در صورت ــی
ً
درســت اســت کــه کامــا داوطلبانــه و یــا دســت کــم
ب ــا آ گاه ــی از پی ــش داده ش ــده در ش ــرایط بحران ــی
از ســـوی صنایـــع انجـــام پذیـــرد .امـــا در ســـالهای
گذشــته بارهــا دیــده شــده کــه برخــی خاموش ـیهای
ناگهانــی و اجبــاری در بخــش صنایــع رخ داده و ایــن
بخشه ــا را ب ــا آس ــيب ج ــدی روب ــرو ک ــرده اس ــت.
اقدامـــات انجـــام شـــده در مـــورد صنایـــع کشـــور در
س ــالهای گذش ــته در حال ــی رخ داده ک ــه سياس ــت
ً
کش ــورهای پيش ــرو کام ــا ب ــر پای ــه حمای ــت از بخ ــش
صنای ــع ای ــن کش ــورها اس ــت.
راهبرده ــای كوتاهم ــدت و میانم ــدت در كنت ــرل
اوج ب ــار
ای ــن راهبرده ــا بیش ــتر ب ــر کنت ــرل مص ــرف در بخ ــش
خانگ ــی اس ــتوار ش ــده اس ــت چراک ــه بی ــش از نیم ــی
از مصـــرف بـــرق کشـــور در ایـــن بخـــش اســـت در
حال ــی ک ــه بخ ــش صنع ــت و کش ــاورزی روی ه ــم
رفت ــه ب ــه زحم ــت یکچه ــارم مص ــرف را ب ــه خ ــود
اختصـــاص میدهنـــد .همچنیـــن آمـــار منتشـــر
شـــده از وزارت نيـــرو نشـــان میدهـــد کـــه در چنـــد

س ــال گذش ــته زم ــان اوج ب ــار در فص ــل تابس ــتان و از
ش ــب ب ــه روز منتق ــل ش ــده و اخت ــاف اوج مص ــرف
در فصــول تابســتان و زمســتان نیــز در ســال  1396بــه
بي ــش از 20ه ــزار م ــگاوات رس ــيد اس ــت.
جالـــب توجـــه آنکـــه بیشـــتر ایـــن اضافـــه بـــار بـــه
وس ــایل سرمایش ــی بازمیگ ــردد ک ــه بخ ــش صنع ــت
ب ــه عل ــت ناچي ــز ب ــودن س ــهم ای ــن وس ــایل در س ــبد
مصـــرف خـــود ،تأثيـــر چندانـــی بـــر اختـــاف اوج
مصـــرف تابســـتان و زمســـتان نداشـــته و در واقـــع
در ایـــن ماجـــرا قربانـــی بخـــش خانگـــی ،تجـــاری و
خدم ــات ب ــوده و ب ــار کاس ــتیهای آن ــان را ی ــک تن ــه
بـــر دوش میکشـــد.
افــزون بــر ایــن ضــروری اســت بــرای کنتــرل مصــرف
در بخشه ــای عموم ــی و تج ــاری ک ــه مص ــرف آنه ــا

در سالهای گذشته بارها دیده شده که
برخی خاموشیهای نا گهانی و اجباری در
بخش صنایع رخ داده و این بخشها را با
آسيب جدی روبرو کرده است.
اقدامات انجام شده در مورد صنایع کشور
در سالهای گذشته در حالی رخ داده که
ً
سياست کشورهایپيشرو کامال برپایه
حمایت از بخش صنایع این کشورها است

پيکس ــاز اس ــت نی ــز ،تدابي ــری اندیش ــيده ش ــود.
بـــا ایـــن مقدمـــه راهبردهـــای زیـــر بـــرای کنتـــرل
مصـــرف ممکـــن بـــه نظـــر میرســـد:
ال ــف) اص ــاح نظ ــام تعرفهگ ــذاری اوج ب ــار ک ــه بای ــد
ب ــر پای ــه ویژگیه ــای زی ــر باش ــد:
 -1بـــه منظـــور کاهـــش نارضایتـــی اجتماعـــی
سياس ــت تش ــویق و تنبي ــه بای ــد همزم ــان در پی ــش
گرفتـــه شـــود.
 -2ه ــدف تعرفهگ ــذاری نبای ــد ایج ــاد درآم ــد ب ــرای
شــبکه تولیــد و توزیــع بلکــه اصــاح الگــوی مصــرف
باش ــد
 -3در طـــرح نهایـــی بایـــد درصـــد افزایـــش هزینـــه
مش ــترکان کممص ــرف بي ــش از مش ــترکان پرمص ــرف
نباش ــد.
 -4تعرفهگــذاری بایــد تشــویق و تنبيــه را بــه صــورت
ملم ــوس درآورد ب ــه گونـ ـهای ب ــر کاه ــش اوج ب ــار اث ــر
اساس ــی داش ــته باش ــد.
 -5شــیوه محاســبه قیمــت و میــزان ســود زیــان بایــد
س ــاده ،ش ــفاف و قاب ــل فه ــم ب ــرای هم ــه مش ــترکان
باش ــد
اصلیتری ــن ای ــن روشه ــا تعرفهگ ــذاری در سراس ــر
جهـــان عبارتنـــد از روش زمـــان اســـتفاده یـــا Time
 ( Of Usingتقس ــیم زم ــان اس ــتفاده ب ــه س ــه قس ــمت
کمبـــاری ،ميانبـــاری و اوج بـــار و قيمتگـــذاری
متف ــاوت آنه ــا ب ــا ی ــک اخت ــاف محس ــوس) ،روش
115
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خاموشی ها

قيمـــت لحظـــهای واقعـــی یـــا Real Time Pricing
ً
(قيمتهـــای بـــرق دائمـــا در حـــال تغييـــر بـــوده و
براســـاس تقاضـــای مشـــترکان تعييـــن میشـــود)،
روش قيمـــت بحرانـــی اوج بـــار یـــا Critical Peak
( Pricingمعرفــی برخــی از روزهــای ســال بــه عنــوان
روز بحرانـــی و افزایـــش قیمـــت بـــرق در ایـــن روزهـــا
ب ــه چندی ــن براب ــر مق ــدار معم ــول)و روش تخفي ــف
کاه ــش اوج ب ــار ی ــا ( Peak Time Rebatesب ــه ج ــای
جریمـــه یـــا افزایـــش قيمـــت بـــرق ،بـــه مشـــترکانی
کـــه مقـــدار مصـــرف بـــرق خـــود را در زمـــان اوج بـــار
کاهــش دهنــد تخفيــف قيمتــی داده خواهــد شــد).
روش نخســـت در کشـــورهایی ماننـــد کانـــادا،
کـــره جنوبـــی ،کشـــورهای اروپایـــی و آمریـــكا اجـــرا
میشـــود و در صـــورت موفقیـــت ميـــزان تقاضـــای
اوج بـــار را ســـه الـــی  6درصـــد کاهـــش میدهـــد.
روش دوم در برخ ــی ایالته ــای آمری ــكا اج ــرا ش ــده
و میتوانـــد تـــا  46درصـــد
ب ــر کاه ــش اوج ب ــار مؤث ــر باش ــد .روش س ــوم نی ــز در
برخ ــی نق ــاط ای ــاالت متح ــده رای ــج ب ــود و می ــان 13
ت ــا  27درص ــد کاه ــش اوج ب ــار را در ای ــن نق ــاط ب ــه
هم ــراه داش ــته اس ــت .روش چه ــارم ه ــم ک ــه آمری ــکا
آزمایـــش شـــده منجـــر بـــه  12درصـــد کاهـــش اوج
ب ــا گش ــته اس ــت ،ام ــا ای ــن روش ،ب ــرای بخش ــهای
تج ــاری ،کش ــاورزی و صنعت ــی توصي ــه ش ــده و در
بخ ــش خانگ ــی تجربـ ـهای نداش ــته اس ــت.
بـــه کارگیـــری ترکیبـــی از روش نخســـت و ســـوم در
میــان کشــورهای جهــان رواج بیشــتری دارد هرچنــد
بای ــد در نظ ــر داش ــت ک ــه هرک ــدام از ای ــن روشه ــا ب ــه
زیرســاختهای ویــژه خــود نیــاز دارد کــه بایــد پیــش
از اجــرا فراهــم شــود .بــرای نمونــه روش دوم کــه بــر پایــه
تقاضـــای لحظـــهای در شـــبکه برنامهریـــزی شـــده
اس ــت نوع ــی از کنتوره ــا را نی ــاز دارد ک ــه در کش ــور
هن ــوز ب ــه کارگی ــری نش ــده اس ــت.
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تعرفـــه بـــرق خانگـــی در زمـــان اوج و كمبـــاری در
ای ــران
در حـــال حاضـــر از یـــک روش پلکانـــی پیـــروی
میکن ــد ک ــه اف ــزون ب ــر آن اضاف ــه قیم ــت و تخفیف ــی
نی ــز ب ــرای مص ــرف در ش ــرایط اوج ب ــار و کمب ــاری ب ــه
یشــود کــه البتــه ایــن نــرخ اضافــه
مشــترکات داده م 
قیم ــت و تخفی ــف در ه ــر منطق ــه مبلغ ــی متف ــاوت
ام ــا ثاب ــت اس ــت.
از آنجایـــی کـــه مقـــدار جریمـــه و تخفيـــف بـــرای
مشـــترکان یـــک اقليـــم ثابـــت بـــوده ،امـــا مقـــدار
تعرفههـــای بـــرق در پلههـــای مختلـــف مصرفـــی
متفــاوت اســت ،در نتيجه»نســبت قيمــت زمان اوج
ب ــه زم ــان کمب ــاری» ب ــرای هم ــه مش ــترکان یكس ــان
نبــوده و حتــی بــا افزایــش ميــزان مصــرف ایــن نســبت
کاهــش پيــدا میکنــد .چراکــه در حــال حاضــر بهــای
ب ــرق ه ــر مش ــترک بهص ــورت تصاع ــدی (پلكانی)ب ــا
افزایــش مصــرف آن بــاال مـیرود ،امــا جریمــه اوج بــار
و تخفي ــف کمب ــاری ب ــه ازای ه ــر کيل ــووات س ــاعت
مص ــرف ب ــرق ثاب ــت اس ــت.
ب ــه بي ــان دیگ ــر میت ــوان گف ــت ک ــه در روش فعل ــی
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درص ــد جریم ــه اوج ب ــار نس ــبت ب ــه کل به ــای ب ــرق
بــرای مشــترکان پرمصــرف بســيار کمتــر از مشــترکان
کممص ــرف اس ــت و در نتيج ــه مش ــترکان پرمص ــرف
ً
کـــه معمـــوال ســـهم بيشـــتری از مصـــرف بـــرق در
زم ــان اوج ب ــار دارن ــد ،انگي ــزه کمت ــری ب ــرای کاه ــش
مص ــرف خ ــود در زم ــان اوج ب ــار پي ــدا میکنن ــد.
در ی ــک نمون ــه ع ــددی میت ــوان گف ــت اگ ــر جریم ــه
اوج بــار بــرای هــر کیلــووات ســاعت  50تومــان باشــد
آن ــگاه ب ــرای مش ــترک پل ــه نخس ــت ک ــه به ــای برق ــش
مث ــا ه ــر کیل ــووات س ــاعت  16توم ــان اس ــت هزین ــه
 4براب ــر م ــی ش ــود ام ــا ب ــرای مش ــترکی در پل ــه پایان ــی
ب ــرای ه ــر کیل ــووات س ــاعت ب ــرت ب ــرق  100توم ــان
پرداختـــه و جریمـــه اوج بـــارش همـــان  50تومـــان
اس ــت ای ــن افزای ــش قیم ــت ب ــه زحم ــت ی ــک و نی ــم
براب ــر میش ــود و طبیع ــی اس ــت ک ــه چنی ــن مش ــترک
پرمصرف ــی اهمی ــت چندان ــی ب ــه ای ــن جریم ــه اوج
ب ــار نده ــد و ب ــا حف ــظ نظ ــام تعرفهگ ــذاری موج ــود،
مشـــترکان پرمصـــرف نهتنهـــا بهـــای بـــرق خـــود
در زمـــان اوج بـــار را پرداخـــت نمیکننـــد ،بلكـــه
انگي ــزهای ه ــم ب ــرای کاه ــش مص ــرف خ ــود در زم ــان
اوج ب ــار ندارن ــد .پ ــس ای ــن نظ ــام قیمتگ ــذاری از
پای ــه دارای ای ــراد اساس ــی اس ــت.
بایـــد بـــه هنـــگام قيمتگـــذاری بـــه ایـــن نكتـــه
توج ــه داش ــت ک ــه بیش ــتر مش ــترکان کممص ــرف در
زم ــان اوج ب ــار از کمین ــه وس ــایل ض ــروری اس ــتفاده
میکننــد و نبایــد انتظــار داشــت کــه ميــزان مصــرف
خـــود در زمـــان اوج بـــار را چنـــدان کاهـــش دهنـــد.
حـــال آنكـــه مشـــترکان پرمصـــرف میتواننـــد بـــا
اص ــاح رفت ــار خ ــود و پرهی ــز از بکارگی ــری وس ــایل
غيرض ــروری بس ــیاری ک ــه در خان ــه دارن ــد ،هن ــگام
اوج بـــار ،تـــوان مصرفـــی خـــود را در زمانهـــای
حس ــاس کاه ــش دهن ــد و ی ــا اینك ــه به ــای واقع ــی
بـــرق خـــود را در زمـــان اوج بـــار پرداخـــت کننـــد!
بــه نظــر میرســد در شــرایط کنونــی کشــور و بــا توجــه
ب ــه امکان ــات موج ــود دو روش زم ــان اس ــتفاده ک ــه
هماکنــون نیــز در حــال اجراســت و قيمــت بحرانــی
اوج ب ــار کاربردیت ــر از دیگ ــر روشه ــا باش ــند.
)1در روش زمـــان اســـتفاده بایـــد اختـــاف قیمـــت
زمـــان اوج بـــار بـــا دیگـــر زمانهـــا بـــه میـــزان قابـــل
توج ــه و محسوس ــی بیش ــتر باش ــد ت ــا انگی ــزه کاف ــی
در مش ــترکان پرمص ــرف ب ــرای صرفهجوی ــی ایج ــاد
ش ــود ،همچنی ــن بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه هرچن ــد
تخفی ــف زم ــان کمب ــاری نی ــز بای ــد مش ـ ّـوق مش ــترکان
ب ــرای انتق ــال زم ــان مص ــرف ب ــه ای ــن اوق ــات باش ــد،
لیکــن نبایــد بــه انــدازهای باشــد کــه بــه ســبب توجــه
مش ــترکان ب ــه ق ــدر مطل ــق جریم ــه (جریم ــه اوج ب ــار
منهــای نــرخ کمبــاری) ،اثــر جریمــه بيشــتر را خنثــی
س ــازد .زی ــرا ای ــن ارزان ــی زم ــان کمب ــاری ب ــه مش ــترک
اینگونـــه القـــا میکنـــد کـــه بـــه دلیـــل صرفهجویـــی
مبلغ ــی قاب ــل توج ــه ،میتوان ــد از ب ــرق گ ــران زم ــان
اوج بــار نیــز بــه میــزان دلخــواه اســتفاده کنــد ،بــدون
اینک ــه افزای ــش چندان ــی را در هزین ــه نهای ــی خ ــود
متحم ــل ش ــود.
در ای ــن روش میت ــوان از ی ــک فرم ــول ک ــه از ض ــرب

ک ــردن می ــزان ب ــرق مصرف ــی در ضریب ــی ثاب ــت ک ــه
خ ــود از نس ــبت دو ضری ــب ثاب ــت زم ــان اوج ب ــار و
ک ــم ب ــاری تش ــکیل ش ــده اس ــت اس ــتفاده ک ــرد.
همچنیـــن میتـــوان در ایـــن فرمـــول ضریـــب زمـــان
کمبـــاری را نیـــز نســـبتی از ضریـــب زمـــان اوج بـــار
در نظـــر گرفـــت تـــا روش محاســـبه ســـادهتر و قابـــل
درکت ــر ش ــود.
ب ــر پای ــه محاس ــبات انج ــام ش ــده ،در نظ ــر گرفت ــن
ضریـــب زمـــان اوج بـــار برابـــر ( 0 / 8در فرمـــول*
 ])a-2(/)2a+2([ xکـــه در آن  xمیـــزان بـــرق
مصرف ــی و  aضری ــب زم ــان اوج ب ــار اس ــت) ب ــه نف ــع
مشــترکينی اســت کــه زیــر  200کيلــووات ســاعت در
م ــاه مص ــرف دارن ــد .درواق ــع ب ــا درنظ ــر گرفت ــن ای ــن
ضری ــب ،اکثری ــت م ــردم از مردم ــی ک ــه کممص ــرف
هســـتند از طـــرح پيشـــنهادی حمایـــت کـــرده و در
نتيجـــه اجـــرای آن ســـادهتر خواهـــد شـــد .در ایـــن
روش محاســبه برخــاف روش کنونــی کــه در بخــش
گذش ــته توضی ــح داده ش ــد ،نس ــبت ن ــرخ زم ــان اوج
بـــار بـــه زمـــان کمبـــاری بـــرای همـــه مشـــترکان در
هم ــه پلهه ــا ثاب ــت و نزدی ــک  3براب ــر خواه ــد ب ــود،
ب ــه ای ــن ترتی ــب دیگ ــر مش ــترکان پرمص ــرف در زم ــان
اوج ب ــار هزین ــه کمت ــری را پرداخ ــت نک ــرده و به ــای
پرمصرفـــی خـــود در ســـاعات اوج بـــار را ّ
متقبـــل
خواهن ــد ش ــد.
 )2در م ــورد روش قیم ــت بحران ــی ک ــه ب ــا مش ــخص
ک ــردن ش ــماری از روزه ــای س ــال ب ــه عن ــوان روزه ــای
بحران ــی ،عم ــل میکن ــد ،بای ــد گف ــت ک ــه ب ــا توج ــه
بـــه زیرســـاختهای موجـــود در کشـــور ،امـــكان
اعـــام روزهـــای بحرانـــی بـــه مشـــترکان و قرائـــت
مي ــزان مص ــرف زم ــان اوج ب ــار در روزه ــای خ ــاص و
بــه صــورت گسســته وجــود نــدارد و ایــن کار بایــد بــه
صــورت یــک بــازه یــک یــا چنــد ماهــه پیوســته انجــام
ش ــود .اف ــزون ب ــر ای ــن اعم ــال ک ــردن یكس ــان قيم ــت
بحرانـــی بـــه همـــه مشـــترکان نيـــز کاری ناعادالنـــه
اس ــت .ب ــه ط ــور کل ــی میت ــوان در ای ــن ب ــاره گف ــت
ک ــه در درج ــه نخس ــت ،مش ــترکان پلهه ــای پایي ــن
مص ــرف از ت ــوان مال ــی کمت ــری برخوردارن ــد و نبای ــد
درص ــد تغيي ــر قب ــض آنه ــا ب ــا مش ــترکان پرمصرفه ــا
ً
برابــر باشــد .دوم اینکــه مشــترکان پرمصــرف معمــوال
در زم ــان اوج ب ــار ني ــز مص ــرف بيش ــتری نس ــبت ب ــه
مشـــترکان کممصـــرف داشـــته و بـــه هميـــن دليـــل
تمرک ــز ط ــرح بای ــد ب ــر ای ــن مش ــترکان باش ــد .و س ــوم،
ایج ــاد تبعي ــض مي ــان مش ــترکان س ــبب همراه ــی
بخشـــی از مـــردم بـــا اجـــرای طـــرح و در نتيجـــه
کاه ــش نارضایت ــی اجتماع ــی خواه ــد ش ــد .از ای ــن
رو در یــک راهــكار صحيــح اصــاح قيمتــی بایســتی
می ــان مش ــترکان تف ــاوت محس ــوس وج ــود داش ــته
باشـــد و پیشـــنهاد میشـــود کـــه در روش قيمـــت
بحران ــی ،ی ــک مي ــزان اس ــتاندارد مص ــرف در زم ــان
اوج بـــار تعييـــن شـــده و قيمـــت بحرانـــی تنهـــا بـــه
مص ــارف باالت ــر از ای ــن می ــزان اعم ــال ش ــود.
در ایـــن میـــان ضـــروری اســـت کـــه بـــا افـــزودن
تخفیـــف بـــرای مصـــرف دوران کمبـــاری بـــه
مش ــترکان کممص ــرف ب ــرای کاه ــش مبل ــغ قب ــض

خــود و جلوگیــری از افزایــش هزینــه بــرق کمــک کــرد،
تــا بــه ایــن وســیله حمایــت ایــن قشــر از اجــرای طــرح
نیرومندتــر شــود .در ایــن راســتا بــرای اطمینــان بیشــتر
از موفقی ــت ط ــرح میت ــوان اعم ــال تخفی ــف زم ــان
کمبـــاری را مشـــروط بـــه نداشـــتن اضافـــه مصـــرف
در زمـــان اوج بـــار کـــرد تـــا مشـــترکان بـــرای داشـــتن
تخفیـــف ،صرفـــه جویـــی زمـــان پیـــک مصـــرف را
فرامـــوش نکننـــد .در ایـــن شـــرایط مشـــترکانی کـــه
نزدیـــک الگـــوی مصـــرف ،امـــا زیـــر آن مصـــرف
میکننـــد بيشـــترین مقـــدار تخفيـــف را احســـاس
خواهن ــد ک ــرد ک ــه در ص ــورت تبليغ ــات صحي ــح،
منجــر بــه تشــویق بيشــتر مشــترکان پرمصــرف نزدیــک
الگ ــو ب ــه رعای ــت الگ ــوی مص ــرف خواه ــد ش ــد.
مقایسه طر حهای پیشنهادی با یکدیگر
بـــا برگزیـــدن تصادفـــی چنـــد قبـــض از پلههـــای
گوناگـــون مصرفـــی و اعمـــال روشهـــای محاســـبه
قیم ــت ب ــرق ب ــر ه ــر ی ــک از آنه ــا مش ــخص میش ــود
ک ــه در روش کنون ــی افزای ــش قیم ــت ب ــرق مش ــترکان
کممصــرف  5درصــد و مشــترکان پرمصــرف تنهــا در
 2درصــد خواهــد بــود! در حالــی کــه بــا روش قیمــت
بحرانـــی بـــا در نظـــر گرفتـــن الگـــوی مصـــرف ایـــن
مقادی ــر ب ــه ترتی ــب  5و  25درص ــد و در روش قیم ــت
بحرانــی بــر اســاس الگــوی مصــرف و بــا تخفیــف بــه
( 0صف ــر!) و  27درص ــد میرس ــد ک ــه بس ــیار قاب ــل
توجـــه و منصفانهتـــر اســـت .البتـــه در روش زمـــان
اس ــتفاده نی ــز درص ــد تغیی ــر قیمته ــا می ــان  4ت ــا 6
درص ــد اس ــت.
از ســـوی دیگـــر مطالعـــات نشـــان میدهـــد کـــه
کاه ــش  20درص ــدی مص ــرف اوج ب ــار در روشه ــای
دوم و ســـوم بـــرای مشـــترکانی کـــه پیرامـــون خـــط
الگـــوی اســـتاندارد مصـــرف قـــرار دارنـــد بیشـــترین
درصـــد کاهـــش را بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت و
میتوان ــد مش ــوق خوب ــی ب ــرای صرف ــه جوی ــی آن ــان
باش ــد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ق ــرار داش ــتن درص ــد زی ــادی
از مش ــتریان در ای ــن گ ــروه رضای ــت بخ ــش بزرگ ــی از
جامعـــه را نیـــز در پـــی خواهـــد داشـــت.
بـــا توجـــه بـــه آنچـــه گفتـــه شـــد بـــه نظـــر میرســـد
روشهــای دوم و ســوم از هــر نظــر بــر روشهــای دیگــر
برتــری داشــته و اجــرای آنهــا در کشــور مفیــد خواهــد
بـــود .در هميـــن راســـتا میتـــوان مقـــدار الگـــوی
مص ــرف را ب ــه گونــ های تعيي ــن ک ــرد ک ــه  75درص ــد
مش ــترکان داخ ــل الگ ــو ق ــرار بگيرن ــد .پ ــس از تعيي ــن
ع ــدد الگ ــو ب ــه عن ــوان خ ــط مرج ــع ،مق ــدار جریم ــه
س ــابق ب ــرای هم ــه مش ــترکان ح ــذف ش ــده ،مق ــدار
جریم ــه جدی ــد تنه ــا از مش ــترکان خ ــارج از الگ ــوی
مص ــرف گرفت ــه میش ــود .مي ــزان جریم ــه مش ــترکان
پرمص ــرف ني ــز بای ــد ب ــه ص ــورت محس ــوس باش ــد.
در کن ــار جریم ــه مش ــترکان پرمص ــرف ،ب ــه مش ــترکان
داخ ــل الگ ــوی مص ــرف و مطاب ــق ب ــا مي ــزان مص ــرف
در زمـــان کمبـــاری تخفيـــف داده میشـــود.
همچنی ــن ش ــایان ذک ــر اس ــت ک ــه درنظرگرفت ــن ی ــک
درصـــد ثابـــت بـــرای تعييـــن الگـــوی مصـــرف ،بـــه
کاهـــش عـــدد الگـــو در ســـالهای آتـــی و اصـــاح

الگـــوی مصـــرف منجـــر خواهـــد شـــد .در فصـــول
غيرگـــرم نيـــز میتـــوان مقادیـــر فعلـــی جریمـــه و اوج
ب ــار را ح ــذف ک ــرد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هنـــوز نزدیـــک  50درصـــد از
مش ــترکان ب ــرق کنت ــور تکزمان ــه دارن ــد ،پيش ــنهاد
میش ــود از متوس ــط نس ــبت مص ــرف در زم ــان اوج
بـــه مصـــرف کل مشـــترکان دارای کنتـــور ســـهزمانه
ب ــرای ای ــن مش ــترکان اس ــتفاده ش ــود .ب ــه ای ــن ترتی ــب
میتـــوان بـــه طـــور تقریبـــی مقـــدار مصـــرف هـــر
مش ــترک دارای کنت ــور تکزمان ــه را در زم ــان اوج ب ــار
تخميــن زد و جریمــه اوج بــار را بــر آنهــا اعمــال کــرد.
ام ــا در نهای ــت بای ــد ب ــرای نوس ــازی هم ــه کنتوره ــا
اقدام ــی ج ــدی ک ــرد ،ب ــرای نمون ــه میت ــوان پ ــاداش
مص ــارف کمب ــاری را تنه ــا ب ــه مش ــترکينی ک ــه دارای
کنتـــور ســـهزمانه هســـتند داد .همچنیـــن میتـــوان
در قبـــوض دارنـــدگان کنتورهـــای معمولـــی ،بـــه
مش ــترکان ای ــن پيغ ــام را رس ــاند ک ــه ب ــه عل ــت ع ــدم
نوســـازی کنتـــور ،از دریافـــت تخفيـــف محـــروم
شـــد هاند.
قب ــوض ب ــرق نی ــز در ح ــال حاض ــر مش ــکالتی دارن ــد
ک ــه ش ــامل م ــوارد زی ــر اس ــت:
 ش ــمار ب ــاالی فاکتوره ــای اطالعات ــی و درنتيج ــهنامعل ــوم ب ــودن اصلیتری ــن پي ــام و محت ــوای مرتب ــط
ب ــا مدیری ــت مص ــرف و هزین ــه ب ــرق
 مش ــخص و عامهفه ــم نب ــودن اش ــارات ب ــه مي ــزانمصـــرف بـــرق در زمـــان اوج بـــار و تأثيـــر کاهـــش
مص ــرف ب ــرق زم ــان پي ــک در کاه ــش مبل ــغ قب ــض
 آ گاه ــی ن ــدادن ب ــه مش ــترکان در م ــورد وضعي ــتنس ــبی مص ــرف آنه ــا در مقایس ــه ب ــا س ــایر مش ــترکان
در ش ــهر ی ــا محل ــه
 فاصل ــه زمان ــی زی ــاد مي ــان ص ــدور قب ــوض پ ــی درپــی و در نتيجــه تأثيرگــذاری ناچیــز قبــوض بــر رفتــار
مشــترکين
کـــه بـــرای اصـــاح آن کارهـــای زیـــر پیشـــنهاد
میشـــو د :
 چـــاپ دقيـــق و واضـــح ميـــزان مصـــرف اوج بـــارو جریمـــ ه آن ،تخفيـــف کمبـــاری ،ســـاعات اوج

مصـــرف و همچنيـــن ميـــزان تأثيـــر راهكارهـــای
کنتـــرل مصـــرف در کاهـــش هزینـــه قبـــض
 مقایس ــه وضعي ــت مصرف ــی مش ــترک نس ــبت ب ــهس ــایر اف ــراد محل ــه ،منطق ــه ی ــا ش ــهر مح ــل س ــكونت
در راس ــتای ترغي ــب آنه ــا ب ــه مدیری ــت مص ــرف
در م ــورد رس ــانههای جمع ــی نی ــز پیش ــنهادهای زی ــر
مفی ــد ب ــه نظ ــر میرس ــد:
 اس ــتفاده از عالی ــم نش ــاندهنده وضعی ــت ش ــبکهدر هن ــگام پخ ــش برنامهه ــا
 قطـــع برنامـــه برخـــی از شـــبكههای تلویزیونـــی درس ــاعات اوج ب ــار و نمای ــش پی ــام هش ــدار
 ارتباط پيامكی با مشترکين اســـتفاده از ابزارهـــای تشـــویقی جهـــت ترغيـــبمشـــترکان بـــه خوداظهـــاری شـــماره کنتـــور بـــه
ص ــورت هفتگ ــی در راس ــتای کاه ــش زم ــان عمل ــی
صـــدور قبـــوض
 امــكان اجــرای انــواع برنامههــا (مســابقات ،بازیهــاو  )...در قال ــب نرمافزاره ــای کارب ــردی در راس ــتای
مدیریــت مصــرف
جـــدای از ایـــن اقدامـــات کـــه مـــورد مشـــترکان
خانگـــی اســـت اصـــاح ســـاعات كار ادارات و
واحده ــای تج ــاری ب ــرای خ ــارج ش ــدن از س ــاعات
اوج ب ــار نی ــز میتوان ــد راهگش ــا باش ــد ،همچني ــن ب ــا
توج ــه ب ــه کمت ــر ب ــودن تقاض ــای مصرف ــی در اواخ ــر
هفت ــه نس ــبت ب ــه روزه ــای دیگ ــر ،میت ــوان هم ــراه ب ــا
تعطيلــی زودهنــگام در طــول هفتــه ،برخــی ســاعت
کاری ادارات را ني ــز ب ــه روز پنجش ــنبه منتق ــل ک ــرد.
ایـــن امـــر باعـــث تعدیـــل مصـــرف در روزهـــای
تابســتان خواهــد شــد .تعرفــه ســاعات پایانــی شــب
ب ــرای واحده ــای تج ــاری نی ــز نی ــاز ب ــه اص ــاح دارد.
از دیگـــر اقدامـــات مفیـــد توســـعه تجهیـــزات
كممصـــرف سرمایشـــی اســـت کـــه ســـهم مصـــرف
باالیـــی داشـــته و تـــا کنـــون بـــه آن پرداختـــه نشـــده
اس ــت ،ای ــن وس ــایل ش ــامل کولره ــای آب ــی و گازی
هســـتند .
الـــف) كولرهـــای آبـــی :ایـــن کولرهـــا از مهمتریـــن
وســایل سرمایشــی موجــود در منــازل بــوده و بــا توجــه
115
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خاموشی ها

ً
ب ــه اقلي ــم نس ــبتا خش ــک ای ــران ،در بیش ــتر مناط ــق
کش ــور پاس ــخگوی ني ــاز سرمایش ــی هس ــتند ک ــه نی ــاز
 62 / 5درصـــد مشـــترکان را تامیـــن میکننـــد.
بـــه گـــزارش ســـازمان انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر و
بهـــرهوری انـــرژی بـــرق در ســـال 1390بيـــش از 13
ميلي ــون کولرآب ــی در کش ــور وج ــود داش ــته و مي ــزان
توليـــد ســـاالنه کولرهـــای آبـــی نيـــز در حـــدود 800
الـــی  900هـــزار عـــدد در ســـال اســـت کـــه بدیـــن
ترتي ــب میت ــوان گف ــت ک ــه در ح ــال حاض ــر ح ــدود
 16ميليـــون کولـــر آبـــی در کشـــور توســـط مشـــترکان
خانگ ــی اس ــتفاده میش ــود .متوس ــط ت ــوان مصرف ــی
کولره ــای آب ــی در ح ــدود  500وات و ب ــازده مصرف ــی
آن پـــس از دهههـــا تولیـــد همچنـــان از رده  Fفراتـــر
نرفت ــه اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــمار ب ــاالی کولره ــای آب ــی و بازده ــی
بس ــیار پایی ــن آنه ــا روش ــن اس ــت ک ــه ب ــا کم ــی بهب ــود

تخصیصیارانهبرایتبليغاتوسایل
سرمایشی کممصرف که از ضروریات ترویج
این کولرهاست نیز باید مورد توجه قرار
گیرد که وزارت نيرو میتواند از محل کاهش
هزینههای توليد برق در پيک ،بخش
اعظم هزینه این تبليغات را بپردازد بدون
اینکه بار مالی اضافه به دولت وارد شود
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راندم ــان میت ــوان می ــزان قاب ــل توجه ــی در مص ــرف
ب ــرق صرف ــه جوی ــی ک ــرد ک ــه ای ــن مطل ــب بای ــد م ــورد
توج ــه ق ــرار گی ــرد.
ب) كولره ــای گازی ک ــه بيش ــترین س ــهم از وس ــایل
سرمایشــی موجــود در منــازل را پــس از کولرهــای آبــی
بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،بســيار پرمصــرف بــوده
و ت ــوان مصرف ــی آنه ــا بي ــش از چه ــار براب ــر کولره ــای
آبــی اســت و در ســالهای گذشــته اســتفاده از ایــن
ابــزار سرمایشــی رو بــه افزایــش بــوده اســت.
ب ــا اینك ــه برخ ــی از کولره ــای گازی تولي ــد ش ــده در
چن ــد س ــال اخي ــر دارای رده ان ــرژی باالی ــی هس ــتند،
ام ــا ای ــن کولره ــا ب ــرای س ــرمایش من ــازل ت ــوان باالی ــی
را مصـــرف میکننـــد و در بیشـــتر مناطـــق کشـــور
ض ــروری و ب ــه صرف ــه نیس ــت ،ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
ای ــن روزه ــا داش ــتن کول ــر گازی ب ــه ی ــک ُم ــد تبدی ــل
ش ــده و موج ــب تحمي ــل هزین ــه اضاف ــی ب ــر دول ــت
ب ــرای س ــاخت ني ــروگاه و تأمي ــن ب ــرق ای ــن مش ــترکان
در زمـــان اوج بـــار میشـــود .بنابرایـــن مشـــترکانی
ک ــه خواه ــان رف ــاه بيش ــتر هس ــتند بای ــد هزینهه ــای
مرتبـــط بـــا توليـــد بـــرق در زمـــان اوج بـــار را نيـــز
بپردازنـــد.
ب ــه نظ ــر میرس ــد بهتری ــن ش ــيوه ب ــرای کنت ــرل رون ــد
افزایشـــی اســـتفاده از کولرهـــای گازی در مناطـــق
ع ــادی ،اص ــاح س ــاختار تعرفهه ــا در زم ــان اوج ب ــار
باش ــد .اگ ــر مي ــزان الگ ــوی مص ــرف ماهان ــه در زم ــان
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اوج ب ــار براب ــر متوس ــط بیش ــتر م ــردم در نظ ــر گرفت ــه
شــود آنــگاه میتــوان قيمــت بــرق مشــترکان خــارج از
الگ ــو را ب ــه ط ــور کام ــل از ایش ــان دریاف ــت ک ــرد.
همانطـــور کـــه گفتـــه شـــد مناطـــق گرمســـيری نيـــز
بـــه چهـــار اقليـــم تقســـيم میشـــوند کـــه اســـتفاده
از کول ــر گازی در هم ــه آنه ــا ض ــرورت ن ــدارد و تنه ــا
بایـــد در مناطـــق گرمســـيری  1تـــا  3از کولـــر گازی
اس ــتفاده ک ــرد .عم ــده مش ــترکان مناط ــق گرمس ــيری
ک ــه بای ــد از کول ــر گازی اس ــتفاده کنن ــد ش ــامل س ــه
اســتان جنوبــی کشــور یعنــی خوزســتان ،هرمــزگان و
سيســـتان و بلوچســـتان اســـت.
در م ــورد مناط ــق گرمس ــيری ه ــم هرچن ــد اس ــتفاده
از کولرهـــای گازی ضـــرورت دارد ،امـــا میتـــوان
ب ــا درنظ ــر گرفت ــن ی ــک الگ ــوی مص ــرف ک ــه ش ــامل
بیشـــتر مـــردم بشـــود مـــردم را بـــه اســـتفاده بيشـــتر از
کولره ــای گازی کممص ــرف و بهين ــه تش ــویق ک ــرد.
همچني ــن در مناط ــق گرمس ــيری اف ــزون ب ــر اص ــاح
نظـــام تعرفهگـــذاری ،بایـــد نســـبت بـــه جایگزینـــی
کولرهــای قدیمــی بــا کولرهــای گازی نــو بــا رده انــرژی
ب ــاال اق ــدام ک ــرد.
اهميــت بهســازی وســایل سرمایشــی بــر کاهــش اوج
ً
بــار کامــا مشــهود اســت و از دیــد هزینــه نیــز بــا مبلــغ
برقــی کــه در گــذر  2ســال از ایــن محــل صرفهجویــی
میش ــود ،میت ــوان اعتب ــارات هزین ــه ش ــده در ای ــن
زمینـــه را جبـــران کـــرد .از ایـــن رو ضـــروری اســـت
ب ــرای کاه ــش اوج ب ــار در کش ــور ،وس ــایل سرمایش ــی
کممص ــرف م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه و ب ــا اس ــتفاده از
مناب ــع حاص ــل از ارزش کاه ــش اوج ب ــار ،جایگزی ــن
وســـایل پرمصـــرف شـــوند .شـــایان ذکـــر اســـت،
جایگزینـــی کولرهـــای گازی بایـــد بـــا اولویـــت
ش ــهرهای جنوب ــی و س ــپس ش ــمالی کش ــور انج ــام
ش ــده و در مناط ــق ع ــادی نی ــز بای ــد کولره ــای آب ــی
جایگزی ــن ش ــوند.
ب ــرای بهب ــود وضعی ــت مص ــرف ان ــرژی الکتریک ــی
در وس ــایل سرمایش ــی راهکارهای ــی وج ــود دارد ک ــه
برخ ــی از آنه ــا بس ــیار س ــاده هس ــتند.
نخس ــتین راه ــکار اص ــاح برچس ــب ه ــای ان ــرژی
روی کولرهــای آبــی اســت کــه هــم اکنــون از کیفیــت
اطالعاتـــی درخـــوری برخـــوردار نیســـتند .در ایـــن
راســتا بهتــر اســت بــا برداشــتن اطالعــات مربــوط بــه
ظرفی ــت هواده ــی (ک ــه در بس ــیاری از مواق ــع حت ــی
ســبب انتخــاب نادرســت مشــتریان نیــز مــی شــود!)
اطالعاتــی دربــاره ظرفیــت سرمایشــی کولــر آبــی (کــه
ب ــرای پ ــی ب ــردن ب ــه تناس ــب ویژگ ــی ه ــای کول ــر ب ــا
نیازهـــای مشـــتری مناســـب تـــر اســـت) بـــه جـــای
آن بـــر روی برچســـب منتشـــر شـــود .افـــزون بـــر ایـــن
آوردن اطالع ــات ت ــوان مصرف ــی و ب ــازده ان ــرژی کول ــر
و حت ــی ب ــازه مت ــراژ هماهن ــگ ب ــا ت ــوان ای ــن وس ــیله
سرمایش ــی ب ــر روی برچس ــب ان ــرژی نی ــز م ــی توان ــد
بس ــیار کارگش ــا و راهنم ــا باش ــد.
یکــی از راههــای حمایــت از بهینهســازی ،پرداخــت
وام ب ــا به ــره ک ــم ب ــه توليدکنن ــدگان کولره ــای آب ــی و
گازی کممصــرف اســت کــه همــواره کاری حســاس
و بحثبرانگی ــز ب ــوده اس ــت ،در ای ــن زمین ــه میت ــوان
اعتبـــارات نیـــاز را از محـــل کاهـــش هزینههـــای

مجموع ــه وزارت ني ــرو در اث ــر کاه ــش اوج ب ــار تامی ــن
کــرد و همچنيــن بایــد بــه ایــن نكتــه نیــز توجــه داشــت
ک ــه پرداخ ــت وام بای ــد ب ــه ش ــرط ف ــروش کاال باش ــد.
ایـــن امـــر ســـبب تشـــویق واحدهـــای صنعتـــی بـــه
توليــد کولرهــای آبــی کممصــرف و کاهــش هزینههــا
خ ــود خواه ــد ش ــد .همچنی ــن همزم ــان ب ــا اعط ــای
تس ــهيالت میت ــوان در ی ــک رون ــد تدریج ــی ،تولي ــد
و توزی ــع کولره ــای پرمص ــرف را ممن ــوع و ب ــه آرام ــی
کولره ــای ناکارآم ــد را از دور خ ــارج ک ــرد.
تخصیـــص یارانـــه بـــرای تبليغـــات وســـایل
سرمایشـــی کممصـــرف کـــه از ضروریـــات ترویـــج
ایــن کولرهاســت نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه
وزارت ني ــرو میتوان ــد از مح ــل کاه ــش هزینهه ــای
توليـــد بـــرق در پيـــک ،بخـــش اعظـــم هزینـــه ایـــن
تبليغ ــات را بپ ــردازد ب ــدون اینک ــه ب ــار مال ــی اضاف ــه
بـــه دولـــت وارد شـــود .در ایـــن بخـــش نیـــز ماننـــد
راهــکار پیشــین میتــوان بــه تدریــج تبليــغ کولرهــای
پرمص ــرف را ممن ــوع ک ــرد و ی ــا هزینــ ه آ گه ــی آنه ــا را
ب ــاال ب ــرد.
راهــکار دیگــر ایجــاد رقابــت در میــان تولیدکننــدگان
ب ــرای س ــاخت کول ــری آب ــی ب ــا بازده ــی ان ــرژی بهت ــر
اســـت کـــه مـــی توانـــد بـــا برگـــزاری یـــک مســـابقه و
ســـپس تخصیـــص جایـــزه بـــه صـــورت حمایـــت
از تولی ــد کول ــر برت ــر انج ــام پذی ــرد .ای ــن کار س ــبب
افزایــش انگیــزه بــرای ســاخت کولرهــای کــم مصــرف
ت ــر و نیرومندت ــر ش ــده و از س ــوی دیگ ــر ب ــا گذاش ــتن
ی ــک س ــقف مش ــخص ب ــرای مبل ــغ جای ــزه (ب ــرای
نمونـــه مبلـــغ  ۴۰۰هـــزار تومـــان در برابـــر ســـاخت،
فــروش و راه انــدازی هــر کولــر) مــی تــوان ســازندگان را
تش ــویق ک ــرد ک ــه هم ــراه ب ــا افزای ــش ب ــازده ب ــه کاه ــش
هزین ــه تولی ــد کول ــر نی ــز توج ــه داش ــته باش ــند ت ــا ت ــوان
رقاب ــت در ب ــازار را ب ــاال ن ــگاه دارن ــد.
مزیـــت هـــای برگـــزاری مســـابقه بســـیار اســـت ،از
جمل ــه اینک ــه شایس ــته س ــاالری و ت ــاش و س ــخت
کوشـــی در کشـــور ســـتایش شـــده و نهادینـــه مـــی
گ ــردد و دیگ ــر اینک ــه چ ــون تنه ــا حمای ــت از برن ــده
مســـابقه انجـــام مـــی شـــود ،هـــم در هزینـــه کـــردن
منابـــع عمومـــی صرفـــه جویـــی مـــی شـــود و هـــم
بهانههـــا بـــرای نارضایتـــی پیوســـته و توقعـــات
بیکــران و همیشــگی تولیدکننــدگان از دولــت پایــان
م ــی پذی ــرد .چراک ــه ش ــرایط حمای ــت روش ــن و قاب ــل
تشــخیص بــوده و دیگــر نمــی تــوان ادعــای دشــواری
تولیـــد در صـــورت نبـــود حمایـــت را مطـــرح کـــرد.
از دیگـــر مزایـــای مســـابقه کولـــر کـــم مصـــرف و
پرب ــازده ،ش ــکوفایی ای ــده ه ــای خ ــاق اس ــت ک ــه
گاهـــی بســـیار فراتـــر از انتظـــار هســـتند ،البتـــه در
َ
ص ــورت ُم َحق ــق نش ــدن ای ــن موض ــوع م ــی ت ــوان ب ــا
گذاش ــتن ی ــک ش ــاخص کمین ــه کاه ــش مص ــرف
بـــرای صالحیـــت ورود بـــه مســـابقه ایـــن مشـــکل را
رف ــع ک ــرد.
در کن ــار ایج ــاد رقاب ــت در تولیدکنن ــدگان ،برگ ــزاری
مســابقه میــان مصــرف کننــدگان نیــز مــی تــوان مفیــد
باش ــد ،ب ــر ای ــن پای ــه مانن ــد برخ ــی از توليدکنن ــدگان
لــوازم خانگــی ،میتــوان پــس از نصــب هــر کولــر آبــی
کممصـــرف کـــه بـــه تاییـــد رســـمی رســـیده باشـــد،

خری ــدار را ب ــه فهرس ــتی اف ــزود ک ــه در پای ــان ه ــر روز
ی ــا ه ــر هفت ــه و ی ــا  ...مي ــان خری ــداران ثب ــت ش ــده در
فهرس ــت ی ــک قرعهکش ــی برگ ــزار و جوای ــزی ب ــه آنه ــا
پرداخ ــت ک ــرد.
مزیتهــای ایــن راهــکار افزایــش تقاضــای کولرهــای
کممصـــرف و ثبـــات بـــازار تولیـــد ایـــن وســـایل و
مشـــارکت دادن مـــردم در رونـــد اجـــرای ایـــن طـــرح
ّ
ملـــی و فرهنگســـازی در جامعـــه اســـت ،لیکـــن
مشـــكل ایـــن طـــرح آن اســـت کـــه برنـــدگان تنهـــا
برمبنـــای شـــانس انتخـــاب میشـــود کـــه بـــرای
کاهـــش پیامدهـــای منفـــی یـــاد شـــده میتـــوان از
مبلـــغ جوایـــز کاســـت و بـــر شـــمار برنـــدگان افـــزود.
ی ــادآوری ای ــن نكت ــه نی ــز ض ــروری اس ــت ک ــه ب ــرای
اجـــرای درســـت و مؤثـــر همـــه راهكارهـــای توســـعه
کولرهـــای کممصـــرف ،بایـــد همـــه اســـتانداردهای
ایـــن حـــوزه بـــه روز و کارآمـــد شـــوند و آزمـــون،
اندازهگيـــری و تأییـــد صالحیتهـــا بـــه خوبـــی و
ب ــه ص ــورت منظ ــم توس ــط نهاده ــای مرتب ــط انج ــام
گي ــرد.
اصــاح نظــام تعرفهگــذاری نیــز میتوانــد در مصــرف
بـــرق توســـط لـــوازم سرمایشـــی اثـــر درخـــور توجهـــی
بگ ــذارد ،ب ــا ای ــن کار ودر پ ــی آن کاه ــش تدریج ــی
الگ ــوی مص ــرف ،کولره ــای آب ــی کممص ــرف س ــهم
بيشـــتری از بـــازار را بـــه خـــود اختصـــاص خواهنـــد
داد .زیــرا بــا وجــود بــازده پاییــن کولرهــای آبــی کهنــه
و هزینهه ــای گ ــزاف برق ــی ک ــه کولره ــای گازی ب ــه
همـــراه دارنـــد ،بهرهبـــرداری از ایـــن کولرهـــا دیگـــر
منطق ــی نخواه ــد ب ــود .اف ــزون ب ــر ای ــن اص ــاح نظ ــام
تعرفهگــذاری در کل کشــور منجــر بــه کاهــش حجــم
قاچـــاق کولرهـــای گازی پرمصـــرف بـــه کشـــور و
تشـــویق مشـــترکان بـــه اســـتفاده از کولرهـــای گازی
اســـتاندارد ،بـــا ضمانـــت و بـــا رده انـــرژی باالتـــر
خواه ــد ش ــد.
در م ــورد سیاس ـتهای تعوی ــض و جایگزین ــی ل ــوازم
سرمایش ــی کهن ــه ب ــا ان ــواع ن ــو و کممصرفت ــر آن ک ــه
تــا کنــون چنــدان مــورد توجــه نبــوده و اقدامــی جــدی
در م ــورد آن ص ــورت نگرفت ــه نی ــز بای ــد ب ــه م ــواردی
اش ــاره ک ــرد:
 )1بــرای جایگزینــی کولرهــای قدیمــی بــا کممصــرف
بایـــد یـــک ســـامانه اســـقاط راهانـــدازی شـــود تـــا در
برابـــر تحویـــل کولـــر قدیمـــی و خریـــد کولـــر جدیـــد
کممص ــرف ،ب ــه مش ــترکان تخفي ــف ده ــد ک ــه ای ــن
کار ب ــار روان ــی مثبت ــی داش ــته و هنگام ــی ک ــه ی ــک
کول ــر قدیم ــی ب ــه قیمت ــی هرچن ــد ناچي ــز از مش ــترکان
خری ــداری ش ــود آنه ــا را ت ــا ان ــدازه بس ــیاری تش ــویق
ب ــه تعوی ــض کول ــر قدیم ــی خواه ــد ک ــرد .همچني ــن
ب ــا اج ــرای ای ــن ط ــرح میت ــوان اطمین ــان داش ــت ک ــه
کولرهــای پرمصــرف -حتمــا از چرخــه مصــرف بــرق
در کشـــور بیـــرون رفتـــه و در جـــای دیگـــری بـــه کار
گرفتــه نخواهــد شــد .بــا تکیــه بــر ظرفيتهــای مــاده
 12قان ــون رف ــع موان ــع توليدپذی ــر ،ای ــن ام ــکان وج ــود
دارد ک ــه اس ــقاطاین کولره ــای قدیم ــی را ب ــه بخ ــش
خصوص ــی س ــپرد و از مح ــل کاه ــش مص ــرف ب ــرق
در اوج ب ــار ،منفع ــت ای ــن س ــرمایهگذاران را تأمي ــن

کــرد تــا افــزون بــر هــدف اصلــی طــرح بــه رونــق تولیــد
نی ــز کمک ــی ش ــده باش ــد.
 )2یارانـهای کــه در بودجــه ســالهای  96و  97بــرای
خانوارهــای تحــت پوشــش کميتــه امــداد ،بهزیســتی
ودیگــر مددجویــان درنظــر گرفتــه شــده اســت میــزان
قاب ــل توجه ــی اس ــت ک ــه میت ــوان مق ــداری از آن را
ص ــرف خری ــد و جایگزین ــی کولره ــای آب ــی و گازی
نــو بــرای مشــترکان بیبضاعــت کــرد کــه در صــورت
ترکيـــب ایـــن منابـــع بـــا مشـــوقهایی وزارت نيـــرو
میتــوان بــه توســعه ایــن تجهيــزات شــتاب بیشــتری
بخشــید .اجــرای ایــن طــرح موجــب کاهــش هزینــه
ن بیبضاعــت شــده و رضایــت
قبــض بــرق مشــترکا 
ایش ــان را در پ ــی خواه ــد داش ــت.
 )3دولـــت نیـــز بـــا الـــزام بخشـــهای زیـــر نظـــر خـــود
ازجمل ــه ادارات ب ــه خری ــد کولره ــای کممص ــرف و
واداش ــتن پیم ــانکاران ب ــه تامی ــن ل ــوازم سرمایش ــی
مناســـب بـــرای پروژههـــای عمـــد ه ماننـــد مســـكن
مهــر کــه خــود دولــت بــر احــداث آن نظــارت دارد ،در
ای ــن جایگزین ــی وس ــایل کمب ــازده و ان ــواع بهینهت ــر
یار یرســـان باشـــد.
راهبردهای بلندمدت در كنترل اوج بار
الــف) توســعه تجــارت بــرق بــا كشــورهای همســایه:
س ــهم تج ــارت ب ــرق ب ــا کش ــورهای همس ــایه در براب ــر
حج ــم ب ــرق تولي ــدی و مصرف ــی کش ــور بس ــيار ناچي ــز
بـــوده و در حـــدود  2تـــا  3درصـــد تولیـــد کشـــور را
تش ــکیل میده ــد ،و واردات ب ــرق از خ ــارج ،هن ــگام
اوج بــار نیــز اندکــی بیــش از  1درصــد بــوده کــه مزیــت
چندانـــی بـــه شـــمار نمیآیـــد ،بـــر همیـــن اســـاس
بـــا توســـعه صـــادرات در هشـــت مـــاه از ســـال و
همچنيــن افزایــش واردات بــرق در چهــار مــاه فصــل
گ ــرم میت ــوان بس ــياری از مش ــكالت اقتص ــادی ب ــرق
کش ــور را برط ــرف ک ــرد.
ب) توس ــعه مص ــارف ب ــرق در بخشه ــای صنع ــت
و حمــل ونقــل :چــون بــرق در ایــن بخشهــا در همــه
روزه ــای س ــال م ــورد اس ــتفاده ق ــرار میگي ــردو می ــزان
مصــرف آن همــواره پایــدار و ثابــت اســت ،درنتيجــه
توس ــعه ای ــن بخشه ــا و س ــنگین ک ــردن وزنش ــان در
مجمــوع مصــرف کشــور ،ســبب افزایــش ضریــب بــار
میش ــود (ک ــه اهمی ــت آن در آغ ــاز مقال ــه توضی ــح
داده شــد) و بیتردیــد اقتصــاد بــرق را بهبــود خواهــد
بخش ــيد .ب ــی دلی ــل نیس ــت در کش ــورهای توس ــعه
یافتــه مصــرف بخــش صنعــت چندیــن برابــر بخــش
خانگــی بــوده و بهــای بــرق مصرفــی ایــن بخــش نیــز
ارزانت ــر از بخ ــش خانگ ــی اس ــت.
پ) كاه ــش تلف ــات ش ــبکه ک ــه ش ــامل دو بخ ــش
فنـــی و غیرفنـــی اســـت کـــه کاهـــش تلفـــات فنـــی
منج ــر ب ــه افزای ــش ت ــوان قاب ــل
تأمي ــن در کل س ــال و روزه ــای بحران ــی خواه ــد ش ــد
و در کنـــار تامیـــن تقاضـــای مصرفـــی در زمـــان اوج
بــار ،قيمــت بــرق را نيــز در درازمــدت کاهــش خواهــد
داد .کاهــش تلفــات غيرفنــی نيــز میتوانــد بــر درآمــد
ش ــرکتهای تولي ــد ب ــرق اف ــزوده و ام ــكان مدیری ــت
مص ــرف را نی ــز فراه ــم کن ــد.

ت) اســـتفاده از فناور یهـــای ذخیرهســـاز بـــرق در
شــرایطی کــه اختــاف مصــرف بــرق میــان تابســتان
و زمس ــتان ،نزدی ــک  20ه ــزار م ــگاوات اس ــت بس ــیار
حیاتـــی بـــه نظـــر میرســـد و ضـــروری اســـت در
طرحه ــای توس ــعه و ی ــا نوس ــازی نیروگاهه ــا ،ایج ــاد
و بکارگی ــری س ــامانههای ذخیرهس ــاز ب ــرق در ه ــر دو
ُ
ُبع ــد کالن و خ ــرد م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد.
ث) اصـــاح ســـاختار مدیریـــت وتصدیگـــری در
بخ ــش ان ــرژی نی ــز ب ــه دلی ــل ب ــاال ب ــودن س ــهم دول ــت
در تصدیگـــری و قيمتگـــذاری در صنعـــت بـــرق
ی کـــه نوعـــی
و خصوصیســـاز یهای غيراصولـــ 
انحص ــار را در ای ــن عرص ــه ب ــه وج ــود آورده اس ــت،
کامـــا ضـــروری اســـت ،چراکـــه درنتيجـــه ایـــن
ش ــرایط قيمته ــا از آغ ــاز ت ــا پای ــان زنجي ــره تولي ــد و
تــا مصــرف بــرق غيرواقعــی بــوده و رقابــت نيــز واژهای
بیمعناســـت .دولتـــی بـــودن توليـــد و عرضـــه بـــرق
در گـــذر دهههـــای پیاپـــی ،ســـبب شـــده اســـت
کـــه اصـــاح قيمتهـــا بـــا مشـــكالت اجتماعـــی
و سياســـی روبـــرو بـــوده و بـــه علـــت نبـــود رقابـــت
منطق ــی ،هزینهه ــای تولي ــد پیوس ــته افزای ــش یاب ــد و
بهــرهوری بــرای کاهــش هزینههــای مشــتریان بســیار
ناچیــز باشــد و درنتيجــه بــه تدریــج سيســتم عرضــه
و تقاض ــای ان ــرژی از تع ــادل اقتص ــادی خ ــارج ش ــده
و بح ــران ب ــرق تش ــدید ش ــود.
در ایـــن راســـتا بایـــد اصـــاح ســـاختار مدیریتـــی
صنعــت بــرق را در دســتور کار اقدامــات بلندمــدت
کش ــور ق ــرار داد و ب ــا خصوصیس ــازی واقع ــی ای ــن
صنعـــت ،اصـــاح قیمتهـــا را آســـان و در یـــک
فضـــای رقابتـــی هزینههـــای نهایـــی مشـــتری را
کاهـــش داد .همچنیـــن یکپارچهســـازی مدیریـــت
کالن صنع ــت ب ــرق کش ــور و پرهی ــز از ایج ــاد مناب ــع
متع ــدد تصمیمگی ــری نی ــز بای ــد در ای ــن بخ ــش م ــورد
توج ــه ق ــرار گی ــرد.
بـــه عنـــوان آخریـــن ســـخن دلیـــل اصلـــی کاهـــش
س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق و تمای ــل نداش ــتن
س ــرمایهگذاران ب ــرای حض ــور در ای ــن بخ ــش ،نب ــود
تعـــادل اقتصـــادی ميـــان هزینههـــا و درآمدهـــا
در صنعـــت بـــرق اســـت کـــه رفـــع آن بـــا کاهـــش
هزینههـــای تولیـــد و اصـــاح واقعـــی قیمـــت بـــرق
ممکـــن میشـــود ،لیکـــن اصـــاح قيمـــت انـــرژی
در کشـــور مـــا همـــواره بـــا چالشهـــای اجتماعـــی و
سياس ــی هم ــراه ب ــوده اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــا ناگزی ــر
بـــودن ایـــن اصالحـــات میتـــوان بـــا تدویـــن یـــک
ط ــرح جام ــع ک ــه بیش ــینه اقش ــار جامع ــه را راض ــی
نـــگاه مـــیدارد و َد َهکهـــای ضعیـــف جامعـــه در
جریـــان اجـــرای طـــرح زیـــان کمتـــری میبیننـــد،
شـــهروندان را بـــا ایـــن اصالحـــات همـــراه کـــرد.
بـــر هـــر روی آنچـــه از اهمیـــت حیاتـــی برخـــوردار
اس ــت ،اص ــاح واقع ــی قیمته ــا ب ــوده ک ــه بنی ــاد
هــر نــوع بهبــود در صنعــت بــرق اســت و بــه هــر روش
و تح ــت ه ــر ش ــرایطی انج ــام ای ــن کار بای ــد هرچ ــه
زودت ــر در دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد▪ .
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برای تکرار نشدن سریالخاموشی برق

چه میتوان کرد؟
مدیریـــت بحـــران قطعـــی بـــرق بـــا اصـــاح نظـــام
تعرفهگـــذاری در بخـــش خانگـــی و افزایـــش هزینـــه
مش ــترکان پرمص ــرف در زمانه ــای اوج ب ــار ،بهتری ــن
راهب ــرد ع ــدم تک ــرار بح ــران خاموش ــی در س ــالهای
آت ــی اس ــت.
ب ــه گ ــزارش اقتصادآنالی ــن ب ــه نق ــل از ف ــارس ،تامی ــن
و توزی ــع ب ــرق ب ــه عن ــوان یک ــی از اصلیتری ــن پی ــش
نیازهـــای پیشـــرفت اجتماعـــی و اقتصـــادی در
جوام ــع مختل ــف اس ــت ،ب ــه ط ــوری ک ــه در ص ــورت
قط ــع ب ــرق ،بس ــیاری از صنای ــع و همچنی ــن دیگ ــر
خدماترســـانیها بـــه مـــردم از قبیـــل آب و تلفـــن
دچ ــار اخت ــال ج ــدی میش ــود .عل ــت ایج ــاد ای ــن
موض ــوع ،کس ــری  4300مگاوات ــی ب ــرق در تابس ــتان
امس ــال اس ــت .می ــزان کس ــری ب ــرق در س ــال ه ــای
 86ت ــا  96در نم ــودار زی ــر آم ــده اس ــت:
ی هـــا نشـــان مـــیدهـــد کـــه اکثـــر اقدامـــات
بررســـ 
وزارت نیـــرو بـــرای مقابلـــه بـــا بحـــران بـــرق در
ش ه ــای صنع ــت
س ــالهای اخی ــر ،متمرک ــز ب ــر بخــ 
و کشـــاورزی بـــوده اســـت .طبـــق گـــزارش مرکـــز
پژوهشهـــای مجلـــس حـــدود  4000مـــگاوات از
میــزان مصــرف بــرق بخــش هــای صنعــت ،خانگــی
و کش ــاورزی در تابس ــتان س ــال  96کاس ــته ش ــد ت ــا
خاموش ــی ب ــرق رخ نده ــد .بخش ــی از ای ــن کاه ــش
می ــزان مص ــرف ب ــرق ب ــا ارائ ــه مش ــوق ه ــای وزارت
نی ــرو ب ــه ای ــن بخ ــش ه ــا رخ داده و بخ ــش دیگ ــری
از ای ــن کاه ــش نی ــز ناش ــی از برخ ــی خاموش ــی ه ــای
ناگهان ــی و اجب ــاری در ای ــن بخشه ــا ب ــوده و آنه ــا

را ب ــا آس ــیب ج ــدی روب ــرو ک ــرده اس ــت .در همی ــن
راســـتا ،شـــاهد اوج گیـــری گالیـــه هـــای مدیـــران
صنایـــع و حتـــی مدیـــران اجرایـــی از ایـــن شـــیوه
قطعـــی بـــرق در تابســـتان امســـال بودیـــم.
ب ــه عن ــوان مث ــال ،م ــراد مومیون ــد مدیرعام ــل ش ــرکت
مارپیـــچ باختـــر کرمانشـــاه از ضـــرر  300میلیونـــی
ای ــن واح ــد ب ــه دلی ــل قطع ــی ب ــرق خب ــر داد و گف ــت:
«در شـــرایط فعلـــی کـــه روزی دو ســـاعت قطـــع
ب ــرق داری ــم ،واح ــد عم ــا تعطی ــل اس ــت ،ام ــا بای ــد
هزینههـــا را بپردازیـــم» .مومیونـــد از اینکـــه ســـاعت
دقیـــق قطعـــی بـــرق بـــه صنایـــع اعـــام نمیشـــود
گالی ــه ک ــرد و افزود«:م ــا حت ــی گازوئی ــل کاف ــی ب ــرای
روشـــن کـــردن ژنراتـــور نداریـــم و در ایـــن شـــرایط
تعطیل ــی واح ــد ب ــه صرفهت ــر از کار ک ــردن آن و واردن
ش ــدن ای ــن هم ــه خس ــارت اس ــت».
همچنی ــن ای ــوب خیرالله ــی رئی ــس اداره صنع ــت
و تجـــارت مراغـــه دربـــاره خســـارات وارد شـــده بـــه
واحده ــای صنعت ــی ای ــن منطق ــه گف ــت« :قطع ــی
بـــرق بـــه واحدهـــای تولیـــدی و صنعتـــی ایـــن
شهرســـتان در شـــهرک صنعتـــی بیـــش از یـــک
میلیـــارد ریـــال خســـارت وارد کـــرده اســـت» .بـــه
عـــاوه ،مهـــرداد غضنفـــری ،معـــاون اســـتاندار قـــم
دربـــاره ایـــن موضـــوع گفـــت« :مبحـــث خاموشـــی
و قطـــع برقبـــدون اطـــاع قبلـــی در واحدهـــای
صنعتــی بایــد متوقــف شــود چراکــه بــروز ایــن قبیــل
مس ــائل س ــبب ایج ــاد خس ــارتهای مال ــی فراوان ــی
بـــه واحدهـــای صنعتـــی میشـــود» .همچنیـــن

قطعـــی بـــرق در فصـــل تابســـتان باعـــث خامـــوش
ش ــدن موت ــور چ ــاه ه ــای آب ،ب ــه ه ــم ریخت ــن زم ــان
آبیــاری زمیــن هــای زراعــی ،نرســیدن آب مــورد نیــاز
در زم ــان مناس ــب ب ــه محص ــوالت کش ــاورزی و در
نهای ــت از بی ــن رفت ــن کش ــاورزی م ــی ش ــود .تل ــف
شـــدن حـــدود دو هـــزار مـــرغ در یکـــی از مرغـــداری
هــای شهرســتان شــوط در اســتان آذربایجــان غربــی
ب ــر اث ــر گرم ــای موج ــود و ع ــدم کارک ــردن تهوی ــه ه ــای
مرغ ــداری ب ــه عل ــت قطع ــی ب ــرق نی ــز یک ــی دیگ ــر از
خس ــارات خاموش ــی ه ــای ناگهان ــی در کش ــور ب ــوده
اس ــت.
در حالـــی ایـــن برخـــورد بـــا صنایـــع کشـــورمان بـــا
هــدف جلوگیــری از قطعــی بــرق بخــش خانگــی رخ
داده ک ــه سیاس ــت کش ــورهای پیش ــرو کام ــا مبتن ــی
ب ــر حمای ــت از بخ ــش صنای ــع ای ــن کش ــورها اس ــت.
در تابس ــتان س ــال ج ــاری ،می ــزان کس ــری ب ــرق ب ــه
ق ــدری زی ــاد ب ــوده اس ــت ک ــه حت ــی ای ــن اقدام ــات
هـــم نتوانســـته جلـــوی خاموشـــی را بگیـــرد .بـــه
عبــارت دیگــر ،امســال سیاســت کاهــش خاموشــی
در بخــش خانگــی از طریــق ایجــاد فشــار بیشــتری بــر
بخــش هــای صنعــت و کشــاورزی موثــر واقــع نشــده
اس ــت .هرچن ــد امس ــال دوره پی ــک مص ــرف ب ــرق
ب ــه پای ــان رس ــید و پرون ــده بح ــران خاموش ــی تقریب ــا
بس ــته ش ــد ام ــا ای ــن س ــوال مه ــم مط ــرح اس ــت ک ــه
راه ــکار ع ــدم تک ــرار ای ــن بح ــران در س ــال ه ــای آت ــی
چیس ــت؟
افزایـــش تولیـــد ،راهـــکار کوتـــاه مـــدت خـــروج از
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جدول  -2تغییرات تعرفه برق در ایالت
کالیفرنیا با تمرکز بر مشترکین پرمصرف
نمودار ،2روند ظرفیت نامی و عملی نیروگاههای کشور در بیست سال اخیر

جدول  -1تغییرات تعرفه برق در کوبا به منظور مقابله با بحران برق

بحـــران قطعـــی بـــرق نیســـت
در دو دهـــه اخیـــر همـــواره شـــاهد افزایـــش مســـتمر
ظرفیـــت نیـــروگاه هـــا بـــوده ایـــم ولـــی شـــیب آن در
س ــاله ــای  91ب ــه بع ــد نس ــبت ب ــه س ــال ه ــای قب ــل
از آن کاهـــش یافتـــه اســـت.
ب ــا توج ــه ب ــه همی ــن موض ــوع ،اولی ــن راه ــکاری ک ــه
توســط برخــی از کارشناســان و مســئوالن بــرای بــرون
رفـــت از بحـــران خاموشـــی پیشـــنهاد مـــی شـــود،
افزایـــش تولیـــد بـــرق توســـط وزارت نیـــرو اســـت.
ای ــن پیش ــنهاد در حال ــی مط ــرح م ــی ش ــود ک ــه اوال
احـــداث نیـــروگاه ،اقدامـــی میـــان مـــدت و بعضـــا
بلنــد مــدت بــوده و از ســال هــا قبــل بایــد شــروع مــی
ش ــد .ثانی ــا :ب ــا توج ــه ب ــه یاران ــه ای ک ــه دول ــت ب ــرای
تولیــد بــرق مــی پــردازد و پاییــن بــودن قیمــت فــروش
نس ــبت ب ــه قیم ــت تم ــام ش ــده آن ،تولی ــد ب ــرق ب ــرای
دولـــت اقتصـــادی نیســـت .در نتیجـــه ،دولـــت بـــا
توجــه بــه وضعیــت نامناســب اقتصــاد بــرق ،عالقــه
ای ب ــه افزای ــش تولی ــد آن ن ــدارد .اوض ــاع وقت ــی بدت ــر
م ــی ش ــود ک ــه بدانی ــم ب ــرای افزای ــش تولی ــد ب ــرق بای ــد
نی ــروگاه ه ــای جدی ــد س ــاخته ش ــود ول ــی ب ــا توج ــه
ب ــه اینک ــه پی ــک مص ــرف نهایت ــا در س ــه م ــاه از س ــال
یعن ــی عموم ــا فص ــل تابس ــتان اس ــت ،نی ــروگاه ه ــای
س ــاخته ش ــده ،عم ــا در زم ــان ه ــای غی ــر پی ــک،
تعطی ــل خواه ــد ب ــود.
افزایـــش تعرفـــه بـــرق پرمصـــرف هـــا ،راهـــکاری
موفــق در دنیــا بــرای مدیریــت بحــران قطعــی بــرق
دومیـــن راه حـــل بـــرای برطـــرف شـــدن بحـــران
خاموش ــی ه ــای اخی ــر افزای ــش قیم ــت ب ــرق بخ ــش

شکل  -1نقش مولفههای مختلف بر اوج بار

خانگـــی بـــرای پـــر مصـــرف هـــا اســـت .ایـــن روش
در کش ــورهای مختل ــف ب ــا الگوه ــای متن ــوع دنب ــال
شـــده اســـت .کشـــورهای فرانســـه ،کوبـــا و آمریـــکا
(ایالــت کالیفرنیــا) تجربــه هــای موفقــی در اســتفاده
از ای ــن راهب ــرد ،ب ــه حس ــاب م ــی آین ــد .ب ــه عن ــوان
مثــال ،دولــت کوبــا قیمــت بــرق بــرای همــه مصــرف
کننـــدگان خانگـــی ایـــن کشـــور (بـــه اســـتثنای
مشـــترکین نیازمنـــد) را بـــه صـــورت پلکانـــی و بـــا
تمرک ــز ب ــر مش ــترکین پرمص ــرف افزای ــش داد ب ــه گون ــه
ای ک ــه قیم ــت پل ــه اول ثاب ــت ام ــا قیم ــت پل ــه آخ ــر
بی ــش از چه ــار براب ــر ش ــد .ای ــن افزای ــش قیم ــت ب ــرق
در جـــدول ( )1مشـــاهده مـــی شـــود:
در ایالـــت کالیفرنیـــای آمریـــکا هـــم شـــرکتهای
توزیـــع بـــرق و گاز تغییـــرات اساســـی در راســـتای
افزایـــش تعرفههـــای بخـــش خانگـــی در ســـال 2001
اعمـــال کردنـــد .ایـــن افزایـــش قیمـــت بـــرای همـــه
مش ــترکین ب ــه ص ــورت یکس ــان انج ــام نش ــد بلک ــه
ب ــا تمرک ــز ب ــر مش ــترکین پرمص ــرف ص ــورت گرف ــت
و موج ــب ش ــد ت ــا ت ــوان مصرف ــی در زم ــان اوج ب ــار
ح ــدود  %12نس ــبت ب ــه س ــال  2000کاه ــش .ج ــدول
 ،2درص ــد افزای ــش قیم ــت تعرف ــه ه ــای ب ــرق در ای ــن
کش ــور را نش ــان م ــی ده ــد:
اصــاح نظــام تعرفــهگــذاری اوج بــار بــرق در بخــش
خانگــی ،راهــکار بهینــه خــروج از بحــران خاموشــی
طب ــق اع ــام معاون ــت هماهنگ ــی و توزی ــع ش ــرکت
توانیــر بیــش از  50درصــد تقاضــای مصــرف در زمــان
اوج بــار مربــوط بــه بخــش خانگــی اســت (شــکل .)1
در نتیج ــه ،ت ــاش ب ــرای کاه ــش تقاض ــای مص ــرف

بخ ــش خانگ ــی در زم ــان اوج ب ــار ،نس ــبت ب ــه س ــایر
بخ ــش ه ــا اولوی ــت دارد .ب ــه همی ــن دلی ــل بایس ــتی
غالـــب سیاســـتها و برنامـــه هـــای کاهـــش اوج بـــار
نی ــز ب ــا تمرک ــز ب ــر بخ ــش خانگ ــی ص ــورت پذی ــرد .در
نتیج ــه ،اص ــاح تعرف ــه ه ــای ب ــرق بخ ــش خانگ ــی
مبتن ــی ب ــر کنت ــرل مص ــرف در بخ ــش پرمص ــرف ه ــا
و افزایـــش قیمـــت بـــرق آنهـــا کـــه تنهـــا  25درصـــد
مش ــترکین را ش ــامل م ــی ش ــوند ،مه ــم تری ــن راهب ــرد
ع ــدم تک ــرار بح ــران خاموش ــی در س ــال ه ــای آت ــی
اس ــت.
رضـــا اردکانیـــان ،وزیـــر نیـــرو در اوایـــل شـــهریور 97
در نشس ــت خب ــری خ ــود ،تغیی ــر تعرف ــه مش ــترکین
پرمصـــرف را راهـــکاری بـــرای مدیریـــت مصـــرف
بـــرق کشـــور دانســـت و چنـــد روز بعـــد هـــم در
برنام ــه گفتگ ــوی وی ــژه خب ــری ب ــا اش ــاره ب ــه ط ــرح
ای ــن وزارتخان ــه ب ــرای اص ــاح تعرف ــه ب ــرق مش ــترکین
پرمصـــرف ،کاهـــش  10درصـــدی مصـــرف بـــرق در
ص ــورت اج ــرای ای ــن ط ــرح را پی ــش بین ــی ک ــرد .ب ــا
توجــه بــه اینکــه عــزم جــدی دولــت در اصــاح نظــام
تعرفــه گــذاری بــرق پرمصــرف هــا مــی توانــد ضامــن
خـــروج کشـــور از بحـــران خاموشـــیها و جلوگیـــری
از بـــروز خســـارات اقتصـــادی بـــه بخـــش صنعـــت
و کشـــاورزی در ســـال هـــای آینـــده باشـــد ،انتظـــار
م ــی رود ه ــر چ ــه س ــریعتر ش ــاهد بررس ــی و تصوی ــب
پیشـــنهاد وزارت نیـــرو بـــرای افزایـــش قیمـــت بـــرق
مشـــترکین پرمصـــرف در هیئـــت دولـــت باشـــیم▪.
*برگرفته از خبرگزاری فارس
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اخبار
هیات مدیره
سندیکا
با تصمیم هیاتمدیره صورت گرفت؛

ارائه گزارش چالشهای تامین مواد
اولیه صنعت برق به شورای امنیت کشور
ســـی و دومیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران اول مهـــر ســـال
جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
جلســـه بـــا معـــاون بـــرق و انـــرژی وزیـــر نیـــرو در
خصـــوص مشـــکالت قـــراردادی و همچنیـــن
مطالب ــات اعض ــا ،جلس ــه ب ــا مدی ــرکل دفت ــر صنای ــع
بـــرق و الکترونیـــک وزارت صنعـــت درخصـــوص
مشــکالت ثبــت ســفارش تجهیــزات صنعــت بــرق،
ارائ ــه گ ــزارش چالشه ــا و راهبرده ــای صنع ــت ب ــرق
بــه اتــاق تهــران جهــت انعــکاس بــه رییــس جمهــور،
پیگی ــری مش ــکل تامی ــن فل ــزات ب ــرای س ــازندگان از
وزارت صنع ــت و جلس ــه ب ــا انجم ــن تولیدکنن ــدگان
فـــوالد ایـــران بـــرای حـــل مشـــکالت دکلســـازان
ســـندیکا ،پیشـــنهاد در نظرگرفتـــن مـــواد اولیـــه و
تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق ب ــه عن ــوان کاالی اساس ــی
ب ــه ات ــاق بازرگان ــی و مجل ــس و پیگی ــری مطالب ــات
اعضـــا از توانیـــر ،اهـــم اقدامـــات ســـندیکا طـــی دو
هفتــه گذشــته بــوده اســت کــه توســط دبیــر ســندیکا
ارائ ــه ش ــد.
پ ــس از اس ــتماع گ ــزارش دبی ــر و ب ــا موافق ــت اعض ــا
مقــرر شــد گزارشــی از چالشهــا و راهبردهــای تامیــن
م ــواد اولی ــه م ــورد نی ــاز صنع ــت ب ــرق ب ــرای ارائ ــه ب ــه
شـــورای امنیـــت کشـــور تهیـــه و پـــس از دریافـــت
نقط ــه نظ ــرات اعض ــای هیاتمدی ــره ارس ــال ش ــود.

همچنیـــن بنـــا شـــد از معـــاون بـــرق وزیـــر نیـــرو بـــه
منظــور برگــزاری یــک جلســه اختصاصــی بــا موضــوع
ارائـــه گـــزارش مطالعـــات ســـندیکا در خصـــوص
ســـندراهبردی و نقشـــه راه توســـعه صـــادرات
ب ــرق دع ــوت ب ــه عم ــل آی ــد .همچنی ــن مق ــرر ش ــد
هماهنگیهـــای الزم بـــرای برگـــزاری اولیـــن جلســـه
کارگـــروه ســـه جانبـــه وزارت صمـــت ،وزارت نیـــرو و
ســـندیکا در دســـتور کار ســـندیکا قـــرار گیـــرد
در ادامـــه گزارشـــی از جلســـات کارگـــروه مشـــترک
ســـندیکا و وزارت نیـــرو و جلســـات کارگـــروه حـــل
مســـاله بررســـی راهـــکار جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز
توس ــط آق ــای مس ــائلی ارائ ــه ش ــد .در کارگ ــروه مق ــرر
ش ــده ک ــه  30درص ــد از قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق
اجرایـــی 30 ،درصـــد شـــامل تنفـــس و  30درصـــد
خاتمـــه پیـــدا کننـــد .بـــر ایـــن اســـاس تاکیـــد شـــد
اولویــت بنــدی پروژ ههــا از اهمیــت بســیاری در حــل
بح ــران برخ ــوردار اس ــت .طب ــق ای ــن گ ــزارش مق ــرر
شـــده کـــه ســـازمان برنامـــه طـــی نامـــهای محرمانـــه
از وزارت نیـــرو بخواهـــد کـــه از فســـخ قراردادهـــا
خـــودداری کنـــد ولـــی متاســـفانه تاکنـــون چنیـــن
نام ــه ای اب ــاغ نش ــده اس ــت .ب ــر همی ــن اس ــاس مق ــرر
ش ــد س ــندیکا اب ــاغ بخش ــنامه را ب ــه ش ــکل ج ــدی
پیگیـــری کنـــد.
همچنی ــن ب ــا تصمی ــم اعض ــا مق ــرر ش ــد س ــندیکا،
اقدامـــات الزم بـــرای ایفـــای نقـــش و حضـــور موثـــر
در کارگـــروه بودجـــه اتـــاق ایـــران را بـــه عمـــل آورد
و پیگیریهـــای الزم بـــه منظـــور ایجـــاد کارگـــروه
مش ــترکی ب ــا وزارت نی ــرو در زمین ــه بودج ــه س ــال 98
انجـــام شـــود.

مقابله با انحصار
در دستور کار هیات مدیره سندیکا
ســـیامین جلســـه هیاتمدیـــره ســـندیکا چهـــارم
شــهریور ســال جــاری در محــل ســندیکای صنعــت
ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابتــدای جلســه سـیام ،گزارشــی از اهــم اقدامــات

و مکاتبـــات ســـندیکا از قبیـــل گـــزارش تقدیـــر از
س ــندیکا در همای ــش مل ــی تش ــکلهای اقتص ــادی
کش ــور ب ــه عن ــوان برتری ــن تش ــکل کش ــور ،انتخ ــاب
رئیـــس هیأتمدیـــره ســـندیکا بـــه عنـــوان عضـــو
هیأترییس ــه س ــیگره ای ــران از س ــوی مع ــاون وزی ــر
نی ــرو ،ارائ ــه نتای ــج پژوه ــش س ــندیکا در خص ــوص
انحصـــار در مـــواد اولیـــه صنعـــت بـــرق و طـــرح
پیشنوی ــس دس ــتورالعمل مدیری ــت عرض ــه فل ــزات
رنگــی در کمیســیون صنعــت و معــدن اتــاق بازرگانــی
ته ــران توس ــط دبی ــر س ــندیکا ارائ ــه ش ــد .جلس ــات
کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا و وزارت نیـــرو ،جلســـه
بـــا معاونـــت اقتصـــادی وزرات نیـــرو در خصـــوص
مشـــکالت تامیـــن ارز و مـــواد اولیـــه و انعـــکاس
مشـــکالت ارزی اعضـــا و فهرســـت مواداولیـــه و
کاالهــای مــورد نیــاز و همچنیــن مشــکالت قــراردادی
اعض ــا ب ــه کارگ ــروه مش ــترک س ــندیکا ،وزارت نی ــرو و
توانیـــر نیـــز از اهـــم اقدامـــات ســـندیکا در طـــول دو
هفت ــه گذش ــته ب ــود ک ــه توس ــط دبی ــر س ــندیکا ارائ ــه
ش ــد.
در ادامـــه گزارشـــی از جلســـه برگـــزار شـــده توســـط
ســـندیکا بـــا مدیـــركل دفتـــر تحقیقـــات و فـــنآوری
شـــركت توانیـــر و اعضـــای شـــورای ارزیابـــی توانیـــر و
هماهنگیهـــای صـــورت پذیرفتـــه بـــرای نهایـــی
کـــردن موضـــوع و آغـــاز ارزیابـــی شـــرکتهای
متقاض ــی توس ــط ریاس ــت کمیت ــه و دبی ــر س ــندیکا
ارائ ــه و مق ــرر ش ــد دبیرخان ــه و کمیت ــه ارزیاب ــی وارد
فـــاز اجرایـــی شـــوند و هماهنگیهـــای الزم در ایـــن
خصـــوص بـــا خزانـــهدار ســـندیکا انجـــام و گـــزارش
اقدامـــات بـــه هیـــأت مدیـــره منعکـــس شـــود.
در ایـــن جلســـه گزارشـــی از اقدامـــات کارگـــروه
مشــترک وزارت نیــرو و ســندیکا ارائــه شــد .بــر اســاس
ای ــن گ ــزارش ،کارگ ــروه مش ــترک ب ــه دنب ــال تصوی ــب
متــن الحاقیــه قراردادهــا مبنــی بــر لــزوم انجــام هرگونــه
برخ ــورد ق ــراردادی ب ــا تایی ــد کمیت ــه ح ــل مش ــکالت
ق ــراردادی اس ــت ک ــه اعض ــای آن از س ــوی کارگ ــروه
تعییــن مــی شــود .بــه عــاوه برگــزاری جلســه بخــش
حقوق ــی توانی ــر ب ــرای برط ــرف ک ــردن ابهام ــات بوج ــود
آم ــده در خص ــوص الحاقی ــه پیش ــنهادی س ــندیکا
و تالشهـــای صـــورت پذیرفتـــه بـــرای جلوگیـــری از

65
اخبــار
115

مرداد و شهریور 97

اخبار
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سندیکا
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اقدام ــات ق ــراردادی پیمان ــکاران ،از اه ــم اقدام ــات
کارگـــروه بـــوده اســـت .تاکیـــد شـــد کـــه ســـندیکا
ت ــاش نمای ــد توانی ــر و وزارت نی ــرو راس ــا ب ــه خاتم ــه
پیمانهایـــی کـــه از بودجـــه جـــاری اســـتفاده
میکنن ــد ،اق ــدامکنن ــد .ب ــر همی ــن اس ــاس مق ــرر ش ــد
اگــر بخــش حقوقــی توانیــر انعطــاف پذیــری الزم بــرای
الح ــاق مت ــن پیش ــنهادی ب ــه قرارداده ــا را نداش ــته
باشـــد ،ســـندیکا و کارگـــروه مشـــترک ،موضـــوع را از
طری ــق معاون ــت ب ــرق و ان ــرژی وزارت نی ــرو پیگی ــری
کن ــد.
در بخـــش دیگـــری از ایـــن جلســـه ،گزارشـــی
از اقدامـــات انجـــام شـــده در راســـتای صـــدور
دســـتورالعمل عرضـــه فلـــزات رنگـــی بـــه شـــورای
رقابـــت ،ســـتاد تنظیـــم بـــازار و مرکـــز پژوهشهـــای
مجلـــس ارائـــه و مقـــرر شـــد بـــه منظـــور انجـــام
هماهنگ ــی ه ــای الزم نشس ــت مش ــترکی ب ــا ش ــورای
رقابـــت برگـــزار شـــود.
نامـــه وزارت صمـــت بـــه وزارت نیـــرو در خصـــوص
لیســت کاالهــای ســاخت داخــل بررســی و مقــرر شــد
لیســت وزارت صمــت بــه کمیتــه ســازندگان ،پســت
و مشــاوران جهــت بررســی و اظهــار نظــر ارســال شــود.
بن ــا ش ــد س ــندیکا بان ــک اطالعات ــی س ــاخت داخ ــل
(براســـاس اطالعـــات شـــرکتهای عضـــو خـــود) را
احص ــاء و ب ــا لیس ــت وزارت صم ــت تطبی ــق ده ــد
و مـــوارد غیرمنطبـــق در ایـــن دو لیســـت بـــه منظـــور
انج ــام اصالح ــات الزم ب ــه وزارتخان ــه ه ــای صم ــت
و نیــرو اعــام و تاکیــد شــود کــه وزارت صمــت بــرای
بـــروز رســـانی لیســـت کاالهـــای ســـاخت داخـــل
ً
حتم ــا از س ــندیکا ی ــا س ــایر تش ــکلهای تخصص ــی
اســتعالم نظــر کنــد .همچنیــن گزارشــی از پیگیــری
هـــای انجـــام شـــده بـــرای تشـــکیل یـــک کارگـــروه
مشــترک بــا وزارت صمــت از طریــق کارگــروه مشــترک
س ــندیکا ب ــا وزارت نی ــرو ارائ ــه و مق ــرر ش ــد س ــندیکا
از طریـــق مکاتبـــه بـــا وزارت صمـــت ،موضـــوع را
پیگیـــری کنـــد .بـــا موافقـــت اعضـــا مصـــوب شـــد
مطالع ـهای در خص ــوص انحص ــار در صنع ــت ب ــرق
انجــام شــده و کاالهایــی کــه در صنعــت بــرق دچــار
انحص ــار هس ــتند ،شناس ــایی و مش ــخص ش ــونند.
اقدامـــات انجـــام شـــده در خصـــوص صـــدور
بخش ــنامه جب ــران تاثی ــر نوس ــانات ن ــرخ ارز از س ــوی
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بررســـی و مقـــرر شـــد
ســـندیکا براســـاس اطالعاتـــی کـــه اعضـــا دربـــاره
میــزان تاثیرپذیــری ارزی تجهیــرات و قراردادهایشــان
اعــام کــرده انــد ،درصــد شــاخص تعدیــل مــورد نیــاز
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بــرای قراردادهــای صنعــت بــرق را بــه ســازمان برنامــه
و ش ــرکت توانی ــر ارائ ــه ده ــد و ب ــا اس ــتناد ب ــه قان ــون
بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار بــر لــزوم دریافــت
نظ ــر بخ ــش خصوص ــی قب ــل از اب ــاغ دس ــتورالعمل و
بخش ــنامه جدی ــد ارزی ،تاکی ــد ش ــود.
در ادامـــه نامـــه هـــای آقـــای امیـــری خامکانـــی بـــه
ریاس ــت مجل ــس در خص ــوص مش ــکالت صنع ــت
ب ــرق را بررس ــی و مق ــرر ش ــد س ــندیکا آمادگ ــی خ ــود را
ب ــرای هرگون ــه هم ــکاری و اطالع ــات تکمیل ــی ب ــرای
س ــرانجام رس ــاندن موض ــوع اع ــام کن ــد.
همچنیـــن گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده در
خصــوص پیگیــری مطالبــات اعضــا از شــرکتهای
توزیــع و بــرق منطقـهای از طریــق شــرکت توانیــر ارائــه و
مقــرر شــد ســندیکا پیگیــری مطالبــات را همچنــان از
تمامــی مبــادی ممکــن پیگیــری کــرده و طــی مکاتبــه
ب ــا مقام ــات ارش ــد وزارت نی ــرو ضم ــن گالی ــه از ع ــدم
همـــکاری شـــرکت توانیـــر در پرداخـــت مطالبـــات
اعضــا ،تأثیــر مطالبــات بــر اشــتغال را منعکــس کنــد.
همچنیـــن موضـــوع پرداخـــت مطالبـــات اعضـــا از
طری ــق اس ــناد خزان ــه اس ــامی بررس ــی و مق ــرر ش ــد
س ــندیکا در پاس ــخ ب ــه نام ــه ش ــرکت توانی ــر در ای ــن
خص ــوص ،پیش ــنهادات خ ــود باب ــت س ــطح بن ــدی
آن را ارائ ــه کن ــد.
بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد بـــا کمـــک برخـــی از
کارشناســـان و خبـــرگان صنعـــت بـــرق ،جایـــگاه و
نق ــش س ــندیکا در عب ــور از وض ــع موج ــود صنع ــت
بـــرق و خاموشـــیها تبییـــن و جلســـه هماهنگـــی
ب ــرای انج ــام ای ــن ط ــرح فیمابی ــن معاون ــت پژوهش ــی
و آق ــای مهذبتراب ــی ب ــه عن ــوان نماین ــده س ــندیکا
برگ ــزار ش ــود.
در پای ــان جلس ــه مق ــرر ش ــد موض ــوع داوری و ح ــل
اخت ــاف در س ــندیکا ب ــا جدی ــت بیش ــتری پیگی ــری
شــود و بررســی هــا و اقدامــات الزم در ایــن خصــوص
توس ــط هی ــأت مدی ــره و دبیرخان ــه س ــندیکا ص ــورت
پذی ــرد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت طب ــق تصمی ــم اعض ــا در بیس ــت
و نهمی ــن جلس ــه هی ــات مدی ــره ب ــه تاری ــخ بیس ــت
و یک ــم م ــرداد ،مق ــرر ش ــد ب ــا توج ــه ب ــه ایج ــاد س ــتاد
مقابلــه بــا تحریــم هــا در دولــت ،ســندیکا نیــز گــزارش
تحریمه ــا را ب ــه ای ــن س ــتاد ارس ــال کن ــد .همچنی ــن
بن ــا ش ــد دبیرخان ــه س ــندیکا ب ــا هماهنگ ــی کمیت ــه
حقوقـــی در خصـــوص تغییـــرات جدیـــد قانـــون کار
اع ــام موض ــع کن ــد.
در جلس ــه مذک ــور فهرس ــت نماین ــدگان س ــندیکا در

اتــاق بازرگانــی و ســایر نهادهــا ،تشــکلها ،کمیتههــا
و کارگروههـــای خـــارج از ســـندیکا مـــورد بررســـی و
بازنگ ــری ق ــرار گرف ــت .مق ــرر ش ــد آق ــای پی ــام باق ــری
نایــب رئیــس هیاتمدیــره ســندیکا جایگزیــن آقــای
علــی بخشــی بــه عنــوان نماینــده ســندیکا در هیــات
نماین ــدگان ات ــاق بازرگان ــی ای ــران باش ــد .همچنی ــن
مقــرر شــد آقــای حمیــد صالحــی بــه عنــوان نماینــده
س ــندیکا در ش ــورای ارزیاب ــی توانی ــر معرف ــی و از ای ــن
ش ــورا درخواس ــت ش ــود ک ــه دعوتنامهه ــا ب ــه ص ــورت
مس ــتقیم ب ــه دبیرخان ــه س ــندیکا ارس ــال ش ــود ت ــا در
صــورت نبــود ایشــان ،نماینــدهای از ســوی دبیرخانــه
در جلس ــات حض ــور یاب ــد.
آقایـــان ســـلطانزاده و طاهـــرزاده بـــه نمایندگـــی از
کمیت ــه پیمان ــکاران پس ــت در جلس ــه هیاتمدی ــره
حض ــور یافتن ــد و توضیحات ــی در خص ــوص افزای ــش
غیرمنطقـــی قیمـــت برخـــی از تجهیـــزات داخلـــی
علیرغ ــم واری ــز پی ــش پرداخ ــت از س ــوی پیمان ــکار و
ل ــزوم ایج ــاد هماهنگ ــی و تعام ــل بی ــن ش ــرکتهای
ســازنده و پیمانــکار ارائــه دادنــد و مقــرر شــد نامـهای از
ســوی ریاســت کمیتــه ســازندگان بــرای شــرکتهای
ســازنده تجهیــزات ارســال و از آنهــا درخواســت شــود
کــه بــرای حفــظ منافــع صنعــت ،قیمــت تجهیــزات
خ ــود را ت ــا پای ــان س ــال ب ــا حداق ــل افزای ــش ممک ــن
لح ــاظ کنن ــد .همچنی ــن مق ــرر ش ــد ب ــه منظ ــور ح ــل
مس ــاله و ایج ــاد زمین ــه تعام ــل و هم ــکاری نشس ــت
مش ــترکی بی ــن کمیتهه ــای مش ــاوران و پیمان ــکاران
پســـت بـــا حضـــور نمایندگانـــی از هیـــات مدیـــره و
همینطــور جلس ـهای فیمابیــن هیاترییســه کمیتــه
پستســـازان ،کمیتـــه ســـازندگان و شـــرکتهای
س ــازندهای ک ــه م ــورد نق ــد هس ــتند ،برگ ــزار ش ــود.
در پای ــان جلس ــه مق ــرر ش ــد گزارش ــی درب ــاره می ــزان
عم ــق س ــاخت داخ ــل در صنع ــت ب ــرق تهی ــه و در
جلســه هیــات مدیــره ارائــه شــود .بــا موافقــت اعضــا
بنـــا شـــد جلســـهای فیمابیـــن نماینـــدگان کمیتـــه
عالـــی بازرگانـــی توانیـــر در بخـــش توزیـــع (آقایـــان
گ ــودرزی و قارداش ــی) و نماین ــده س ــندیکا و عض ــو
کارگـــروه وزارت نیـــرو (آقـــای مســـائلی) بـــا موضـــوع
هماندیشـــی دربـــاره دســـتورالعمل جبرانـــی نـــرخ ارز
بـــرای قراردادهـــای توزیـــع در اســـرع وقـــت برگـــزار و
نتیجـــه آن بـــه کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا و وزارت
نی ــرو منعک ــس ش ــود.

تا کید هیات مدیره بر ضرورت تقویت
ارتباط سازمان یافته سندیکا
با سازمان برنامه
ســـی و یکمیـــن جلســـه هیـــات مدیـــره هجدهـــم
ش ــهریور س ــال ج ــاری برگ ــزار ش ــده ب ــود ک ــه ب ــا ارائ ــه
گزارشـــی در خصـــوص طـــرح مشـــکالت اعضـــای
ســـندیکا در نشســـت مشـــورتی تشـــکلهای اتـــاق
تهـــران و قرارگرفتـــن موضـــوع خاتمـــه قراردادهـــا در
دســـتور کار ایـــن شـــورا ،نشســـت مشـــترک هیـــات

در پایـــان جلســـه آقایـــان ناصـــح و امیـــری طیبـــی
نماینــدگان کمیتــه حــل اختــاف و داوری ســندیکا
ضمـــن ارائـــه گزارشـــی در خصـــوص دســـتورالعمل
شهــای پیگیــری
مصــوب ایــن کمیتــه بــر تفــاوت رو 
موضــوع حــل اختــاف بــا موضــوع داوری پرداختنــد.
در همیـــن راســـتا بـــا توجـــه بـــه حضـــور نماینـــدگان
هیـــأت مدیـــره در کمیتـــه حـــل اختـــاف و داروی
ســندیکا ،انتخــاب داوران بــه کمیتــه حــل اختــاف
س ــپرده ش ــد.

مدیـــره ســـندیکا بـــا هیـــات رییســـه اتـــاق تهـــران و
ارائـــه چالشهـــای صنعـــت بـــرق در قالـــب بســـته
پیشـــنهادی اتـــاق بـــه رییـــس جمهـــور ،جلســـه
بـــا کمیســـیون انـــرژی مجلـــس بـــا موضـــوع بررســـی
قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق ،گزارشهایـــی از
جلس ــه روس ــای کمیتهه ــای پیمان ــکاری س ــندیکا
بـــه منظـــور ادغـــام ایـــن کمیتههـــا بـــه عنـــوان اهـــم
اقدامـــات ســـندیکا آغـــاز شـــد.
همچنیـــن گزارشـــی از نشســـت روســـای کمیتههـــا
بــه منظــور ســاماندهی و تغییــر ســاختار کمیتههــای
ســـندیکا ،نشســـت کمیتـــه توســـعه صـــادرات
س ــندیکا ب ــا مش ــاور وزی ــر نی ــرو در ام ــور بی ــن المل ــل و
جلس ــه کمیت ــه ارزیاب ــی س ــندیکا ب ــا ریی ــس کمیت ــه
فن ــی بازرگان ــی ش ــرکت توانی ــر در خص ــوص نهای ــی
شـــدن موضـــوع ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت،
جلس ــه کارگ ــروه فدراس ــیون ب ــرق و تصمی ــم موک ــول
ش ــدن اقدام ــات آت ــی ب ــه بع ــد از اب ــاغ آیی ــن نام ــه
جدی ــد تش ــکیل تش ــکلهای ات ــاق ای ــران ارائ ــه ش ــد.
در ادامـــه جلســـه گزارشـــی از جلســـات کارگـــروه
مشـــترک وزارت نیـــرو و ســـندیکا و ممانعتهایـــی
ک ــه در دفت ــر حقوق ــی ش ــرکت توانی ــر ک ــه ب ــرای تدوی ــن
الحاقی ــه و اف ــزودن آن ب ــه مت ــن قرارداده ــای صنع ــت
بـــرق ایجـــاد کردهانـــد توســـط آقـــای مهـــذب ترابـــی
ارائــه و مقــرر شــد برگــزاری نشســتی بــا مســئولین دفتــر
حقوق ــی ش ــرکت توانی ــر ب ــه منظ ــور رف ــع ای ــن موان ــع در
دس ــتور کار س ــندیکا ق ــرار گی ــرد.
گزارش ــی مش ــروحی از جلس ــات کارگاه ح ــل مس ــاله
ب ــه منظ ــور بررس ــی هم ــه جانب ــه تبع ــات افزای ــش ن ــرخ
ارز و ارائ ــه راهکاره ــای موث ــر توس ــط اق ــای مس ــائلی
ارائ ــه و مق ــرر ش ــد س ــندیکا ارتب ــاط س ــازمان یافت ــه
و اثرگ ــذار خ ــود ب ــا س ــازمان برنام ــه را تقوی ــت ک ــرده
و ب ــه منظ ــور افزای ــش ضر ی ــب نف ــوذ خ ــود در ش ــورای
هماهنگ ــی برنام ــه ری ــزی کن ــد و هرگون ــه هم ــکاری
کارشناس ــی ب ــا س ــازمان را پذی ــرا باش ــد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آقـــای بهـــزاد نماینـــده هیـــأت
مدیـــره بـــرای پیگیـــری موضوعـــات ســـندیکا از
ســـازمان برنامـــه میباشـــند ،مقـــرر شـــد اطالعـــات
کارشناســـی و راهبردهایـــی کـــه در بخـــش هـــای
مختلـــف ســـندیکا گـــردآوری مـــی شـــوند ،جهـــت
ارائــه بــه ســازمان برنامــه در اختیــار ایشــان قــرار گیــرد.
همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آقـــای
دادمــان ،رییــس هیــات مدیــره انجمــن شــرکتهای
س ــاختمانی ب ــه نمایندگ ــی از بخ ــش خصوص ــی در

ش ــورای عال ــی فن ــی حض ــور دارد ،جلس ــه مش ــترکی
بی ــن هی ــات مدی ــره و مهن ــدس دادم ــان و ی ــا هی ــات
مدیـــره انجمـــن شـــرکتهای ســـاختمانی ترتیـــب
داده شـــود.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه موض ــوع س ــوال از وزی ــر نی ــرو در
دســتور کار کمیســیون انــرژی مجلــس قــرار گرفتــه ،از
ســندیکا خواســته شــده کــه اطالعــات دقیــق مربــوط
ب ــه مطالب ــات ش ــرکتهای عض ــو خ ــود را در اختی ــار
ای ــن کمیس ــیون ق ــرار ده ــد .ب ــر همی ــن اس ــاس مق ــرر
ش ــد ب ــا توج ــه ب ــه رق ــم  6ه ــزار میلی ــارد تومان ــی اع ــام
شـــده از ســـوی دکتـــر اردکانیـــان بـــه عنـــوان بدهـــی
وزارت نی ــرو ب ــه پیمان ــکاران و س ــازندگان ،ای ــن رق ــم
بــه تفکیــک در ســه بخــش پیمانــکاران ،ســازندگان و
مش ــاوران ب ــه کمیس ــیون ان ــرژی اع ــام ش ــود.
بررس ــی درخواس ــت وزارت نی ــرو در خص ــوص ارائ ــه
اطالع ــات مرب ــوط ب ــه تجهی ــزات م ــورد نی ــاز صنع ــت
بــرق محــور دیگــر جلســه بــود کــه مقــرر شــد اطالعــات
مربوطـــه از کمیتههـــای تخصصـــی درخواســـت و
دبیرخان ــه اطالع ــات ارائ ــه ش ــده از س ــوی کمیتهه ــا
را گ ــردآوری و جمعبن ــدی کن ــد.
بــا توجــه بــه گالیــه برخــی از ســازندگان عضــو ســندیکا
از تعهدنامههای ــی ک ــه برخ ــی از ش ــرکتهای توزی ــع
از ســـازندگان اخـــذ میکننـــد ،مقـــرر شـــد پیگیـــری
هـــای الزم بـــرای بررســـی آییـــن نامههـــای ابالغـــی
توانی ــر ص ــورت گرفت ــه و رایزنیه ــای الزم ب ــا ش ــرکت
توانی ــر ب ــه منظ ــور کس ــب نظ ــرات بخ ــش خصوص ــی
بـــر روی آییـــن نامـــه هـــای مرتبـــط بـــا کســـب و
کار اعضـــا انجـــام پذیـــرد .همچنیـــن مقـــرر شـــد
اطالع ــات تکمیل ــی در م ــورد موض ــوع اخ ــذ گارانت ــی
از س ــازندگان تجهی ــزات در مناقص ــات ش ــرکتهای
توزی ــع ،جه ــت بررس ــی و اتخ ــاذ تصمیم ــات الزم در
اختی ــار هی ــات مدی ــره ق ــرار گی ــرد.

اخبار
هیات مدیره
سندیکا

اخبار
کمیتههای
سندیکا
کمیته اتوماسیون و مخابرات

بررسی نحوه همکاری کمیته اتوماسیون
و مخابرات سندیکا با سازمان تنظیم
مقررات رادیوئی
جلســه هیــات رئیســه کمیتــه تخصصــی اتوماســیون
و مخابـــرات ســـندیکا بیســـت و یکـــم مـــرداد ســـال
جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران
برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ،نســـخه نهایـــی آییـــن نامـــه
یکپارچ ــه س ــازان بررس ــی و مق ــرر ش ــد ای ــن نس ــخه
پـــس از جمعبنـــدی نقطـــه نظـــرات نماینـــدگان
کمیت ــه مهندس ــی مش ــاور در اختی ــار هی ــأت مدی ــره
س ــندیکا ق ــرار گرفت ــه و نهایت ــا جه ــت اب ــاغ ب ــه دفت ــر
فن ــی انتق ــال ش ــرکت توانی ــر ارائ ــه ش ــود.
در ادام ــه عن ــوان ش ــد ک ــه س ــندیکا مکاتب ــات الزم
در مــورد پروپــوزال اســپک تهیــه شــده را بــا دفتــر امــور
اداری و خدم ــات و پش ــتیبانی ش ــرکت توانی ــر انج ــام

67
اخبــار
115

مرداد و شهریور 97

اخبار
کمیته های
سندیکا

داده و ای ــن موض ــوع در ح ــال پیگی ــری اس ــت.
در پایــان جلســه مقــرر شــد نــوع فعالیــت و همــکاری
کمیت ــه اتوماس ــیون و مخاب ــرات س ــندیکا ب ــا س ــازمان
تنظیــم مقــررات رادیوئــی در دســتور کار قــرار بگیــرد و
همچنی ــن بررس ــی ه ــای الزم جه ــت هم ــکاری ای ــن
کمیتــه بــا ســندیکای مخابــرات بــه عمــل آیــد.

کمیته انرژی های تجدیدپذیر

تشکیل کارگروه تدوین استاندارد
انرژیهای تجدیدپذیر در سندیکا
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در نامـــهای بـــه
مع ــاون فن ــی و اس ــتانداردهای س ــازمان انرژ یه ــای
تجدیدپذیـــر و بهـــرهوری انـــرژی بـــرق از تشـــکیل
کارگ ــروه تدو ی ــن اس ــتاندارد انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر
در س ــندیکا خب ــر داد و خواس ــتاری هم ــکاری ای ــن
معاون ــت ب ــا س ــندیکا ش ــد.
در ابتــدای نامــه عنــوان شــده اســت کــه بــا توجــه بــه
اهمی ــت استانداردس ــازی محص ــوالت و تجهی ــزات
در صنعـــت نوپـــای انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر و بـــا
عنای ــت ب ــه رس ــالت س ــندیکا در اش ــاعه و توس ــعه
محصـــوالت اســـتاندارد در صنعـــت بـــرق کشـــور،
کارگ ــروه تدوی ــن اس ــتاندارد ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر
ســـندیکا بـــا همـــکاری کمیتـــه تخصصـــی TC82
س ــازمان مل ــی اس ــتاندارد در ای ــن س ــندیکا تش ــکیل
ش ــده اس ــت.
ای ــن نام ــه تایی ــد ک ــرده اس ــت ک ــه س ــندیکا آمادگ ــی
خ ــود جه ــت تدوی ــن ،اص ــاح ،پیش ــنهاد و ترجم ــه
اســـتانداردهای مرتبـــط بـــا صنعـــت انـــرژی هـــای
تجدیدپذی ــر ش ــامل ان ــرژی خورش ــیدی ،ب ــاد ،زمی ــن
گرمایــی ،زیســت تــوده و بــرق آبــی را اعــام مــی دارد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت ترجم ــه و تدوی ــن اس ــتانداردهای
 IECمرتب ــط ب ــا فتوولتایی ــک در دس ــتور کار کارگ ــروه
اشــاره شــده قــرار دارد و در ایــن نامــه از معاونــت فنــی
و اس ــتانداردهای س ــازمان انرژ یه ــای تجدیدپذی ــر
و به ــرهوری ان ــرژی ب ــرق دع ــوت ب ــه هم ــکاری ش ــده
اس ــت.

درخواست سندیکا از وزیر نیرو
برای مشارکت در تدوین بودجه
تجدیدپذیرها در سال 98
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س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران در نام ـهای ب ــه رض ــا
اردکانی ــان ،وز ی ــر نی ــرو درخواس ــت ک ــرد ک ــه از ب ــروز
مشـــکالت تجدیدپذیرهـــا در بودجـــه پیشـــنهادی
س ــال  98پیش ــگیری کن ــد.
در ابت ــدای ای ــن نام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه قان ــون حمای ــت از
صنع ــت ب ــرق کش ــور آم ــده اس ــت ک ــه طب ــق م ــاده 5
ای ــن قان ــون ،دول ــت مل ــزم ب ــه دریاف ــت ع ــوارض ب ــرق
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از مش ــترکین ب ــرای مص ــرف ص ــد درص ــدی جه ــت
خریـــد بـــرق تجدیدپذیـــر و توســـعه بـــرق روســـتایی
اس ــت و در ادام ــه نام ــه ب ــه بن ــد «د» تبص ــره  6قان ــون
بودج ــه س ــال  97اش ــاره ش ــده اس ــت.
س ــندیکا در ای ــن نام ــه تصری ــح ک ــرده اس ــت ک ــه ب ــا
وجـــود بســـترهای قانونـــی در ســـالهای گذشـــته
صنعـــت انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر شـــاهد عـــدم
تخصیـــص بودجـــه بـــه ســـرمایهگذاران بخـــش
خصوصـــی و صاحبـــان نیروگاههـــای تجدیدپذیـــر
بـــوده اســـت .بطوریکـــه بســـیاری از شـــرکتهای
خصوص ــی فروش ــنده ب ــرق تجدیدپذیرک ــه در ح ــال
تولی ــد ب ــرق ب ــوده ان ــد ،به ــای ب ــرق خ ــود را ب ــا تاخی ــر
بســیار از ســاتبا دریافــت کردنــد کــه ایــن امــر موجــب
ب ــی انگیزگ ــی س ــرمایه گ ــذاران و فع ــاالن ای ــن ح ــوزه
ش ــده اس ــت.
نامــه تاکیــد دارد کــه جهــت حــل مشــکل فــوق ،ســال
گذشــته در روزهــای تصویــب قانــون بودجــه ســال 97
تالشه ــای بس ــیاری از جان ــب تش ــکلهای بخ ــش
خصوصــی از جملــه کمیتــه انرژ یهــای تجدیدپذیــر
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای اعمـــال
اصالح ــات م ــورد نی ــاز در مت ــن پیش ــنهادی ص ــورت
گرف ــت ک ــه نتوانس ــت نظ ــر اکثری ــت نماین ــدگان در
کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای اســامی را جلــب
کن ــد.
همچنی ــن عن ــوان ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا بررس ــی ه ــای
بعم ــل آم ــده مش ــخص ش ــد وج ــود عب ــارت «پ ــس
از مبادلـــه موافقتنامـــه بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه
كشــور و تخصیــص آن توســط ایــن ســازمان» در متــن
بودج ــه مربوط ــه موج ــب ع ــدم هم ــکاری س ــازمان
برنامـــه و بودجـــه و ایجـــاد مشـــکالت بعـــدی شـــده
اس ــت .ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد چناچ ــه دول ــت قب ــل از
ارائـــه بودجـــه ســـال آینـــده بـــه مجلـــس ،نظـــرات و
پیشــنهادات بخــش خصوصــی فعــال در ایــن حــوزه
را دریافـــت و اعمـــال کنـــد ،مشـــکالت کمتـــری در
تصویـــب قانـــون مدنظـــر ایـــن بخـــش در مجلـــس
خواهی ــم داش ــت.
در پای ــان نام ــه از وزی ــر نی ــرو درخواس ــت ش ــده اس ــت
کــه بــه منظــور تبــادل نظــر دربــاره پیشــنهادات بخــش
خصوصـــی در متـــن قانـــون بودجـــه پیشـــنهادی
س ــال آین ــده دول ــت ،جلس ــه مش ــترکی را ب ــا حض ــور
نماینـــدگان ایـــن ســـندیکا و مســـئوالن ذیربـــط آن
وزارتخان ــه هماهن ــگ کنن ــد.
کمیته دکل های انتقال نیرو
با یک توافق بین تشکلی صورت گرفت؛

گام بلند برای حل مساله تامین
نبشیهای دکلسازان
نشس ــت مش ــترک س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
بـــا انجمـــن ملـــی فـــوالد ایـــران در خصـــوص نحـــوه
تامی ــن نبشـ ـیهای م ــورد نی ــاز ش ــرکتهای س ــازنده
دکله ــای انتق ــال نی ــروی عض ــو س ــندیکا ،هجده ــم

شـــهریور در محـــل انجمـــن فـــوالد برگـــزار شـــد و دو
تشـــکل در راســـتای همکار یهـــای فیمابیـــن بـــه
توافقات ــی رس ــیدند.
واردات برخ ــی از نبش ـیهای م ــورد نی ــاز دکلس ــازان،
از اردیبهشـــت مـــاه امســـال ممنـــوع شـــده اســـت.
علیرغـــم اینکـــه ســـازندگان داخلـــی فـــوالد تـــوان
ســاخت برخــی از نبش ـیهای مــورد نیــاز دکل ســازان
را دارن ــد ،ب ــرای تولی ــد آنه ــا و مق ــرون ب ــه صرف ــه ب ــودن
آن س ــفارش ،تن ــاژ باالی ــی را ب ــرای س ــفارش مطالب ــه
میکنن ــد .البت ــه ای ــن محدودی ــت پی ــش از ای ــن ه ــم
وج ــود داش ــت ام ــا ع ــدم ممنوعی ــت واردات نبش ــی،
اگرچ ــه دکلس ــازان را ناگزی ــر ب ــه واردات ب ــا تعرف ــه 26
درصــدی میکــرد و هزینــه تمــام شــده دکل را افزایــش
مــیداد ام ــا در نهای ــت ب ــاز ه ــم از توجی ــه اقتص ــادی
برخــوردار بــود چــرا کــه ســازندگان دکل ناگزیــر نبودنــد
نبش ـیهای مــورد نیــاز خــود را بــا تنــاژ بــاال خریــداری
کنن ــد.
ســه ســال پیــش ایــن دو تشــکل بــه منظــور حــل ایــن
چالــش بــا هــم وارد مذاکــره شــدند امــا نتایــج موفقــی
از مذاک ــرات حاص ــل نش ــد و دکلس ــازان ب ــه واردات
نبشــی بــا تعرفــه بــاال رضایــت دادنــد .امــا ممنوعیــت
واردات ای ــن دس ــت از نبش ــی ه ــا از اردیبهش ــت م ــاه
ســال جــاری ،دکل ســازان را دچــار مشــکالت جــدی
تــازهای کــرد.
ایـــن در حالـــی بـــود کـــه برخـــی از ایـــن شـــرکتها
پیـــش از اعـــام دســـتورالعمل جدیـــد ارزی و
ممنوعی ــت واردات ای ــن دس ــت از کااله ــا ،اق ــدام ب ــه
خری ــد و واردات نبشـ ـیهای م ــورد نی ــاز خ ــود ک ــرده
بودنــد .بــه ایــن ترتیــب آنهــا نــه تنهــا قــادر بــه ترخیــص
کااله ــای خ ــود از گم ــرک نیس ــتند بلک ــه در تامی ــن
نبش ـیهای م ــورد نی ــاز پ ــروژهای ج ــاری ش ــان ه ــم ب ــا
گرفتار یهـــای بســـیاری مواجـــه شـــدهاند.
بـــا ایـــن حـــال نشســـتی کـــه یکشـــنبه هجدهـــم
ش ــهریور م ــاه س ــال ج ــاری بی ــن انجم ــن مل ــی ف ــوالد
ایـــران و نماینـــدگان ســـندیکا و کمیتـــه ســـازندگان
دکلهـــای انتقـــال نیـــرو برگـــزار شـــد ،آغـــاز فصـــل
جدیـــدی از همکار یهـــای تشـــکلی طرفیـــن بـــود.
علیرغ ــم اینک ــه دو ط ــرف دچ ــار تع ــارض مناف ــع در
واردات و ســاخت داخــل بودنــد امــا بــه چهــار توافــق
اثرگـــذار و کلیـــدی دســـت یافتنـــد.
مهمتری ــن تواف ــق ایج ــاد ش ــده می ــان دو تش ــکل ارائ ــه
مســـتندات از ســـوی ســـندیکا بـــه انجمـــن ملـــی
فـــوالد ایـــران بـــرای صـــدور گواهـــی عـــدم ســـاخت
نبشـــیهایی اســـت کـــه بـــه دلیـــل اعمـــال قانـــون
ممنوعی ــت واردات در گم ــرک رس ــوب کردهان ــد .ب ــا
ایــن اقــدام شــرکتهای ســازنده دکل کــه نبشـیهای
واردات ــی آنه ــا ت ــا پی ــش از دس ــتورالعمل جدی ــد وارد
گم ــرک ش ــده ول ــی ترخی ــص نش ــدهاند ،میتوانن ــد ب ــا
توج ــه ب ــه تواف ــق ص ــورت گرفت ــه س ــندیکا ب ــا انجم ــن
ملـــی فـــوالد ایـــران نســـبت بـــه ترخیـــص کاالهـــای
خ ــود اق ــدام کنن ــد.
دومی ــن تواف ــق ،اس ــتعالم و جم ــع بن ــدی نی ــاز س ــه
ســال گذشــته شــرکتهای دکل ســاز بــه نبش ـیهای
فــوالدی بــه تفکیــک ســایز از ســوی ســندیکا و اعــام

آن بــه انجمــن ملــی فــوالد ایــران اســت .از ایــن طریــق
متوس ــط نی ــاز صنع ــت ب ــرق ب ــه نبش ـیهای ف ــوالدی
از طریـــق تعاونـــی ایـــن انجمـــن بـــه شـــرکتهای
ســازنده فــوالد جهــت برنامهریــزی تولیــد بــرای آینــده
اع ــام خواه ــد ش ــد.
دو تشــکل همچنیــن در خصــوص اعــام ســایز و نــوع
نبشـیهای مــورد نیــاز قراردادهــای جــاری ســازندگان
دکل بــه انجمــن فــوالد و در خصــوص صــدور گواهــی
عـــدم ســـاخت آن دســـته از نبشـــیهایی کـــه فعـــا
امـــکان ســـاخت داخـــل آن وجـــود نـــدارد ،توافـــق
کردن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب ب ــر اس ــاس آنچ ــه س ــندیکا ب ــه
انجم ــن اع ــام خواه ــد ک ــرد ،ع ــاوه ب ــر نبشـ ـیهای
بـــا ســـایز بـــاالی  ،160ســـایر نبشـــیهایی کـــه فعـــا
ام ــکان س ــاخت داخ ــل آن وج ــود ن ــدارد نی ــز از س ــوی
انجمـــن ملـــی فـــوالد ایـــران اعـــام و اقدامـــات الزم
ب ــرای برط ــرف ش ــدن ممنوعی ــت واردات آنه ــا انج ــام
خواه ــد ش ــد.
در کن ــار ای ــن توافق ــات ،س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
و انجمـــن ملـــی فـــوالد بـــر لـــزوم همـــکاری بـــرای
تدویـــن اســـتاندارهای الزم بـــرای نبشـــیهای مـــورد
نیـــاز صنعـــت بـــرق تاکیـــد و مقـــرر کردنـــد کـــه بـــا
تدوی ــن ای ــن اس ــتانداردها زمینهه ــای الزم ب ــرای ب ــه
کارگیـــری فـــوالد  ST52در دکلهـــای داخـــل کشـــور
و جایگزین ــی آن بج ــای ف ــوالد  5SPرا فراه ــم آورن ــد.
ب ــه ای ــن ترتی ــب نشس ــت انجم ــن مل ــی ف ــوالد ای ــران و
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق زمینهه ــای الزم ب ــه منظ ــور
همکار یهـــای موثـــر دو طرفـــه در راســـتای ارتقـــای
صنع ــت کش ــور را نی ــز فراه ــم آورده اس ــت.

بررسی اصالحات فرمول مابهالتفاوت
قیمت فلزات درکمیته تخصصی
سازندگان دکلهای انتقال نیرو
جلســه هیئــت رئیســه کمیتــه تخصصــی ســازندگان
دکله ــای انتق ــال نی ــرو ،دوم م ــرداد س ــال ج ــاری در
مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه بـــا توجـــه بـــه اعـــام آمادگـــی
شـــرکت توانیـــر در مـــورد تعدیـــل قیمـــت فلـــزات و
نظرخواه ــی از س ــندیکا در ای ــن خص ــوص و حض ــور
یکـــی از اعضـــای هیـــأت مدیـــره بـــه نمایندگـــی از
کمیت ــه س ــازندگان دکله ــای انتق ــال نی ــرو س ــندیکا

اخبار
کمیته های
سندیکا

در جلســـات مربوطـــه ،هـــر یـــک از اعضـــا دربـــاره
اعمـــال اصالحـــات فرمـــول مابهالتفـــاوت قیمـــت
آه ـنآالت ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم پوش ــش آن در ق ــرارداد،
ب ــه اظه ــار نظ ــر پرداختن ــد.
بـــا توجـــه بـــه بررســـی اعمـــال اصالحـــات فرمـــول
مابهالتفـــاوت قیمـــت آهـــنآالت ،مقـــرر شـــد
س ــاختار فرم ــول تعدی ــل ب ــه ق ــوت خ ــود باق ــی مان ــده
و پارامترهـــای اصلـــی تغییـــر نیابـــد .همچنیـــن بنـــا
ش ــد در بح ــث مناب ــع ،س ــازمان ب ــورس اوراق به ــادار
بـــه عنـــوان منبـــع مرجـــع حـــذف شـــده و از منابـــع
واقعیت ــری مانن ــد س ــایت س ــندیکا اس ــتفاده ش ــود.
ب ــه درخواس ــت کمیت ــه مق ــرر ش ــد درب ــاره م ــورد ف ــوق
الذک ــر ،میانگی ــن قیم ــت نبش ــی  6( 10مت ــری) بط ــور
هفتگ ــی ب ــر روی س ــایت س ــندیکا ق ــرار گی ــرد و منب ــع
قیمتهـــا از قیمتهـــای واقعـــی کارخانجـــات
تولیدکنن ــده نبش ــی نظی ــر ف ــوالد ن ــاب تبری ــز ،آری ــان
فـــوالد ،آتریـــن اصفهـــان و ذوب آهـــن اصفهـــان
اس ــتخراج ش ــود.
در ادام ــه جلس ــه اعض ــا ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه قیم ــت
فلـــز روی شـــامل تعدیـــل نمیباشـــد ،مقـــرر کردنـــد
ً
فرم ــول تعدی ــل فل ــزات عین ــا ب ــرای فل ــز روی در نظ ــر
گرفتـــه شـــده و مبنـــای قیمتهـــای اولیـــه و ثانویـــه
مش ــابه از س ــایت س ــندیکا اس ــتخراج ش ــود .کمیت ــه
ت ش ــمش
دکل س ــازان نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه رش ــد قیمـ ـ 
روی ،بای ــد قیم ــت میانگی ــن هفتگ ــی ای ــن فل ــز را در
س ــایت س ــندیکا ارائ ــه کن ــد.
در پای ــان جلس ــه نی ــز موض ــوع ع ــدم حض ــور اعض ــای

کمیت ــه در کلی ــه مناقص ــات آت ــی وابس ــته ب ــه وزارت
نیـــرو مطـــرح و مقـــرر شـــد ایـــن مصوبـــه تـــا پایـــان
ســـاعت اداری ســـی ام مـــرداد مـــاه ادامـــه یابـــد.

در جلس ــه کمیت ــه س ــازندگان دکله ــای انتق ــال نی ــرو
مطــرح شــد؛

بررسی پیشنهادات سندیکا در مورد
تعدیل نرخ ارز و قیمت فلزات در
قراردادها

جلســه هیــات رئیســه کمیتــه تخصصــی ســازندگان
دکله ــای انتق ــال نی ــرو پنج ــم ش ــهریور س ــال ج ــاری
در مح ــل س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران تش ــکیل
ش ــد.
در ابتــدای جلســه رئیــس کمیتــه بــه ارائــه توضیحاتــی
دربـــاره عـــدم حضـــور شـــرکتهای عضـــو کمیتـــه
ســـازندگان دکل در مناقصـــات آتـــی وزارت نیـــرو
پرداخــت و از اعضــا در ایــن زمینــه نظرخواهــی کــرد.
پ ــس از بح ــث و تب ــادل نظره ــای ف ــراوان مق ــرر ش ــد
حض ــور ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا در مناقص ــات
ش ــرکتهای تابع ــه وزارت نی ــرو ،مطاب ــق ب ــا ش ــرایط
اقتص ــادی روز ص ــورت پذی ــرد و گ ــزارش عملک ــرد آن
اواســط مهرمــاه ســال جــاری در جلســه کمیتــه ارائــه
ش ــود.
بـــا توجـــه بـــه بررســـی پیشنویـــس نامـــه کمیتـــه
ســـازندگان دکلهـــای انتقـــال نیـــرو بـــه ســـازمان
مدیریــت و برنامهریــزی کشــور در زمینــه پیشــنهادات
ســندیکا در مــورد تعدیــل نــرخ ارز و قیمــت فلــزات در
قرارداده ــا مق ــرر ش ــد مت ــن تهی ــه ش ــده ب ــا اصالحات ــی
ک ــه در جلس ــه مط ــرح ش ــد ،پ ــس از نهای ــی ش ــدن ب ــه
کمیت ــه حقوق ــی س ــندیکا اع ــام ش ــود.
دربـــاره دســـتورالعمل و پرسشـــنامه ارزیابـــی
صالحیـــت تامینکننـــدگان کاال در بخـــش
برجه ــای انتق ــال نی ــرو ،مق ــرر ش ــد اعض ــای کمیت ــه
پ ــس از بررس ــی ،نظ ــر خ ــود را ت ــا چهارده ــم ش ــهریور
اعـــام کننـــد.
در خص ــوص نام ــه س ــندیکا ب ــه ام ــور نظ ــام فن ــی و
اجرایـــی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در مـــورد میـــزان
تاثیرپذیــری ارزی قراردادهــای صنعــت بــرق ،کمیتــه
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دربـــاره تاثیـــر  75درصـــدی ارز بـــر بخـــش تولیـــد
دکلهــای انتقــال نیــرو بــه اتفــاق نظــر رســید .در مــورد
فهرســـت بهـــای ســـازمان مدیریـــت و برنامهیـــزی
کشــور در خصــوص قیمــت دارشــدن دفترچــه بهــای
خط ــوط انتق ــال نی ــرو اع ــام ش ــد ک ــه اخی ــرا ق ــرارداد
الزم ب ــا ش ــرکت دریاپ ــاال بس ــته ش ــده اس ــت.
کمیته سازندگان یراق آالت

بررسی بحران اقتصادی کشور در جلسه
کمیته سازندگان یراق آالت توزیع
جلســـه کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توزیـــع دوم
م ــرداد س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ،بحـــران اقتصـــادی حاکـــم بـــر
کشـــور ،رکـــود پروژههـــا و نوســـانات نـــرخ ارز بررســـی
شــد ،ســپس مهنــدس غنـیزاده بــا توجــه بــه کاهــش
تقاضـــای بـــازار بـــا فعـــال نگهداشـــتن سیســـتم و
کاه ــش هزینهه ــای س ــربار کارخان ــه ،تقس ــیم کار و
بــاال نگهداشــتن فــروش چگونگــی فراینــد همــکاری
بی ــن اعض ــای کمیت ــه را ش ــرح دادن ــد ک ــه مق ــرر ش ــد
ایــن موضــوع در جلســه آینــده بیشــتر و دقیــق تــر مــورد
بررس ــی ق ــرار بگی ــرد.
در ادام ــه جلس ــه اع ــام ش ــد ک ــه پ ــس از پگیریه ــای
ســـندیکا درخصـــوص وصـــول مطالبـــات اعضـــا از
کان ــال توانی ــر ،بی ــش از نیم ــی از مطالب ــات اعض ــای
کمیت ــه پرداخ ــت ش ــده اس ــت.
در پایــان مقــرر شــد اعضــا در جلســه آتــی بــه بررســی،
جم ــع بن ــدی و ارائ ــه نقط ــه نظ ــرات خ ــود مبن ــی ب ــر
معیارهــای ارزیابــی در خصــوص همــکاری بــا کمیته
ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت ســندیکا بپردازنــد.

در قراردادهـــای فیمابیـــن شـــرکتهای یراقســـاز
و برقهـــای منطقـــهای و ســـایر کارفرمایـــان ،نحـــوه
ش ــرکت در مناقص ــات م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار
گرفـــت.
ب ــا بررس ــی ه ــای انج ــام ش ــده و تصمی ــم اعض ــا مق ــرر
ش ــد ق ــرارداد از زم ــان پرداخ ــت پی ــش دریاف ــت ب ــه
فروش ــنده آغ ــاز ش ــده و تع ــدل ن ــرخ فل ــزات و م ــواد
اولی ــه در آن در نظ ــر گرفت ــه ش ــود .همچنی ــن بن ــا ش ــد
می ــزان افزای ــش و کاه ــش  %25ت ــا  1/3ط ــول م ــدت
ق ــرارداد اب ــاغ ش ــود.
همچنیـــن مقـــرر شـــد تعدیـــل نـــرخ فلـــزات و مـــواد
اولیــه اصلــی در قیمــت پیشــنهادی قــرارداد منطبــق
ب ــا فرمول ــی ش ــامل بنده ــای زی ــر باش ــد.
• عـــدم پرداخـــت پیـــش پرداخـــت ظـــرف مـــدت
یکمـــاه از زمـــان مبادلـــه قـــرارداد منجـــر بـــه خاتمـــه
قـــرارداد خواهـــد شـــد.
• پرداخ ــت صورتحس ــابها حداکث ــر یکم ــاه پ ــس از
تحویــل کاال و خریــدار متعهــد بــه پرداخــت جریمــه
تاخی ــر در ص ــورت ع ــدم پرداخ ــت صورتحس ــابها
در زم ــان مش ــخص ش ــده ،میباش ــد.
در پایـــان جلســـه مـــوارد بـــارم بنـــدی ارزیابـــی و
تشـــخیص صالحیـــت اعضـــای کمیتـــه توســـط
مهنــدس عبهــری و اعضــای حاضــر در جلســه مــورد
تبـــادل نظـــر قـــرار گرفـــت.

مط ــرح ش ــد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه پیگیریه ــای رئی ــس
کمیتـــه در خصـــوص وصـــول بیـــش از نیمـــی از
مطالب ــات اعض ــای کمیت ــه از س ــوی ش ــرکت توانی ــر،
اب ــراز امی ــدواری ش ــد ک ــه مابق ــی مطالب ــات نی ــز در
آینـــدهای نزدیـــک پرداخـــت شـــود.
اعض ــای کمیت ــه در ادام ــه جلس ــه ب ــا تش ــریح ش ــرایط
اقتصـــادی کشـــور بـــه بررســـی بحرانهـــای پیـــش
رو شـــرکتهای عضـــو کمیتـــه پرداختنـــد .توجـــه
بـــه وضعیـــت موجـــود مشـــتریان و فـــروش نقـــدی و
پیگی ــری از طری ــق ش ــورای تامی ــن نقدینگ ــی توانی ــر،
مش ــکالت تامی ــن م ــواد اولی ــه و نوس ــانات ن ــرخ ارز،
م ــوج معض ــات قیم ــت تم ــام ش ــده ،تامی ــن م ــواد
اولی ــه از تش ــکلهای موج ــود ،حض ــور در ب ــورس کاال
و ثب ــت ن ــام در س ــایت بهینی ــاب از م ــوارد مطروح ــه
در ای ــن جلس ــه ب ــود.
در ادامـــه رئیـــس کمیتـــه گزارشـــی از مباحـــث
ارائـــه شـــده در جلســـه اخیـــر روســـای کمیتههـــای
تخصصــی ســندیکا و همچنیــن ادغــام کمیتههــای
تخصص ــی س ــازندگان ی ــراق توزی ــع و ی ــراق انتق ــال
ارائ ــه ک ــرد.
اعض ــای کمیت ــه ب ــا توج ــه ب ــه م ــدارک ارائ ــه ش ــده از
س ــوی ش ــرکت ی ــراق آوران نی ــرو دی مص ــوب کردن ــد
کــه طــی بازدیــد حضــوری از ایــن شــرکت ،وضعیــت
تولیـــد آن را بررســـی و بـــه ارائـــه نظـــر کارشناســـی
بپردازنـــد.
در خص ــوص ارزیاب ــی اعض ــای کمیت ــه و اع ــام نظ ــر
در م ــورد م ــدارک ارزیاب ــی توانی ــر ،مق ــرر ش ــد آییننام ــه
ارزیاب ــی توس ــط اعض ــا مطالع ــه و در جلس ــه آین ــده
ب ــه تب ــادل نظ ــر پرداخت ــه ش ــود .همچنی ــن بن ــا ش ــد
جلســـه آینـــده کمیتـــه ،بـــا هماهنگـــی مهنـــدس
محم ــدی در ش ــرکت ق ــوی س ــاز نی ــرو برگ ــزار ش ــود.
کمیته سازندگان پست های فشار قوی
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بررسی نحوه شرکت در مناقصات در
جلسه کمیته تخصصی سازندگان
یراقآالت انتقال نیرو

بررسی بحران پیش روی شرکتهای
عضو در جلسه کمیته سازندگان
یراقآالت توزیع

جلســـه کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان یـــراقآالت
انتقـــال نیـــرو ،یکـــم مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل شـــد.
در ابتـــدای جلســـه بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت فعلـــی
بـــازار و عـــدم ثبـــات قیمتهـــا نحـــوه تجدیدنظـــر

جلســـه کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توزیـــع
ســیزدهم شــهریور ســال جــاری در محــل ســندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه مســـئله مطالبـــات شـــرکتها
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ضرورت قیمتگذاری خدمات طراحی
و مهندسی در آئین نامه شرکت های
یکپارچه ساز سیستم اتوماسیون پست
جلس ــه کمیت ــه تخصص ــی س ــازندگان پسـ ـتهای
فشــار قــوی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،بیســت
و پنج ــم ش ــهریور س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا
برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن جلســـه کـــه بـــا حضـــور رئیـــس کمیتـــه
تخصصــی اتوماســیون و مخابــرات ســندیکا تشــکیل

شـــد ،پروپـــوزال پیشـــنهادی تدویـــن مشـــخصات
فنــی و روش اجرایــی جامــع سیســتمهای اتوماســیون
پســت هــای فشــارقوی و آئیــن نامــه یکپارچــه ســازی
سیس ــتم  DCSبررس ــی ش ــد.
اعضـــای جلســـه پروپـــوزال پیشـــنهادی مذکـــور
را تاییـــد کردنـــد و مقـــرر شـــد کمیتـــه تخصصـــی
س ــازندگان پس ــت بص ــورت م ــر حل ــه ب ــه مرحل ــه در
جریـــان کامـــل رونـــد انجـــام پـــروژه ،گزارشهـــای
ارســالی ،متــن تهیــه شــده و پیشــنهادی اســپک قــرار
گرفت ــه و اع ــام نظ ــر کن ــد.
آئی ــن نام ــه ش ــرکت ه ــای یکپارچ ــه س ــاز سیس ــتم
اتوماس ــیون پس ــت نی ــز بررس ــی ش ــد و اعض ــا نقط ــه
نظ ــرات خ ــود را مط ــرح کردن ــد ک ــه ب ــر ای ــن اس ــاس
در خریـــد تجهیـــزات مســـتقل از قـــرارداد طراحـــی و
مهندســی پیمانــکاران پســت بایــد انعطــاف پذیــری
وج ــود داش ــته باش ــد.
طبـــق نظـــرات اعضـــا ایـــن آییـــن نامـــه بـــه شـــرطی
قابلیـــت اجرائـــی بـــدون تعـــارض منافـــع وجـــود
خواهـــد داشـــت کـــه قـــرارداد بخـــش اتوماســـیون و
حفاظ ــت در قال ــب ی ــک ق ــرارداد مس ــتقل از ق ــرارداد
 EPCپس ــت انج ــام ش ــود .همچنی ــن پیش ــنهاد ش ــد
تگ ــذاری و فه ــارس به ــای خدم ــات طراح ــی و
قیم 
مهندســی در ایــن حــوزه نیــز تعریــف و تدویــن شــود.

کمیته توسعه صادرات

پیشنهاد داناییفر برای حضور نماینده
سندیکا در ستاد ویژه اقتصادی ایران،
عراق و سوریه
جلســـه کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکای
صنعــت بــرق ایــران بــا داناییفــر ،رئیــس ســتاد ویــژه
اقتص ــادی ای ــران ،ع ــراق و س ــوریه ،پانزده ــم م ــرداد
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابت ــدای جلس ــه مهن ــدس باق ــری رئی ــس کمیت ــه
توســـعه صـــادرات توضیحاتـــی دربـــاره ســـندیکا و
کمیت ــه متب ــوع خ ــود ارائ ــه ک ــرد و س ــپس تی ــزری در
خص ــوص توانمندیه ــای صادرات ــی صنع ــت ب ــرق
پخ ــش ش ــد .همچنی ــن مهن ــدس رهنم ــا ب ــه م ــوارد
و مشـــکالت شـــرکتها در بـــازار اقلیـــم کردســـتان
اش ــاره ک ــرد.
در ادامــه جلســه رئیــس ســتاد ویــژه اقتصــادی ایــران،
ع ــراق و س ــوریه ب ــه ب ــازار ع ــراق اش ــاره ک ــرد و گف ــت:
در بـــازار عـــراق بایـــد نگاهمـــان بـــه آینـــده باشـــد،
ام ــروز بای ــد ب ــر ب ــازار اقلی ــم کردس ــتان تمرک ــز کنی ــم
ک ــه جلس ــاتی در ای ــن ب ــاره نی ــز تش ــکیل ش ــده اس ــت
و پیگی ــر موض ــوع هس ــتیم .دول ــت ع ــراق اع ــام م ــی
کنـــد بیـــش از  11500مـــگاوات تولیـــد بـــرق دارد و در
ح ــال حاض ــر  18000م ــگاوات نی ــاز دارد .در بح ــث
انتق ــال و توزی ــع نی ــز چنی ــن اس ــت ک ــه اگ ــر س ــازندگی
بوج ــود آی ــد  30ال ــی  35درص ــد ب ــه ای ــن ع ــدد اضاف ــه
خواه ــد ش ــد.

وی افـــزود :طـــی جلســـهای کـــه بـــا بانـــک توســـعه
صـــادرات داشـــتیم قـــول مســـاعدی بـــرای حـــل
مشـــکالت پـــروژه و طلـــب شـــرکتها داده شـــده
اس ــت ک ــه امیدواری ــم ت ــا دو م ــاه آت ــی بت ــوان درب ــاره
پروژههـــای جدیـــد اقـــدام کـــرد.
مهن ــدس نی ــازی درب ــاره پروژهه ــای ش ــرکت نص ــب
نیـــرو در عـــراق توضیحاتـــی ارائـــه کـــرد و گفـــت:
ایـــن شـــرکت در رمیلـــه  4واحـــد و در مجمـــوع 650
م ــگاوات در ح ــال نص ــب دارد .مش ــکالت وی ــزای
کار نی ــز از معض ــات ش ــرکت ماس ــت چراک ــه دول ــت
ع ــراق ب ــرای وی ــزای کاری ه ــر نف ــر  1000دین ــار س ــپرده
میخواهــد کــه بــا توجــه بــه حجــم پــروژه هــا و تعــداد
نفـــرات رقـــم قابـــل توجهـــی اســـت .بحـــث تعرفـــه
گمرکـــی محصـــوالت ایرانـــی و برخـــی مشـــکالت
م ــرزی نی ــز از م ــواردی هس ــتند ک ــه در مس ــیر کار ب ــا
آنه ــا مواج ــه هس ــتیم.
در ادامـــه جلســـه آقـــای دانایـــی فـــر بـــرای پیگیـــری
مش ــکالت تعرف ــه اع ــام آمادگ ــی ک ــرده و گف ــت :در
مش ــکالت م ــرزی بای ــد ای ــن اص ــل را در نظ ــر بگیری ــد
ک ــه ورود کاال از م ــرز کردس ــتان ع ــراق ب ــه صرف ــه ت ــر و
ص ــادرات محص ــوالت راح ــت ت ــر اس ــت.
مهنـــدس کالهـــی بـــه ضـــرورت داشـــتن بانـــک
مشـــترک بیـــن ایـــران و عـــراق اشـــاره کـــرد و گفـــت:
بحـــث پرداختهـــا مشـــکالتی بـــرای شـــرکتها
ایجـــاد کـــرده اســـت چراکـــه بانـــک مشـــترکی بیـــن
ایــران و عــراق وجــود نــدارد .در مــورد بازرســی و تاییــد
کاالهــای ایرانــی توســط دولــت عــراق نیــز شــرکتها بــا
مش ــکالتی درگی ــر هس ــتند .پیش ــنهاد اصل ــی م ــن
ایجـــاد صنـــدوق توســـعه ای مشـــترک اســـت.
در ادامـــه جلســـه نماینـــدگان شـــرکتهای صانیـــر،
ق ــم آلی ــاژ ،س ــیم و کاب ــل ی ــزد نی ــز ب ــه مس ــائل پی ــش
روی فعالیـــت خـــود در بـــازار عـــراق و ســـوریه اعـــم
از مطالب ــات و مش ــکالت تامی ــن م ــواد اولی ــه تاکی ــد
ک ــرده و خواس ــتار ح ــل آنه ــا ش ــدند ک ــه رئی ــس س ــتاد
وی ــژه اقتص ــادی ای ــران ،ع ــراق و س ــوریه درخواس ــت
کردن ــد مس ــتندات ای ــن م ــوارد را ب ــه وی ارائ ــه کنن ــد
ت ــا در جلس ــه ب ــا مقام ــات ارش ــد کش ــور مط ــرح ش ــود.
داناییفـــر در ادامـــه بـــا تاکیـــد بـــر خـــط اعتبـــاری
ســوریه گفــت :چنــد بنــد ایــن خــط اعتبــاری نهایــی
شــده اســت امــا بندهــای دیگــر آن بعــد از ســفر آقــای
جهانگی ــری بع ــد از مه ــر م ــاه نهای ــی خواه ــد ش ــد.

شـــرکتها پروژههایـــی را کـــه بـــا طـــرف ســـوری بـــه
توافـــق رســـیدهاند بـــه مـــا اعـــام کننـــد ،ایـــن خـــط
بـــرای زیرســـاخت و پـــروژه هـــای بـــا ارزش افـــزوده
بـــاال اختصـــاص خواهـــد یافـــت .زمینـــه حضـــور
هم ــه ش ــرکتها در ای ــن بازاره ــا بای ــد فراه ــم ش ــود،
اگ ــر تع ــداد ش ــرکتهای متقاض ــی در پروژه-ه ــا زی ــاد
باشــد بیــن آنهــا مناقصــه مــی گذاریــم .در خصــوص
خ ــط اعتب ــاری ع ــراق نی ــز مش ــکل اینجاس ــت ک ــه
ط ــرف عراق ــی ضمان ــت دولت ــی نم ــی ده ــد چ ــرا ک ــه
آمریکایــی هــا در عــراق در خصــوص مســائل بانکــی
فش ــار زی ــادی م ــی آورن ــد.
وی ضم ــن اش ــاره ب ــه آم ــار ص ــادرات ای ــران ب ــه ع ــراق
در مقاب ــل ترکی ــه و عربس ــتان ،از ش ــرکتهای فع ــال
ایران ــی در ب ــازار ع ــراق تقدی ــر ک ــرد و گف ــت :رقب ــای
مـــا در عـــراق بـــه دنبـــال کوتـــاه کـــردن دســـت مـــا از
ب ــازار ای ــن کش ــور هس ــتند ل ــذا بای ــد ب ــا ه ــم افزای ــی
بیشــتری کار را پیــش ببریــم کــه مــا در ســتاد آمادگــی
خ ــود را ب ــرای پیگی ــری ام ــور ش ــرکتها اع ــام کردهای ــم
و س ــندیکا میتوان ــد کم ــک ح ــال م ــا در ای ــن مس ــیر
باش ــد.
رئی ــس س ــتاد وی ــژه اقتص ــادی ای ــران ،ع ــراق و س ــوریه
ادامــه داد :ارزش صــادرات بــه کشــور عــراق تقریبــا دو
براب ــر س ــایر دنیاس ــت ل ــذا پیش ــنهاد دارم ک ــه در ای ــن
کش ــور ثب ــت ش ــرکت انج ــام ش ــده و دفت ــر س ــندیکا
در عـــراق راه انـــدازی شـــود .همچنیـــن میتـــوان
نمایشــگاهی دائمــی از محصــوالت ایرانــی در عــراق
راهان ــدازی ک ــرد.
وی بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه برنامـــه ســـتاد اســـتفاده از
صاحبنظـــران صنایـــع اســـت ،افـــزود :ســـندیکا
میتوانــد عضــوی از ســتاد از در بخــش بــرق و انــرژی
باشـــد و نماینـــده آن بـــه طـــور پـــاره وقـــت در ســـتاد
مســتقر شــود .همچنیــن مشــکالت بــازار ســوریه اعــم
از خری ــد اس ــناد مناقص ــات و خ ــط اعتب ــاری مط ــرح
ش ــد ک ــه آق ــای دانای ــی ف ــر اع ــام ک ــرد بای ــد رف ــع آنه ــا
جلس ــات ف ــوری تش ــکیل ش ــود.
در پایـــان جلســـه مهنـــدس باقـــری اعـــام کـــرد کـــه
گـــزارش کمیتـــه توســـعه صـــادرات دربـــاره تحلیـــل
بـــازار بـــرق عـــراق و همچنیـــن پیشـــنهادات ایـــن
کمیتـــه دربـــاره حـــل مشـــکالت بازارهـــای عـــراق و
س ــوریه ،ب ــه س ــتاد وی ــژه اقتص ــادی ای ــران ،ع ــراق و
ســـوریه ارائـــه خواهـــد شـــد.
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به همت کمیته توسعه صادرات سندیکا
برگزار شد؛

اخبار
کمیتههای
سندیکا

در جلسه کمیته توسعه صادرات مطرح شد؛

نشست بررسی ارزیابی شرکتها جهت
حضور در کنسرسیومهای صادراتی

اعالم آمادگی سندیکا برای ارسال کاال و
خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان

نشســـت آشـــنایی بـــا سیســـتم ارزیابـــی شـــرکتها
جهـــت حضـــور در کنسرســـیومهای صادراتـــی
صب ــح ام ــروز ب ــه هم ــت کمیت ــه توس ــعه ص ــادارت
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
در ایـــن نشســـت کـــه بـــا حضـــور مهنـــدس باقـــری
رئی ــس کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات ،دکت ــر کمال ــی زاده
مشـــاور ارشـــد هیـــات رئیســـه کمیتـــه و مهنـــدس
مرادیــان دبیــر ایــن کمیتــه و حــدود  45شــرکت عضــو
س ــندیکا برگ ــزار ش ــد ،مباح ــث مرب ــوط ب ــه ارزیاب ــی
شـــرکتها بـــه منظـــور حضـــور در کنسرســـیومهای
صادرات ــی ب ــه بح ــث و بررس ــی گذاش ــته ش ــد.
روش اجرایـــی ارزیابـــی و معرفـــی کنسرســـیومهای
صادراتـــی ،فراینـــد ایجـــاد کنسرســـیومهای
صادراتـــی ،چارچـــوب ارزیابـــی ،مکانیـــزم اجـــرا و
بودج ــه نظ ــارت و ارزیاب ــی از محوره ــای اصل ــی ای ــن
نشســت بــود کــه بــه طــور گســترده دربــاره آنهــا بحــث
و تب ــادل نظ ــر ش ــد و اعض ــا س ــواالت خ ــود را در ای ــن
زمینــه مطــرح کــرده و پاســخ خــود را دریافــت کردنــد.

جلســـه هیـــأت رئیســـه کمیتـــه توســـعه صـــادرات
بیســـت و یکـــم مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
در ابتــدای جلســه مهنــدس باقــری بــه عنــوان رئیــس
کمیتــه توســعه صــادرات بــر ضــرورت تقویــت ارتبــاط
بــا ســفرای کشــورهای هــدف در ایــران تاکیــد کــرده و
گفــت :دبیــر کمیتــه گزارشــی از جلســات برگــزار شــده
بــا ســفرا ارائــه کنــد و کمیتــه بایــد تــاش کنــد رونــدی
ک ــه ب ــرای ارتباطگی ــری ب ــا س ــفرا آغ ــاز ش ــده ،اس ــتمرار
ببخشـــد .وی همچنیـــن در خصـــوص جلســـه بـــا
ســـفرای کشـــورهای آفریقایـــی توضیحـــات مرتبـــط
توس ــط آق ــای باق ــری ارائ ــه ش ــد.
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس حقیقـــی بـــا اشـــاره بـــه
جلســـه بـــا ســـفیر ایـــران در قطـــر ،تصریـــح کـــرد:
قط ــر ب ــازار راهب ــردی م ــا نیس ــت ام ــا ب ــازاری کام ــا
فرصتطلبانـــه اســـت کـــه ظرفیـــت خوبـــی بـــرای
فعالیـــت شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا فراهـــم
میکنـــد لـــذا بایـــد جهـــت حضـــور بـــه عنـــوان
پیمانــکاران دســته دوم در قطــر ،بــا ســفیر ایــن کشــور
جلســـاتی داشـــته باشـــیم.
ارائ ــه توضیح ــات درب ــاره جلس ــه ب ــا سرکنس ــولهای
ایـــران در عـــراق محـــور دیگـــه جلســـه بـــود کـــه
مهنـــدس زمانیفـــر در ایـــن بـــاره گزارشـــی ارائـــه
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کردن ــد .همچنی ــن گزارش ــی از جلس ــه اخی ــر کمیت ــه
توس ــعه ص ــادرات ب ــا دانای ــی ف ــر دبی ــر س ــتاد توس ــعه
اقتصـــادی ایـــران در عـــراق و ســـوریه از ســـوی دبیـــر
کمیت ــه ارائ ــه ش ــد.
بررســـی اهمیـــت ،فرصتهـــا و موانـــع پیـــش روی
ب ــازار ع ــراق مح ــور دیگ ــر جلس ــه ب ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه
اقدام ــات و پژوهشهای ــی ک ــه از قب ــل در ای ــن زمین ــه
انج ــام ش ــده ب ــود ،تاکی ــد ش ــد ک ــه ب ــرای فعالی ــت
در ب ــازار ع ــراق بای ــد نقش ــه راه ــی تدوی ــن ش ــود و بن ــا
شــد نمایندگانــی از مپنــا در تدویــن ایــن نقشــه راه بــه
س ــندیکا کم ــک کنن ــد.
در ادام ــه جلس ــه مهن ــدس برز یمه ــر ،دبی ــر س ــندیکا
بــا تاکیــد بــر اینکــه ســند راهبــردی توســعه صــادرات
توس ــط س ــندیکا تدوی ــن ش ــده اس ــت ،گف ــت :ای ــن
ی ســـندیکا،
ســـند راهبـــردی کـــه واحـــد پژوهشـــ 
تغییــرات نهایــی و جمــع بنــدی آن را انجــام خواهــد
داد ،آم ــاده ارائ ــه ش ــدن ب ــه ات ــاق اس ــت.
رئی ــس کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات نی ــز ب ــا اش ــاره ب ــه
موض ــوع ف ــوق بی ــان ک ــرد ک ــه بای ــد از طرفی ــت مپن ــا
و شـــرکت صانیـــر در ایـــن پـــروژه اســـتفاده کـــرد و
هســـتهای مرکـــزی از نماینـــدگان ســـندیکا و ایـــن
شـــرکتها تشـــکیل داد تـــا کار را پیـــش ببرنـــد.
بررس ــی ب ــازار ترکمنس ــتان مح ــور دیگ ــر ای ــن نشس ــت
ب ــود ک ــه نمایندگان ــی از ش ــرکت افزارم ــا توضیح ــات
و گزارش ــی در ای ــن زمین ــه ارائ ــه کردن ــد .آنه ــا عن ــوان
کردن ــد ک ــه میت ــوان از مح ــل مطالب ــات ترکمنس ــتان
باب ــت ب ــرق ،کاال و تجهی ــزات ایران ــی ب ــه آنه ــا داد .ب ــا
توج ــه ب ــه حض ــور ش ــرکتهای ت ــرک در ای ــن کش ــور
و مش ــکالتی ک ــه از قب ــل در ای ــن زمین ــه وج ــود دارد،
تاکیـــد شـــد کـــه امـــور مربـــوط بـــه حضـــور در بـــازار
ترکمنســـتان از طریـــق ســـندیکا پیگیـــری شـــود بـــه
طـــوری کـــه مهنـــدس حقیقـــی پیشـــنهاد کـــرد کـــه
س ــندیکا در ای ــن خص ــوص تفاهمنامــهای ب ــا وزارت
نی ــرو امض ــا کن ــد.
در ادامــه ایــن بحــث رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات
اعــام کــرد کــه شــرکتهای عضــو ســندیکا در زمینــه
ارســـال کاال و تجهیـــزات بـــه ترکمنســـتان در قبـــال
مطالب ــات ای ــن کش ــور از ای ــران باب ــت ب ــرق ،آمادگ ــی
کامـــل دارنـــد لـــذا مقـــرر شـــد در ایـــن خصـــوص
نامــهای ب ــه مهن ــدس حائ ــری ،مع ــاون وزی ــر نی ــرو در
ام ــور ب ــرق و ان ــرژی ارس ــال ش ــود .همچی ــن مق ــرر ش ــد

واح ــد پژوهش ــی در خص ــوص تهی ــه نقش ــه راه ب ــازار
عــراق اقدامــات مقتضــی را در دســتور کار قــرار دهــد.

الملـــل در ســـندیکا بـــا رویکـــرد غیـــر از صـــادرات
احس ــاس ش ــد .کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات نی ــز در آن
زمــان پیشــنهادات خــود را در ایــن خصــوص بــه دبیــر
س ــندیکا ارئ ــه ک ــرد
در ایـــن جلســـه ســـندیکا میزبـــان مهنـــدس نظـــام
الملکـــی؛ مدیـــرکل دفتـــر توســـعه صـــادرات وزارت
نی ــرو و مدی ــران ای ــن مجموع ــه ب ــود .در ای ــن جلس ــه
از مهنـــدس نظامالملکـــی بـــه علـــت همـــکاری
صمیمانـــه بـــا ســـندیکا و پیگیـــری مشـــکالت

در جلس ــه هی ــأت رئیس ــه کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات
کـــه یازدهـــم شـــهریور ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل شـــد ،از
مهن ــدس نظ ــام الملک ــی تقدی ــر و تش ــکر ب ــه عم ــل
آم ــد.
در ابتــدای جلســه ،دبیــر کمیتــه ضمــن ارائــه گــزارش
اقدامــات انجــام شــده عنــوان کــرد کــه نامــه آمادگــی
شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا بـــرای ارســـال کاال و
خدمــات فنــی و مهندســی بــه ترکمنســتان بــه جــای
بدهــی بابــت پــول بــرق ،بــه مهنــدس حائــری ارســال
شـــده و جلســـهای در خصـــوص تدویـــن نقشـــه راه
بــازار عــراق ،بــا معاونــت پژوهشــی ســندیکا و شــرکت
مپن ــا برگ ــزار ش ــده اس ــت.
در ادام ــه جلس ــه گ ــزارش نشس ــت سیس ــتم ارزیاب ــی
شـــرکت هـــا جهـــت حضـــور در کنسرســـیوم هـــای
صادراتــی ،گــزارش بودجــه پیشــنهادی بــرای کمیتــه
و همچنی ــن گ ــزارش موج ــودی حس ــاب توس ــط دبی ــر
ارائ ــه و اعض ــا درب ــاره ای ــن موضوع ــات ب ــه بح ــث و
تب ــادل نظ ــر پرداختن ــد.
مهنــدس باقــری ضمــن تاکیــد بــر اینکــه ارقــام اعــام
شـــده در بودجـــه پیشـــنهادی نیازهـــا را پوشـــش
نخواه ــد داد ،تاکی ــد ک ــرد ک ــه بای ــد در اع ــام بودج ــه
ب ــرای تعیی ــن ح ــق عضوی ــت ،ش ــرایط موج ــود کش ــور
و برنامهه ــای کمیت ــه در نظ ــر گرفت ــه ش ــود .در ادام ــه
پیشـــنهادات مختلفـــی از ســـوی اعضـــا دربـــاره
بودج ــه پیش ــنهادی کمیت ــه مط ــرح ش ــد.
دبیــر ســندیکا توضیحاتــی دربــاره برنامــه ســندیکا در
خص ــوص ادغ ــام کمیتهه ــا ،برنام ــه رواب ــط عموم ــی
و واح ــد بینالمل ــل ارائ ــه ک ــرد .رئی ــس کمیت ــه درب ــاره
ایج ــاد واح ــد بی ــن المل ــل س ــندیکا تصری ــح ک ــرد ک ــه
ب ــا توج ــه ب ــه حض ــور پرتع ــداد هیاته ــای تج ــاری
ب ــه ای ــران بع ــد از تواف ــق برج ــام ،نی ــاز ب ــه واح ــد بی ــن

ش ــرکتهای عض ــو در بخ ــش ص ــادرات ،تقدی ــر ب ــه
عم ــل آم ــد.
مهن ــدس باق ــری ب ــه س ــابقه هم ــکاری بی ــن کمیت ــه
توس ــعه ص ــادرات و دفت ــر توس ــعه ص ــادرات وزارت
نیــرو اشــاره و تاکیــد کــرد کــه مهنــدس نظامالملکــی
مدافـــع بخـــش خصوصـــی بودنـــد و هســـتند و
مشـــکالت شـــرکتها در بخـــش صـــادرات را بـــا
جدیـــت پیگیـــری کردهانـــد.
بعـــد از مراســـم تقدیـــر ،مهنـــدس نظـــام الملکـــی
ضم ــن تش ــکر از کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات س ــندیکا
باب ــت برگ ــزاری ای ــن جلس ــه ،ب ــه ارتب ــاط موث ــر کمیت ــه
توس ــعه ص ــادرات ب ــا دفت ــر توس ــعه ص ــادرات وزارت
نیــرو اشــاره کــرده و بــا توجــه بــه شــناخت توانمنــدی
اعضـــای کمیتـــه ،حضـــور در بازارهـــای منطقـــه را
بس ــیار موث ــر دانس ــتند.
وی پیش ــنهاد ک ــرد س ــندیکا در م ــورد تش ــکیل ات ــاق
بازرگان ــی ای ــران و س ــوریه بای ــد نق ــش فعال ــی داش ــته و
در هی ــات رئیس ــه ای ــن ات ــاق حض ــور داش ــته باش ــد.
همچنیـــن تاکیـــد شـــد ارتبـــاط بـــا دفتـــر توســـعه
صــادرات وزارت نیــرو و آقــای مهنــدس صبــور مقــدم
همچن ــان حف ــظ ش ــود.

در جلسه کمیته توسعه صادرات صورت گرفت؛

مراسم تقدیر از مدیرکل دفتر توسعه
صادرات وزارت نیرو/تا کید طرفین بر
حفظ و تقویت همکاریها

در نشســت کمیتــه توســعه صــادرات بــا مشــاور وزیــر
نی ــرو در ام ــور بینالمل ــل مق ــرر ش ــد؛

انعکاس چالشها و راهبردهای
پیشنهادی سندیکا برای توسعه
صادرات شرکتهای عضو به وزیر نیرو

اخبار
کمیتههای
سندیکا

نشســـت مشـــترک کمیتـــه توســـعه صـــادرات
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا دکتـــر
یزداندوس ــت مش ــاور وزی ــر نی ــرو در ام ــور بی ــن المل ــل
و سرپرســـت مرکـــز پشـــتیبانی صنایـــع و توســـعه
صـــادرات صنایـــع آب و بـــرق ،ســـیزدهم شـــهریور
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابت ــدای جلس ــه مهن ــدس باق ــری رئی ــس کمیت ــه
توســـعه صـــادرات بـــه ارائـــه توضیحاتـــی دربـــاره
س ــندیکا و کمیت ــه مزب ــور پرداخ ــت .وی همچنی ــن
ب ــا اش ــاره ب ــه اقدام ــات انج ــام ش ــده از س ــوی کمیت ــه
توســـعه صـــادارت اظهـــار کـــرد کـــه ســـندیکا در
جلس ــات و کارگ ــروه ه ــای وزارت نی ــرو از جمل ــه در
تدویــن اســتراتژی صــادرات صنعــت بــرق و کارگــروه
بودجـــه ســـال  96مشـــارکت فعـــال داشـــته اســـت.
در ادام ــه جلس ــه مهن ــدس بخش ــی رئی ــس هی ــات
مدی ــره س ــندیکا ب ــا بی ــان اینک ــه ش ــرایط اقتص ــادی
کشــور مناســب نیســت ،تصریــح کــرد :بــا وجــود همــه
مش ــکالت ،س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران از بی ــن
حـــدود  200تشـــکل اقتصـــادی ،بـــه عنـــوان تشـــکل
برت ــر اقتص ــادی کش ــور ش ــناخته ش ــد .وی همچنیــن
ب ــه ارتب ــاط مناس ــب و موث ــر س ــندیکا ب ــا س ــازمان و
نهاده ــای مرتب ــط اش ــاره ک ــرد و گف ــت :س ــندیکا ب ــا
مجلـــس ،مرکـــز پژوهشهـــا و ســـازمانهای ذیربـــط
ارتب ــاط خوب ــی دارد و نح ــوه مش ــارکتها در کمیت ــه
هم ــکاری مش ــترک تعری ــف ش ــده اس ــت .در کمیت ــه
توســـعه صـــادرات ســـندیکا نحـــوه کنسرســـیوم
ســـازی در پـــروژه هـــای صادراتـــی ایجـــاد شـــده و
تفاهمنامههایـــی بـــا توانیـــر در زمینـــه ارزیابیهـــا
امض ــا ش ــده اس ــت.
معرف ــی س ــاختار س ــندیکا و کمیتهه ــای تخصص ــی
و عمومـــی و گـــزارش اقدامـــات و برنامـــه هـــای
س ــندیکا و همچنی ــن توانمندیه ــای ش ــرکت ه ــای
عض ــو توس ــط دبی ــر س ــندیکا ب ــه میهمان ــان جلس ــه،
مح ــور دیگ ــر ای ــن جلس ــه ب ــود.
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اخبار
کمیتههای
سندیکا
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دکتـــر یـــزدان دوســـت ،مشـــاور وزیـــر نیـــرو در امـــور
بی ــن المل ــل ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ش ــرایط ام ــروز کش ــور
شـــرایط مطلوبـــی نیســـت ،ادامـــه داد :درخواســـت
مــا ایــن اســت کــه ســندیکا جهــت اخــذ مجوزهــای
موردنیــاز از دولــت در بحــث گمــرک و مابــه التفــاوت
ن ــرخ ارز ب ــه وزارت نی ــرو کم ــک کن ــد .ب ــا توج ــه ب ــه
رویک ــرد مقام ــات ارش ــد کش ــور ب ــر ض ــرورت توس ــعه
رواب ــط ب ــا همس ــایگان ،م ــراودات ب ــا آنه ــا از اهمی ــت
ویـــژهای برخـــوردار اســـت .وی تاکیـــد کـــرد :کشـــور
ارمنس ــتان ظرفی ــت وی ــژ ه و خاص ــی ب ــرای هم ــکاری
دارد .س ــندیکا ب ــه عن ــوان ب ــازوی اجرای ــی م ــی توان ــد
مـــا را در مســـیر مذاکـــرات بـــا کشـــورهای همســـایه،
کمـــک کنـــد تـــا بتوانیـــم از موقعیتهـــا حداکثـــر
اســتفاده را ببریــم .مــا و ســندیکا بایــد در ایــن زمینــه
تفاهمنامــه همــکاری مشــترک تهیــه کنیــم تــا بتوانیــم

پیگی ــر ام ــور از س ــایر س ــازمانها و نهاده ــا باش ــیم.
در ادام ــه جلس ــه رئی ــس کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات
س ــندیکا عن ــوان ک ــرد ک ــه ه ــدف تش ــکیل کمیت ــه
توس ــعه ص ــادرات ،ایج ــاد همافزای ــی و بسترس ــازی
در ص ــادرات اس ــت .در کمیت ــه  180نف ــر س ــاعت ب ــه
بح ــث تدوی ــن سیس ــتم ارزیاب ــی ش ــرکتها جه ــت
حضـــور در کنسرســـیومهای صادراتـــی پرداختـــه
اس ــت .س ــندیکا ب ــا بی ــش از  500کش ــور عض ــو دارای
تخصصه ــا مختلف ــی اس ــت ک ــه میتوانن ــد ام ــور را
پیگی ــری کنن ــد.
در ادام ــه جلس ــه مهن ــدس ص ــادق نی ــت حقیق ــی
ب ــه مش ــکالت ب ــازار ع ــراق اش ــارهای ک ــرد و گف ــت:
متاس ــفانه در زمین ــه روب ــط بانک ــی ب ــا س ــایر کش ــورها
مشـــکالتی وجـــود دارد کـــه مـــواردی از آنهـــا قابـــل
حــل و فصــل اســت .مــا بایــد در زمینــه خــام فروشــی
ج ــدی ت ــر عم ــل ک ــرده و جل ــوی آن را بگیر ی ــم .هم ــه
ج ــای دنی ــا خ ــام فروش ــی تعرف ــه بازدان ــده دارد و در
ای ــران در روز مل ــی ص ــادرات از خ ــام فروش ــان تقدی ــر
هـــم میشـــود.
در پایـــان جلســـه مهنـــدس باقـــری اعـــام کـــرد کـــه
گزارشه ــای تهی ــه ش ــده توس ــط س ــندیکا ب ــه دفت ــر
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ام ــور بی ــن المل ــل وزارت نی ــرو ارس ــال خواه ــد ش ــد ت ــا
بع ــد از بررس ــی و تایی ــد ب ــرای وزی ــر نی ــرو نی ــز ارس ــال
شــود .دکتــر یــزدان دوســت نیــز تاکیــد کــرد کــه مــوارد
قاب ــل پیگی ــری بای ــد ب ــه ص ــورت م ــوردی و مصداق ــی
ب ــا وزی ــر نی ــرو مط ــرح ش ــود ک ــه از ای ــن م ــوارد م ــی ت ــوان
بـــه موضـــوع تجدیدپذیرهـــا و مشـــکالت بخـــش
خصوص ــی در ص ــادرات ب ــرق اش ــاره ک ــرد.
کمیته حقوقی
در جلس ــه کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکا
ص ــورت گرف ــت؛

ضرورت بررسی قانون کار در جلسه
مشترک سندیکا و نمایندگان مجلس

کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق
ایران ،چندی پیش در محل سندیکا برگزار شد.
در ابت ــدای جلس ــه اعض ــا ب ــه بح ــث و تب ــادل نظ ــر
دربــاره «قانــون کار و احتمــال دائمــی شــدن نیروهــای
ب ــاالی س ــه س ــال» پرداختن ــد و مق ــرر ش ــد موض ــوع
دائمـــی شـــدن نیروهـــای بـــاالی ســـه ســـال طـــی
هماهنگـــی و ارتبـــاط بـــا مجلـــس مـــورد پیگیـــری
ق ــرار گی ــرد ت ــا نظ ــرات س ــندیکا و بخ ــش خصوص ــی
در خص ــوص ای ــن موض ــوع ک ــه در مجل ــس در ح ــال
بررس ــی اس ــت ،لح ــاظ ش ــود.
در ادامـــه جلســـه بنـــا شـــد کمیتـــه حقوقـــی

و قراردادهـــای ســـندیکا طـــی هماهنگـــی بـــا
کمیســـیونهای مرتبـــط مجلـــس در خصـــوص
مشـــکالت قانـــون کار ،جلســـهای بـــا نماینـــدگان
مجل ــس در دس ــتور کار ق ــرار ده ــد و اقدام ــات الزم
را انجـــام دهـــد .همچنیـــن مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــا
هماهنگـــی ســـایر تشـــکلها اعتـــراض خـــود در
خصـــوص تدویـــن یـــک ســـویه قانـــون کار را اعـــام
کنـــد.
کمیته دانش بنیان

بررسی راهکارهای جذب شرکتهای
دانشبنیان برای عضویت در سندیکا
جلس ــه هی ــات رئیس ــه کمیت ــه دانشبنی ــان بیس ــت
و یکـــم مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران تش ــکیل ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه دبی ــر کمیت ــه توضیحات ــی درب ــاره
برنام ــه و اقدام ــات اخی ــر کمیت ــه دانشبنی ــان ارائ ــه
ک ــرد.
در ادام ــه جلس ــه در رابط ــه ب ــا مس ــائل قاب ــل ط ــرح در
جلس ــه ب ــا مع ــاون تج ــاری س ــازی صن ــدوق ن ــو آوری
و شـــکوفایی اعضـــاء وارد بحـــث شـــدند و رئیـــس
کمیتـــه بـــه مشـــکالت شـــرکتهای دانشبنیـــان
اشــاره کــرد و گفــت :مشــکلی اصلــی ایــن شــرکتها
مربـــوط بـــه دریافـــت تســـهیالت اســـت تـــا بتواننـــد
فعالیتهـــای خـــود را توســـعه دهنـــد کـــه در ایـــن
زمینـــه پیشـــنهاد شـــده اســـت مبالـــغ الزم را در
اختی ــار بانکه ــا ق ــرار دهن ــد ت ــا ش ــرکتها از بان ــک
تســـهیالت بگیرنـــد.
اعضـــای حاضـــر در جلســـه دربـــاره موضوعاتـــی از
قبیــل لیزینــگ دولتــی ،مشــارکت و ضمانتنامههــا
نی ــز ب ــه تب ــادل نظ ــر پرداخت ــه و وارد بح ــث ش ــدند و
پیش ــنهاد ش ــد مش ــکالت ش ــرکتهای دانشبنی ــان
از طری ــق رس ــانهها انع ــکاس داده ش ــود.
در ادامـــه جلســـه بـــر ضـــرورت همـــکاری بـــا ســـتاد
معاونـــت علمـــی و فنـــاوری تاکیـــد و بنـــا شـــد
مکاتب ــات الزم ب ــرای برگ ــزاری جلس ــه ب ــا ای ــن س ــتاد
انجـــام شـــود.
رئیــس کمیتــه دانشبنیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه دایــره
ایـــن شـــرکتها بایـــد افزایـــش یابـــد و شـــرکتهای
توانمنــد بــه عضویــت ایــن کمیتــه درآینــد ،گفــت :در
ح ــال حاض ــر اعض ــا طب ــق آیی ــن نام ــه عض ــو کمیت ــه

هســتند ،پــس از ایــن بحــث مقــرر شــد بــرای جــذب
و ب ــاال ب ــردن تع ــداد ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان عض ــو
ســـندیکا ،دعـــوت بـــه مجمـــع عمومـــی صـــورت
بگی ــرد.
دبیـــر کمیتـــه پیشـــنهاد کـــرد مســـئله شناســـایی
شـــرکتهای دانـــش بنیـــان کـــه توســـط معاونـــت
علمــی و فــن آوری در حــال پیگیــری اســت ،نهایــی
شــود ،درمرحلــه بعــد بایــد از شــرکتهای غیــر عضــو
دعـــوت بـــه عضویـــت در ســـندیکا شـــود و ســـپس
فراخ ــوان مجم ــع عموم ــی کمیت ــه داده ش ــود.
در پای ــان جلس ــه مق ــرر ش ــد در جلس ــه آت ــی هی ــات
رئیســـه از آقـــای دکتـــر دریانـــی مشـــاور در زمینـــه
لیزینــگ دعــوت شــود ،همچنیــن مقــرر شــد بــا دبیــر
جدیـــد ســـتاد فـــن آوری مکاتبـــه و موضـــوع تفاهـــم
نام ــه مط ــرح ش ــود و جلس ــه ای ب ــرای اجرای ــی ش ــدن
مفـــاد آن درخواســـت شـــود.
کمیته مهندسی بازرگانی

بررسی اصالح آییننام ه قراردادها در
جلسه کمیته مهندسی بازرگانی
جلســـه کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بیســـتم شـــهریور
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه موضـــوع ادغـــام کمیتـــه هـــای
تخصصــی ســندیکا بــا محوریــت لــزوم ســاماندهی و
جلوگی ــری از اقدام ــات م ــوازی کمیت ــه ه ــای مرتب ــط
در جهـــت چابـــک ترکـــردن عملکـــرد کمیتـــه هـــا و
ش ــفاف س ــازی فعالی ــت ه ــا م ــورد بح ــث و تب ــادل
نظ ــر ق ــرار گرف ــت.
بررســـی وضعیـــت کنونـــی شـــرایط اقتصـــادی و
خ ــط مش ــی س ــندیکا در اس ــتفاده از ظرفی ــت ه ــای
موجـــود بـــا سیاســـت جلوگیـــری از ضـــرر و زیـــان
اعضــا بــا خاتمــه قراردادهــا ،اصــاح آییــن نامــه هــای
قراردادهـــا ،تفکیـــک قـــرارداد تیـــپ پیمانـــکاری از
بازرگانــی ،پیگیــری مشــکالت پیمانــکاران توزیــع در
خص ــوص اس ــناد خزان ــه از دیگ ــر محوره ــای جلس ــه
ب ــود.
در ادامــه ،موضــوع ضــرورت برگــزاری جلســه مشــترک
بــا کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکا بررســی و مقــرر
جلســه مشــترکی بــا موضــوع هــم پوشــانی ســرمایه در
گــردش بیــن اعضــای کمیتــه صــورت پذیــرد.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد کمیت ــه مش ــکالت مرب ــوط ب ــه
تو
ســـفارشهای پـــروژهای زیربنایـــی و محدودیـــ 
ممنوعیــت کاالهــای فاقــد مشــابه داخلــی را پیگیری
و ب ــرای ح ــل آنه ــا برنامهری ــزی کنن ــد.

کمیته مهندسی مشاور

بررسی مشکالت شرکت اشنایدر
الکتریک ایران درباره عدم توانایی در
ارائه قیمت ثابت محصوالت
جلســـه کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی
ســـندیکا ،ششـــم شـــهریور ســـال جـــاری در محـــل
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
در ایـــن جلســـه نماینـــدگان شـــرکتهای پـــارس
ســـوئیچ بـــورد و اشـــنایدر الکتریـــک ایـــران (تلـــه
مکانی ــک) ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم ثب ــات ب ــازار ب ــه عن ــوان
اعض ــای کمیت ــه مهندس ــی بازرگان ــی س ــندیکا ،ب ــه
ط ــرح مش ــکالت و دف ــاع از مواض ــع خ ــود پرداختن ــد
و ش ــرکت اش ــنایدر توضیحات ــی درب ــاره عل ــت ع ــدم
ارائ ــه قیم ــت ثاب ــت مط ــرح ک ــرد.
نماینــدگان شــرکت اشــنایدر الکتریــک ایــران تاکیــد
کردنـــد کـــه ایـــن شـــرکت علیرغـــم ســـختیهای
اقتصـــادی بـــه فعالیـــت خـــود در زمینـــه تولیـــد
مینیاتوره ــا ادام ــه داده و ت ــاش دارد خدم ــات الزم را
ب ــه مش ــتریان خ ــود ارائ ــه کن ــد.
آنهـــا در ادامـــه بـــه مشـــکالت سیســـتم بانکـــی
ای ــران و ترکی ــه اش ــاره و تاکی ــد کردن ــد ک ــه در ح ــال
حاض ــر ام ــکان انتق ــال پ ــول بی ــن بانکه ــا و حت ــی
صرافیهـــای بیـــن دو کشـــور میســـر نیســـت و ایـــن
موض ــوع باع ــث ع ــدم ام ــکان انتق ــال تجهی ــزات ب ــه
ای ــران ش ــده اس ــت ک ــه در ح ــال پیگی ــری موض ــوع
هســـتیم.
در ادامـــه مدیرعامـــل شـــرکت پـــارس ســـوئیچ بـــورد
در رابط ــه ب ــا کیفی ــت اجنـ ــاس ،پیگیـ ــری هولوگ ــرام
و کان ــال ورود اجن ــاس اشنایـ ــدر ب ــه ای ــران س ــواالتی
مطـــرح کـــرده و نماینـــدگان شـــرکت اشـــنایدر
الکتری ــک ای ــران پاس ــخ ه ــای الزم را بی ــان کردن ــد.

بررسی فرمول تعدیل قراردادها در
جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی
مهندسی مشاور

اخبار
کمیتههای
سندیکا

جلســه هیئــت رئیســه كمیتــه تخصصــی مهندســی
مشــاور ســندیكا ،یکــم مــرداد ســال جــاری در محــل
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران برگــزار شــد.
در ابت ــدای جلس ــه نام ــه ش ــرکت توانی ــر در رابط ــه ب ــا
درخواســت ســندیکا بــه منظــور تعییــن حــق الزحمــه
طراحـــی و خدمـــات مهندســـی و نظـــارت عالیـــه
بررســـی و مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــا مشـــاور مربوطـــه
توانی ــر جلس ــه ای برگ ــزار ک ــرده و ای ــن موض ــوع را م ــورد
بازبین ــی ق ــرار ده ــد.
همچنیــن موضــوع میــزان ارز بــری پــروژه هــای انتقــال
و فــوق توزیــع مطــرح و بررســی شــد و اعضــای کمیتــه
میـــزان ارزبـــری تجهیـــزات پســـتها را  52درصـــد،
ارزبـــری تجهیـــزات پســـتها و اجـــرا  38درصـــد،
تجهی ــزات خط ــوط  17درص ــد و تجهی ــزات خط ــوط
و اجـــرا را  10درصـــد اعـــام و بیـــان کردنـــد کـــه ایـــن
درصده ــا متوس ــط ب ــرآورده ب ــوده و برحس ــب ولت ــاژ ت ــا
ح ــدی متغی ــر اس ــت.
در ادامـــه جلســـه ،بحـــث تعدیـــل در قراردادهـــا در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت و اع ــام ش ــد ک ــه س ــازندگان
تجهیـــزات و پیمانـــکاران اجرایـــی بـــا قراردادهـــای
ب ــدون تعدی ــل ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــده ان ــد و بعل ــت
نوس ــانات قیم ــت ه ــا الزم اس ــت فرم ــول تعدی ــل و
پرداخ ــت هزین ــه مابه-التف ــاوت قیم ــت مصال ــح در
قرارداده ــا لح ــاظ ش ــود.
در پای ــان مق ــرر ش ــد ای ــن فرم ــول ه ــا توس ــط کمیت ــه
تدویــن و از ســوی ســندیکا بــه توانیــر پیشــنهاد شــود.
همچنیــن در مــورد هزینــه نظارتــی مشــاوران براســاس
نامــه ســازمان برنامــه و بودجــه و پیشــنهاد  20مــادهای
کمیت ــه ق ــرار اس ــت از ابت ــدای س ــال  98بخش ــنامه
جدی ــدی ص ــادر ش ــود.
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بازنگری ساختار کمیته های تخصصی
در دستور کار سندیکا قرار گرفت
اخبار
شعب

جلســـه مشـــترک روســـای کمیتههـــای تخصصـــی
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران س ــیزدهم ش ــهریور
ســـال جـــاری بـــا حضـــور روســـای شـــانزده کمیتـــه
تخصصـــی و دبیـــران ایـــن کمیتـــه هـــا در محـــل
ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابت ــدای جلس ــه ،عل ــی بخش ــی ،رئی ــس هی ــأت
مدیـــره ســـندیکا ،توضیحاتـــی دربـــاره لـــزوم
ســاماندهی و ادغــام کمیتــه هــا بــه منظــور جلوگیــری
از اقدامـــات مـــوازی مطـــرح کردنـــد کـــه روســـای
کمیتههـــا بـــه اتفـــاق آرا ،موافقـــت خـــود را بـــا ایـــن
موضـــوع اعـــام کردنـــد.
ط ــرح و بررس ــی موض ــوع تش ــکیل فدراس ــیون ب ــرق،
لـــزوم بررســـی تـــاپ چـــارت  10تشـــکل مشـــابه در
کشــورهای توســعه یافتــه و لــزوم شــفاف شــدن نحــوه
انتخ ــاب اعض ــای هی ــات مدی ــره ،س ــاختار جدی ــد
کمیتــه هــا و تقویــت ارتبــاط هیــأت مدیــره بــا کمیتــه
ه ــا از دیگ ــر محوره ــای ای ــن جلس ــه ب ــود.
در ادامـــه جلســـه ســـپهر بـــرزی مهـــر دبیـــر ســـندیکا
توضیح ــات تکمیل ــی در ب ــاره بررس ــی ه ــای انج ــام
شـــده توســـط دبیرخانـــه و معاونـــت پژوهشـــی در
خص ــوص س ــاماندهی و تغیی ــر س ــاختار کمیت ــه ه ــا
در جه ــت چابک-ترک ــردن عملک ــرد کمیت ــه ه ــای
تخصص ــی س ــندیکا و ش ــفاف س ــازی فعالی ــت ه ــا
 ،ارائ ــه ک ــرد و مق ــرر ش ــد ط ــی دو م ــاه آین ــده بررس ــی
ه ــای کام ــل ت ــری ب ــر روی م ــدل پیش ــنهادی انج ــام و
ب ــه هی ــأت مدی ــره ارائ ــه ش ــود.
وی همچنی ــن ب ــه ایج ــاد کارگ ــروه ه ــای فراکمیت ــه
ای و اس ــتعالم زمین ــه فعالی ــت مش ــخص از اعض ــا
ب ــا ه ــدف داش ــتن ی ــک ح ــق رای در س ــندیکا اش ــاره
ک ــرد .اص ــاح آیی ــن نام ــه ه ــای قرارداده ــا ،تفکی ــک
قـــرارداد تیـــپ پیمانـــکاری از بازرگانـــی ،پیگیـــری
مش ــکالت پیمان ــکاران توزی ــع در خص ــوص اس ــناد
خزان ــه از دیگ ــر م ــوارد ط ــرح ش ــده در جلس ــه ب ــود.
در پای ــان جلس ــه حاضری ــن ب ــه بح ــث و تب ــادل نظ ــر
در خص ــوص وضعی ــت کنون ــی ش ــرایط اقتص ــادی و
خ ــط مش ــی س ــندیکا در اس ــتفاده از ظرفیت-ه ــای
موجــود بــا سیاســت جلوگیــری از ضــرر و زیــان اعضــا
ب ــا خاتم ــه قرارداده ــا پرداختن ــد.
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بررسی مشکالت صنعت برق در نشست
کمیته انتقال شورای گفتگوی اصفهان
نشس ــت کمیت ــه انتق ــال ش ــورای گفتگ ــوی صنع ــت
بــرق اصفهــان هفدهــم مــرداد ســال جــاری بــا حضــور
مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــهای اصفهـــان و
معاونــان بهــره بــرداری و طــرح و توس ــعه ای ــن ش ــرکت
برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه آق ــای مهن ــدس موس ــی رضای ــی،
رئی ــس ش ــورای گفتگ ــوی صنع ــت ب ــرق اس ــتان ب ــا
اش ــاره ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور و تبع ــات آن ب ــر
صنعـــت بـــرق گفـــت :شـــرایط فعلـــی هـــم تهدیـــد
اســت و هــم فرصــت لــذا الزم اســت از فرصتهــای
آن نهای ــت اس ــتفاده را ب ــرای آبادان ــی کش ــور ب ــرد.
در ادامـــه مهنـــدس مســـائلی بـــه عنـــوان نماینـــده
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در ایـــن جلســـه،
اقدامـــات ســـندیکا دربـــاره تـــاش بـــرای حـــل
مش ــکالت صنع ــت ب ــرق و ش ــرکتهای عض ــو ای ــن

تشـــکل را ارائـــه کـــرد.
بــا توافــق اعضــا مقــرر شــد گزارشــی از طــرف کارگــروه
ارتقـــاء بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان بـــه وزیـــر نیـــرو
یـــا معـــاون ایشـــان ارائـــه شـــود .اعضـــا همچنیـــن
درخواســـت برگـــزاری جلســـه اختصاصـــی شـــورای
گفتگ ــوی ب ــرق از اس ــتاندار اصفه ــان بعن ــوان رئی ــس
شـــورای گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی
اصفهـــان بـــه منظـــور تبییـــن مشـــکالت بـــرق در دو
س ــطح اس ــتانی و مل ــی ب ــا حض ــور س ــازمان برنام ــه و
بودجـــه اســـتان اصفهـــان را مطـــرح کردنـــد.
در ادام ــه جلس ــه ب ــا ط ــرح ای ــن موض ــوع ک ــه نق ــش
بخـــش خصوصـــی در قراردادهـــای فعلـــی انجـــام

فاینانـــس نیســـت ،تاکیـــد شـــد کـــه ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران راهکاره ــای دریاف ــت فاینان ــس
داخلــی بــرای پــروژه هــای کوچــک و بــزرگ را بررســی
ک ــرده و در ای ــن زمین ــه پیش ــنهاداتی ارائ ــه کن ــد.
در پایــان جلســه عــاوه بــر رونمایــی از بولتــن شــورای
گفتگــوی بــرق اصفهــان ،مدیرعامــل بــرق منطقــه ای
اصفهــان نیــز بعنــوان رئیــس کمیتــه انتقــال منصــوب
شــد.

اهتمام کمیته تولید شورای گفتگوی
اصفهان برای ارائه فرمول محاسبه نرخ
واقعی برق به مجلس
جلســـه کمیتـــه تولیـــد شـــورای گفتگـــوی صنعـــت
بـــرق اصفهـــان هفدهـــم مـــرداد ســـال جـــاری بـــا
حض ــور مدیرعام ــل ش ــرکت تولی ــد ب ــرق اصفه ــان،
مدیرعام ــل نی ــروگاه اصفه ــان و نماین ــدگان نی ــروگاه

شـــهید محمـــد منتظـــری اصفهـــان و نیـــروگاه زواره
برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه ،مهن ــدس محس ــنی مدیرعام ــل
شـــرکت تولیـــد بـــرق اصفهـــان گزارشـــی از شـــرکت
مـــادر تخصصـــی تولیـــد و وضعیـــت نیروگاههـــا و
نـــرخ بـــرق ارائـــه کـــرد .در ادامـــه مهنـــدس مســـائلی
ب ــه عن ــوان نماین ــده س ــندیکا درب ــاره اقدام ــات ای ــن
تش ــکل در ح ــوزه رف ــع مش ــکالت فع ــاالن صنع ــت
ب ــرق توضیحات ــی مط ــرح ک ــرد.
طبـــق تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد فرمولـــی بـــرای
محاس ــبه ن ــرخ ب ــرق توس ــط بخ ــش دولت ــی توس ــط
آقایـــان مهندســـین محســـنی و ضیائـــی تهیـــه و
بـــه نماینـــدگان مجلـــس ارائـــه شـــود .بنـــا شـــد در
تهی ــه ای ــن فرم ــول اضاف ــه ش ــدن قیم ــت س ــوخت،
هزینههـــای آلودگـــی ناشـــی از عقـــب افتادگـــی
تکنولـــوژی ،راندمـــان ،نیـــروی انســـانی و هزینـــه
اســـتهال ک نیـــز در نظـــر گرفتـــه شـــود.
همچنیـــن مقـــرر شـــد مشـــکالت تولیـــد بـــرق و
نیروگا هه ــا بوی ــژه در بخ ــش بودج ــه بن ــدی از ط ــرف
مهنــدس نیکــی احصــاء و بــرای بررســی بــه مســئوالن
ذیربـــط ارائـــه شـــود .در پایـــان جلســـه نیـــز از بولتـــن
شـــورا شـــامل ســـاختار ،چشـــم انـــداز و اهـــداف
رونمایـــی شـــد.

در اولیـــن نشســـت تشـــکلهای اقتصـــادی اســـتان
اصفه ــان ص ــورت گرف ــت؛

م ــا اعتق ــاد راس ــخ داری ــم یک ــی از مهمتری ــن وظای ــف
و ماموریتهـــای اتاقهـــای بازرگانـــی حمایـــت از
تشـــکلهای اقتصـــادی اســـت.
عضـــو هیـــات رییســـه اتـــاق بازرگانـــی اصفهـــان
اظهـــار داشـــت :تشـــکلهای اقتصـــادی بـــا ارایـــه
درخواســـت بـــه اتـــاق بازرگانـــی و بررســـی عـــدم
وجـــود تشـــکل مـــوازی ،اقتصـــادی بـــودن فعالیـــت
تش ــکل و مطابق ــت ب ــا قان ــون بهب ــود محی ــط کس ــب
و کار میتوانن ــد مراح ــل ثب ــت را دنب ــال کنن ــد و ب ــا
ج ــذب حداق ــل  ٢٠عض ــو دارای کارت عضوی ــت ی ــا
بازرگانـــی ،پروانـــه فعالیـــت تشـــکل خـــود را از اتـــاق
بازرگانـــی دریافـــت کننـــد.
پورســینا بــا اشــاره بــه هــم افزایــی و همراهــی ســه اتــاق
بازرگانــی ،اصنــاف و تعــاون اســتان اصفهــان گفــت:
س ــه ات ــاق در اس ــتان اصفه ــان هم ــواره هماهن ــگ و
متحــد فعالیــت میکننــد و برگــزاری مشــترک روز ٢٢
م ــرداد ب ــه عن ــوان روز تش ــکلها یک ــی از پیامده ــای
ایــن همراهــی اســت.
در ادام ــه نشس ــت از چن ــد تش ــکل منتخ ــب اس ــتان
اصفهـــان تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد کـــه ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ش ــعبه اصفه ــان یک ــی از آنهاس ــت.
اتـــاق اصنـــاف اصفهـــان ،اتـــاق تعـــاون اســـتان
اصفه ــان ،خان ــه صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت و ...
از دیگ ــر تش ــکلهای منتخب ــی بودن ــد ک ــه از آنه ــا نی ــز
تقدی ــر ش ــد.

تقدیر از سندیکای صنعت برق شعبه
اصفهان به عنوان تشکل منتخب استان

در نخســـتین نشســـت تشـــکلهای اقتصـــادی
اســتان اصفهــان از ســندیکای صنعــت بــرق شــعبه
اصفه ــان ب ــه عن ــوان تش ــکل منتخ ــب اس ــتان تقدی ــر
ش ــد.
نخس ــتین نشس ــت تش ــکلهای اقتص ــادی اس ــتان
اصفهـــان بـــا محـــور برندســـازی و صـــادرات کاال
ایرانـــی و حضـــور مدیـــر کل تعـــاون ،کار و رفـــاه
اجتماعـــی ،روســـای اتـــاق تعـــاون و اصنـــاف و
اعضـــای هیـــات رییســـه تشـــکلها در ســـالن
همایشهـــای بینالمللـــی اتـــاق بازرگانـــی برگـــزار
شـــد.
محســـن پورســـینا رییـــس کمیســـیون تشـــکلهای
اتـــاق بازرگانـــی اصفهـــان در ایـــن نشســـت گفـــت:
تش ــکلهای اقتص ــادی و صنعت ــی اس ــتان اصفه ــان
دارای پیشـــنیه طوالنـــی هســـتند و بســـیاری از
تشــکلهای ملــی از ایــن اســتان منشــا گرفتــه اســت.
وی ضمــن ارائــه گــزارش از نحــوه تشــکیل و فعالیــت
کمیســـیون تشـــکلها اتـــاق بازرگانـــی اصفهـــان در
دوره هش ــتم هی ــات نماین ــدگان گف ــت :ط ــی چه ــار
ســـال گذشـــته تعـــداد تشـــکلهای ثبـــت شـــده از
 ٥تشـــکل بـــه  ١٧تشـــکل افزایـــش یافتـــه اســـت و ٣
تش ــکل نی ــز مراح ــل نهای ــی ثب ــت را ط ــی میکنن ــد.

اخبار کارگروه ها

کارگروه ارتقا
در جلســـه کارگـــروه توســـعه و ارتقـــاء توانمنـــدی
کارفرمایـــان ،مشـــاوران و پیمانـــکاران مطـــرح شـــد؛

ارائه گزارش سندیکا از تاثیر نوسانات
اخیر ارز و فلز بر سازندگان و پیمانکاران
صنعت برق

اخبار
کارگروه ها

جلســـه کارگـــروه توســـعه و ارتقـــاء توانمنـــدی
کارفرمایـــان ،مشـــاوران و پیمانـــکاران بیســـت و
چهــارم مــرداد در محــل ســاختمان توانیــر برگــزار شــد.
در ابتـــدی ایـــن جلســـه کـــه بـــا محوریـــت بررســـی
رخدادهـــای تاثیرگـــذار بـــر شـــرکتهای خصوصـــی
مرتب ــط ب ــا صنع ــت ب ــرق برگ ــزار ش ــد ،رئی ــس کارگ ــروه
درب ــاره اقدام ــات و مکاتب ــات ای ــن کارگ ــروه گزارش ــی
ارائ ــه ک ــرد.
نماینـــدگان برقهـــای منطقـــهای گزارشـــی دربـــاره
محورهـــای مختلـــف اعـــم از آســـیب شناســـی
پیادهســـازی طـــرح پیشـــنهاد تغییـــر بـــه روش
مهندســـی ارزش ،تدویـــن الگـــوی زمـــان ،هزینـــه
و محـــدوده قراردادهـــای خدمـــات مهندســـی
و پیمانـــکاری ،پیـــاده ســـازی انـــواع بیمههـــای
پروژههـــای پیمانـــکاری ،آســـیب شناســـی عـــدم
تحویـــل موقـــت و قطعـــی قراردادهـــا و پیـــاده
ســـازی آییـــن نامـــه مربوطـــه براســـاس برنامـــه زمـــان
بن ــدی ،بررس ــی راهکاره ــای بکارگی ــری مش ــاوران و
پیمانــکاران جدیــد ،پیــاده ســازی نــرم افــزار سیســتم
ارزیابــی مشــاوران و پیمانــکاران بــر روی ســرور توانیــر،
تدویـــن الزامـــات آموزشـــی مشـــاوران و پیمانـــکاران
توســـط کارفرمـــا ارائـــه کردنـــد.
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس مســـائلی نماینـــده
س ــندیکا گزارش ــی از تاثی ــر نوس ــانات اخی ــر ارز و فل ــز
ب ــر ش ــرکتهای س ــازنده و پیمان ــکار صنع ــت ب ــرق
ارائــه کــرده و اقدامــات انجــام شــده توســط ســندیکا
را ب ــرای اعض ــای کمیت ــه تش ــریح ک ــرد.
ارائ ــه گ ــزارش توجیه ــی جداس ــازی مباح ــث HSE
در پروژهه ــای اح ــداث و تهی ــه مس ــتندات مربوط ــه
توســـط کارگـــروه ،گـــزارش فراینـــد تشـــکیل کارگـــروه
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اخبار
کارگروه ها

بررســی ضوابــط و دعــاوی قــراردادی ،نتایــج حاصــل
شـــده و برنامههـــای آتـــی ،ابهامـــات پیـــاده ســـازی
ابالغی ــه اج ــرای کام ــل دس ــتور العمله ــا و رعای ــت
مق ــررات ایمن ــی از ط ــرف توانی ــر و بررس ــی بکارگی ــری
عامـــل چهـــارم (مدیریـــت طـــرح) در اجـــرای
پروژههـــای صنعـــت بـــرق از دیگـــر محورهـــای ایـــن
جلس ــه ب ــود.

کارگروه بیمه
در جلســه کارگــروه بیمــه و تامیــن اجتماعــی صــورت
گرفــت؛

چکشکاری الیحه اصالح قوانین و
دستورالعملهای سازمان بیمه
و تامین اجتماعی

جلس ــه کارگ ــروه بیم ــه و تامی ــن اجتماع ــی س ــندیکا
یازده ــم ش ــهریور س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت ،الیح ــه اص ــاح قوانی ــن و
دســتورالعملهای ســازمان بیمــه و تامیــن اجتماعــی
کـــه در راســـتای حـــل مشـــکالت بیمـــه اعضـــای
ســـندیکا تنطیـــم شـــده بـــود ،بررســـی و مقـــرر شـــد
ع و مس ــتند ب ــه قوانی ــن ک ــه توس ــط یک ــی
الیحهجامــ 
از اعضــای کارگــروه تهیــه شــده ،بــرای بررســی بیشــتر
در اختی ــار س ــایر اعض ــا ق ــرار بگی ــرد ت ــا در جلس ــات
آت ــی نهای ــی ش ــود.
تاکی ــد اعض ــا ب ــر ای ــن ب ــود ک ــه در تدوی ــن و تنظی ــم
نهایــی ایــن الیحــه از قوانیــن موضوعــی اعــم از قانــون
رف ــع موان ــع تولی ــد ،قان ــون حمای ــت از تولی ــد ،م ــواد
 28و 38و  41قان ــون تامی ــن اجتماع ــی نی ــز اس ــتفاده
ش ــود و مق ــرر ش ــد الیح ــه م ــورد نظ ــر ،پ ــس از تکمی ــل
ب ــرای ش ــورای هماهنگ ــی تش ــکلها ،ات ــاق بازرگان ــی
و مجل ــس ش ــورای اس ــامی ارس ــال ش ــود.
بـــا تصمیـــم کاگـــروه بنـــا شـــد ایـــرادات وارده در
خصـــوص هیـــات بـــدوی و تجدیـــد نظـــر ،هـــم در
الیح ــه لح ــاظ ش ــود و ه ــم بط ــور جداگان ــه ب ــا ات ــاق
بازرگانــی موضــوع مــورد بررســی قــرار گیــرد .همچنیــن
مقـــرر شـــد پـــس از تهیـــه الیحـــه در جلســـاتی بـــا
تامیـــن اجتماعـــی ،از ایـــن ارگان درخواســـت شـــود
کـــه مشـــخصا اجـــرا یـــا عـــدم اجـــرای قوانیـــن را
تعیی ــن تکلی ــف ک ــرده و چنانچ ــه تامی ــن اجتماع ــی
عالقمن ــد ب ــه تعیی ــن ضری ــب مش ــخص بیم ــه ب ــرای
پروژ هه ــای ب ــرق و صنعت ــی باش ــد ،در م ــورد ضری ــب
تواف ــق ش ــود.
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد از کمـــک و همیـــاری
ســایر تشــکلها بــا مســائل مشــترک نیــز در ایــن مســیر
اس ــتفاده ش ــود.
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کارگروه مجلس
قـــول مســـاعد نایـــب رییـــس کمیســـیون انـــرژی
مجلـــس ؛

انعکاس مشکالت بخش خصوصی
صنعت برق به رییس مجلس

جلســـه کارگـــروه مجلـــس و تعـــدادی از اعضـــای
هی ــات مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا
حضـــور حســـین امیـــری خامکانـــی ،نایـــب رئیـــس
کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی پانزدهــم
م ــرداد س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه بـــه افزایـــش قیمـــت لحظـــهای
فلـــزات کـــه جـــزو مهمتریـــن مـــواد اولیـــه صنعـــت
بـــرق هســـتند ،اشـــاره و تصریـــح شـــد کـــه افزایـــش
افسارگســیخته قیمتهــا ،تامیــن مــواد اولیــه را بــرای
اجــرای قراردادهــای صنعــت بــرق بــا مشــکل مواجــه
ک ــرده اس ــت و تاکی ــد ش ــد ای ــن مس ــاله مش ــکالت
بس ــیاری را ب ــرای فع ــاالن صنع ــت ب ــرق ایج ــاد ک ــرده
اس ــت.
در ای ــن جلس ــه ب ــه وضعی ــت ش ــرکتهای گرفت ــار در
بح ــران اخی ــر و اینک ــه ب ــا جه ــش ناگهان ــی قیم ــت ارز
و شــرایطی کــه از آن تحــت عنــوان جنــگ اقتصــادی
یـــاد میشـــود ،بخـــش خصوصـــی نبایـــد صرفـــا
تبعــات ایــن جنــگ را بــه دوش بکشــد ،تاکیــد شــد.
نماینـــدگان ســـندیکا بـــا تشـــریح شـــرایط کنونـــی
بخـــش خصوصـــی تصریـــح کردنـــد کـــه شـــرکتها
ام ــکان اتم ــام تعه ــدات ق ــراردادی خ ــود را ندارن ــد و
نزدی ــک ب ــه  300ق ــرارداد شناس ــایی ش ــد ه اس ــت ک ــه
امـــکان اجـــرای آنهـــا وجـــود نـــدارد و دســـتگاههای
اجرای ــی نی ــز هم ــکاری متناس ــب ب ــا ش ــرایط فعل ــی
اقتص ــاد ندارن ــد.
در ای ــن جلس ــه تاکی ــد ش ــد ک ــه متاس ــفانه ش ــرایط
کنونـــی و نوســـانات ارزی ،شـــرکتها و فعـــاالن
صنعـــت بـــرق را گرفتـــار کـــرده و منجـــر بـــه ضبـــط
ضمان ــت نام ــه ه ــا و جریم ــه آنه ــا ش ــده اس ــت .ای ــن
در حال ــی اس ــت ک ــه وضعی ــت حاک ــم ب ــر اقتص ــاد،
کامــا خــارج از کنتــرل شرکتهاســت و آنهــا اساســا
دخالتــی در ایجــاد آن ندارنــد .اگــر فکــری اساســی بــه
ح ــال ای ــن قرارداده ــا نش ــود ،بس ــیاری از ش ــرکتها از
دس ــت خواهن ــد رف ــت.
ریی ــس هی ــات مدی ــره س ــندیکا ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه

بــرای حــل مشــکالت قــراردادی شــرکتها جلســات
متع ــددی ب ــا وزات نی ــرو برگ ــزار ش ــده اس ــت ،اظه ــار
کـــرد :کارگروههـــای مـــا در حـــال تـــاش بـــرای حـــل
مش ــکل ش ــرکتها هس ــتند ول ــی متاس ــفانه وزارت
نیـــرو هـــم بـــرای حـــل مشـــکل محدودیـــت هـــای
قانونـــی بســـیاری دارد.
وی افـــزود :بـــا نگاهـــی بـــه خاموشـــیهای اخیـــر
بای ــد نگاه ــی عمیقت ــر و ریشـ ـهای ت ــر ب ــه مش ــکالت
صنع ــت ب ــرق داش ــت .بای ــد بپذیری ــم ک ــه اگ ــر ای ــن
مشــکالت حــل نشــود ،ســال آینــده بــا خاموشـیهای
گســترده تــری مواجــه خواهیــم شــد .مــا در ســالهای
گذشــته نیــز بارهــا دربــاره بــروز خاموش ـیها بــه دلیــل
بحــران هــای صنعــت بــرق ،هشــدارهای الزم را داده
بودی ــم ،ام ــا متاس ــفانه هرگ ــز ج ــدی گرفت ــه نش ــد.
بخش ــی ب ــا اش ــاه ب ــه اینک ــه بخ ــش عم ــده مش ــکالت
کش ــور ربط ــی ب ــه تحری ــم ه ــا ن ــدارد و عمدت ــا ناش ــی
از ســـوءمدیریت داخلـــی اســـت ،تاکیـــد کـــرد:
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران آمـــاده ارائـــه
طرحهـــای کارشناســـی شـــده بـــرای بهبـــود شـــرایط
صنعـــت بـــرق اســـت.
پی ــام باق ــری ،نای ــب ریی ــس هی ــات مدی ــره س ــندیکا
ه ــم در ادام ــه جلس ــه ب ــه عب ــور حج ــم نقدینگ ــی از
مــرز  1500هــزار میلیــارد اشــاره کــرد و گفــت :هدایــت
درســت نقدینگــی بحــث بســیار مهمــی اســت .اگــر
کار ب ــه درس ــتی مدیری ــت م ــی ش ــد ،ای ــن نقدینگ ــی
بای ــد ب ــه س ــمت ب ــازار مول ــد حرک ــت میک ــرد ک ــه م ــا
در صنع ــت ب ــرق از ای ــن ظرفی ــت اس ــتفاده نکردی ــم،
بــه همیــن دلیــل طرحهــای زیــادی روی زمیــن مانــده
اســت .در مجلــس هــم ظرفیتهــای قانونــی خوبــی
داری ــم ک ــه قان ــون حمای ــت از صنع ــت ب ــرق یک ــی از
آنهاســـت و میتـــوان بـــرای مدیریـــت بحـــران امـــروز
از آن ب ــه خوب ــی اس ــتفاده ک ــرد .متاس ــفانه س ــازمان
برنامـــه همچنـــان از منابـــع وزارت نیـــرو برداشـــت
میکنــد و همیــن مســاله منجــر بــه ایجــاد مشــکالت
بســـیاری بـــرای وزارت نیـــرو و صنعـــت بـــرق شـــده
اس ــت.
نایـــب رییـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا افـــزود :بـــا
نگاهــی بــه بودجــه  97کامــا روشــن اســت کــه دولــت
ب ــه دنب ــال کوچ ــک س ــازی نیس ــت ،ابع ــاد دول ــت در
حــال گســترده شــدن هــم هســت در حالــی کــه طبــق
اســـناد باالدســـتی حجـــم دولـــت بایـــد نســـبت بـــه
س ــالهای گذش ــته کوچکت ــر ش ــود.
باقــری تصریــح کــرد :مشــکالت مــا بــا ســازمان برنامــه

ج ــدی اس ــت و جلس ــات مش ــترک و مس ــتمری ب ــا
ای ــن س ــازمان دار ی ــم و در ت ــاش هس ــتیم بخش ــنامه
تعدیـــل را کـــه ســـال  95متوقـــف شـــده ،دوبـــاره
تمدی ــد کنی ــم .ای ــن تمدی ــد بای ــد ب ــه گونــهای باش ــد
کـــه ریســـکهای قراردادهـــا را پوشـــش دهـــد چـــرا
ک ــه نوس ــانات ارز در برخ ــی صنای ــع ب ــا ضر ی ــب 70
درصــدی تاثیــر داشــته اســت و بــا ایــن شــرایط عمــده
قراردادهـــای شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا امـــکان
ادام ــه ندارن ــد.
وی همچنی ــن ب ــه بس ــته ارزی جدی ــد ک ــه از س ــوی
بان ــک مرک ــزی اع ــام ش ــد ،اش ــارهای ک ــرد و گف ــت:
طبـــق ایـــن بســـته ارز قاچـــاق نیســـت و نـــرخ آن
دســـتوری تعییـــن نخواهـــد شـــد کـــه همیـــن امـــر
حـــاوی پیـــام خوبـــی بـــرای جامعـــه خواهـــد بـــود.
در بس ــته قبل ــی صنع ــت ب ــرق دچ ــار آس ــیب ش ــد،
چ ــرا ک ــه بس ــیاری از کااله ــای اساس ــی ای ــن بخ ــش
علیرغ ــم اینک ــه تولی ــد داخل ــی نداش ــت ،در گ ــروه 4
ق ــرار گرفت ــه و واردات آنه ــا ب ــه کش ــور ممن ــوع ش ــد.
در ادام ــه جلس ــه مهن ــدس صالح ــی عض ــو هی ــات
مدی ــره س ــندیکا ب ــا بی ــان اینک ــه مداخلهگ ــری دول ــت
مش ــکلی را ح ــل نمیکن ــد ،اف ــزود :دول ــت ب ــه هم ــه
مســـائل مســـلط نیســـت و نمیتوانـــد همـــه نیازهـــا
را برطـــرف کنـــد .دولـــت در شـــرایط پیـــش رو بایـــد
مس ــئوالنه در می ــدان حاض ــر ب ــوده و هم ــه ارگان ه ــا
در کنــار هــم بــه چــاره اندیشــی بــرای حــل مشــکالت
بپردازن ــد ،ه ــر چن ــد ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ای ــن اتف ــاق
نیفت ــاده اس ــت.
صالح ــی ب ــا تاکی ــد ب ــر ض ــرورت توس ــعه رواب ــط ب ــا
همســـایگان و اســـتفاده از ظرفیـــت صـــادرات بـــه
کش ــورهای همس ــایه گف ــت :ب ــا سیاسـ ـتهایی ک ــه
دولـــت در پیـــش گرفتـــه روابـــط مـــا بـــا کشـــورهای
همســایه لطمــه خواهــد خــورد ،چــرا کــه بــا قطــع بــرق
ع ــراق و افغانس ــتان ،آنه ــا را ب ــرای تهی ــه نی ــاز خ ــود ب ــه
س ــمت کش ــورهای ترکمنس ــتان و عربس ــتان حرک ــت
کردن ــد و ای ــن ام ــر در آین ــده باع ــث از دس ــت رفت ــن
بازاره ــای م ــا خواه ــد ش ــد.
عض ــو هی ــات مدی ــره س ــندیکا ب ــا تاکی ــد ب ــر ض ــرورت
اصـــاح الگـــوی مصـــرف در کشـــور اظهـــار کـــرد:
م ــردم ب ــه اس ــراف و ه ــدر دادن مناب ــع ان ــرژی ع ــادت
کردهان ــد و ت ــا قیمته ــا واقع ــی نش ــود ،روش مص ــرف
اص ــاح نخواه ــد ش ــد ک ــه کمیس ــیون ان ــرژی بای ــد در
واقع ــی ک ــردن قیمته ــا را نی ــز پیگی ــری کن ــد.
در ادامـــه جســـله دکتـــر امیـــری خامکانـــی ،نایـــب
رئیـــس کمیســـیون انـــرژی مجلـــس بـــا اشـــاره بـــه
ض ــرورت ایج ــاد ارتب ــاط تنگاتن ــگ ای ــن کمیس ــیون
و س ــندیکا اظه ــار ک ــرد :ای ــن ارتب ــاط در س ــالهای
گذشـــته وجـــود داشـــته و بایـــد حفـــظ شـــود .بنـــده
ش ــخصا در کمیس ــیون مس ــائل بخ ــش خصوص ــی را
پیگی ــری میکن ــم و ت ــاش داری ــم حلق ــه وص ــل بی ــن
بخ ــش دولت ــی و خصوص ــی همیش ــه حف ــظ ش ــود.
وی بــا اشــاره بــه نــگاه دولــت و مجلــس بــه صنعــت
ب ــرق گف ــت :متاس ــفانه ن ــگاه ب ــه ای ــن صنع ــت ن ــگاه
بنگاه ــی نیس ــت و رویک ــرد غال ــب ،صنع ــت ب ــرق را
موسس ــه خیری ــه م ــی دان ــد .ب ــا همی ــن دی ــدگاه تص ــور

میکنن ــد ک ــه ب ــرق همیش ــه و ب ــدون هی ــچ مش ــکلی
در ح ــال تولی ــد اس ــت و هم ــواره جری ــان ع ــادی خ ــود
را ط ــی م ــی کن ــد.
امی ــری خامکان ــی اف ــزود :بن ــده ب ــا مش ــکالت ای ــن
صنعـــت آشـــنایی کامـــل دارم و بـــرای حـــل آنهـــا
پیگی ــر خواه ــم ب ــود .ل ــذا تقاض ــای م ــن ای ــن اس ــت
کـــه درخواســـتهای ســـندیکا دربـــاره موضوعاتـــی
نظیـــر قراردادهـــا و اوراق قرضـــه را کـــه در شـــرایط
کنونــی مشــکل آفریــن شــده اســت ،بــه طــور مکتــوب
تهیــه کــرده تــا از طریــق کمیســیون در اختیــار رییــس
مجل ــس ق ــرار ده ــم .از ای ــن طری ــق ای ــن مس ــائل در
ش ــورای هماهنگ ــی س ــران ق ــوا مط ــرح خواه ــد ش ــد.
نای ــب ریی ــس کمیس ــیون ان ــرژی مجل ــس ادام ــه داد:
صنع ــت ب ــرق صنعت ــی زیرس ــاختی اس ــت ک ــه بای ــد
ب ــه آن توج ــه وی ــژهای داش ــته باش ــیم .اهمی ــت ای ــن
صنع ــت ب ــا رخ دادن خاموش ـیهای اخی ــر ت ــا ان ــدازه
ای نمایــان و مشــخص شــد کــه ایــن صنعــت دچــار
مش ــکل اس ــت ،اگ ــر ب ــرق نباش ــد آب ه ــم نیس ــت و
س ــایر صنای ــع نی ــز دچ ــار مش ــکل خواه ــد ش ــد.
در پایــان جلســه مقــرر شــد ســندیکا پیشــنهادها و راه
حلهــای مشــخص خــود را در خصــوص معضــات
ق ــراردادی تهی ــه و تنظی ــم کن ــد ت ــا ای ــن پیش ــنهادها
پـــس از نهایـــی شـــدن در جلســـات کمیســـیون در
نشس ــت س ــران س ــه ق ــوه مط ــرح ش ــود.
همچنیــن مقــرر شــد در ارتبــاط بــا موضوعاتــی کــه بــه
مجل ــس ارس ــال ش ــده و تاکن ــون ب ــرای آنه ــا اقدام ــی
صـــورت نگرفتـــه ایـــن مـــوارد بـــه کمیســـیون انـــرژی
منعک ــس ش ــود ت ــا پ ــس از بررس ــی کمیس ــیون ای ــن
مــوارد بــا ریاســت مجلــس مــورد طــرح و پیگیــری قــرار
گی ــرد.
ب ــا موافق ــت اعض ــای جلس ــه بن ــا ش ــد ش ــرایط ف ــورس
مـــاژور بـــا هـــدف خاتمـــه قراردادهـــا طـــی مکاتبـــه
بـــا کمیســـیون انـــرژی مـــورد پیگیـــری قـــرار گیـــرد و
همچنیـــن موضـــوع اختیـــار وزیـــر در خصـــوص
خاتم ــه پیمانه ــا ط ــی نام ـهای ب ــه کمیس ــیون ان ــرژی
منعک ــس و از ط ــرف کمیس ــیون م ــورد پیگی ــری ق ــرار
گی ــرد.
اعض ــا تصمی ــم گرفتن ــد ب ــا توج ــه ب ــه خاموشــیهای
اخیـــر ،مخاطـــره آســـیب بـــه صنعـــت بـــرق بـــرای
کمیســـیون انـــرژی تشـــریح و پیشـــنهادهایی بـــرای
بـــرون رفـــت از ایـــن بحـــران تنظیـــم شـــود و جهـــت
بررس ــی موض ــوع ب ــه کمیس ــیوی ان ــرژی ارس ــال ش ــود.

کارگروه مشترک وزارت نیرو و سندیکا
در جلس ــه کارگ ــروه مش ــترک وزارت نی ــرو و س ــندیکا
م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت؛

تاثیر تحریم بر صنعت برق و میزان ارز
مورد نیاز فعالین صنعتی

س ــومین نشس ــت مش ــترک کارگ ــروه مش ــترک وزارت
نیـــرو و ســـندیکا بـــرای حـــل معضـــل و مشـــکالت

قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق 7 ،م ــرداد س ــال ج ــاری
در دفت ــر راهب ــردی و نظ ــارت ب ــر انتق ــال و توز ی ــع ب ــرق
برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت ب ــا توج ــه ب ــه تعیی ــن زم ــان
 3ماهـــه تنفـــس از ســـوی مدیرعامـــل توانیـــر بـــرای
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق ،راهکارهـــای موجـــود
ب ــرای ب ــرون رف ــت از ای ــن چال ــش م ــورد بررس ــی ق ــرار
گرفـــت.
بــا تصمیــم اعضــای حاضــر مقــرر شــد دســتورالعمل
«جب ــران آث ــار تغیی ــر قیم ــت ارز در پیمانه ــای فاق ــد
تعدیـــل» ارائـــه شـــده بـــرای شـــرکتهای توزیـــع،
بررس ــی و اصالح ــات و پیش ــنهادات ب ــرای اج ــرای
هرچـــه بهتـــر در پروژههـــای انتقـــال بـــه کارگـــروه
منعک ــس ش ــود .همچنی ــن مص ــوب ش ــد ای ــن ام ــر
دربـــاره قراردادهـــای مربـــوط بـــه شـــرکتهای بـــرق
منطقـ ـهای ه ــم م ــورد بررس ــی ق ــرار گی ــرد.
در ادامـــه جلســـه راهکارهـــای جبرانـــی بـــرای
قرارداده ــای انتق ــال ب ــر اس ــاس فعالیته ــای انج ــام
شــده در کارگــروه بررســی و مقــرر شــد تعییــن ضوابــط
ق ــراردادی در جلس ــه آت ــی م ــورد بررس ــی ق ــرار گی ــرد.
بـــا موافقـــت اعضـــا مصـــوب شـــد از طریـــق ابـــاغ
مجمــع دســتگاه اجرایــی بــه مدیرعامــل ،کارگــروه 3
نفــرهای بــرای حــل معضــل قــراردادی تشــکیل شــود.
همچنی ــن مت ــن الحاق ــی ق ــرارداد ب ــرای انتق ــال ح ــل
اختــاف (یــا بررســی ادعاهــا) بــرای قــرارداد بــا منابــع
داخلـــی و عمرانـــی در جلســـه قرائـــت و مقـــرر شـــد
مدیــرکل دفتــر راهبــردی و نظــارت بــر انتقــال و توزیــع
بـــرق جهـــت ابـــاغ آن بـــه دســـتگاههای اجرایـــی
اق ــدام کن ــد.
همچنی ــن مق ــرر ش ــد ب ــا ه ــدف ایج ــاد راه ارتباط ــی
قویتــر بــا ســازمان برنامــه و شــورای عالــی فنــی بــرای
حفــظ صنعــت زیرســاختی بــرق ،ســه نامــه از طــرف
وزی ــر نی ــرو ی ــا مع ــاون وزی ــر ب ــا مضامی ــن درخواس ــت
مجـــوز خاتمـــه ،درخواســـت مجـــوز مجـــاز شـــدن
تاخیـــرات قـــراردادی ،درخواســـت تجدیـــد نـــرخ
پیمانهـــا ارســـال شـــود.
در ادامــه جلســه موضــوع تمدیــد و اصــاح بخشــنامه
ارزی بررس ــی و مق ــرر ش ــد ط ــی مکاتب ــه مع ــاون وزی ــر
نی ــرو ب ــا دکت ــر ع ــدل ای ــن موض ــوع م ــورد درخواس ــت
ق ــرار گی ــرد .همچنی ــن بن ــا ش ــد جلسـ ـهای مش ــترک
وزارت نی ــرو  -بخ ــش خصوص ــی و س ــازمان برنام ــه
جه ــت تبیی ــن موضوع ــات ق ــراردادی برگ ــزار ش ــود.
نماینـــدگان ســـندیکا در ایـــن نشســـت بـــرای ارائـــه
گ ــزارش تاثی ــر تحری ــم ب ــر صنع ــت ب ــرق و می ــزان ارز
م ــورد نی ــاز اع ــام آمادگ ــی کردن ــد و مق ــرر ش ــد در ب ــاره
چالشهـــای ارزی اقدامـــات مشـــترک ســـندیکا و
دفت ــر راهب ــردی و نظ ــارت ب ــر انتق ــال و توزی ــع ب ــرق از
س ــوی س ــندیکا پیگی ــری ش ــود.
در ادامـــه جلســـه نامـــه مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر
ب ــه مدی ــرکل دفت ــر راهب ــردی و نظ ــارت ب ــر انتق ــال و
توزی ــع ب ــرق ارائ ــه و درخواس ــت ش ــد در ای ــن زمین ــه
ش ــفاف س ــازی ص ــورت گرفت ــه و اصالح ــات م ــورد
درخواســـت ســـندیکا ارســـال شـــود .همچنیـــن
مبحـــث نامـــه اســـناد خزانـــه توانیـــر مربـــوط بـــه آذر
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اخبار
کارگروه ها

 ۱۳۹۵بـــا مدیـــر کل دفتـــر راهبـــردی و نظـــارت بـــر
انتق ــال و توزی ــع ب ــرق مط ــرح و ع ــدم اج ــرای آن ب ــرای
قراردادهـــای ز یـــر  ۵میلیـــارد درخواســـت شـــد.
در پایـــان مقـــرر شـــد در جلســـه آتـــی لیســـت تمـــام
پروژههـــای جـــاری کـــه دچـــار معضـــل ارز و فلـــز
ش ــدهاند ،از ط ــرف س ــندیکا و انجم ــن ب ــرق (کان ــون
سراســـری پیمانـــکاران عمرانـــی) ارائـــه شـــود.

در نشس ــت مش ــترک کارگ ــروه مش ــترک وزارت نی ــرو و
س ــندیکا ص ــورت گرف ــت؛

بررسی و تالش برای خاتمه قراردادها
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چهارمیــن نشســت مشــترک کارگــروه مشــترک وزارت
نیـــرو و ســـندیکا بـــرای حـــل معضـــل و مشـــکالت
قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق 14 ،م ــرداد س ــال ج ــاری
در دفت ــر راهب ــردی و نظ ــارت ب ــر انتق ــال و توز ی ــع ب ــرق
برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت دس ــتور العم ــل جب ــران آث ــار
تغییـــر قیمـــت ارز در پیمانهـــای فاقـــد تعدیـــل،
بررســی و پیشــنهادات ســندیکا از طریــق نماینــدگان
حاضــر در جلســه و همچنیــن نســخه مکتــوب آمــاده
شــده توســط کمیتــه حقوقــی و قراردادهــای ســندیکا
ارائ ــه و م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت.
بررســـی گـــروه بندیهـــای کاالیـــی وزارت صمـــت،
دســـتورالعملهای بانـــک مرکـــزی ،محدودیتهـــا
ص محاس ــبه ارز مرج ــع از
و مش ــخص نب ــودن ش ــاخ 
دیگ ــر محوره ــای جلس ــه ب ــود .همچنی ــن گزارش ــی از
بررســیهای ص ــورت گرفت ــه توس ــط کارگ ــروه بررس ــی
دعــاوی و تعییــن ضوابــط قــراردادی شــرکت توانیــر در
جلس ــه مط ــرح و در نهای ــت مق ــرر ش ــد ش ــابلون ارزی
بـــه منظـــور استانداردســـازی محاســـبه  Kاز طـــرف
س ــندیکا ب ــه کارگ ــروه مش ــترک ارائ ــه ش ــود.
در ادام ــه جلس ــه ش ــرایط اقتص ــادی حاک ــم ب ــر کش ــور
و عـــدم تکافـــوی فرمـــول تعدیـــل بـــا شـــاخصهای
بـــورس و ارز مرجـــع بانـــک مرکـــزی بررســـی و مـــورد
تاکیــد قــرار گرفــت .همچنیــن اعضــا بــر لــزوم ایجــاد
وح ــدت روی ــه بی ــن ش ــرکتهای ب ــرق منطق ــه ای و
ش ــرکت ه ــای توزی ــع تاکی ــد کردن ــد.
مطاب ــق گ ــزارش نماین ــده وزارت نی ــرو ،ط ــی روزه ــای
آتـــی نامـــه ای از طـــرف توانیـــر بـــه دســـتگاه هـــای
اجرایـــی مبنـــی بـــر فراهـــم شـــدن امـــکان خاتمـــه
پیمـــان هـــا بـــا منشـــا بودجـــه جـــاری شـــرکتهای
(غیرعمرانـــی) ابـــاغ خواهـــد شـــد لـــذا مقـــرر شـــد
پی ــش نوی ــس مکاتب ــات تنظی ــم ش ــده ،م ــورد بررس ــی
و پیگیــری قــراذ گرفتــه و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن
اجرایـــی شـــوند.
درخص ــوص پیم ــان ه ــا ب ــا منش ــاء بودج ــه عمران ــی
بنـــا بـــر گزارشهـــای واصلـــه از ســـازمان برنامـــه و
بودج ــه ،مق ــرر ش ــد ب ــرای پیم ــان ه ــا ب ــا پیش ــرفت
حداکثـــر  50درصـــد ،مجـــوز خاتمـــه گرفتـــه شـــود و
بــرای قراردادهــای بــا پیشــرفت بیــن  ۵۰تــا  ۸۰درصــد
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و همچنیـــن قراردادهـــای بـــا پیشـــرفت بیـــش از ۸۰
درص ــد بررسـ ـیهای الزم انج ــام و راه ح ــل جب ــران و
ادام ــه ق ــرارداد مش ــخص ش ــود .مق ــرر ش ــد ب ــه دلی ــل
محدودیتهـــای موجـــود در تعدیـــل قراردادهـــای
مربـــوط بـــه دســـتگاههای دولتـــی بـــر لـــزوم ایجـــاد
ش ــرایط خاتم ــه پیم ــان ه ــا تاکی ــد ش ــود.
بـــه منظـــور کمـــک بـــه بنیـــه مالـــی پیمانـــکاران و
ســـازندگان ،عـــدم کســـر مبلـــغ پیـــش پرداخـــت از
صــورت وضعیتهــای میانــی توســط کارفرمــا مطــرح
شــود و بــر لــزوم اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت هــای
ق ــراردادی و اختی ــارات کارفرم ــا تاکی ــد ش ــود.
بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد پیـــش نویـــس اولیـــه
کارگـــروه بررســـی ضوابـــط و دعـــاوی قـــراردادی در
اوایــن فرصــت بــه دفتــر راهبــردی و نظــارت بــر انتقــال
و توز ی ــع ب ــرق وزارت نی ــرو ارس ــال ش ــود .همچنی ــن
بنـــا شـــد جلســـه ای مشـــترک بیـــن نماینـــدگان
س ــندیکا و نماین ــدگان ش ــرکت توانی ــر ب ــرای نهای ــی
شـــدن دســـتورالعمل برگـــزار شـــود تـــا بـــا تهیـــه
دس ــتورالعملهای جبران ــی ام ــکان ادام ــه درص ــدی
از قراردادهـــا فراهـــم شـــود.
نماینــدگان ســندیکا تاکیــد کردنــد کــه بــا کاهــش بــار
ارزی قرارداده ــا ب ــه اس ــتناد قان ــون حداکث ــر اس ــتفاده
و تغییــر برندهــای قــراردادی امــکان انجــام قراردادهــا
ب ــا زی ــان کمت ــر فراه ــم میش ــود ل ــذا ب ــا توج ــه ب ــه وق ــوع
تغییــرات شــدید شــاخص هــای اقتصــادی در ســال
( ۹۷ش ــروع تغیی ــرات از اواس ــط س ــال  ۱۳۹۵ب ــوده)
ا گ ــر ام ــکان تغیی ــر برن ــد و کاه ــش ب ــار ارزی قرارداده ــا
از ســـوی کارفرمـــای دولتـــی بـــه هـــر علتـــی میســـر
نیس ــت ،قرارداده ــا اولوی ــت بن ــدی ش ــده و ب ــه غی ــر از
قرارداده ــای اولویــتدار الباق ــی خاتم ــه یابن ــد.
پیـــرو پیگیـــری وزارت نیـــرو و بخـــش خصوصـــی
ب ــرای اخ ــذ مجوزه ــای م ــورد نی ــاز از س ــازمان برنام ــه
در مهل ــت س ــه ماه ــه تاکی ــد و مق ــرر ش ــد در ص ــورت
ع ــدم تحق ــق اه ــداف تعیی ــن ش ــده در ای ــن س ــه م ــاه
و بازگشــت شــرایط ثبــات بــه اقتصــاد کشــور ،تمدیــد
دوران تنفـــس بـــرای یـــک دوره ســـه ماهـــه دیگـــر در
دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد.
در ادامـــه جلســـه نامـــه توانیـــر در خصـــوص اســـناد
خزان ــه بررس ــی ش ــد ام ــا بدلی ــل ع ــدم وج ــود تصری ــح
در قان ــون ب ــه ع ــدد  ۵۰درص ــد ،نماین ــدگان س ــندیکا
درخواس ــت تغیی ــر و تعدی ــل ای ــن بخش ــنامه بوی ــژه
ب ــرای قرارداده ــای زی ــر  ۵میلی ــارد توم ــان مرب ــوط ب ــه
شـــرکتهای کوچـــک و متوســـط را مطـــرح کردنـــد
کـــه مقـــرر شـــد کـــه از طـــرف ســـندیکا فرمولـــی بـــر
مبن ــای معام ــات کوچ ــک ،متوس ــط و ب ــزرگ تهی ــه و
براســاس آن بــرای اصــاح بخشــنامه مذکــور از طــرف
وزارت نی ــرو ص ــورت پذی ــرد.
در پایـــان جلســـه بحـــث عـــدم همـــکاری برخـــی
از کارفرمای ــان ب ــا ابالغی ــه توانی ــر مبن ــی ب ــر تنف ــس 3
ماه ــه قرارداده ــا بررس ــی و بن ــا ش ــد ط ــی ی ــک جلس ــه
ای عمومـــی همـــکاری متناســـب بـــا شـــرایط بـــرای
دســـتگاههای اجرایـــی وزارت نیـــرو تبییـــن شـــود.

در نامهای خطاب به حائری مطرح شد؛

درخواست کارگروه مشترک سندیکا
و برق منطقهای خراسان برای معرفی
نماینده توانیر
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران و ب ــرق منطقـ ـهای
خراســـان در نامـــهای مشـــترک از مهنـــدس حائـــری
درخواســت کردنــد نماینــدهای از توانیــر بــرای کارگــروه
مش ــترک بی ــن ای ــن دو ارگان معرف ــی کن ــد.
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ب ــه عن ــوان نه ــاد صنف ــی
ذیـــل اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع معـــادن ایـــران و
نماین ــده پانص ــد ش ــرکت معتب ــر س ــازنده ،پیمان ــکار
و مهندس ــی مش ــاور و بازرگان ــی صنع ــت ب ــرق کش ــور
و ش ــرکت ب ــرق منطقــهای خراس ــان ب ــه عن ــوان یک ــی
از شـــرکتهای معیـــن زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو،
از اواخـــر ســـال گذشـــته کارگـــروه مشـــترکی را بـــا
ه ــدف بررس ــی و ح ــل و فص ــل موان ــع و مش ــکالت
ســـازندگان ،پیمانـــکاران ،مشـــاوران و کارفرمایـــان
ایج ــاد ک ــرده ان ــد و همفک ــری ،هم ــکاری و تعام ــل
دوســـویه در جهـــت بهبـــود فضـــای کســـب و کار
صنعـــت بـــرق را در دســـتور کار خـــود دارنـــد.
بررســـی مقـــررات و رویههـــای ناظـــر بـــر قراردادهـــا،
رســـیدگی بـــه موضوعاتـــی چـــون تعدیـــل،
مباحـــث بیمـــه و مالیاتـــی و همچنیـــن اســـتفاده از
ظرفیتهـــای قوانیـــن موجـــود و اســـناد باالدســـتی
کشــور در راســتای کمــک بــه اقتصــاد و کســب و کار
صنع ــت ب ــرق در دس ــتور کارکارگ ــروه فوقالذک ــر ق ــرار
دارد و طرفی ــن امی ــد دارن ــد ب ــا برگ ــزاری مس ــتمر و موث ــر
جلســـات و مشـــارکت مدیـــران و دســـتاندرکاران
مرتبـــط ،راهکارهـــای اجرایـــی در راســـتای بهبـــود
وضـــع موجـــود صنعـــت بـــرق شناســـایی و بـــهکار
گرفت ــه ش ــود.
در نامـــهای کـــه بـــه امضـــای علـــی بخشـــی رئیـــس
هی ــات مدی ــره س ــندیکا و محمدحس ــن متولــیزاده
مدیرعامـــل بـــرق منطقـــهای خراســـان رســـیده از
مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور ب ــرق و ان ــرژی درخواس ــت
شـــده اســـت در صـــورت موافقـــت بـــا موضـــوع،
نماینـــده ای از شـــرکت توانیـــر جهـــت افزایـــش
اثربخش ــی و تقوی ــت ای ــن هم ــکاری و تعام ــل مابی ــن
دول ــت و بخ ــش خصوص ــی در راس ــتای ش ــکوفایی
مج ــدد صنع ــت ب ــرق کش ــور در کارگ ــروه فوقالذک ــر
مشـــارکت کنـــد.
طبق مصوبه کارگروه مشترک سندیکا و وزارت نیرو؛

سندیکا دریافت مجوز خاتمه قراردادها
و اصالح تمدید بخشنامه ارز را پیگیری
میکند
جلســـه مشـــترک ســـندیکا و وزارت نیـــرو چنـــدی
پی ــش ب ــه منظ ــور بررس ــی مش ــکالت صنع ــت ب ــرق

برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ضمـــن بررســـی میـــزان ارزبـــری
قراردادهـــا و اشـــاره بـــه افزایـــش  2.5برابـــری قیمـــت
محص ــوالت صنع ــت ب ــرق ،تاکی ــد ش ــد ک ــه تنه ــا
راه جب ــران نوس ــانات قیمته ــا ،تعدی ــل ی ــا خاتم ــه
قراردادهاســـت.
در ادامـــه جلســـه بـــا اشـــاره بـــه گفتههـــای کارگـــروه
تامی ــن مناب ــع مبن ــی ب ــر اینک ــه ام ــکان تامی ــن مناب ــع
وجــود نــدارد و بــا ایــن شــرایط ظرفیــت پیمانــکاران و
تولیدکننــدگان بــه یــک ســوم کاهــش خواهــد یافــت،
مق ــرر ش ــد ب ــا توج ــه ب ــه ظرفیته ــای موج ــود از ادام ــه
ای ــن رون ــد جلوگی ــری ش ــود.
ب ــا موافق ــت اعض ــا مق ــرر ش ــد اب ــاغ الحاقی ــه کمیت ــه
 3نفـــره حـــل اختـــاف بـــه شـــرکتهای توزیـــع و
بـــرق منطقـــهای از طـــرف توانیـــر در اولیـــن فرصـــت
بررس ــی و اق ــدام ش ــود .ارائ ــه دس ــتورالعمل جبران ــی
ب ــرای قرارداده ــا از ط ــرف کارگ ــروه بررس ــی دع ــاوی و
تعیی ــن ضواب ــط ق ــراردادی توانی ــر از دیگ ــر محوره ــای
ایــن جلســه بــود کــه مقــرر شــد دســتورالعمل تعدیــل
نــرخ ارز کــه از طــرف کمیتــه عالــی توزیــع توانیــر تهیــه
شــده ،توســط ســندیکای صنعــت بــرق مــورد بررســی
نهای ــی ق ــرار گی ــرد.
همچنیــن مقــرر شــد شــرکت توانیــر بــا ارســال نامـهای
بـــه شـــرکتهای توزیـــع و بـــرق منطقـــهای ،لیســـت
قراردادهـــای متاثـــر از نـــرخ ارز را (قراردادهایـــی کـــه
مناقصـــه آنهـــا قبـــل از  21فروردیـــن  1397برگـــزار
شــده) بــه منظــور بــرآورد قیمــت قراردادهــای متوقــف
و می ــزان مبل ــغ جبران ــی م ــورد نی ــاز ب ــرای قرارداده ــای
دارای اولوی ــت ،اس ــتعالم کن ــد.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ســـازمان بازرســـی و دیـــوان
محاســـبات اعـــام کردهانـــد در خصـــوص حـــل
مشـــکالت قـــراردادی هرگونـــه همـــکاری الزم را
انجـــام خواهنـــد داد ،مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع از
ط ــرف س ــندیکا پیگی ــری ش ــود .بن ــا ش ــد بخش ــنامه
ســازمان مدیریــت بــرای قراردادهــای عمرانــی مــا ک
قــرار گرفتــه و بــر اســاس آن بــرای قراردادهــا بــا بودجــه
ج ــاری نی ــز اق ــدام ش ــود.
ب ــا تصمی ــم اعض ــای کارگ ــروه ،مص ــوب ش ــد در ب ــاره
قراردادهـــای فاقـــد تعدیـــل ،مشـــابه دســـتورالعمل
س ــازمان برنام ــه دس ــتورالعملی از س ــوی توانی ــر ب ــرای
شـــرکتهای تابعـــه ارســـال شـــود .همچنیـــن مقـــرر
شـــد ســـندیکا و کانـــون پیمانـــکاری ،مکاتبـــات
انجـــام شـــده بـــا معـــاون فنـــی امـــور زیربنایـــی و
تولیـــدی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور دربـــاره
دریاف ــت مج ــوز خاتم ــه قرارداده ــا و اص ــاح تمدی ــد
بخشـــنامه ارز را پیگیـــری کننـــد.
در ادامـــه جلســـه مقـــرر شـــد ســـندیکا پیشنویـــس
نامـــهای از ســـوی معـــاون وزیـــر نیـــرو خطـــاب بـــه
مع ــاون وزی ــر صم ــت در خص ــوص حض ــور نماین ــده
بـــرق در کارگـــروه تخصصـــی بـــرق را تهیـــه و و ارائـــه
کن ــد.
همچنیــن مقــرر شــد الحاقیــه قــراردادی بــه قراردادهــا
ابـــاغ شـــود و پیگیریهـــای الزم توســـط ســـندیکا

صــورت پذیــرد .در پایــان بنــا شــد نام ـهای از شــرکت
توانی ــر ب ــه ش ــرکتهای توزی ــع ب ــرق ارس ــال و م ــا ک
کارکرده ــای  96/1/1ق ــرار گی ــرد.

اخبار
شرکتهای عضو
بـــا حضـــور ســـفیر افغانســـتان در شـــرکت صانیـــر
صـــورت گرفـــت؛

بررسی فرصتهای توسعه همکاری و
بازاریابی صانیر در افغانستان

دکت ــر نصی ــر احم ــد ن ــور ،س ــفیر کبی ــر و نماین ــده ف ــوق
الع ــاده جمه ــوری اس ــامی افغانس ــتان در ته ــران ،ب ــا
حض ــور در ش ــرکت صانی ــر ،ب ــا مهن ــدس صالح ــی،
مدی ــر عام ــل و مهن ــدس پی ــام باق ــری ،عض ــو هی ــات
مدیــره و همچنیــن معاونــان ایــن شــرکت دیــدار و بــه
تب ــادل نظ ــر پرداختن ــد.
در ای ــن نشس ــت ک ــه ب ــه منظ ــور تش ــریک مس ــاعی
جهـــت فعالیـــت گســـتردهتر شـــرکتهای فعـــال
ایرانـــی در بخـــش خدمـــات فنـــی و مهندســـی در
کشـــور افغانســـتان و بررســـی راهکارهـــای مناســـب
برگ ــزار ش ــد ،بع ــد از معرف ــی صانی ــر ،س ــوابق پروژ هه ــا
و توانمندیهـــای ایـــن شـــرکت ،تاریخچـــه اجـــرا
و آخریـــن وضعیـــت پـــروژه خـــط  110kVو پســـت
 20kV/110قلعــه نــو در افغانســتان کــه بخــش عمــده

آن توســط صانیــر بــه اتمــام رســیده اســت ،ارائــه شــد.
در ادامـــه جلســـه ،برنامـــه بازاریابـــی صانیـــر در
افغانســـتان و فرصتهـــای توســـعه همـــکاری
فیمابیـــن ارائـــه شـــد .همچنیـــن ظرفیـــت توســـعه
تبـــادل انـــرژی الکتریکـــی بیـــن دو کشـــور و مســـاله
مرکزیـــت ایـــران در تبـــادل انـــرژی بـــا کشـــورهای
منطقـــه تشـــریح شـــد .همچنیـــن اعضـــای جلســـه
بـــه مشـــکالت دریافـــت ویـــزای کثیـــر الـــورود بـــرای
مدیـــران و کارشناســـان پروژههـــا اشـــاره کردنـــد.
ســـفیر افغانســـتان ضمـــن تشـــکر از اجـــرای موفـــق
پــروژه توســط صانیــر و ابــراز عالقــه بــه ادامــه همــکاری
شـــرکتهای ایرانـــی در پروژههـــای افغانســـتان ،در
خصـــوص ســـرمایه گـــذاری مشـــترک شـــرکتهای
ایران ــی و افغان ــی جه ــت اح ــداث واحده ــای تولی ــد
ملزومــات برقــی در آن کشــور ابــراز امیــدواری کردنــد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت پ ــروژه خ ــط و پس ــت قلع ــه ن ــو ک ــه
ش ــبکه ب ــرق افغانس ــتان را ب ــه ترکمنس ــتان متص ــل
میکن ــد ،چه ــارم م ــرداد س ــال ج ــاری توس ــط آق ــای
محمـــد اشـــرف غنـــی ،رئیـــس جمهـــور افغانســـتان
افتت ــاح ش ــد.

اخبار
شرکت های
عضو

رونمایی از محصوالت شرکت قشم
ولتاژ در نمایشگاه بین المللی نوآوری و
فناوری اینوتکس 2018
هفتمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی نــوآوری و فنــاوری
اینوتکـــس  2018بـــه عنـــوان بزرگتریـــن نمایشـــگاه
تخصصـــی در حـــوزه تکنولـــوژی و نـــوآوری در
تاری ــخ  14ال ــی  16تیرم ــاه در مح ــل نمایش ــگاههای
تخصــص شــهرداری تهــران (بوســتان گفتگــو) برگــزار
ش ــد.
پ ــارک فن ــاوری پردی ــس ب ــا حمای ــت معاون ــت علم ــی
و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری کشـــور بـــه عنـــوان
متولــی ایــن رویــداد بیــن المللــی امســال میزبــان 150
اس ــتارت آپ 16 ،ش ــتاب دهن ــده 11 ،س ــرمایه گ ــذار
خطرپذیــر و بیــش از  100شــرکت دانــش بنیــان در ایــن
نمایش ــگاه ب ــود.
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اخبار
شرکت های
عضو

شــرکت مهندســی بــرق و الکترونیــک قشــم ولتــاژ نیــز
ب ــه عن ــوان ی ــک ش ــرکت دان ــش بنی ــان و High Tech
بـــرای پنجمیـــن ســـال متوالـــی در ایـــن نمایشـــگاه
حض ــور پی ــدا ک ــرد و همانن ــد ه ــر س ــال محص ــوالت
پیش ــرفته و مبتن ــی ب ــر فن ــاوری خ ــود را ب ــه نمای ــش
گذاش ــت.
محصـــوالت جدیـــد شـــرکت مهندســـی بـــرق و
الکترونیـــک قشـــم ولتـــاژ توســـط دکتـــر ســـلطانی
ریاســـت صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی رونمایـــی
و ب ــرای اولی ــن ب ــار در س ــطح مل ــی ارائ ــه ش ــد .ای ــن
محصـــوالت عبارتنـــد از:
• انـــواع رباتهـــای صنعتـــی بـــا اســـتفاده از فنـــاوری
اینترنـــت اشـــیاء ()IoT
• سیس ــتم ه ــای رباتی ــک هوش ــمند خودکارس ــازی
( )FMSبـــا اســـتفاده از فنـــاوری اینترنـــت اشـــیاء
()IoT
• مجموعه آموزشی و آزمایشگاهی ()IoT
شـــایان ذکـــر اســـت موضـــوع اصلـــی نمایشـــگاه
اینوتک ــس س ــال ج ــاری« ،ش ــهر هوش ــمند» ب ــود .ای ــن
نمایشــگاه بــا توجــه بــه بحــث اینترنــت اشــیاء(،)IoT
مدیریــت هوشــمند انــرژی ،حمــل و نقــل هوشــمند،
زیرس ــاخت ه ــای هوش ــمند ،بهداش ــت و س ــامت
هوش ــمند و البت ــه محی ــط و مح ــل زندگ ــی هوش ــمند
طراح ــی ش ــده ب ــود.

نخستین مقره سیلیکونی  ۷۵۰کیلو ولت
برق کشور در شیراز تولید شد
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نخس ــتین مق ــره س ــیلیکونی  ۷۵۰کیل ــو ول ــت ب ــرق
بـــرای نخســـتین بـــار در کشـــور بـــه همـــت شـــرکت
دانــش بنیــان ســامانههای نویــن افــرا در شــیراز تولیــد
ش ــد.
مدیرعام ــل ش ــرکت دان ــش بنی ــان نوی ــن اف ــرا گف ــت:
ای ــن مق ــره ب ــرای خط ــوط فش ــار ق ــوی کارب ــرد دارن ــد،
در ای ــن ش ــرکت دان ــش بنی ــان مقرهه ــا ب ــا س ــیلیکون
س ــاخته ش ــده اس ــت.
فیـــروز ثانـــی افـــزود :مقرههـــا عایقهـــای الکتریکـــی
انـــد کـــه باعـــث میشـــوند بـــرق بـــدون عبـــور از
پایههـــای فلـــزی از خطـــوط انتقـــال عبـــور کننـــد.
مقرههــای تولیــد شــده خــواص عایقــی بهتــری دارنــد
و عم ــر آنه ــا  ۵براب ــر مقرهه ــای شیش ــه و س ــرامیکی
اس ــت.
مدیرعامــل ایــن شــرکت دانــش بنیــان تصریــح کــرد:
 ۱۲ن ــوع از م ــوادی ک ــه در تولی ــد مقرهه ــا کارب ــرد دارد
در کارخان ــه م ــا تولی ــد میش ــود و ای ــن مقرهه ــا پی ــش
از ورود بــه بــازار ۳۲ ،نــوع آزمــون الکتریکــی شــیمیایی
و مکانیک ــی را پش ــت س ــر میگذارن ــد.
وی اف ــزود :س ــاالنه  ۶۰۰ه ــزار مق ــره در ای ــن کارخان ــه
تولی ــد و روان ــه بازاره ــای داخل ــی و  ۱۲کش ــور اروپای ــی
و آســـیایی میشـــود.
فیـــروز ثانـــی گفـــت :مـــا توانســـته ایـــم بـــا دو ســـوم
قیم ــت نمون ــه خارج ــی عایقه ــای م ــورد نی ــاز ۳۴
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ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق و نیروگاهه ــای کش ــور را
تامی ــن کنی ــم.
مدیـــر عامـــل شـــرکت دانـــش بنیـــان ســـامانههای
نویـــن افـــرا گفـــت :ایـــن شـــرکت بزرگتریـــن تولیـــد
کننـــده مقـــره در خاورمیانـــه اســـت کـــه  ۵۲نـــوع از
ای ــن محص ــول را ب ــرای کاربرده ــای مختل ــف تولی ــد
میکنـــد .

فاز اول پست  400کیلوولت زکریای
مشهد وارد مدار شد
بـــا یـــک رکـــورد کـــم ســـابقه فـــاز اول پســـت 400
کیلوول ــت زکری ــای مش ــهد ب ــا پیمان ــکاری ش ــرکت
خدم ــات مهندس ــی آفرین ــه ط ــوس در م ــدت زم ــان
کوتـــاه برقـــدار و بـــه مرحلـــه بهـــره بـــرداری رســـید .
پس ــت  400کیوول ــت زکری ــای مش ــهد در زمین ــی ب ــه
مســـاحت حـــدود تقریبـــی  10هكتـــار بـــه عنـــوان
یک ــی از بزرگتری ــن ایس ــتگاههای ب ــرق  400کیوول ــت
جن ــوب ش ــهر مش ــهد و از پ ــروژه ه ــای مل ــی صنع ــت
ب ــرق کش ــور ب ــه منظ ــور افزای ــش قابلی ــت اطمین ــان،
پش ــتیبانی پس ــتهای فش ــارقوی منطق ــه و همچنی ــن
تامیـــن بـــرق مطمئـــن مشـــترکان و مجـــاوران در
مناطــق جنــوب و هســته مرکــزی شــهر مشــهد در فــاز
اول برق ــدار و بارگی ــری از تران ــس و خط ــوط خروج ــی
 132کیوول ــت آن ب ــه ص ــورت کام ــل آغ ــاز گردی ــد.
در همیــن راســتا جنــاب آقــای مهنــدس ســعادتمند
معـــاون طـــرح و توســـعه شـــرکت بـــرق منطقـــه ای
خراس ــان ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ای ــن پس ــت در ارتفاع ــات
ش ــهر مش ــهد اح ــداث گردی ــده  ،تصری ــح ک ــرد  :ای ــن
پســت بــرق در فــاز اول بــا ظرفیــت  200مــگاوات آمپــر
ولتـــاژ  400/132کیلوولـــت بـــه عنـــوان
در ســـطوح
ِ
یک ــی از بزرگتری ــن ایس ــتگاههای ب ــرق  400کیلوول ــت
منطق ــه ش ــمال ش ــرق کش ــور و از پ ــروژه ه ــای مل ــی و
پایــه ای صنعــت بــرق کشــور محســوب مــی شــود کــه
تــا کنــون معــادل  370میلیــارد ریــال از منابــع داخلــی
شــرکت بــرق منطقــه ای بــرای آن هزینــه شــده اســت.
مهنـــدس ســـعادتمند در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه
مشــکالتی کــه در تامیــن بــرق شــهر مشــهد و پربــاری

ایســتگاههای انتقــال وجــود داشــت افــزود :بــا بررســی
و مطالع ــات انج ــام ش ــده توس ــط دفت ــر برنام ــه ری ــزی
و بـــرآورد بـــار ،احـــداث ایســـتگاه مذکـــور بـــا در نظـــر
گرفت ــن موقعی ــت جغرافیای ــی پیش ــنهاد و ب ــه منظ ــور
ارتقـــاء و پایـــداری شـــبکه بـــرق ضـــرورت احـــداث
پس ــت زکری ــا در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.
معـــاون طـــرح و توســـعه شـــرکت بـــرق منطقـــه ای
خراس ــان تصر ی ــح ک ــرد :ای ــن ط ــرح ب ــا به ــره گی ــری از
حداکثــر تــوان داخلــی کشــور و تجهیــزات داخلــی در
ســال حمایــت از تولیــد ملــی بــه بهــره بــرداری نهائــی
خواه ــد رس ــید.
وی افـــزود ایـــن ایســـتگاه بـــا هـــدف تامیـــن انـــرژی
الکتریک ــی مش ــهد و کاه ــش ب ــار پس ــتهای انتق ــال
بـــرق شهرســـتان خراســـان بـــزرگ ،تغذیـــه پســـتهای
 132بـــه  20کیلوولـــت منطقـــه و افزایـــش قابلیـــت
اطمین ــان برقرس ــانی در شهرس ــتان مش ــهد و حوم ــه
احــداث و بــا هزینــه ای بالــغ بــر  500میلیــارد ریــال در
ط ــرح کام ــل به ــره ب ــرداری خواه ــد ش ــد.
ســـعادتمند بیـــان داشـــت  :ایســـتگاه 400/132
کیلوولــت زکریــا بــا اتصــال بــه شــبکه بــرق و خطــوط
مربـــوط پســـت هـــای  132کیلوولـــت کوهســـتان،
کوهســـنگی ،دانشـــجو و مالصـــدرا شـــهر مشـــهد را
تغذیـــه خواهـــد نمـــود.
س ــعادتمند اف ــزود :طراح ــی عملی ــات س ــاختمانی
و خر ی ــد تجهی ــزات ،نص ــب و راه ان ــدازی بص ــورت
کلیـــد در دســـت بـــا برگـــزاری مناقصـــه بـــا مشـــاوره
شـــرکت مشـــانیر بـــه شـــرکت خدمـــات مهندســـی
آفرین ــه ط ــوس واگ ــذار ش ــد.
در ادامــه مهنــدس معیــن تقــوی مدیــر عامــل شــرکت
خدم ــات مهندس ــی آفرین ــه ط ــوس پیمان ــکار ای ــن
طــرح افــزود :ایــن ایســتگاه در طــرح نهائــی شــامل دو
ترانس ــفورماتور  400/132کیوول ــت ب ــا ظرفی ــت نام ــی
 200مــگاوات آمپــر ،دو فیــدر خــط  400کیلوولــت ،دو
فی ــدر ورودی  132کیلوول ــت ،چه ــار فی ــدر خروج ــی
 132کیلوول ــت و ی ــک فی ــدر کوپل ــر  132کیلوول ــت
اس ــت ،ک ــه در ن ــوع خ ــود ب ــی نظی ــر اس ــت ،ش ــرکت
آفرین ــه ط ــوس تم ــام ت ــاش خ ــود را خواه ــد ک ــرد ت ــا
ای ــن ط ــرح مل ــی را زودت ــر از موع ــد مق ــرر جه ــت به ــره
ب ــرداری آم ــاده کن ــد.

پروژه برقرسانی به شهر قلعه نو
افغانستان با همت صانیر افتتاح شد
پـــروژه برقرســـانی بـــه شـــهر قلعـــه نـــو افغانســـتان
از کشـــور ترکمنســـتان کـــه یکـــی از پروژههـــای پـــر
اهمیـــت کشـــور افغانســـتان اســـت ،بـــه دســـت
اشـــرف غنـــی رئیـــس جمهـــور ایـــن کشـــور و وزرای
ان ــرژی افغانس ــتان و ترکمنس ــتان ،چهارده ــم م ــرداد
س ــال ج ــاری در بخشه ــای پس ــت و خ ــط انتق ــال
ب ــه ص ــورت کام ــل و در بی ــش از  90درص ــد از بخ ــش
شـــبکه توزیـــع بـــرق دار و افتتـــاح شـــد.
ایــن پــروژه بــه منظــور بــرق رســانی بــه والیــت شــمالی
افغانس ــتان(والیت بادغی ــس) از س ــوی وزارت آب و
انــرژی ایــن کشــور تعریــف شــد کــه فعالیتهــای آن
در س ــال  2012توس ــط ش ــرکت صانی ــر در س ــه بخ ــش
 52کیلومتـــر خـــط انتقـــال  110کیلـــو وات از نقطـــه
صف ــر م ــرزی ترکمنس ــتان ت ــا پس ــت قلع ــه ش ــهر ن ــو،
پس ــت  110/20کیل ــو ول ــت ش ــهر قلع ــه ن ــو و ش ــبکه
توزی ــع ب ــرق ش ــهر (ح ــدودا ب ــه ط ــول  85کیلومت ــر) ب ــه
ص ــورت  EPCآغ ــاز ش ــد.
تمام ــی تجهی ــزات ای ــن پ ــروژه در ه ــر س ــه بخ ــش ،از
ســازندگان ایرانــی تامیــن شــده و طراحــی و مهندســی
آن تمام ــا توس ــط ش ــرکتهای ایران ــی انج ــام ش ــده
اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر خ ــود نق ــش بس ــزایی در معرف ــی
تجهی ــزات و توانای ــی ش ــرکتهای داخل ــی داش ــته
و در راســـتای رســـالت شـــرکت صانیـــر در معرفـــی
تجهیـــزات و خدمـــات شـــرکتهای ایرانـــی در
پروژههـــای خـــارج از کشـــور اســـت.
ایـــن پـــروژه در طـــول حیـــات خـــود بـــا مشـــکالتی
خ ــارج از کنت ــرل مواج ــه ش ــده ک ــه تاثی ــر بس ــزایی در
افزایــش زمــان آن داشــته اســت .بــا ایــن حــال هــر بــار
ب ــا همفک ــری تمام ــی عوام ــل درگی ــر پ ــروژه و انج ــام
هزینههایـــی خـــارج از تعهـــدات قـــراردادی و تنهـــا
ب ــه جه ــت حس ــن نی ــت و رعای ــت اخ ــاق حرف ـهای
و حف ــظ اعتب ــار ش ــرکتهای ایران ــی از س ــوی ای ــن
ش ــرکت ،مرتف ــع ش ــد.
تحویـــل زمیـــن پســـت در منطقـــهای غیرمتعـــارف
(بـــاالی تپـــه ناهمـــوار) ،بـــروز ناامنـــی طالبـــان در
منطقـــه ،عـــدم همراهـــی و کارشـــکنی شـــرکت
پیمانـــکار دســـت دوم ایرانـــی در میانـــه راه و  ...از
مش ــکالتی ب ــود ک ــه ش ــرکت صانی ــر در ای ــن پ ــروژه ب ــا
آنهـــا مواجـــه شـــد.
ب ــه دلی ــل مش ــکالت ف ــوق ،پ ــروژه ب ــا تاخی ــر زی ــادی
مواج ــه ش ــد ک ــه کارفرم ــا ب ــدون توج ــه ب ــه دالی ــل و
مس ــتندات ،ای ــن ش ــرکت را در میان ــه اج ــرای پ ــروژه
بــا جرائــم تاخیــر مواجــه کــرد و  10درصــد مبلــغ پــروژه
(بی ــش از  1.4میلی ــون دالر) از حق ــوق ای ــن ش ــرکت
در مقاب ــل ص ــورت وضعیته ــا ب ــه ط ــور یکجانب ــه
توس ــط کارفرم ــا برداش ــت ش ــد ب ــه طوریک ــه اعت ــراض
و ش ــکایت ای ــن ش ــرکت ه ــم تاکن ــون ب ــدون نتیج ــه
مان ــده اس ــت .ب ــا هم ــه ای ــن تفاس ــیر ،ش ــرکت صانی ــر

بــا اراده راســخ موفــق بــه تکمیــل کار و ایجــاد ارتبــاط
الکتریک ــی بی ــن ترکمنس ــتان و قلع ــه ن ــو افغانس ــتان و
اس ــتفاده م ــردم منطق ــه از نعم ــت ب ــرق ش ــد.
امیـــد اســـت ایـــن شـــرکت بتوانـــد بـــا اتـــکا بـــه
متخصصـــان و تجهیـــزات ایرانـــی و بـــا پشـــتوانه
حمایـــت هـــای وزارت نیـــرو و ســـایر ســـازمانهای
مســـئول ،نقـــش موثرتـــری در راســـتای اعتـــای
ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات مهندس ــی داش ــته
باشـــد.
بـــا همـــت شـــرکت مهندســـی و ســـاخت بـــرق و
کنتـــرل مپنـــا صـــورت گرفـــت؛

نصب و راهاندازی تابلوی تحریک با
طراحی و ساخت بومی در یک واحد
نیروگاهی

بــا ورود شــرکت بــرق و کنتــرل مپنــا بــه عرصــه طراحــی
و ســاخت ســامانه تحریــک نیروگاهــی ،کشــور ایــران
در زمــره کشــورهای صاحــب فنــاوری پیشــرفته بــرای
طراحــی ،ســاخت و اقدامــات توســعهای بــر روی ایــن
بخــش از نیروگاههــای حرارتــی و برقابــی قــرار گرفــت.
از ای ــن رو میت ــوان تص ــور ک ــرد س ــطح وابس ــتگی ب ــه
شـــرکتهای خارجـــی و خـــروج ارز از کشـــور بـــرای
خریــد ایــن ســامانه ،بــه خصــوص در شــرایط تحریــم،
تــا چــه انــدازه حائــز اهمیــت اســت.
حلقـــه کنتـــرل گاورنـــر و ولتـــاژ ژنراتـــور ،مهمتریـــن و
حیاتیتریـــن حلقههـــای کنترلـــی در نیروگاههـــای
ب ــرق هس ــتند ک ــه سیس ــتم تحری ــک ،وظیف ــه کنت ــرل
ولت ــاژ خروج ــی ژنرات ــور س ــنکرون را ب ــر عه ــده دارد.
ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت و نق ــش مهم ــی ک ــه س ــامانه
تحریـــک در ارتبـــاط بـــا ژنراتـــور بـــه عنـــوان یکـــی
از اجـــزای اصلـــی نیـــروگاه دارد ،پـــروژه طراحـــی
و ســـاخت سیســـتم تحریـــک مپنـــا در شـــرکت
مهندس ــی و س ــاخت ب ــرق و کنت ــرل مپن ــا تعری ــف و
پــس از شــش ســال تــاش مســتمر مهندســین جــوان
و نخب ــه کش ــور در واح ــد پژوه ــش و فن ــاوری ش ــرکت
مکــو ،ایــن ســامانه تس ـتهای مرتبــط را بــا موفقیــت
ســـپری کـــرد و در واحـــد دوم بخـــار نیـــروگاه پرنـــد
نصـــب و راه انـــدازی شـــد.

متخصص ــان ای ــن ش ــرکت پ ــس از س ــالها نص ــب
و راهانـــدازی سیســـتمهای تحریـــک نیروگاهـــی
از برندهـــای پیشـــرو و معتبـــر جهانـــی در نقـــاط
مختلــف کشــور و کســب تجربــه از مونتــاژ تابلوهــای
قـــدرت و کنتـــرل ایـــن سیســـتم نیروگاهـــی تحـــت
لیســـانس شـــرکتهای اروپایـــی ،و همچنیـــن بـــا
حمایــت همهجانبـ ه شــرکت گــروه مپنــا توانســتند بــا
س ــاخت اولی ــن نمون ــه تابل ــوی تحری ــک مپن ــا ب ــا ن ــام
تجــاری  MAPEXگامــی بلنــد در راســتای دســتیابی
بـــه دانـــش فنـــی طراحـــی و ســـاخت ایـــن سیســـتم
نیروگاه ــی بردارن ــد.
دســـتیابی بـــه دانـــش فنـــی بومـــی در ایـــن حـــوزه،
عنصـــری کلیـــدی در زمینـــه خودکفایـــی و قطـــع
وابس ــتگی ب ــه بیگان ــگان اس ــت و در ح ــوزه تحقی ــق
و توســـعه یکـــی از مهمتریـــن پروژههـــای راهبـــردی
نیروگاه ــی میباش ــد ک ــه ب ــا تکی ــه ب ــر دان ــش و نی ــروی
متخص ــص بوم ــی طراح ــی و س ــاخته ش ــده اس ــت.
شـــایان ذکـــر اســـت ،ژنراتـــور ســـنکرون واحـــد دوم
بخ ــار نی ــروگاه پرن ــد ب ــا سیس ــتم تحری ــک گ ــر بوم ــی
 MAPEXبیســت و چهــارم مــرداد مــاه ســال جــاری
ب ــه ش ــبکه سراس ــری ب ــرق کش ــور متص ــل ش ــد .ای ــن
واح ــد نیروگاه ــی همزم ــان ب ــه دو سیس ــتم تحری ــک
زیمن ــس و  MAPEXمجه ــز ش ــده اس ــت ت ــا ب ــدون
اختـــال در بهـــره بـــرداری از واحـــد ،در زمانهـــای
مناســـب مراحـــل مختلـــف تســـتهای نیروگاهـــی
ب ــر روی سیس ــتم تحری ــک  MAPEXانج ــام پذی ــرد.
تابلـــوی کراســـینگ بـــرد وظیفـــه برقـــراری ارتبـــاط
ســیگنالها و مــدار قــدرت بــا تابلــوی تحریــک فعــال
را ب ــر عه ــده دارد ک ــه ب ــه ط ــور اختصاص ــی ب ــرای ای ــن
واح ــد طراح ــی ش ــده اس ــت.
کارشناس ــان واح ــد پژوه ــش و فن ــاوری ش ــرکت مک ــو
موفــق شــدند در طــول زمــان راهانــدازی عــادی واحــد
مذکــور و بــه مــوازات گــروه مهندســی شــرکت ،مراحــل
راهانــدازی و تســت اولیــه ایــن سیســتم را انجــام داده
و مده ــای کاری کنت ــرل جری ــان تحر ی ــک ،کنت ــرل
ولتـــاژ ژنراتـــور ،اتصـــال بـــه شـــبکه سراســـری بـــرق و
تزری ــق ت ــوان را ب ــا موفقی ــت ب ــه انج ــام رس ــانند.
انجـــام تســـتهای مذکـــور بـــدون بـــروز مشـــکل و
در کمتریـــن زمـــان ممکـــن ،مرهـــون بـــه کارگیـــری
سیســـتمهای تســـت آزمایشـــگاهی پیشـــرفته در
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شـــرکت مکـــو اســـت کـــه بـــه سیســـتمهای HIL
معـــروف میباشـــند .در ایـــن سیســـتمها عملکـــرد
صحی ــح تابل ــوی کنت ــرل در ش ــرایط کاری مختل ــف
توســـط نرمافزارهـــای شبیهســـاز مـــورد آزمـــون
قـــرار میگیـــرد .عملکـــرد صحیـــح تابلـــوی کنتـــرل
تحریکگـــر  MAPEXنیـــز در مراحـــل پیشـــین و
در تســـت آزمایشـــگاهی بـــا اســـتفاده از شبیهســـاز
نی ــروگاه در حالته ــای مختل ــف کاری م ــورد آزم ــون
ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه ت ــاش تی ــم پ ــروژه و
موفقی ــت کس ــب ش ــده ت ــا ای ــن مرحل ــه ،دس ـتیابی
ب ــه ی ــک محص ــول نوی ــن ،ایم ــن و کارآم ــد ب ــا دان ــش
فنـــی بومـــی تنهـــا نیازمنـــد همـــت کارشناســـان
و حمایـــت مدیـــران ارشـــد در جهـــت انجـــام
تسـ ـتهای بلندم ــدت و شناس ــایی و رف ــع نواق ــص
احتمالـــی آن میباشـــد.
ســـامانه  MAPEXیـــک محصـــول کامـــا بومـــی
کـــه ســـاخت کامـــل تجهیـــزات حســـاس قـــدرت و
ادوات پیش ــرفتهی کنت ــرل و الکترونی ــک آن توس ــط
کارشناس ــان و متخصص ــان ش ــرکت مک ــو مطاب ــق ب ــا
اس ــتاندارد بی ــن الملل ــی  IEEE۴۲۱.۵انج ــام ش ــده
اســت .در حــال حاضــر بــا حصــول دانــش فنــی ایــن
بخـــش از نیروگاههـــای کشـــور ،نیـــاز نیروگاههـــای
کالس ( Eب ــا ت ــوان  ۲۰۰م ــگا ول ــت آمپ ــر) ب ــه سیس ــتم
تحریکگــر بــا جریــان  ۱۴۱۷آمپــر توســط ایــن محصــول
ً
کامـــا برطـــرف شـــده و از خـــروج ارز در شـــرایط
کنونـــی اقتصـــاد جلوگیـــری میگـــردد .در ادامـــه نیـــز
ب ــا م ــوازی س ــازی پله ــای یکسوس ــاز در آین ــدهای
نزدیـــک شـــاهد طراحـــی ،ســـاخت و بهرهبـــردای
از سیســـتمهای تحریـــک نیروگاههـــای کالس F
(ب ــا ت ــوان  ۴۷۰م ــگا ول ــت آمپ ــر و جری ــان  ۴۰۰۰آمپ ــر)
خواهی ــم ب ــود.

در ایـــن همایـــش کـــه رونمایـــی از فهرســـت ملـــی
تش ــکلها یک ــی از برنامهه ــای اصل ــی آن محس ــوب
میشـــد ،عـــاوه بـــر روســـای اتاقهـــای بازرگانـــی،
فعـــاالن اقتصـــادی و مدیـــران ارشـــد تشـــکلهای
عضـــو اتـــاق ،عبدالرضـــا رحمانـــی فضلـــی وزیـــر
کشــور ،محمــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت ،معــدن
و تج ــارت ،مس ــعود پزش ــکیان نای ــب ریی ــس اول و
حمیدرضــا فوالدگــر رییــس کمیســیون ویــژه حمایــت
از تولی ــد مل ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی نی ــز حض ــور
داش ــتند.
در بخـــش تقدیـــر از تشـــکلهای برتـــر ،ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران از بیـــن حـــدود  200تشـــکل
اقتصـــادی کشـــور بـــه عنـــوان برتریـــن تشـــکل
اقتصــادی عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران برگز یــده شــد و
ب ــا اه ــدای ل ــوح و تندی ــس ات ــاق ای ــران از ای ــن تش ــکل
تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.
گفتنـــی اســـت کـــه  12تشـــکل باالدســـتی119 ،
انجم ــن 34 ،اتحادی ــه و  18س ــندیکای فع ــال عض ــو
ات ــاق ،در فهرس ــت مل ــی تش ــکلها ثب ــت ش ــدهاند.

شافعی :ضرورت زمینهسازی برای ورود
تشکلها به حیطه قانونگذاری

رویدادها
سندیکا ،برترین تشکل اقتصادی
کشور شد
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نخس ــتین همای ــش تش ــکلهای اقتص ــادی بیس ــت
و دوم م ــرداد س ــال ج ــاری در مح ــل ات ــاق بازرگان ــی،
صنایـــع ،معـــادن و کشـــاورزی ایـــران بـــا تقدیـــر از
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه عن ــوان برتری ــن
تش ــکل اقتص ــادی کش ــور برگ ــزار ش ــد.

اخبــار
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نخســـتین همایـــش ملـــی تشـــکلهای اقتصـــادی
ای ــران در مح ــل ات ــاق بازرگان ــی ای ــران برگ ــزار و در آن
از فعـــاالن و پیشکســـوتان تشـــکلهای اقتصـــادی
تقدی ــر ش ــد.
در ایـــن برنامـــه ،عـــاوه بـــر روســـای اتاقهـــای
بازرگانـــی ،فعـــاالن اقتصـــادی و مدیـــران ارشـــد
تشـــکلهای عضـــو اتـــاق ،عبدالرضـــا رحمانـــی
فضلـــی وزیـــر کشـــور ،محمـــد شـــریعتمداری وزیـــر
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت ،مســـعود پزشـــکیان
نایـــب رییـــس اول و حمیدرضـــا فوالدگـــر رییـــس
کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد ملـــی مجلـــس
شـــورای اســـامی نیـــز حضـــور داشـــتند.
غالمحس ــین ش ــافعی رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی ای ــران
ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه وابس ــتگی ب ــه نف ــت و درآمده ــای
نفتــی ،مــا را بــا واقعیتهــای اقتصــادی بیگانــه کــرده

اســت ،گفــت :نفــت و درآمدهــای نفتــی ســطحی از
کیفی ــت زندگ ــی را ب ــرای ایرانی ــان فراه ــم ک ــرده اس ــت
ک ــه مش ــارکتی در ب ــه وج ــود آم ــدن آن نداش ــته اس ــت
و ب ــه همی ــن دلی ــل ایرانی ــان ی ــاد نگرفتهان ــد ک ــه در
مش ــارکت ب ــا ه ــم ،خل ــق ث ــروت کنن ــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه فرهن ــگ مش ــارکت ب ــرای خل ــق
ثـــروت در کشـــور نداریـــم ،گفـــت :جـــاده میـــان
بخشخصوص ــی و دول ــت در اقتص ــاد بای ــد مرم ــت
ش ــود.
شـــافعی افـــزود :در ایـــن میـــان ارزشـــهای مـــادی و
حقوق ــی ،تولی ــد صرف ــا مدنظ ــر نیس ــت ،بلک ــه بای ــد
مش ــارکت معن ــا و مفه ــوم یاب ــد و ع ــدهای از اف ــراد ی ــا
س ــازمانها ب ــا ه ــم مش ــارکت واقع ــی داش ــت ه باش ــند
ت ــا خالقی ــت و ن ــوآوری ارزش ــمندی ب ــروز کن ــد ک ــه
در ای ــن زمین ــه نی ــز ب ــا کم ــال تاس ــف ،در س ــیر نزول ــی
حرکـــت کـــرده و تولیـــد کشـــور حالخوشـــی نـــدارد.
وی اضاف ــه ک ــرد :اگ ــر دان ــش جامع ــه ب ــر ه ــم انباش ــته
گشـــته و ارزهـــای اصیـــل آن مدنظـــر قـــرار گیـــرد،
س ــرمایه اجتماع ــی تلق ــی ش ــده و ای ــن مه ــم ب ــدون
فراهـــم آوردن محیـــط مناســـب بـــرای تشـــکلها و
انجمنهـــای مردمـــی و محیـــط بحـــث و گفتگـــو
امکانپذیـــر نیســـت .ســـالهای زیـــادی اســـت
ک ــه کش ــور ب ــه س ــمت اقتص ــاد مقاومت ــی و جامع ــه
تولیدمحــور اســت ،ولــی کمتــر بــه اهمیــت تشــکلها
و س ــازمانهایی ک ــه معن ــا و مفه ــوم مش ــارکت را در
س ــطح جامع ــه گس ــترده میکنن ــد ،پرداخت ــه ش ــده
اس ــت.
شـــافعی ادامـــه داد :در اقتصـــاد ایـــران از بخـــش
خصوصـــی زیـــاد صحبـــت میشـــود و همـــگان
خواســـتار مشـــارکت بخشخصوصـــی در
فعالیتهـــای اقتصـــادی هســـتند ،در حالیکـــه
از ایـــن بخـــش میخواهنـــد کـــه در برنامههـــای
توســـعهای کشـــور ،تنهـــا مجـــری امـــور باشـــند.
وی افـــزود :بایـــد زمینهســـازی الزم بـــرای ورود
تشـــکلها بـــه حیطـــه قانـــون گذار یهـــا بـــه منظـــور
تامیــن منافــع ملــی و صنفــی صــورت داد و ایــن تنهــا
در ســـایه یـــک اجمـــاع فراگیـــر و گســـترده در میـــان
فعـــاالن اقتصـــادی و تشـــکلها ،قابـــل دســـتیابی
خواه ــد ب ــود ،ل ــذا بای ــد بی ــش از ه ــر چی ــزی ب ــه دنب ــال
ایجـــاد صـــدای واحـــد در اقتصـــاد باشـــیم .از هـــر

صدایـــی کـــه تفـــاوت دیدگاههـــا را بـــروز دهـــد ،در
خان ههــای اتــاق حــل و فصــل کــرده و بــا یــک دیــدگاه
کارشناس ــی فراگی ــر ب ــه مذاک ــره و رایزن ــی بپردازی ــم.
شــافعی گفــت :امــروز نبایــد شــبی را کــه تــا صبــح بــه
ســر میبریــم بــه جــای اینکــه بــرای فرداصبــح منتظــر
گشـــودن گـــره از اقتصـــاد باشـــیم ،نگـــران از مانـــع
جدیـــدی پیـــش روی فعـــاالن اقتصـــادی باشـــیم.
زمـــان آن رســـیده اســـت کـــه بخـــش خصوصـــی
زمینهســـاز حضـــور موثـــر در اقتصـــاد باشـــد .البتـــه
بخـــش خصوصـــی هـــم بایـــد قبـــول کـــرده و تعهـــد
دهــد کــه اگــر مــورد مشــورت قــرار گرفتــه و مســئولیت
پذیرف ــت ،مناف ــع بلندم ــدت جامع ــه را مدنظ ــر ق ــرار
داده و ســـخن حـــق بگوییـــم.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در همایــش ملــی تشــکل
ه ــای اقتص ــادی در ات ــاق ای ــران ب ــا بی ــان اینک ــه از ه ــر
جنســی در ایــن کوتاهــی تامیــن ارز وجــود دارد افــزود:
ب ــه گفت ــه تش ــکل ه ــای صنای ــع غذای ــی ،برخ ــی از
کااله ــا در ای ــن ح ــوزه بی ــش از  ۱۰براب ــر ثب ــت س ــفارش
ش ــده ک ــه تخصی ــص ه ــم ب ــر اس ــاس همی ــن می ــزان
ثب ــت س ــفارش انج ــام ش ــد.
وی اضافـــه کـــرد :در حـــوزه مصـــرف ارزی ،برخـــی
هــا کــه ارز را گرفتنــد کاال وارد نکردنــد ،برخــی هــا در
قیم ــت ه ــا ب ــزرگ نمای ــی کردن ــد و برخ ــی ه ــا ه ــم ب ــه
قیم ــت  ۴۲۰۰توم ــان کاال را وارد ب ــازار نکردن ــد.
وزی ــر کش ــور ادام ــه داد :ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه در
حــوزه نظــارت -نیــز ،نظــارت درســتی بــر روی واردات
ای ــن کااله ــا و کاالهای ــی ک ــه ب ــا ارز  ۴۲۰۰تومان ــی وارد
ش ــدند ص ــورت نگرف ــت.
رحمان ــی فضل ــی ب ــا بی ــان اینک ــه برخ ــی اف ــرادی ک ــه
بای ــد مناب ــع ارزی کش ــور را تامی ــن ک ــرده و در اختی ــار
بانـــک مرکـــزی قـــرار مـــی دادنـــد ،کوتاهـــی کردنـــد،
ت س ــفارش در برخ ــی حوزهه ــا ،ده براب ــر
گف ــت :ثبـ ـ 
نی ــاز کش ــور ب ــوده اس ــت.
وی افـــزود :تصمیمـــی در فروردیـــن مـــاه امســـال
در ح ــوزه ارزی از س ــوی دول ــت اتخ ــاذ ش ــد و در آن
ش ــرایط ،حرک ــت مناس ــبی ب ــا توج ــه ب ــه تهدیده ــای
تحری ــم ص ــورت گرف ــت ت ــا بت ــوان ب ــازار را مدیری ــت
کـــرد؛ امـــا در حیـــن اجـــرای ایـــن سیاســـت ،بـــا
وضعیت ــی مواج ــه ش ــدیم ک ــه ب ــر طب ــق آن ،نی ــاز ب ــه
سیاس ـتهای جدی ــد ارزی ب ــه وج ــود آم ــد ک ــه البت ــه
در ایـــن بخـــش ،دو اتفـــاق رخ داده اســـت.
وزیـــر کشـــور اضافـــه کـــرد :تامیـــن ،تشـــخیص،
مص ــرف و نظ ــارت در ح ــوزه ارز ش ــکل گرف ــت و در
ح ــوزه تامی ــن نی ــز ،دوس ــتانی ک ــه بای ــد مناب ــع ارزی را
تامیـــن میکردنـــد ،کوتاهـــی کردنـــد.
وی گف ــت :در ح ــوزه مص ــرف نی ــز از نظ ــر قیم ــت ،ب ــا
ن ــرخ باال ت ــری ب ــه ف ــروش رس ــاندند و نظ ــارت دقیق ــی
ب ــر عرض ــه کاالی  ۴۲۰۰تومان ــی انج ــام نش ــد.
رحمانـــی فضلـــی افـــزود :یـــک دولـــت هـــر چقـــدر
هـــم کـــه قـــدرت داشـــته باشـــد ،اگـــر مـــردم بـــه آن
سیاســـتها بـــاور نداشـــته باشـــند ،کار پیـــش
نمــیرود و ه ــر ک ــس ب ــه دنب ــال مناف ــع خ ــود خواه ــد
ب ــود.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه حض ــور تش ــکلها در اقتص ــاد ای ــران

گف ــت :از نظ ــر تع ــداد تش ــکل ،چی ــزی ک ــم نداری ــم؛
هــم اکنــون هشــت هــزار تشــکل ثبــت شــده در کشــور
وج ــود دارد؛ ام ــا مس ــاله ای ــن اس ــت ک ــه چق ــدر ای ــن
تشــکل هــا را قبــول داریــم؟ چقــدر بــه آنهــا مســئولیت
م ــی دهی ــم؟ آنه ــا چق ــدر مس ــئولیت پذی ــر هس ــتند و
چق ــدر ب ــه جای ــگاه خ ــود ب ــاور دارن ــد؟
وزیــر کشــور بیــن کــرد :در هــر کــدام از ایــن تشــکلها،
م ــا ب ــا ای ــن مس ــاله مواج ــه هس ــتیم ک ــه در جای ــگاه
واقع ــی خ ــود ق ــرار نگرفت ــه ان ــد ک ــه بخش ــی از عل ــت
آن ،بــه عــدم بــاور و بخشــی هــم بــه فرهنــگ جامعــه
ب ــر م ــی گ ــردد.
رحمان ــی فضل ــی اف ــزود :ب ــا گزارش ــی ک ــه رئی ــس ات ــاق
بازرگانــی ارائــه کــرد ،امیــدوار شــدم؛ چــرا کــه مــا بایــد
عمیق ــا ب ــه موض ــوع تش ــکل ه ــا و مش ــارکت م ــردم در
اداره حکوم ــت ب ــاور و ایم ــان داش ــته باش ــیم.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تشـــکل هـــا بایـــد نقـــش
بپذیرن ــد و قان ــون بای ــد ب ــه آنه ــا اج ــازه گام برداش ــتن
بدهــد ،گفــت :در اجــرای اصــل  ۴۴قانــون اساســی،
تنهـــا  ۱۲تـــا  ۱۳درصـــد واگـــذاری هـــا بـــه بخـــش
خصوصـــی انجـــام نشـــد.
وزی ــر کش ــور ادام ــه داد :م ــا در وزارت کش ــور در زمین ــه
تشــکل هــا ،بــا ســرعت مراحــل اخــذ مجــوز را تســریع
کـــرده و در توانمنـــدی و نظـــارت وظایـــف خـــود را
انج ــام دادی ــم.
رحمان ــی فضل ــی گف ــت :درح ــوزه اقتص ــادی ،وزارت
کش ــور دو نق ــش دارد ،یک ــی نق ــش هماهنگ ــی اس ــت
ک ــه ب ــه عه ــده وزارت کش ــور اس ــت و دیگ ــری نق ــش
اجرای ــی ک ــه در رده ه ــای پایینت ــر نی ــز ،فرمان ــداران
و اســـتانداران قـــرار گرفتهانـــد کـــه اقدامـــات الزم را
انج ــام م ــی دهن ــد.
وزیــر کشــور اضافــه کــرد :همــه ظرفیــت مــا در اختیــار
فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی اس ــت؛ در عی ــن ح ــال در
زمین ــه اصل ــی ک ــه بح ــث امنی ــت اس ــت ،ش ــرایط
امنیتــی کشــور در درجــه بســیار خــوب و قابــل قبولــی
اســـت و علیرغـــم وجـــود مســـایل امنیتـــی ،هیـــچ
گون ــه نگران ــی وج ــود ن ــدارد؛ ب ــه نح ــوی ک ــه گروهه ــای
تروریس ــتی ،از  ۱۰ت ــا  ۱۵کیلومت ــری م ــرز ،هی ــچ ک ــدام
نمیتوانن ــد جل ــو بیاین ــد.
رحمانــی فضلــی افــزود :در حــوزه امنیــت اجتماعــی؛
چ ــون اس ــاس کار ب ــه نارضایت ــی ه ــای اقتص ــادی،
سیاســـی و اجتماعـــی برمـــی گـــردد ،فعـــاالن
اقتصــادی بایــد بــه مــا کمــک کننــد و در چنــد جبهــه
کش ــور و نظ ــام را ه ــم در ح ــوزه تولی ــد و ه ــم در ح ــوزه
امنی ــت ی ــاری رس ــانند؛ ب ــر ای ــن اس ــاس ،درخواس ــت
م ــا از ش ــما ای ــن اس ــت ک ــه تحلی ــل واح ــد داش ــته ،ب ــر
اضط ــرار ش ــرایط واق ــف باش ــیم ،ب ــه دول ــت اعتم ــاد
کنی ــم و ب ــه دول ــت نظ ــر بدهی ــم.
محمـــد شـــریعتمداری وزیـــر صنعـــت ،معـــدن و
تج ــارت در همای ــش تش ــکلهای مل ــی اقتص ــادی
اف ــزود :در م ــورد فهرس ــت کااله ــای دریاف ــت کنن ــده
ارز  ۴۲۰۰تومانــی نیــز کــه بایــد مابــه التفــاوت بدهنــد،
کارهـــا در حـــال انجـــام اســـت و اکنـــون فقـــط مـــواد
غذای ــی مه ــم ،دارو و تجهی ــزات و ملزوم ــات مه ــم
پزش ــکی از ای ــن ارز برخ ــوردار هس ــتند ک ــه ای ــن ام ــر

باعــث منطقــی شــدن تقاضــای ثبــت ســفارش شــده
اس ــت؛ ب ــر ای ــن اس ــاس صف ــی را ه ــم در مرک ــز ثب ــت
ســفارش بــه درازای بیــش از یــک کیلومتــر در جلــوی
وزارت صنع ــت داش ــتیم ک ــه بع ــد از ای ــن تصمی ــم،
ثبــت ســفارش بــه یــک هشــتم کاهــش یافتــه اســت.
وی ادامــه داد :بخــش قابــل مالحظــه ای از تقاضــای
ثب ــت س ــفارش ب ــه دلی ــل ن ــرخ ارز دولت ــی ب ــود ک ــه
هیــچ منطقــی هــم نداشــت ،پــس در شــرایط خــاص
اقتصـــادی ضـــرورت دارد کـــه برخـــی کنتـــرل هـــا را
اعم ــال کنی ــم ک ــه چ ــه بهت ــر ای ــن کنترله ــا از س ــوی
تشــکل باشــد ،بنابرایــن اگــر بانــک مرکــزی ارزی را بــه
کس ــی داده اس ــت ،بای ــد نظ ــارت ب ــر روی آن ص ــورت
مــی گرفــت ،امــا واقعیــت آن اســت کــه بیــش از چنــد
ده ه ــزار کاال ارز دولت ــی در مرحل ــه نخس ــت گرفتن ــد
ک ــه نم ــی ت ــوان هم ــه آنه ــا را تعزی ــری ک ــرد ،ام ــا اکن ــون
ک ــه تع ــداد کااله ــا مح ــدود اس ــت ،نظ ــارت تعزی ــری
ب ــر روی آن زی ــاد اس ــت.
شــریعتمداری گفــت :پیشــنهاداتی را بــه کمیســیون
ارزی بانـــک مرکـــزی کـــه کمیتـــه مـــاده  ۱۴اســـت
و بـــه ریاســـت رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی تشـــکیل
مـــی شـــود ،مســـاله واردات در مقابـــل صـــادرات
را مطـــرح کـــرده ایـــم کـــه بتوانیـــم نیـــاز آن دســـته از
تولیدکنندگانــی کــه صادرکننــده هــم هســتند و مــواد
اولیــه وارد مــی کننــد ،بــدون بروکراســی بتواننــد از ارز
حاص ــل از ص ــادرات خ ــود اس ــتفاده کنن ــد؛ در ای ــن
می ــان نظ ــرات بای ــد از تش ــکل ه ــا اخ ــذ ش ــود و ب ــه
وزارت صنع ــت ارائ ــه ش ــده ت ــا در کمیت ــه مذک ــور از
ای ــن نظ ــرات اس ــتفاده کنی ــم.
وی اف ــزود :ا گ ــر ق ــرار ب ــر ای ــن باش ــد ک ــه ماب ــه التف ــاوت
وصــول شــود ،تدابیــری را فراهــم خواهیــم کــرد کــه بــه
صــورت تقســیطی ایــن مابــه التفــاوت دریافــت شــده
و غیرنقـــد هـــم باشـــد .در ایـــن صـــورت اســـت کـــه
ش ــرایط ب ــرای تولیدکنن ــدگان س ــهل ت ــر خواه ــد ش ــد.
وزیـــر صنعـــت گفـــت :اســـامی  200تشـــکل بـــزرگ
اقتصـــادی کشـــور امـــروز در بانـــک اطالعاتـــی
جمـــعآوری شـــده اســـت کـــه ایـــن میتوانـــد
مجموعــهای ارزش ــمند باش ــد .در عی ــن ح ــال ،ای ــن
امیـــدواری وجـــود دارد کـــه هـــر رشـــته فعالیتـــی در
ای ــران ،دارای تش ــکل و انجم ــن قاب ــل ات ــکا باش ــد و
ب ــر ای ــن اس ــاس ات ــاق بازرگان ــی ،رس ــما اس ــامی ای ــن
تشـــکلها را اعـــام کـــرده اســـت.
ش ــریعتمداری اضاف ــه ک ــرد :دول ــت و ق ــوه قضایی ــه
در کن ــار مجل ــس بای ــد در بزنگاهه ــای تصمیمگی ــری
اساس ــی و حس ــاس از نظ ــرات تش ــکلها اس ــتفاده
کنـــد ،اگرچـــه دولتهـــا ممکـــن اســـت در شـــرایط
خــاص ،تصمیمــات خلقالســاعه بگیرنــد ،امــا بایــد
ات ــاق ه ــم م ــورد مش ــورت ق ــرار گی ــرد؛ ای ــن در حال ــی
اســت کــه اکنــون جلســه مهمــی در اقتصــاد نیســت
ک ــه از حض ــور رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی ای ــران بیبه ــره
باش ــیم.
وی اف ــزود :بع ــد از اب ــاغ بس ــته ارزی ،ب ــا مکاتب ــات
و تلفنهایـــی مواجـــه هســـتم کـــه بـــا بســـته جدیـــد
ارزی ،ممکـــن اســـت برخـــی از فعالیتهـــای
اقتصــادی دچــار مشــکل شــوند کــه البتــه ایــن مــوارد
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را ب ــا هیئ ــت دول ــت مط ــرح ک ــردم ،تصمی ــم ب ــر ای ــن
ش ــد ک ــه ب ــا نظ ــر وزی ــر اقتص ــاد ،دس ــتورالعملی ب ــرای
م ــاده  ۵بس ــته ارزی تدوی ــن ش ــود ت ــا -فش ــار کمت ــری
ب ــه بخ ــش خصوص ــی وارد ش ــود.
ش ــریعتمداری گف ــت :برخ ــی از کاالهای ــی ک ــه ب ــا ارز
دولت ــی وارد کش ــور ش ــده ان ــد ،اگ ــر در بس ــته جدی ــد
ارزی مدنظ ــر ق ــرار نمیگرف ــت ،ممک ــن ب ــود ش ــائبه
بــه وجــود آورد و عــدهای موقعیــت خــاص بــه دســت
آورده انــد کــه خلــق منابــع قابــل مالحظــه و ســودهای
غیرمترقب ـهای را حاص ــل میکن ــد ،ب ــر همی ــن اس ــاس
ای ــن پیش ــنهاد وارد بس ــته جدی ــد ارزی ش ــده اس ــت؛
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی ماشــین آالت و مــواد
اولیــه بــا قیمــت مشــخصی از ارز ،دارای توجیــه بــوده
باشــند کــه اکنــون ممکــن اســت بــا نــرخ بــازار ثانویــه
ارز ،س ــرمایه گ ــذاری توجی ــه پذی ــر نباش ــد ،بنابرای ــن
ب ــا حض ــور بان ــک مرک ــزی و وزی ــر اقتص ــاد بای ــد ای ــن
موضوعــات را مــورد بحــث قــرار داده و دســتورالعملی
تنظیــم خواهیــم کــرد کــه فشــارها بــه حداقــل ممکــن
کاه ــش یاب ــد.
وزیـــر صنعـــت گفـــت :بعـــد از مدتـــی بـــه شـــرایط
پایـــدار ،مطلـــوب و آرام بازخواهیـــم گشـــت .امـــا در
ایـــن مســـیر نیـــاز بـــه همـــکاری تشـــکلها داریـــم.

امضای معاون وزیر بر روی درخواست سندیکا؛

درخواست خاتمه قراردادهای صنعت
برق به سازمان برنامه رسید

86

درخواســـت ســـندیکا بـــرای خاتمـــه قراردادهـــای
صنع ــت ب ــرق ب ــه دلی ــل ش ــرایط ف ــوق الع ــاده حاک ــم
ب ــر ای ــن صنع ــت ک ــه چن ــدی پی ــش در س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران تهی ــه ش ــده ب ــود ،ب ــا امض ــای
مهن ــدس همای ــون حائ ــری ب ــرای مع ــاون فن ــی ،ام ــور
زیربنای ــی و تولی ــدی س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور
ارس ــال ش ــد.
در ایـــن نامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه شـــرایط جدیـــد
اقتصـــادی کشـــور ،تاکیـــد شـــده اســـت« :ایـــن
شـــرایط ،اجـــرای پـــروژه هـــا و قراردادهـــای فنـــی و
عمران ــی را ب ــا چال ــش ه ــای ج ــدی مواج ــه س ــاخته
و بـــدون همـــکاری دولـــت و بخـــش خصوصـــی و
برخ ــورد متناس ــب ب ــا ش ــرایط فعل ــی کش ــور از س ــوی
کارفرمایـــان و پیمانـــکاران ،تحقـــق قراردادهـــای
جـــاری ممکـــن نخواهـــد بـــود».
بــر همیــن اســاس در ادامــه نامــه بــه ایــن نکتــه اذعــان
ش ــده اس ــت ک ــه در ش ــرایط ف ــوق الذک ــر قرارداده ــای
فیمابیـــن بخـــش خصوصـــی و دولـــت از حالـــت
تع ــادل خ ــارج و موج ــب ض ــرر و زی ــان ش ــده اس ــت.
مع ــاون وزی ــر نی ــرو در خاتم ــه نام ــه از مع ــاون فن ــی و
ز ی ــر بنای ــی س ــازمان برنام ــه درخواس ــت ک ــرده اس ــت
ک ــه جه ــت حف ــظ س ــرمایهگذار یهای انج ــام ش ــده
توســـط فعـــاالن اقتصـــادی و جلوگیـــری از ایجـــاد
بحــران ورشکســتگی و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی
و پیمان ــکاری و تاثی ــرات مخ ــرب آن ب ــر اش ــتغال ب ــا
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خاتمــه پیمانهایــی کــه ادامــه آنهــا مقــدور نیســت،
موافق ــت ک ــرده و همچنی ــن تعدیله ــای مناس ــبی را
ب ــرای قرارداده ــای دارای اولوی ــت ب ــه نح ــو مقتض ــی
اب ــاغ کن ــد.
ای ــن اق ــدام ب ــدون ش ــک م ــی توان ــد گام ــی موث ــر در
راس ــتای ح ــل مش ــکالت عدی ــده اعض ــا در ش ــرایط
بحرانـــی کنونـــی باشـــد .ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران ب ــه نمایندگ ــی از بی ــش از  ۵۰۰ش ــرکت عض ــو
خــود مــاه هاســت ایــن موضــوع را در دســتور کار خــود
ق ــرار داده و ب ــه ش ــکل ج ــدی دنب ــال م ــی کن ــد.
اولی ــن گام ،مذاک ــره ب ــا وزارت نی ــرو و هم ــراه ک ــردن
مدی ــران ارش ــد ای ــن وزارتخان ــه ب ــود ک ــه ب ــا برگ ــزاری
جلســـات متعـــدد بـــا معـــاون وزیـــر نیـــرو و ســـایر
مدیـــران مربوطـــه و در نهایـــت ایجـــاد کارگـــروه
مش ــترک وزارت نی ــرو و س ــندیکا ام ــکان پذی ــر ش ــد.
ای ــن کارگ ــروه ک ــه مهن ــدس ارجمن ــد ،مدی ــر کل دفت ــر
راهبـــری و نظـــارت بـــر انتقـــال و توزیـــع بـــرق را بـــه
عن ــوان نماین ــده ت ــام االختی ــار وزارت نی ــرو در کن ــار
نمایندگان ــی از س ــندیکا در خ ــود ج ــای داده اس ــت،
اثربخش ــی ای ــن تش ــکل را در وزارت نی ــرو ب ــه ش ــکل
چشـــم گیـــری افزایـــش داد.
پـــس از آن نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ایـــران در جلســـهای بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه،
شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور و تاثیــرات گســترده
آن بــر قراردادهــا را بــا رئیــس امــور نظــام فنــی و اجرایــی
مشـــاورین و پیمانـــکاران ایـــن ســـازمان در میـــان
گذاشـــتند .ارائـــه اطالعـــات کامـــل در خصـــوص
گرفتار یهـــا و مشـــکالت اعضـــای ســـندیکا و
سرنوشـــت قراردادهـــای صنعـــت بـــرق در ســـازمان
برنام ــه ،منج ــر ب ــه پیش ــنهاد ای ــن س ــازمان مبن ــی ب ــر
اقـــدام و درخواســـت مســـتقیم دســـتگاه اجرایـــی
یعنـــی وزارت نیـــرو بـــرای خاتمـــه قراردادهـــا شـــد.
ایــن موضــوع در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن در کارگــروه
مط ــرح و س ــندیکا عه ــدهدار پیگی ــری ص ــدور ای ــن
نام ــه ش ــد .خوش ــبختانه مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور
ب ــرق و ان ــرژی ب ــا مش ــارکتی قاب ــل تقدی ــر ،درخواس ــت
ســـندیکا را پیگیـــری و موضـــوع طـــی نامـــه ای بـــا
ادبیــات و متــن مــورد نظــر بخــش خصوصــی پانزدهــم
مـــرداد مـــاه بـــرای ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ارســـال
ش ــد.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت نام ــه و اقدام ــات ف ــوق الذک ــر در
خص ــوص پ ــروژه های ــی قاب ــل پیگی ــری اس ــت ک ــه ب ــر
اســاس بودجــه هــای دولتــی تعر یــف شــده و عمدتــا
پ ــروژه ه ــای ش ــرکت ه ــای ب ــرق منطق ــه ای را ش ــامل
م ــی ش ــوند .ب ــه همی ــن منظ ــور س ــندیکای صنع ــت
ب ــرق ای ــران در خص ــوص پ ــروژه ه ــای ش ــرکت ه ــای
توزیـــع کـــه اساســـا بـــر مبنـــای بودجـــه جـــاری ایـــن
ش ــرکت ه ــا تعری ــف م ــی ش ــوند ه ــم انج ــام پیگی ــری
ه ــای الزم ب ــرای مذاک ــره ب ــا وزارت نی ــرو و توانی ــر را در
دس ــتور کار خ ــود ق ــرار داده اس ــت.
درخواس ــت خاتم ــه قرارداده ــای توزی ــع ه ــم آم ــاده و
ب ــه کارگ ــروه مش ــترک ب ــا س ــندیکا ارائ ــه ش ــده و امی ــد
اســت کــه در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن در خصــوص
قراردادهــای شــرکت هــای توزیــع هــم اقدامــی مشــابه

ص ــورت پذی ــرد.
گفتن ــی اس ــت س ــندیکا ت ــاش م ــی کن ــد ب ــه دلی ــل
شـــرایط حاکـــم بـــر اقتصـــاد کشـــور ،قراردادهـــای
صنع ــت ب ــرق را حت ــی االم ــکان ب ــه س ــمت خاتم ــه
س ــوق ده ــد ت ــا اعض ــا ب ــا کمتری ــن هزین ــه ممک ــن در
قراردادهایش ــان مواج ــه ش ــوند .البت ــه در ای ــن مس ــیر
همراهــی و مشــارکت وزارت نیــرو باالخــص مدیــرکل
راهبــری و نظــارت بــر انتقــال و توزیــع بــرق وزارت نیــرو
اق ــای مهن ــدس ارجمن ــد قاب ــل تقدی ــر و چش ــمگیر
ب ــوده اس ــت.

سنــاریوهــای ارزی پیـش روی صنــعت؛

گزارشی از سمینار بررسی نوسانات بازار
ارز و تاثیر آن بر صنعت برق
نشســـت بررســـی نوســـانات بـــازار ارز و تاثیـــر آن بـــر
صنع ــت ب ــرق ده ــم م ــرداد س ــال ج ــاری ب ــه هم ــت
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران و ب ــا حض ــور محم ــد
الهوت ــی دبی ــرکل کنفدراس ــیون ص ــادرات ،علیرض ــا
پاکدیـــن قائـــم مقـــام بـــازار ســـرمایه شـــرکت تامیـــن
ســرمایه کاردان ،حمیدرضــا صالحــی عضــو هیــات
مدی ــره س ــندیکا ،س ــپهر ب ــرزی مه ــر دبی ــر و علیرض ــا
اســـدی معـــاون پژوهـــش و برنامهریـــزی ســـندیکا
و نمایندگانـــی از شـــرکتهای عضـــو ایـــن تشـــکل
برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه ،محمـــد الهوتـــی دبیـــرکل
کنفدراســـیون صـــادرات ضمـــن اشـــارهای بـــه
تاریخچـــه وضعیـــت ارز در اقتصـــاد ایـــران گفـــت:
دولـــت یازدهـــم و در ادامـــه آن دولـــت دوازدهـــم بـــا
روش ــی غیرمنطق ــی بن ــا داش ــت قیم ــت ارز را ثاب ــت
نگـــه دارد کـــه بارهـــا ایـــن تذکـــر داده شـــد کـــه ایـــن
روش باعــث رهــا شــدن فنــر ارز خواهــد شــد کــه قابــل
کنتـــرل نیســـت.
وی ادامـــه داد :علـــت افزایـــش نـــرخ ارز در کشـــور
اج ــرای س ــلیقهای قوانی ــن اس ــت چ ــرا ک ــه براس ــاس
ه ــر فرم ــول و قان ــون در خص ــوص ن ــرخ ارز ای ــن ن ــرخ
بایـــد در پایـــان ســـال  96بـــه حـــدود  6700تومـــان
میرســید امــا دولــت اجــازه رشــد بــه ارز  3700تومــان
ن ــداد.
دبی ــرکل کنفدراس ــیون ص ــادرات ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه
شـــرایط امـــروز جنـــگ اقتصـــادی اســـت ،تصریـــح
کــرد :عــده ای در خــارج بــه دنبــال زمیــن زدن دولــت
در حـــوزه اقتصـــادی هســـتند ،بـــه همیـــن دلیـــل
تصمیمــات امــروز بیشــتر تصمیمــات امنیتــی اســت
تـــا اقتصـــادی؛ بـــه طـــوری کـــه در دو مـــاه اخیـــر32
دس ــتور العم ــل در خص ــوص سیاس ــت ارزی اب ــاغ
ش ــده و دول ــت ب ــه عل ــت ش ــتابزدگی در اتخ ــاذ ای ــن
تصمیم ــات آنه ــا را ب ــه ط ــور مس ــتمر اص ــاح ک ــرده
اس ــت.
الهوتــی اضافــه کــرد :عــاوه بــر عــدم اجــرای درســت
قوانی ــن ،ع ــدم نظ ــارت دس ــتگاه ه ــای نظارت ــی نظی ــر
مجل ــس و س ــازمان بازرس ــی نی ــز وضعی ــت اقتص ــاد

رویدادها

را پیچی ــده ت ــر ک ــرده اس ــت .طبیع ــی اس ــت ک ــه در
چنی ــن ش ــرایطی اقتص ــاد حال ــت انفج ــاری ب ــه خ ــود
بگیــرد کــه یــا بایــد تولیدکننــده متوقــف شــود یــا بایــد
قیم ــت ه ــا واقع ــی ش ــود ک ــه متاس ــفانه هیچک ــدام
م ــورد پذی ــرش دول ــت نیس ــت.
وی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه حج ــم ب ــاالی نقدینگ ــی
در کش ــور گف ــت :ای ــن حج ــم از نقدینگ ــی در کش ــور
ســیلی اســت کــه همــه را خواهــد بــرد ،بــرای کاهــش
ای ــن حج ــم راهکارهای ــی پیش ــنهاد م ــی ش ــود ک ــه
نهایت ــا ب ــه ض ــرر تولیدکنن ــده اس ــت مث ــا ب ــا افزای ــش
ن ــرخ س ــود بانک ــی و ایج ــاد جذابی ــت ب ــرای ج ــذب
منابــع بــه ســمت بانــک هــا ،ســود تســهیالت بانکــی
نیـــز افزایـــش پیـــدا مـــی کنـــد کـــه بـــه نفـــع تولیـــد و
تولیدکنن ــده نیس ــت.
دبیـــرکل کنفدراســـیون صـــادرات تاکیـــد کـــرد :در
ایج ــاد ش ــرایط اقتص ــادی ام ــروز  50درص ــد ش ــرایط
و عام ــل خارج ــی دخال ــت دارد و  50درص ــد ع ــدم
نظ ــارت و س ــوءمدیریت ل ــذا دول ــت ی ــا بای ــد اقتص ــاد
آزاد را بپذی ــرد ی ــا اقتص ــاد دس ــتوری را .ش ــرایط ام ــروز
غیرقابــل پیــش بینــی اســت مگــر اینکــه سیاس ـتها
ش ــفاف ت ــر و مان ــدگاری قوانی ــن بیش ــتر باش ــد.
الهوت ــی ب ــا انتق ــاد از نح ــوه مص ــرف ان ــرژی در کش ــور
اظهـــار کـــرد :بـــرای جلوگیـــری از اســـراف و اتـــاف
مناب ــع بای ــد آزادس ــازی ص ــورت بگی ــرد و قیمته ــا
واقعـــی شـــود تـــا مـــردم بـــا پرداخـــت هزینـــه ،نحـــوه
مصـــرف خـــود را مدیریـــت کننـــد و مادامـــی کـــه
دولـــت آزادســـازی قیمتهـــای انـــرژی را نپذیـــرد،
کمــاکان اســراف در فرهنــگ مــا باقــی خواهــد مانــد.
حمیدرضـــا صالحـــی عضـــو هیـــات مدیـــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز بـــا تاکیـــد بـــر
اینک ــه صنع ــت ب ــرق صنعت ــی زیرس ــاختی اس ــت،
گف ــت 15 :ت ــا  20درص ــد صنای ــع کش ــور وابس ــته ب ــه
بــرق هســتند لــذا نوســانات نــرخ ارز تاثیــر مســتقیمی
ب ــر کارک ــرد هم ــه صنای ــع دارد .بای ــد بدانی ــم ک ــه 24
درصـــد ایـــن صنعـــت وارداتـــی اســـت کـــه از هـــر
نوســـانی تاثیـــر مـــی پذیـــرد.
وی ادامـــه داد :یکـــی از چالـــش هـــای ارزی امـــروز
کشـــور ،بالتکلیفـــی در تعییـــن اولویتهاســـت،

از ابتـــدا قـــرار بـــود تمامـــی ارز حاصـــل از صـــادرات
را در ســـامانه نیمـــا ارائـــه کننـــد و واردکننـــدگان و
صادرکننـــدگان نیـــز در همیـــن ســـامانه تامیـــن ارز
کننــد کــه در واقــع برخــی از پتروشــیمیها ارز حاصــل
از صـــادرات خـــود را بـــه ســـامانه نیمـــا آوردنـــد کـــه
البت ــه هم ــه پتروش ــیمیها نبودن ــد؛ پ ــس از آن ه ــم ب ــا
فشــارهایی روبـهرو شــدند کــه ارز خــود را ارائــه کننــد.
پتروش ــیمیها ه ــم دالی ــل خ ــود را دارن ــد و معتقدن ــد
برخ ــی هزینهه ــای تولیدش ــان بی ــش از ۴۲۰۰توم ــان
و از ب ــازار غیررس ــمی ارز تامی ــن میش ــود .در نتیج ــه
پ ــس از اینک ــه ب ــازار ثانوی ــه ارزی ایج ــاد ش ــد مصم ــم
شــدند ارز خــود را بــه ایــن بــازار عرضــه کننــد تــا ضــرر
نکنن ــد و ب ــه همی ــن دلی ــل درخواس ــت داش ــتند ک ــه
ب ــه ب ــازار ثانوی ــه اضاف ــه ش ــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی خــوراک پتروشــیمیها
از ســـوی دولـــت تامیـــن میشـــود ،ادامـــه داد :بایـــد
ب ــه راهح ــل منصفانـ ـهای برس ــیم ت ــا ه ــم ای ــن یاران ــه
پوش ــش داده ش ــود و ه ــم بتوانن ــد ارز خ ــود را ب ــه ب ــازار
ثانویــه ارزی ارائــه کننــد تــا بخشــی از درآمــد و هزینــه
آنه ــا را جب ــران کن ــد ک ــه ب ــا اع ــام تش ــکیل ب ــازار ارز
ثانوی ــه امیدواری ــم ق ــدم مثبت ــی برداش ــته ش ــود ،م ــا
نگ ــران ای ــن هس ــتیم ک ــه پتروش ــیمی ه ــم نتوان ــد ارز
م ــورد نی ــاز را وارد ب ــازار کن ــد.
در ادامـــه جلســـه پاکدیـــن دربـــاره ابزارهـــای تامیـــن
مال ــی ارزی در ب ــازار س ــرمایه ،گف ــت :در تیرم ــاه 92
حــج نقدینگــی کشــور  480هــزار میلیــارد تومــان بــود
ام ــا ای ــن نقدینگ ــی در بهم ــن م ــاه  96ب ــه  1489ه ــزار
میلیـــارد تومـــان افزایـــش پیـــدا کـــرد .ایـــن حجـــم از
نقدینگــی ســرگردان بــه بهــای کنتــرل تــورم و تحمیــل
رک ــود ب ــر فع ــاالن اقتص ــادی ب ــود.
قائـــم مقـــام بـــازار ســـرمایه شـــرکت تامیـــن ســـرمایه
کاردان ادام ــه داد :ا گ ــر ای ــن حج ــم از نقدینگ ــی وارد
فضــای اقتصــادی مــیشــد کارکــرد درســتی داشــت
امــا متاســفانه سیاســت هــای انقبــاض پولــی بــه کار
گرفت ــه ش ــد ک ــه بازاره ــای م ــوازی ب ــا افزای ــش قیم ــت
ایج ــاد ش ــد.
وی ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه هـــدف از راه انـــدازی

ســـامانه نیمـــا (نظـــام یكپارچـــه معامـــات ارزی)،
تســـهیل و ســـرعت بخشـــی بـــه تامیـــن ارز مـــورد
نیـــاز واردكننـــدگان اســـت ،ادامـــه داد :ســـامانه
نظـــام یکپارچـــه معامـــات ارزی کـــه بـــه اختصـــار
ســـامانه نیمـــا نـــام گرفتهاســـت ،بســـتری امـــن
بـــرای بـــرای خریـــد و فـــروش ارز اســـت .بازرگانـــان
درخواسـ ـتهای غیربانک ــی خ ــود را ب ــرای تأمی ــن ارز
در س ــامانهی جام ــع تج ــارت ثب ــت میکنن ــد س ــپس
ای ــن درخواس ــت ب ــه ش ــکل خ ــودکار ب ــه ای ــن س ــامانه
منتقـــل میشـــود و ســـپس ایـــن درخواســـت بـــرای
صرافیهـــا قابـــل مشـــاهده میشـــود.
در بخشــی از ایــن نشســت اســدی معــاون پژوهــش و
برنامــه ریــزی ســندیکا و تیــم تحقیقاتــی ایــن تشــکل
ب ــه ارائ ــه پژوهش ــی پرداختن ــد ک ــه در آن رون ــد زمان ــی
نــرخ ارز (دالر آمریــکا) از ســال  71تــا  ،97نــرخ رســمی
و غیررســـمی دالر ،رونـــد زمانـــی شـــاخصهای
قیمت ــی ،ص ــادرات صنع ــت ب ــرق ،نق ــش دول ــت و
عملکردهـــای آن در نظـــام ارزی ،سیاســـتهای
ارزی دول ــت ط ــی  20س ــال گذش ــته ب ــرای اعض ــای
س ــندیکا تش ــریح ش ــد.
در ادامــه مبانــی نظــری بحــران ارزی و تاثیــر نوســانات
ن ــرخ ارز ب ــر صنع ــت ب ــرق ب ــا ارائ ــه آم ــار و ارق ــام مط ــرح
ش ــد و آین ــده نگ ــری وضعی ــت ن ــرخ ارز و تاثی ــرات آن
ب ــر صنع ــت و س ــناریوپردازی در زمین ــه پی ــش بین ــی
وضعیــت نــرخ ارز بــه بحــث گذاشــته شــد( .در پایــان
ای ــن گ ــزارش ،مطال ــب ارائ ــه ش ــده ب ــه ص ــورت کام ــل
بــرای مشــاهده اعضــا بارگــذاری شــده اســت).
پاکدیــن دربــاره روشهــای تامیــن مالــی ارزی گفــت:
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط مجازنــد
ب ــا ارائ ــه ط ــرح س ــرمایهگذاری خ ــود در فعالیته ــای
قابـــل قبـــول ،شـــامل فعالیتهـــای ســـرمایهگذاری
اولویـــتدار در بخشهـــا و زیربخشهـــای تولیـــدی
و صنعت ــی ،معدن ــی ،نف ــت ،گاز ،پتروش ــیمی ،آب،
بـــرق ،انـــرژی ،مســـکن و ســـاختمان ،کشـــاورزی و
منابـــع طبیعـــی ،محیـــط زیســـت ،حمـــل و نقـــل،
ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات ،ص ــادرات کااله ــا
و خدمـــات ایرانـــی بـــه بازارهـــای هـــدف ،صـــدور
خدمــات فنــی -مهندســی ،گردشــگری ،هتلــداری،
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بهداشـــت و درمـــان و آمـــوزش ،حداکثـــر معـــادل
بخـــش ارزی هزینههـــای ســـرمایهگذاری طـــرح ،از
صنـــدوق توســـعه ملـــی تســـهیالت ارزی دریافـــت
کنن ــد.
قائـــم مقـــام بـــازار ســـرمایه شـــرکت تامیـــن ســـرمایه
کاردان تصریـــح کـــرد :اعطـــای تســـهیالت ارزی از
طریـــق شـــبکه بانکـــی و از محـــل حســـاب ذخیـــره
ارزی ،ب ــه منظ ــور حمای ــت و تامی ــن مال ــی بخش ــی
از نیازهـــای ارزی تولیدكننـــدگان و صادركننـــدگان
خصوصـــی و تعاونـــی در بخشهـــای صنعـــت،
معـــدن ،كشـــاورزی ،حمـــل و نقـــل ،صـــدور
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی و فن ــاوری اطالع ــات،
در چارچ ــوب عق ــود و قوانی ــن بانك ــداری اس ــامی از
طری ــق گش ــایش اعتب ــار اس ــنادی دی ــداری ص ــورت
میپذیـــرد.
پاکدیــن اضافــه کــرد :یکــی از راههــای جــذب منابــع
مالـــی ارزی بـــرای شـــرکتهای داخلـــی ،پذیرفتـــه
شـــدن در بورسهـــای خـــارج از کشـــور میباشـــد.
سهــای خارجــی ،بــا توجــه بــه
اگرچــه پذیــرش در بور 
ش ــرایط کنون ــی و اعم ــال تحریمه ــای جدی ــد علی ــه
ای ــران ،ام ــری مش ــکل خواه ــد ب ــود ،ول ــی در ص ــورت
عمل ــی ش ــدن ،منج ــر ب ــه جم ــع آوری مناب ــع ارزی
بس ــیاری خواه ــد ش ــد .ب ــورس اس ــتانبول از جمل ــه
بورسهـــای قابـــل اســـتفاده بـــرای شـــرکتهای
ایران ــی ،ب ــه جه ــت ج ــذب مناب ــع ارزی میباش ــد.
در پای ــان جلس ــه س ــپهر ب ــرزی مه ــر دبی ــر س ــندیکا ب ــا
اش ــاره ب ــه وضعی ــت ش ــرکتهای عض ــو ای ــن تش ــکل
گفــت :در خصــوص ارز  5چالــش اصلی در ســندیکا
احص ــا ش ــده اس ــت ک ــه ع ــدم تخصی ــص ب ــه موق ــع
ارز و توقـــف درخواســـتهای ثبـــت شـــده یکـــی از
مهمتری ــن اولویتهای ــی اس ــت ک ــه از طری ــق وزارت
صم ــت در ح ــال پیگی ــری اس ــت.
وی ادامـــه داد :عـــدم جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز در
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق هـــم از دیگـــر مســـائلی
اس ــت ک ــه از طری ــق وزارت نی ــرو در ح ــال پیگی ــری
اس ــت .ت ــا ام ــروز موف ــق ش ــده ای ــم موافق ــت اص ــاح
دس ــتورالعمل تعدی ــل را کس ــب کنی ــم .اص ــاح ای ــن
دســتورالعمل بــه ســندیکا ســپرده شــده و ایــن امــر در
جلســات هفتگــی و مســتمر کارگــروه مشــترک وزارت
نی ــرو و س ــندیکا در ح ــال بررس ــی اس ــت.
بـــرزی مهـــر تاکیـــد کـــرد :مشـــکالت اعضـــا در
خص ــوص خری ــد اعتب ــاری ارز ،ق ــرار گرفت ــن برخ ــی از
اقــام ضــروری در گــروه  4و ممنوعیــت وارداتــی ایــن
دس ــت از کااله ــا ک ــه از جمل ــه مهمتری ــن کااله ــای
مـــورد نیـــاز برخـــی از شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا
محس ــوب م ــی ش ــوند و همچنی ــن ع ــدم ترخی ــص
برخـــی از مـــواد اولیـــه اعضـــای ســـندیکا از دیگـــر
چالشهایـــی اســـت کـــه در حـــال پیگیـــری بـــرای
حـــل آن هســـتیم.
دبیــر ســندیکا در پایــان تصریــح کــرد :بحــث عرضــه
فلـــزات و مدیریـــت تقاضـــای مـــس بـــر اســـاس
اظهارنامـــه مالیاتـــی و متوســـط خریـــد ســـنوات
گذشــته نیــز در دســتور کار سندیکاســت .مــا بــا توجــه
ب ــه الته ــاب کنون ــی ب ــازار عرض ــه و تقاض ــا ،مخال ــف
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عرض ــه م ــس ب ــه روش قبل ــی هس ــتیم ،چ ــرا ک ــه ب ــا
ایــن روش شــرکتهای مــا در تامیــن ایــن مــواد اولیــه
دچـــار مشـــکالت بســـیار جـــدی میشـــوند.

رئیس هیات مدیره سندیکا ،عضو هیات
رئیسه سیگره ایران شد

تا کید سندیکا بر اعالم شرایط فورس
ماژور به عنوان یکی از نیازهای مبرم
قراردادی
جلســه نماینــدگان ســندیکا بــا دکتــر قانــع فــر ،رئیــس
ام ــور نظ ــام فن ــی و اجرای ــی ،مش ــاورین و پیمان ــکاران
س ــازمان برنام ــه و بودج ــه س ــوم م ــرداد س ــال ج ــاری
برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت ب ــا توج ــه ب ــه نی ــاز فع ــاالن
صنعــت بــرق بــه تمدیــد و اصــاح بخشــنامه تعدیــل
ن ــرخ ارز ،ن ــکات و م ــوارد مرتب ــط از س ــوی نماین ــدگان
س ــندیکا عن ــوان و مق ــرر ش ــد س ــندیکای صنع ــت
بـــرق طـــی هماهنگـــی بـــا وزارت نیـــرو درخواســـت
تمدی ــد بخش ــنامه تعدی ــل ن ــرخ ارز را پیگی ــری کن ــد.
همچنیــن مقــرر شــد کــه ایــن درخواســت بــا امضــای
وزی ــر ی ــا مع ــاون ایش ــان ب ــه رئی ــس س ــازمان مدیری ــت
برنام ــه و بودج ــه ارس ــال ش ــود.
در ادام ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه عم ــده مش ــکل فع ــاالن
صنع ــت ب ــرق ب ــا وزارت نی ــرو ناش ــی از نب ــود بودج ــه
و مش ــکالت مال ــی اس ــت ،مق ــرر ش ــد مذاک ــرات الزم
در ای ــن موض ــوع ب ــا مع ــاون فن ــی ،ام ــور زیربنای ــی و
تولی ــدی س ــازمان برنام ــه و بودج ــه از ط ــرف س ــندیکا
صــورت پذیــرد .همچنیــن بــا عنایــت بــه موضوعــات
مرتبـــط ســـندیکا و شـــورای هماهنگـــی تشـــکلها
مق ــرر ش ــد س ــندیکا ب ــا تعام ــل ای ــن ش ــورا ،ش ــورای
هماهنگـــی ،مباحـــث الزم را از طریـــق شـــورا بـــا
س ــازمان پیگی ــری کن ــد.
در ادامـــه جلســـه نماینـــدگان ســـندیکا بـــه شـــرایط
اقتص ــادی کش ــور اش ــاره و تاکی ــد کردن ــد ک ــه اع ــام
ش ــرایط ف ــورس م ــاژور ب ــه عن ــوان یک ــی از نیازه ــای
مبــرم قــراردادی اســت ،آنهــا همچنیــن لــزوم اســتفاده
از ای ــن موض ــوع ب ــرای رس ــاندن قرارداده ــا ب ــه حال ــت
تــوازن را مطــرح کردنــد ،در نهایــت مقــرر شــد شــرایط
ف ــورس م ــاژور ب ــا ه ــدف خاتم ــه از س ــوی س ــندیکا
پیگی ــری ش ــود.
در پایـــان نشســـت ،فهرســـت بهـــای حـــوزه بـــرق در
رشـــته ســـاختمان بررســـی و مقـــرر شـــد نماینـــده
س ــندیکا در جلس ــات تدوی ــن فهرس ــت به ــای ب ــرق
در رشـــته ســـاختمان حضـــور یافتـــه و از نظـــرات
س ــندیکا اس ــتفاده ش ــود .همچنی ــن اع ــام آمادگ ــی
کام ــل س ــندیکا ب ــرای هم ــکاری در تدوی ــن فه ــارس
به ــا در رش ــتههای مختل ــف صنع ــت ب ــرق ،تعام ــل
ب ــا کارش ــناس ام ــور نظ ــام فن ــی و اجرای ــی س ــازمان
برنام ــه و بودج ــه و ایج ــاد دفت ــر ارتب ــاط س ــندیکا ب ــا
س ــازمان مط ــرح ش ــد.

همای ــون حائ ــری ،مع ــاون وزی ــر نی ــرو در ام ــور ب ــرق و
ان ــرژی ط ــی حکم ــی عل ــی بخش ــی ،رئی ــس هی ــات
مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران را ب ــه عن ــوان
عض ــو هی ــات رئیس ــه س ــیگره ای ــران منص ــوب ک ــرد.
در متن حکم آمده است:
بـــا توجـــه بـــه تجربیـــات ارزشـــمند جنابعالـــی و در
راســـتای اســـتفاده بهینـــه از ظرفیتهـــای علمـــی
شــورای جهانــی شــبکههای فشــار قــوی ،بــه موجــب
ای ــن حک ــم ب ــه عن ــوان عض ــو هی ــات رئیس ــه س ــیگره
ایــران منصــوب میگردیــد .امیــد اســت بــا همــکاری
و تعام ــل ب ــا دیگ ــر اعض ــا هی ــات رئیس ــه و دبیرخان ــه
مربوطـــه در شـــرکت مننکـــو ایـــران ،شـــاهد افزایـــش
بی ــش از پی ــش اس ــتفاده از ای ــن ارگان بینالملل ــی در
ارائ ــه خدم ــت ب ــه صنع ــت ب ــرق کش ــورمان باش ــیم.
ش ــایان ذک ــر اس ــت کمیت ــه مل ــی مطالع ــات ان ــرژی
الکتریکــی ایــران (ســیگره ایــران) بــه عنــوان نماینــده
ش ــورای جهان ــی سیس ــتمهای فش ــارقوی (س ــیگره)
در ای ــران اس ــت ک ــه فعالی ــت خ ــود را جه ــت حض ــور
در انجمــن ســیگره از ســال  1368آغــاز کــرده اســت.
اهـــداف و فعالیتهـــای اصلـــی ســـیگره ایـــران بـــر
انتق ــال دان ــش فن ــی و اس ــتفاده از تجربی ــات جه ــت
بهینهس ــازی عملک ــرد سیس ــتم ق ــدرت و توس ــعه آن
در آین ــده متمرک ــز میش ــود.
ماموریـــت ســـیگره ایـــران ،افزایـــش مشـــارکت
مهندســـین ،متخصصیـــن و محققیـــن در انجمـــن
س ــیگره و تروی ــج و گس ــترش فعالیته ــای س ــیگره
در ایـــران از طریـــق ســـازماندهی جهـــت حضـــور
ســـیگره ایـــران در کنفرانـــس دوســـاالنه ســـیگره و
س ــمپوزیومها ،ارائ ــه مق ــاالت در جلس ــات داخل ــی
و کنفرانسهـــای بینالمللـــی ســـیگره ،تشـــکیل
کمیتههـــای تخصصـــی در ایـــران جهـــت ارتبـــاط
و فعالیـــت بـــا کمیتههـــای مطالعاتـــی ســـیگره و
اطالعرســـانی فعالیتهـــای ســـیگره بـــه اعضـــای
ســـیگره ایـــران اســـت.

در نامـ ـهای ب ــه رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی ته ــران عن ــوان
ش ــد

شش راهکار برای عبور از چالشهای
ارزی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران طـــی نامـــهای از
مهن ــدس خوانس ــاری ،رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی ته ــران
درخواســـت کـــرد کـــه بـــه مشـــکالت ســـازندگان و
پیمانـــکاران در تامیـــن مـــواد اولیـــه و ارز مـــورد نیـــاز
رســـیدگی کنـــد.
در ابتــدای نامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت بــرق بــه
عنــوان یکــی از صنایــع زیــر ســاختی کشــور بــه منظــور
تامیـــن مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات مـــورد نیـــاز بـــرای
اح ــداث و نگه ــداری ش ــبکه ه ــای تولی ــد ،انتق ــال
و توزیـــع نیـــروی بـــرق همـــواره نیازمنـــد تخصیـــص
ارز اس ــت ،عن ــوان ش ــده اس ــت ک ــه در ح ــال حاض ــر
بدلیــل افزایــش جهــش وار نــرخ ارز و تغییــر مقــررات و
رویــه هــای مربوطــه دچــار مشــکالت متعــددی شــده
اس ــت.
در ادام ــه نام ــه مش ــکالت فع ــاالن صنع ــت ب ــرق ب ــه
صــورت مــوردی و بــا توضیحــات مکمــل ارائــه شــده
اس ــت:
 عــدم تخصیــص بــه موقــع ارز و توقــف درخواســتهــای ثبــت شــده در ســامانه توســط بانــک مرکــزی
بناب ــر گزارش ــات آم ــاری و داده ه ــای گمرک ــی ات ــاق
بازرگانـــی ،صنایـــع ،معـــادن و کشـــاورزی تهـــران،
میــزان واردات تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت بــرق در
س ــال  1396مجموع ــا  1.2میلی ــارد دالر ب ــوده اس ــت
ک ــه فهرس ــت آن ب ــر اس ــاس ک ــد تعرف ــه محص ــوالت
در گ ــزارش پیوس ــت ارائ ــه ش ــده اس ــت .همچنی ــن
ب ــا توج ــه ب ــه اس ــتعالم انج ــام ش ــده از ش ــرکت ه ــای
عضـــو ،در حـــال حاضـــر بـــه منظـــور تکمیـــل پـــروژه
ه ــا و تامی ــن کاال و م ــواد اولی ــه م ــورد نی ــاز صنع ــت
ب ــرق ،بال ــغ ب ــر  630میلی ــون ی ــورو ب ــرای ش ــش م ــاه
اول س ــال م ــورد نی ــاز اس ــت ک ــه ای ــن مبل ــغ ت ــا پای ــان
س ــال  ،1397ی ــک میلی ــارد و س ــیصد میلی ــون ی ــورو
ارزیابــی شــده اســت .همچنیــن شــرکت هــای عضــو
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ،ب ــه منظ ــور ادام ــه رون ــد
پ ــروژه ه ــای ج ــاری خ ــود نی ــاز ب ــه تامی ــن ف ــوری ارز
جهــت خریــد و تحویــل سفارشــات خــود هســتندد،
ایـــن درحالیســـت کـــه علیرغـــم ثبـــت درخواســـت
از س ــوی ش ــرکت ه ــای عض ــو س ــندیکا در س ــامانه
بانـــک مرکـــزی ایـــران ایـــن شـــرکت هـــا بـــه دلیـــل
تغیی ــرات مک ــرر قوانی ــن و مق ــررات ارزی ب ــا مش ــکل
عـــدم تخصیـــص بـــه موقـــع ارز و ریســـک عـــدم
تحویـــل کاال مواجـــه هســـتند.
 عـــدم جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز در قراردادهـــایصنع ــت ب ــرق
صنعــت بــرق بــه عنــوان یکــی از صنایــع زیرســاختی
و حیاتــی کشــور در شــرایطی بــا بیثباتــی کنونــی نــرخ
ارز و افزای ــش ناگهان ــی هزین ــه تولی ــد کاال و خدم ــات

خــود مواجــه شــده اســت کــه پیــش از ایــن (در مــوج
اول افزایــش قیمــت ارز در ســال  90و  )91نیــز بــه دلیــل
کمبــود نقدینگــی ،عــدم پیشبینــی تعدیــل در متــن
قراردادهـــا و مـــواردی از ایـــن دســـت بـــه شـــدت در
تنگنــا قــرار گرفتــه و تعــداد قابــل توجهــی از قراردادهــا
متوقــف و برخــی از آنهــا تاکنــون نیــز تعییــن تکلیــف
نشــده انــد.
در حـــال حاضـــر نیـــز هیـــچ مکانیـــزم حمایتـــی
جه ــت جب ــران خس ــارات ناش ــی از ای ــن تغیی ــرات در
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق وجـــود نـــدارد.
ی ــادآوری م ــی ش ــود ک ــه اثرپذی ــری صنع ــت ب ــرق از
تغییـــرات نـــرخ ارز بـــه لحـــاظ واردات تجهیـــزات،
تکنولـــوژی ،ماشـــینآالت و مـــواد اولیـــه بـــه میـــزان
 85درص ــد اس ــت .از طرف ــی قرارداده ــای صنع ــت
ً
بــرق در بخــش توزیــع و انتقــال عمدتــا ریالــی و فاقــد
تعدی ــل هس ــتند.
 مشـــکالت بوجـــود آمـــده بـــرای خریدهـــای ارزیاعتبـــاری
ب ــه دلی ــل نوس ــانات ب ــاالی ن ــرخ ارز و اتم ــام م ــدت
اعتبـــار  LCهـــای بانکـــی دریافتـــی شـــرکت هـــا از
بانـــک هـــای تجـــاری ،تامیـــن اعتبـــار سفارشـــات
توســـط بانـــک مرکـــزی تاییـــد نشـــده و بـــه بانـــک
ه ــای عام ــل اب ــاغ نگردی ــده اس ــت ک ــه ای ــن مس ــئله
منج ــر ب ــه ع ــدم دسترس ــی ش ــرکت ه ــا ب ــه م ــواد اولی ــه
کااله ــای ض ــروری م ــورد نی ــاز ش ــده اس ــت.
 قرارگیــری برخــی اقــام و تعرفــه هــای ضــروری مــوردنی ــاز ش ــبکه ه ــای ب ــرق در لیس ــت کااله ــای ممن ــوع
الــورود
برخ ــی از اق ــام واردات ــی م ــورد نی ــاز جه ــت تکمی ــل
پـــروژه هـــای صنعـــت بـــرق علیرغـــم اینکـــه دارای
ســـاخت داخـــل نیســـتند (از جملـــه برخـــی از
نبشـــیهای فـــوالدی مـــورد مصـــرف در دکل هـــای
انتقـــال نیـــرو) ،در ردیـــف اولویـــت چهـــارم کاالیـــی
قرارگرفتـــه و شـــامل ممنوعیـــت ثبـــت ســـفارش و
واردات شـــده انـــد .متاســـفانه علیرغـــم پیگیـــر ی
مک ــرر ای ــن س ــندیکا تاکن ــون اقدام ــی ب ــرای اص ــاح و
تغییـــر آنهـــا صـــورت نپذیرفتـــه اســـت.
 عدم ترخیص مواد اولیه موجود در گمرکیک ــی دیگ ــر از مش ــکالت تولیدکنن ــدگان ،ترخی ــص
مـــواد اولیـــه از مبـــادی گمرکـــی اســـت کـــه قبـــل از
طــرح اولویــت بنــدی اقــام وارداتــی ،بصــورت اعتبــار
اس ــنادی ،حوال ــه ارزی ،ب ــرات و  ...ثب ــت س ــفارش
و خری ــداری ش ــده و اکن ــون در گم ــرک ه ــای کش ــور
در انتظــار اعــام کــد رهگیــری توســط بانــک مرکــزی
و ترخیـــص هســـتند .همچنیـــن بنـــد  5تصویـــب-
نام ــه هی ــات وزی ــران در م ــورخ  97/05/16ترخی ــص
تمام ــی کااله ــای وارد ش ــده ب ــه گم ــرک را مل ــزم ب ــه
پرداخــت مابــه التفــاوت نــرخ ارز در بــازه زمانــی ثبــت
ســفارش و ترخیــص گمــرک کــرده و بــه دلیــل ناتوانــی
بخ ــش خصوص ــی ب ــرای پرداخ ــت ماب ــه التف ــاوت
مذکــور ،ترخیــص تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت بــرق
عم ــا غی ــر ممک ــن ش ــده اس ــت.

س ــندیکای صنع ــت ب ــرق در پای ــان ب ــه منظ ــور رف ــع
مشـــکالت فـــوق الذکـــر ،راهکارهایـــی بـــه شـــرح
پیشـــنهاد داده اســـت:
 عـــدم شـــامل شـــدن تصویـــب نامـــه مـــورخ 97/05/16هیــات وزیــران بــرای کاالهایــی کــه وارد
گم ــرک ش ــده و تس ــهیل رون ــد ترخی ــص تجهی ــزات
مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق
 عـــدم شـــامل شـــدن تصویـــب نامـــه مـــورخ 97/05/16هیـــات وزیـــران بـــرای کاالهایـــی کـــه
ت ــا قب ــل از اب ــاغ ای ــن تصوی ــب نام ــه ثب ــت س ــفارش
شـــده اســـت.
 تخصیـــص بـــه موقـــع ارز مـــورد نیـــاز بـــه ثبـــتس ــفارشهای انج ــام ش ــده ش ــرکت ه ــای س ــازنده و
پیمانـــکار (پیوســـت)3
 تســـریع در انجـــام بررســـی و صـــدور تاییدیههـــایم ــورد نی ــاز از س ــوی بان ــک مرک ــزی
 تمدیــد بخشــنامه ارزی و تعمیــم آن بــه قراردادهــایج ــاری ب ــا اص ــاح فرم ــول محاس ــبه تعدی ــل ب ــا توج ــه
ب ــه ش ــرایط متناظ ــر ب ــر قرارداده ــا و همچنی ــن م ــا ک
ق ــرار دادن ن ــرخ ارز در ب ــازار ثانوی ــه ارز
 تشـــکیل کارگـــروه مشـــترک وزارت نیـــرو ،وزارتصمـــت و نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی
ش ــایان ذک ــر اس ــت س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
ب ــا برگ ــزاری جلس ــات مس ــتمر و مش ــترک ب ــا وزارت
نی ــرو ،وزارت صم ــت و ات ــاق بازرگان ــی ب ــا جدی ــت
پیگی ــر ح ــل مش ــکالت فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی
صنعــت بــرق بــرای عبــور از چالشهــا و بحرانهــای
اقتص ــادی ام ــروز اس ــت.

رویدادها

رایزنیها و پیگیریهای سندیکا به ثمر نشست؛

مشکالت صنعت برق روی میز رییس
مجلس و شورای هماهنگی
سران سه قوه

برگـــزاری جلســـات مســـتمر و مشـــترک ســـندیکا
و مجلـــس و انتقـــال مشـــکالت فعـــاالن بخـــش
خصوصـــی صنعـــت بـــرق و مشـــکالت قـــراردادی
ایـــن بخـــش ،بـــه نتیجـــه رســـید .تنهـــا ده روز پـــس
از برگـــزاری نشســـت مشـــترک بـــا حســـین امیـــری
خامکانـــی ،نایـــب رییـــس اول کمیســـیون انـــرژی
مجلــس شــورای اســامی ،وی طــی دو نامــه جداگانــه
ب ــه عل ــی الریجان ــی ،رئی ــس مجل ــس ،ضم ــن اش ــاره
بـــه مشـــکالت صنعـــت بـــرق و راهکارهـــای عبـــور
از آنه ــا نس ــبت ب ــه پیامده ــای ناش ــی از ت ــداوم ای ــن
مشـــکالت هشـــدار داد.
وی در نام ــه ای ک ــه در آن ب ــه مش ــکالت ق ــراردادی
بخــش خصوصــی صنعــت بــرق اشــاره شــده اســت،
تاکی ــد کرده ــه وضعی ــت اقتص ــادی کش ــور و بح ــران
پــول ،ارز و طــا بســیاری از قراردادهــا نیــاز بــه تعدیــل
دارن ــد ،ضم ــن اینک ــه مدت ــی اس ــت ب ــه پیمان ــکاران
و واحدهـــای تولیـــدی طـــرف قـــرارداد دولـــت اوراق
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قرض ــه ب ــا سررس ــید مهل ــت دار داده م ــی ش ــود.
در ادام ــه ای ــن نام ــه ک ــه بیس ــت و هش ــتم م ــرداد م ــاه
بــرای رییــس مجلــس شــورای اســامی ارســال شــده،
آمــده اســت کــه بــا توجــه بــه رونــد رو بــه کاهــش ارزش
ر یــال و ابهامــات موجــود در بــازار کشــور ،پیمانــکاران
دچ ــار ابه ــام ش ــدند ک ــه بن ــا ب ــه ای ــن ام ــر ع ــاوه ب ــر
ع ــدم حض ــور در مناقص ــات جدی ــد ،ق ــادر ب ــه ادام ــه
پ ــروژه ه ــای جدی ــد نی ــز نیس ــتند.
در پای ــان نام ــه از عل ــی الریجان ــی درخواس ــت ش ــده
اســـت کـــه بـــرای دو موضـــوع تعدیـــل قراردادهـــای
موجــود کــه بــا مشــکالت ارزی یــا تــورم شــدید مواجــه
شـــده انـــد و اوراق قرضـــه و اســـناد خزانـــه مـــدت
داری ک ــه ب ــه دلی ــل کاه ــش تدریج ــی ارزش ری ــال،
پیمانـــکاران را دچـــار ضـــرر و زیـــان مـــی کننـــد ،در
ش ــورای هماهنگ ــی س ــران س ــه ق ــوه چ ــاره اندیش ــی
ش ــود.
البت ــه امی ــری خامکان ــی در نام ــه دیگ ــری ه ــم ک ــه در
همــان تار یــخ بــرای رییــس مجلــس شــورای اســامی
ارس ــال ش ــد ،مش ــکالت و راهکاره ــای پی ــش روی
صنع ــت ب ــرق کش ــور را عن ــوان ک ــرده اس ــت .در ای ــن
نام ــه آم ــده اس ــت« :گرم ــای ش ــدید فصل ــی موج ــب
افزایـــش چشـــمگیر مصـــرف آب و بـــرق و بـــروز
مش ــکالت عدی ــده ای در ای ــن زمین ــه ش ــده اس ــت
ل ــذا رش ــد و افزای ــش مص ــرف ت ــا س ــال آین ــده خط ــر
خاموشـــی هـــای بـــرق و حتـــی فروپاشـــی صنعـــت
بــرق و بــه دنبــال آن قطعــی آب را دو چنــدان خواهــد
ک ــرد».
در ای ــن نام ــه جه ــت جلوگی ــری از ت ــداوم و افزای ــش
مشـــکالت پیـــش رو پیشـــنهاد شـــده اســـت کـــه
مبلغ ــی جه ــت تامی ــن مال ــی صنع ــت ب ــرق مش ــابه
تدابیـــر خـــروج از تنـــش آبـــی پیـــش بینـــی شـــود،
عـــوارض پیـــش بینـــی شـــده در قانـــون در مـــورد
تجدیدپذیره ــا و توس ــعه ب ــرق روس ــتایی  100درص ــد
تخصی ــص یاب ــد و ماب ــه التف ــاوت هزین ــه ه ــای تم ــام
شـــده و قیمـــت هـــای تکلیفـــی در بودجـــه دیـــده و
پرداخـــت شـــود.

قیمتهـــا را بـــ ه همـــراه داشـــته اســـت.
در ادامــه تاکیــد شــده اســت کــه صنعــت زیرســاختی
ب ــرق نی ــز از ای ــن قاع ــده مس ــتثنی نب ــوده و در ش ــرایط
کنونــی اقتصــاد کشــور کاال ،قیمــت خدمــات و مــواد
اولی ــه م ــورد نی ــاز ای ــن صنع ــت افزای ــش چش ــمگیری
داش ــته اس ــت ،بهطوریک ــه بس ــیاری از قرارداده ــای
بخـــش خصوصـــی بـــا دســـتگاههای اجرایـــی از
تعـــادل خـــارج شـــده و ســـازندگان ،پیمانـــکاران و
تأمی ــن کنن ــدگان کاال و خدم ــات ای ــن عرص ــه ت ــوان
اج ــرای تعه ــدات خ ــود را ندارن ــد و ب ــه همی ــن دلی ــل
تعــداد زیــادی از ایــن قراردادهــا متوقــف شــده اســت.
در ای ــن نام ــه تصری ــح ش ــده اس ــت ک ــه س ــندیکای
صنعــت بــرق ایــران بــا توجــه بــه رســالت خــود مبنــی
ب ــر حمای ــت از فع ــاالن عرص ــه ب ــرق کش ــور و ت ــداوم
ایـــن صنعـــت مهـــم ،پـــس از بررســـی قراردادهـــای
موج ــود ک ــه دچ ــار بح ــران ارزی ش ــدهاند ،اثرپذی ــری
ارزی بخ ــش تولی ــد کاالی م ــورد نی ــاز صنع ــت ب ــرق
(ش ــامل س ــیم و کاب ــل و تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق) را
بی ــن  75ت ــا  100درص ــد ب ــرآورد ک ــرده اس ــت.
در ادامــه از رئیــس امــور نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان
برنامـــه و بودجـــه کشـــور درخواســـت شـــده اســـت
بـــ ه منظـــور احیـــای قراردادهـــای جـــاری بـــا هـــدف
جلوگیــری از تــداوم و گســترش خاموش ـیها در ســال
آینــده و ســالهای بعــد ،کاهــش شــدید اشــتغال و بــه
تب ــع آنه ــا ایج ــاد بحرانه ــای اجتماع ــی ،ب ــا اس ــتناد
بــه تبصــره  3مــاده  20قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت
پذیــر و مــاده  24قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب
و کار ،نســـبت بـــه ارســـال پیشنویـــس بخشـــنامه
جبران ــی مرتب ــط ب ــه ای ــن س ــندیکا ب ــه منظ ــور کس ــب
نظـــر از بخشخصوصـــی و اطمینـــان از اثربخـــش
بـــودن بخشـــنامه مذکـــور ،اقدامـــات الزم را انجـــام
ده ــد.

گروه پژوهش خبری صدا و سیما برگزار کرد؛

نشست بررسی کارنامه چهل سالگی
صنعت برق با حضور مدیران سندیکا

درخواست سندیکا از سازمان برنامه؛

ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی
درباره بخشنامه جبرانی نرخ ارز
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س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران در نام ـهای ب ــه دکت ــر
قان ــع ف ــر ،رئی ــس ام ــور نظ ــام فن ــی و اجرای ــی س ــازمان
برنامـــه و بودجـــه کشـــور میـــزان تاثیرپذیـــری ارزی
قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق را تش ــریح ک ــرده اس ــت.
در ابت ــدای نام ــه عن ــوان ش ــده اس ــت ک ــه تالطم ــات
ارزی و افزایــش جه ـشوار نــرخ ارز کــه ممکــن اســت
طـــی ماههـــای آینـــده تشـــدید شـــود و همچنیـــن
دس ــتورالعملهای متع ــدد بان ــک مرک ــزی و دول ــت،
موجـــب افزایـــش قیمـــت تجهیـــزات وارداتـــی
وکاالهـــای ســـاخت داخـــل شـــده کـــه ایـــن مهـــم
ع ــاوه ب ــر واکنشه ــای ب ــازار ،افزای ــش ص ــد درص ــدی
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گـــروه اقتصـــاد پژوهـــش خبـــري صـــدا و ســـیما در
ادام ــه نشسـ ـتهاي کارشناس ــي خ ــود ،ب ــه بررس ــي
دســتاوردهای چهــل ســالگی انقــاب اســامی ایــران
در صنع ــت ب ــرق پرداخ ــت.
در ایــن نشســت کــه هجدهــم مــرداد ســال جــاری بــا
حضــور مهنــدس پیــام باقــری ،نايــب رئيــس هيــات
مديــره ســنديکاي بــرق ،مهنــدس ســپهر بــرزی مهــر،
دبیـــر ســـندیکای بـــرق و دکتـــر عليرضـــا اســـدی،
معاون ــت پژوه ــش و برنامهري ــزي س ــندیکا و س ــرکار
خانـــم کاظـــمزاده دبیـــر تحریریـــه نشـــریه ســـتبران
س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن نشس ــت ک ــه ش ــامل دو بخ ــش ب ــود ،ابت ــدا
دســـتاوردهای صنعـــت بـــرق در چهـــل ســـالگی
انق ــاب اس ــامی از ن ــگاه س ــندیکا و س ــپس کارنام ــه
وزارت نی ــرو در ای ــن چه ــار ده ــه م ــورد بررس ــی ق ــرار

گرف ــت.
چکیده نشست پژوهشی به شرح زیر است:
صنع ــت ب ــرق ای ــران ،از نظ ــر ظرفی ــت نص ــب ش ــده
نیروگاهـــی تـــا پايـــان خـــرداد  ،1396در خاورمیانـــه
مق ــام نخس ــت ،رتب ــه س ــوم آس ــیا و رتب ــه چهارده ــم
در جهـــان را داراســـت و از نظـــر مقـــدار مصـــرف در
جایـــگاه  18جهـــان قـــرار دارد.
در ابتــدای انقــاب در حــوزه بــرق تقریبــا صددرصــد
وابس ــتگی وج ــود داش ــت .ن ــه تنه ــا تجهی ــزات را ب ــه
طــور کامــل وارد میکردیــم بلکــه وابســتگی در حــدی
ب ــود ک ــه حت ــی پیمان ــکاران ه ــم از ديگ ــر کش ــورها،
ب ــرای اج ــرا ،ب ــه کش ــور میآمدن ــد.
در شـــروع انقـــاب جمعیـــت کشـــور حـــدود 36
میلیــون نفــر بــوده و میــزان ظرفیــت نیروگاهــی نصــب
شــده حــدود  7500مــگاوات بــوده اســت .هــم اکنــون
بــا  80میلیــون جمعیــت یعنــی بیــش از  2برابــر ســال
 80 ،57ه ــزار مــگاوات ظرفی ــت نص ــب شــده وجــود
دارد یعن ــی بی ــش از  10براب ــر ش ــروع انق ــاب اس ــامي.
بـــر اســـاس گـــزارش هـــای منتشـــر شـــده در بخـــش
صنعـــت بـــرق ،ایـــران بـــا تولیـــد  265میلیـــارد
کیل ــووات س ــاعت در س ــال  ، 2017رتب ــه ش ــانزدهم
تولیـــد بـــرق در دنیـــا و رتبـــه دوم پـــس از عربســـتان
ســـعودی را در منطقـــه بـــه خـــود اختصـــاص داده
اســـت .ایـــران از حیـــث میـــزان تولیـــد بـــا تایـــوان،
اس ــپانیا ،ترکی ــه و اس ــترالیا در ی ــک گ ــروه ق ــرار دارد.
در راســتای توســعه عدالــت اجتماعــی و محرومیــت
زدای ــی  ،ب ــرق رس ــانی ب ــه روس ــتاهای کش ــور ،در چن ــد
س ــال اخي ــر نی ــز ادام ــه یاف ــت و ب ــا برخ ــوردار ش ــدن
 2152روســتا از نعمــت بــرق ،تعــداد روســتاهای بــرق
دار کش ــور ب ــه بی ــش از  56800روس ــتا رس ــید.

تصمیم اتاق بازرگانی تهران برای ارجاع مشکالت
صنعت برق به رئیسجمهور

سندیکا گزارش مشکالت را تهیه میکند
جلســـه مشـــترک هیـــات رئیســـه اتـــاق بازرگانـــی
ته ــران و نماین ــدگان س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
دوازدهـــم شـــهریور ســـال جـــاری در محـــل اتـــاق
بازرگانـــی برگـــزار شـــد.
در ایـــن جلســـه کـــه هـــدف آن طـــرح مشـــکالت
فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق بـــود،
مهنـــدس بخشـــی رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا
ضمـــن تقدیـــر از حمایتهـــای اتـــاق ،و بیـــان
موفقیــت هــای ســندیکا بــه مشــکالت شــرکت هــای
صنعــت بــرق در شــرایط کنونــی اشــاره کــرد و گفــت:
بـــا نوســـانات اخیـــر بســـیاری از پـــروژه هـــای بـــرق
متوق ــف ش ــده اس ــت و الزم اس ــت ک ــه ب ــرای ح ــل آن
تدبیـــری بـــکار رود.
نماین ــدگان ســـندیکا در جلس ــه ب ــه اتف ــاق از ات ــاق
بازرگانـــی درخواســـت داشـــتند کـــه بـــا انعـــکاس
مش ــکالت صنع ــت ب ــرق ب ــه مدی ــران ارش ــد دول ــت
و مذا ک ــره ب ــا آنه ــا در ای ــن خص ــوص ،زمین ــه ح ــل و

اختصاص  15درصد تخفیف
ویژه اعضای سندیکا

مبلــغ قابــل پرداخــت بــرای اعضــای ســندیکا هــر متــر
مرب ــع  100 :ه ــزار توم ــان (ب ــه انضم ــام 9درص ــد ارزش
افـــزوده) از اعضـــای محتـــرم ســـندیکا دعـــوت مـــی
ش ــود در ص ــورت تمای ــل ب ــه حض ــور در نمایش ــگاه،
ب ــا تکمی ــل و ارس ــال ف ــرم مربوط ــه ب ــه ش ــماره فک ــس
 66944967آمادگ ــی خ ــود را ب ــه س ــندیکا اع ــام و
ب ــرای کس ــب اطالع ــات بیش ــتر ب ــا س ــتاد برگ ــزاری
نمایشـــگاه بـــه شـــماره تلفـــن 034-32478414
(خان ــم زمان ــی) و ی ــا ام ــور نمایش ــگاهها ی س ــندیکا
ش ــماره تلف ــن  66570930 -3داخل ــی ( 113خان ــم
باقرپ ــور) تم ــاس حاص ــل فرماین ــد.
فص ــل مس ــائل ای ــن بخ ــش را فراه ــم کنن ــد .از جمل ــه
راه کار هـــای مـــورد تاکیـــد در ایـــن جلســـه اعـــام
شــرایط فــورس مــاژور یــا هــارد شــیپ از ســوی دولــت
در خصـــوص قراردادهـــای صنعـــت بـــرق بـــود.
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس کالهـــی عضـــو هیـــات
نماین ــدگان ات ــاق ته ــران ب ــه مش ــکالت تامی ــن م ــس و
آلومینیــوم مــورد نیــاز فعــاالن بــرق اشــاره کــرد و گفــت:
شـــرایط بـــازار ،شـــرکتهای ســـازنده ســـندیکا را در
تهی ــه م ــواد اولی ــه ب ــا مش ــکل مواج ــه س ــاخته اس ــت
ل ــذا الزم اس ــت راهکاره ــای ارائ ــه ش ــده ک ــه مبتن ــی
بــر دو موضــوع نحــوه مدیر یــت عرضــه و تقاضاســت،
پیــاده ســازی شــود تــا هــم تقاضــا واقعــی باشــد و هــم
عرض ــه ب ــه مق ــدار مناس ــب انج ــام ش ــود.
مهن ــدس وفای ــی ،رئی ــس هی ــات مدی ــره تولی ــد رع ــد
نی ــز از ع ــدم ثب ــات اقتص ــادی در کش ــور اب ــراز نگران ــی
کــرده و تاکیــد کــرد کــه در ایــن وضعیــت ،شــرکتها
نمیتواننـــد فعالیتهـــای خـــود را مدیریـــت کننـــد
ل ــذا از ات ــاق درخواس ــت داش ــت پیگی ــر مش ــکالت
ای ــن ش ــرکتها باش ــند و ب ــرای ح ــل آنه ــا ب ــا دول ــت
مذاک ــره کنن ــد.
بیـــان مشـــکالت نظـــام بانکـــی و دشـــوار یهای
انتقــال پــول بــه داخــل کشــور دیگــر محــور جلســه بــود
ک ــه از س ــوی مهن ــدس رهنم ــا نای ــب رئی ــس هی ــات
مدی ــره س ــندیکا ط ــرح ش ــد .وی همچنی ــن تاکی ــد
داشـــت کـــه تعدیـــل قراردادهـــا کفـــاف نوســـانات
قیمــت را نمیدهــد و شــرایط هاردشــیپ بایــد اعــام
ش ــود.
در ادامه آقایان مهندســی بردبار ،صالحی و ســعادتی
ضمــن قدردانــی از حمایــت اتــاق از ســندیکا ،بحــث
مطالبـــات شـــرکتها را مطـــرح کـــرده و خواســـتار
پیگی ــری آن از س ــوی ات ــاق ش ــدند .مهن ــدس ب ــرزی
مه ــر دبی ــر س ــندیکا نی ــز ب ــه اقدام ــات انج ــام ش ــده
از س ــوی ای ــن تش ــکل ب ــرای ح ــل مش ــکالت اعض ــا
اشــاره و تصریــح کــرد کــه مشــکالت فعــاالن صنعــت
بــرق در قالــب موضوعــات مختلــف از قبیــل ارز بــری
قرارداده ــا ،قرارداده ــای متوق ــف ،مطالب ــات اعض ــا
بــه طــور جــد در حــال پیگیــری اســت و رایزنیهایــی
بـــا وزارت نیـــرو ،وزارت صمـــت و شـــرکت توانیـــر در
ای ــن م ــورد ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
همچنیـــن دکتـــر اســـدی معـــاون پژوهشـــی و
برنامهریـــزی ســـندیکا نیـــز تاکیـــد کـــرد کـــه بحـــران

صنعـــت بـــرق در حـــال تبدیـــل بـــه بحـــران ملـــی
بـــرای اقتصـــاد بخـــش خصوصـــی اســـت و اگـــر
ســرمایهگذاری الزم صــورت نگیــرد و اقتصــاد بــرق بــه
ب ــا همی ــن روی ــه پی ــش ب ــرود ،بخ ــش صنع ــت کش ــور
در س ــطح گس ــترده در آین ــدهای کوت ــاه ب ــا مش ــکالت
جـــدی در تامیـــن بـــرق روبـــرو خواهـــد شـــد.
در پای ــان جلس ــه مهن ــدس خوانس ــاری رئی ــس ات ــاق
بازرگان ــی ته ــران ب ــا بی ــان اینک ــه حمایته ــای ات ــاق
از فعــاالن بخــش خصوصــی و همینطــور ســندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ادام ــه خواه ــد داش ــت ،گف ــت:
ات ــاق بازرگان ــی ب ــرای ح ــل مش ــکالت صنای ــع کش ــور
گزارشهای ــی در  5مح ــور تهی ــه ک ــرده اس ــت ک ــه ب ــه
دفتـــر ریاســـت جمهـــوری ارائـــه خواهـــد شـــد .وی
اع ــام ک ــرد ک ــه گ ــزارش چال ــش ه ــا و راهکاره ــای
صنعـــت بـــرق نیـــز بـــه گـــزارش هـــای تهیـــه شـــده
اضافـــه شـــود و مقـــرر شـــد ســـندیکا در ایـــن زمینـــه
گزارش ــی جام ــع تهی ــه ک ــرده و آن را ب ــه ات ــاق تحوی ــل
ده ــد ت ــا ب ــرای بررس ــی و پیگی ــری ب ــه دفت ــر ریاس ــت
جمه ــوری ارس ــال ش ــود.

تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت
برق ،انرژیهای نو ،آب و فاضالب کرمان
چهارمیـــن نمایشـــگاه تخصصـــی صنعـــت بـــرق،
انرژ یهـــای نـــو ،آب و فاضـــاب کرمـــان روزهـــای
 6لغای ــت  9آذرم ــاه س ــال ج ــاری در مح ــل دائم ــی
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی جنوبشــرق (کرمــان)
برگ ــزار م ــی ش ــود.
ب ــا عنای ــت ب ــه اینک ــه اس ــتان کرم ــان بعن ــوان قط ــب
ان ــرژی ه ــای خورش ــیدی کش ــور تعیی ــن ش ــده اس ــت
و همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه حضـــور شـــرکت-های
معتب ــر ح ــوزه ب ــرق ،آب و فاض ــاب در ای ــن روی ــداد و
برنامهریزیه ــای انج ــام ش ــده ب ــرای بازدی ــد مدی ــران
ارشـــد و دســـتاندرکاران منطقـــه ،هماهنگیهـــای
الزم بـــرای تســـهیل حضـــور شـــرکتهای عضـــو
ســندیکا در نمایشــگاه بعمــل آمــده اســت و اعضــای
محتـــرم ســـندیکا از تســـهیالت زیـــر برخـــوردار
خواهن ــد ب ــود:
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سندیکا خواستار تسهیل نحوه پرداخت
در معامالت مس شد
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در نامـــهای بـــه
بهرامـــی ارض اقـــدس ،دبیـــر ســـتاد تنظیـــم بـــازار و
مشـــاور ارشـــد وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت
درخواس ــت ک ــرده ک ــه در نح ــوه پرداخ ــت معام ــات
مـــس تســـهیل صـــورت بگیـــرد.
ایــن نامــه ضمــن اشــاره بــه افزایــش نــرخ ارز و قیمــت
فلــزات رنگــی از جملــه مــس ،تاکیــد کــرده اســت کــه
تامیــن ایــن فلــزات بــرای تولیدکننــدگان بــا مشــکالت
متعــددی ماننــد اختــال و نابســامانی عرضــه همــراه
شـــده و ایـــن امـــر در فعالیـــت واحدهـــای تولیـــدی
بوی ــژه صنع ــت ب ــرق ک ــه مصرفکنن ــده اصل ــی م ــس
هســتند ،اختــال ایجــاد کــرده اســت.
در ادامـــه ایـــن نامـــه آمـــده اســـت؛ صنعـــت بـــرق
اصلی-تریــن مصــرف کننــده مــس در ایــران اســت.
ش ــرکت صنای ــع مل ــی م ــس ای ــران از  250ه ــزار ت ــن
مـــس تولیـــدی حـــدود  150هـــزار تـــن را در داخـــل
ب ــه ف ــروش م ــی رس ــاند ک ــه از ای ــن می ــزان  120ه ــزار
تـــن در صنعـــت ســـیم و کابـــل و  20هـــزار تـــن در
ترانسفورماتورس ــازی و  10ه ــزار ت ــن در س ــاخت س ــایر
آلیاژه ــای م ــورد نی ــاز صنع ــت ب ــرق م ــورد اس ــتفاده
ق ــرار م ــی گی ــرد.
همچنیــن عنــوان شــده اســت کــه بــا نوســانات نــرخ
ارز ،رویــه خریــد مــس کــه در گذشــته بــا پرداخــت 10
درص ــد از کل مبل ــغ ب ــه عن ــوان پی ــش پرداخ ــت در
ب ــورس و  90درص ــد ب ــا ال س ــی ریال ــی 90روزه ب ــوده،
تغیی ــر ک ــرده اس ــت ب ــه نح ــوی ک ــه در ح ــال حاض ــر
بایـــد در 60روز تســـویه کامـــل صـــورت گیـــرد .ایـــن
موض ــوع جری ــان نقدینگ ــی ش ــرکت ه ــا را ب ــه ش ــدت
تهدیــد و عمــا شــرکت هــای تولیــدی صنایــع پاییــن
دســتی را بــا بحــران ورشکس ــتگی و تعطیلــی مواجــه
ک ــرده اس ــت.
در ای ــن نام ــه ک ــه ع ــاوه ب ــر دبی ــر س ــتاد تنظی ــم ب ــازار
و مشـــاور ارشـــد وزارت صمـــت بـــه رئیـــس اتـــاق
بازرگان ــی ته ــران ،مع ــاون ام ــور صنای ــع و اقتص ــادی
وزارت صم ــت و مع ــاون ام ــور اقتص ــادی و بازرگان ــی
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وزارت صمـــت ارســـال شـــده ،درخواســـت شـــده
اســـت کـــه بـــه منظـــور تســـهیل تامیـــن مـــواد اولیـــه
شــرکت هــای تولیــدی ،عــاوه بــر نظــارت و مدیریــت
ب ــر عرض ــه و تقاض ــای م ــس ،ترتیب ــی اتخ ــاذ ش ــود ک ــه
نحـــوه پرداخـــت معامـــات مـــس بـــه شـــرایط قبـــل
بازگ ــردد و ب ــا تس ــویه ال س ــی  90روزه انج ــام ش ــود.

همـــکاری تشـــکلی صنعـــت آب و بـــرق بـــه ثمـــر
نشســـت ؛
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ب ــه دس ــتور مع ــاون آب و آبف ــای وزارت نی ــرو ،کلی ــه
ش ــرکت ه ــای آب منطق ــه ای ،مدیری ــت مناب ــع آب
ایـــران ،مهندســـی آب و فاضـــاب کشـــور ،توســـعه
مناب ــع آب و نی ــروی ای ــران و نی ــز س ــازمان آب و ب ــرق
خوزســـتان ،تـــا پایـــان ســـال  1397جهـــت عبـــور از
مقط ــع فعل ــی ،تحق ــق اه ــداف پ ــروژه ه ــا و حماي ــت
از عوامـــل اجرايـــي ،حتـــي االمـــكان از اتخـــاذ
تصميماتـــي نظيـــر فســـخ و ضبـــط ضمانـــت نامـــه
هــاي مشــاوران ،پيمانــكاران و تأميــن كننــدگان كاال
ك ــه ط ــرف ق ــرارداد ای ــن مجموع ــه ه ــا هس ــتند ،من ــع
ش ــدند.
عبــاس ســروش کــه ایــن نامــه را بــه منظــور جلوگیــری
از اتخ ــاذ تصمی ــم در خص ــوص قرارداده ــای متاث ــر از
ش ــرایط کنون ــی اقتص ــاد کش ــور ب ــه مجموع ــه ه ــای
تحـــت پوشـــش معاونـــت آب و آبفـــای وزارت نیـــرو
ارســال کــرده ،در انتهــای ایــن نامــه خاطرنشــان کــرده
اســت« :بــه منظــور ســاماندهي وضعيــت قراردادهــا و
اتخ ــاذ تصميم ــات راهب ــردي ،كارگ ــروه نظ ــام فن ــي و
اجرايــي آب و آبفــا در دفتــر اســتانداردها و طــرح هــاي
آب و آبف ــاي اي ــن معاون ــت پذي ــراي پيش ــنهادهاي
س ــازنده خواه ــد ب ــود».
پـــس از ایـــن نامـــه ،محمـــد حاجرســـولیها ،مدیـــر
عام ــل ش ــرکت مدیری ــت مناب ــع آب ای ــران نی ــز ط ــی
نام ــه ای ب ــه ش ــرکت ه ــای زیرمجموع ــه اش ضم ــن
اشــاره بــه شــرایط کنونــی اقتصــادی کشــور ،نوســانات
ن ــرخ ارز و ع ــدم ثب ــات به ــای مصال ــح ،تجهی ــزات و
ماش ــین آالت و هزین ــه اج ــرای کار ک ــه پیمان ــکاران،
تولیدکنن ــدگان و تامی ــن کنن ــدگان کاال و خدم ــات
را ب ــا چال ــش ه ــای غی ــر قاب ــل پی ــش بین ــی مواج ــه
ک ــرده اس ــت ،از مدی ــران ش ــرکت ه ــای زیرمجموع ــه
ای ــن معاون ــت خواس ــت ک ــه از اتخ ــاذ تصمیم ــات
قـــراردادی در خصـــوص قراردادهـــای متاثـــر از ایـــن
ش ــرایط خ ــودداری کنن ــد.
محمـــد حاجرســـولیها در بخـــش دیگـــری از نامـــه
خ ــود از ای ــن مدی ــران خواس ــته ت ــا ضم ــن کم ــک ب ــه
کوت ــاه ک ــردن گ ــردش کاری و فرآینده ــای مربوط ــه از
قبی ــل آزادس ــازی س ــپرده حس ــن انج ــام کار در قب ــال
سیس ــتم ه ــای م ــورد قب ــول ،زمین ــه را ب ــرای اس ــتفاده
از تبص ــره ه ــای قانون ــی در زمین ــه خری ــد مصال ــح و
تجهیـــزات در چارچـــوب قـــرارداد فیمابیـــن فراهـــم
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ک ــرده و لزوم ــا تنه ــا در چارچ ــوب قرارداده ــای ج ــاری
و اس ــناد منض ــم ب ــه پیم ــان فعالی ــت کنن ــد.
وی همچنیــن ار ارائــه هــر گونــه پیشــنهاد و یــا راهــکار
منطق ــی در راس ــتای تس ــهیل و گ ــذار از تنگناه ــای
مترت ــب ب ــر ش ــرایط فعل ــی اس ــتقبال و تصری ــح ک ــرده
ک ــه ای ــن پیش ــنهادات ضم ــن انع ــکاس ب ــه مراج ــع
باالدس ــتی ،گام ــی در راس ــتای مدیری ــت مطل ــوب و
موث ــر در مقاب ــل چال ــش ه ــای پی ــش رو خواه ــد ب ــود.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
پـــس از دریافـــت مجـــوز تنفـــس ســـه ماهـــه بـــرای
قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق از معاون ــت ب ــرق وزارت
نی ــرو ،ب ــه دلی ــل اینک ــه برخ ــی از ش ــرکت ه ــای عض ــو
قراردادهای ــی در ح ــوزه آب و آبف ــای ای ــن وزارتخان ــه
دارنـــد ،درخواســـت اعـــام تنفـــس و حالـــت فـــوق
العـــاده در قراردادهـــای صنعـــت آب و فاضـــاب را
ب ــه ای ــن وزراتخان ــه ارس ــال و جه ــت پیگی ــری موثرت ــر
ای ــن مس ــاله ب ــا انجم ــن صنف ــی ش ــرکت ه ــای آب و
فاض ــاب نی ــز وارد مذا ک ــره و هم ــکاری ش ــد.
ب ــه ای ــن ترتی ــب انجم ــن ه ــم ط ــی نام ــه ای ب ــه وزی ــر
نی ــرو خواس ــتار اع ــام تنف ــس ب ــرای قرارداده ــای ای ــن
صنع ــت ش ــد .در ای ــن نام ــه ک ــه ب ــه امض ــای فرام ــرز
شـــینی ،رییـــس هیـــات مدیـــره انجمـــن صنفـــی
صنع ــت آب و فاض ــاب رس ــیده ب ــود ،ب ــه ش ــرایط
متالط ــم اقتص ــادی ،نوس ــانات قیم ــت ارز ،فل ــزات
و س ــایر اق ــام م ــورد نی ــاز پ ــروژه اش ــاره ش ــده و عن ــوان
شــده بــود کــه ایــن مســاله پیمانــکاران ایــن صنعــت
را ب ــا چال ــش ه ــای ج ــدی مواج ــه ک ــرده اس ــت.
در ایـــن نامـــه آمـــده بـــود« :اقتضـــا مـــی کنـــد کـــه
کارفرمای ــان ای ــن صنع ــت یعن ــی ش ــرکت ه ــای آب و
فاضــاب ،شــرکت هــای آب منطقــه ای و مهندســان
مش ــاور از ه ــر گون ــه اخط ــار فس ــخ ق ــرارداد و ضب ــط
ه ــر گون ــه ضمانتنام ــه حداق ــل ب ــرای م ــدت  6م ــاه
خـــودداری نماینـــد تـــا در مهلـــت فـــوق و بـــا ایجـــاد
کارگـــروه مشـــترک آن وزارت ،کافرفرمـــا ،مهنـــدس
مش ــاور و ای ــن انجم ــن م ــوارد بررس ــی و راهکارهای ــی
بــرای عبــور از ایــن شــرایط و حــل و فصــل اختالفــات
اندیش ــیده ش ــود».
ایــن مشــارکت تشــکلی بــا اعــام توقــف تصمیمــات
قـــراردادی تـــا اطـــاع ثانـــوی بـــه نتیجـــه رســـید و
امی ــد اس ــت ک ــه فرص ــت س ــه ماه ــه ب ــرای تنف ــس
قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق ه ــم ب ــا توج ــه ب ــه ع ــدم
تثبی ــت ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور و ادام ــه نوس ــانات
قیم ــت ه ــا ،ت ــا پای ــان س ــال تمدی ــد ش ــود.

مدیرعامل جدید شرکت توانیر
معرفی شد
رض ــا اردکانی ــان ،وز ی ــر نی ــرو در جلس ــه عص ــر روز دوم
مه ــر ش ــورای معاونی ــن وزارت نی ــرو ضم ــن تقدی ــر از
خدم ــات آرش ک ــردی ،مدیرعام ــل پیش ــین توانی ــر،
ب ــا ص ــدور حکم ــی محمدحس ــن متولـ ـیزاده را ب ــه
عن ــوان مدیرعام ــل جدی ــد ش ــرکت م ــادر تخصص ــی
توانی ــر منص ــوب ک ــرد.

وز ی ــر نی ــرو در ای ــن نشس ــت ب ــا قدردان ــی از عملک ــرد و
دس ــتاوردهای ش ــرکت توانی ــر گف ــت :در دوره جدی ــد
فعالیـــت توانیـــر بایـــد بـــا بهرهگیـــری از تجربیـــات
پیشـــین ،تـــاش شـــود تـــا باالتریـــن بهـــرهوری را از
ظرفیتهـــای مجموعـــه شـــاهد باشـــیم.
همچنیــن در ایــن نشســت همایــون حائــری ،معــاون
وز ی ــر نی ــرو در ام ــور ب ــرق و ان ــرژی ب ــا ص ــدور حکم ــی
آرش ک ــردی را ب ــه عن ــوان مش ــاور خ ــود در ام ــور ب ــرق
بخ ــش خصوص ــی منص ــوب ک ــرد.
گفتنـــی اســـت ،محمدحســـن متولـــیزاده پیـــش از
ایــن مدیرعاملــی شــرکت بــرق منطق ـهای خراســان را
ب ــر عه ــده داش ــت.

«سیدمحمد هاشمی» عضو هیات
مدیره سازمان نظام مهندسی استان
تهران شد

هشتمین دوره انتخابات هیات مدیرههای سازمان
نظام مهندسی روز دوازدهم مهر در استان تهران و
سایر استانها از جمله اصفهان ،قزوین ،فارس و
آذربایجان غربی برگزار شد.
در ایـــن دوره از انتخابـــات هیـــات مدیرههـــای
س ــازمان نظ ــام مهندس ــی س ــاختمان اس ــتان ته ــران
مهنـــدس ســـیدمحمد هاشـــمی ،دبیـــر انجمـــن
صنف ــی کارفرمای ــی ش ــرکتهای توزی ــع نی ــروی ب ــرق
کش ــور ب ــا کس ــب  1923رای ،عض ــو هی ــات مدی ــره
ســـازمان نظـــام مهندســـی در رشـــته بـــرق شـــد.
شـــایان ذکـــر اســـت  9751نفـــر در هشـــتمین دوره
انتخاب ــات هی ــات مدی ــره س ــازمان نظ ــام مهندس ــی
س ــاختمان اس ــتان ته ــران ش ــرکت کردهان ــد ک ــه ای ــن
تع ــداد نس ــبت ب ــه دوره قب ــل  ۵۱۹نف ــر بیش ــتر ب ــوده
اس ــت .انتخاب ــات امس ــال در  ۳۶ش ــعبه رایگی ــری
ب ــه ص ــورت تم ــام الکترونیک ــی برگ ــزار ش ــد▪.

خیرمقدم بهاعضایجدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران ،در دوره گذشته  14شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوستهاند.
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ابداع صنعت برق

پویا افراز سگال

حوزه فعالیت :تولید کننده انواع پستهای برق (کمپکت ترکیبی،پدمانتد،پل مانتد)
گروه :سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل :سیدحسین رضا شریعت داودی
تلفن32400133-051 :
فکس32400134-051 :
آدرس :تهران ،شهرک غرب ،خیابان فالمک شمالی  ،13شماره 4
ایمیلinfo@esb-co.ir :
وب سایتwww.esb-co.ir :

حوزه فعالیت :خرید و فروش کلیه لوازم برقی ،تولید تابلو برق ،رک مخابراتی،
انجام امورات حفاظت فیزیکی
گروه :سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل :حسین ایرانفرد
تلفن77031295 -77031649 :
فکس77250758 :
آدرس :تهران ،میدان رسالت ،خیابان مدنی ،پال ک  ،1311واحد 19
ایمیلiapomid@yahoo.com :

آرتا سازه آرشین

پیشرو تجهیز پایا

حوزه فعالیت :طراحی و تولید دکل های مخابراتی فوالدی،چراغ های خیابانی،معابر،انتقال نیرو
گروه :سازندگان انواع دکل و خطوط انتقال نیرو
مدیرعامل :رزگار موالنی
تلفن22909596-021 :
فکس22912859-021 :
آدرس :تهران ،میرداماد،خیابان شمس تبریزی  ،خیابان کازرون ،خیابان عابدی،پال ک  ،9واحد 2
ایمیلinfo@arta-asa.com :
وب سایتwww.Arta-Asa.com :

حوزه فعالیت :خدمات مهندسی بازرگانی
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :بهزاد میر عربشاهی
تلفن86072183 :
فکس88322694 :
آدرس :تهران ،خیابان سمیه ،بین بهار و مفتح جنوبی ،کوچه بن بست اول ،پال ک  ،4طبقه 3
ایمیلbehzad.arabshahi@tpadena.com :

آلدا

تابان الکتریک خطوط پارس

حوزه فعالیت :توليد يراق آالت خطوط انتقال نيرو و پست هاي فشار قوي
گروه :سازندگان یراق آالت انتقال نیرو
مدیرعامل :فرهنگ حجازی
تلفن16-44003215 :
فکس44003217 :
آدرس :تهران بزرگراه حکیم ،بعد از اشرفی اصفهانی ،روبروی بلوار ابوذر ،کوچه مریم ،پال ک 9
ایمیلinfo@aldacompany.com :
وب سایتwww.aldacompany.com :

حوزه فعالیت :خطوط انتقال نیرو
گروه :سازندگان انواع دکل و خطوط انتقال نیرو
مدیرعامل :محمد لک
تلفن43435006-066 :
فکس43858477-066 :
آدرس :لرستان ،شهرستان ازنا ،خیابان امام ،نبش پاسداران ،صندوق پستی 78715-195
ایمیلgmail.com@radmehrlak1 :

آلوم کابل کاوه

توان مهر البرز

حوزه فعالیت :تولید انواع سیم و کابل آلومینیوم و مسی
گروه :سازندگان انواع سیم و کابل
مدیرعامل :سحر رحمانی
تلفن88888407-021 :
فکس88209352-021 :
آدرس :تهران ،میدان آرژانتین ،انتهای خیابان الوند ،پال ک  ،14واحد 9
ایمیلinfo@alumcablekaveh.com :
وب سایتwww.alumcablekaveh.com :

حوزه فعالیت :پیمانکاری حوزه نیرو و ابنیه
گروه :پیمانکاران خطوط انتقال نیرو
مدیرعامل :رامین مهربانی
تلفن88673109 :
فکس88673177 :
آدرس :تهران ،بلوار ولیعصر ،بلوار ستاری ،پال ک  ،72طبقه سوم شرقی
ایمیلinfo@tavanmehr.com :

پارس سامان ایرانیان

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

حوزه فعالیت :تولیدکننده دیودهای ال ای دی-پنل روشنائی
گروه :انرژی های تجدیدپذیر
مدیرعامل :محمودرضا معلی
تلفن2-32400970-051 :
فکس2-32400970-051 :
آدرس :مشهد-کیلومتر  25جاده آسیایی-شهرک صنعتی فناوریهای برتر-صنعت -3واحد 167
ایمیلswanledlights@gmail.com :
وب سایتwww.swanlamp.com :

حوزه فعالیت :اعطای تسهیالت و حمایت های مالی از شرکت های دانش بنیان و فناور
گروه :مهندسی مشاور-کمیته دانش بنیان
مدیرعامل :منصور فتحعلی
تلفن88575973 :
فکس88366574 :
آدرس :تهران ،شهرک غرب ،انتهای بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو
ایمیلinfo@energyfund.ir :

93
اخبــار

115

مرداد و شهریور 97

خیرمقدم بهاعضایجدید
سیم نور یزدان

طبرستان تابلو آریا

حوزه فعالیت :تولیدکننده هادی های
ACSR-ACSS-ACCC-OPGW-ACSRTW-ACSRAW-ACSSTW-AAC-AAAC
گروه :سازندگان انواع سیم و کابل
مدیرعامل :احمدرضا رضاآبادی
تلفن50-44012649-021 :
فکس44074833-021 :
آدرس :تهران ،صادقیه ،فردوس شرق ،پال ک  ،94واحد 1
ایمیلsimnooryazdan@yahoo.com :
وب سایتwww.simnoorco.com :

حوزه فعالیت :تولید تابلو های برق
گروه :سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل :جمشید قباد پور
تلفن33309303-026 :
فکس33309303-026 :
آدرس :کرج ،جاده قزل حصار ،خیابان اکسیژن ،پال ک 3
ایمیلtabarestan_tablo@yahoo.com :
وب سایتwww.tabarestantablo.com :

مهندسی برق و الکترونیک یوسفی

کارخانجات تولیدی شهید قندی

حوزه فعالیت :تامین تجهیز و واردات و صادرات قطعات الکتریکال و الکترونیک
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :الهه یوسفی
تلفن3-88545640 :
فکس88545644 :
آدرس :تهران ،خیابان قائم مقام فراهانی ،خیابان ششم ،پال ک  ،18طبقه اول ،واحد 2
ایمیلsales@simatec.ir :

حوزه فعالیت :تولیدکننده انواع کابل مخابراتی و برق فشار ضعیف
گروه :سازندگان انواع سیم و کابل
مدیرعامل :حمیدرضا قدری
تلفن88565690-9 :
فکس88565690-9 :
آدرس :تهران ،سعادت آباد ،خیابان عالمه جنوبی ،کوچه حق طلب غربی ،پال ک  ،49طبقه 2
ایمیلinfo@sgccir.com :
وب سایتwww.sgccir.com :

پیام تقدیر و تبریک
جناب آقای مهندس فیروزثانی
مدیرعامل محترم شرکت سامانههای نوین افرا
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران تولی ــد نخس ــتین مق ــره س ــیلیکونی
 750کیل ــو ول ــت ب ــرق کش ــور در ش ــیراز توس ــط ش ــرکت س ــامانههای نوی ــن اف ــرا
را تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی و کارکنـــان آن مجموعـــه ،آرزوی
موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس متولی زاده
مدیر عامل محترم شرکت توانیر
بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب شایســته حضرتعالــی بــه
عن ــوان مدی ــر عام ــل ش ــرکت س ــهامی مدیری ــت تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع نی ــروی
ب ــرق ای ــران را تبر ی ــک ع ــرض ک ــرده و ای ــن انتخ ــاب را در ش ــرایط دش ــوار فعل ــی
ب ــه ف ــال نی ــک میگی ــرد.
ش ــناخت وس ــیع و عمی ــق جنابعال ــی نس ــبت ب ــه صنع ــت ب ــرق و چالشه ــای
گس ــترده آن و همچنی ــن س ــابقه گرانقدرت ــان در ب ــرق منطقـ ـهای خراس ــان ،ب ــه
عنــوان یکــی از بزرگتریــن و موفــق تریــن شــرکتهای کارفرمایــی صنعــت بــرق،
صاحب ــان ای ــن صنع ــت را ب ــه بهب ــود ش ــرایط کس ــب و کار امیدوارت ــر میکن ــد.
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تقدیر و تشکر سندیکای صنعت برق ایران از مهندس بردبار
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در نامـــهای کـــه بـــه امضـــای رئیـــس هیـــات
مدی ــره س ــندیکا رس ــیده اس ــت ،از مهن ــدس بردب ــار مدیرعام ــل محت ــرم ش ــرکت
الکترونی ــک اف ــزار آزم ــا و عض ــو هی ــات مدی ــره س ــندیکا تش ــکر و قدردان ــی ک ــرد.
بـــی تردیـــد اقـــدام ارزشـــمند و حمایـــت مجـــدد مالـــی از ســـندیکا ،حاکـــی از
رویک ــرد دلس ــوزانه و تش ــکلمحور جنابعال ــی ب ــوده و شایس ــته س ــپاس و قدردان ــی
اســت .ایــن حرکــت ارزنــده را ارج نهــاده و توفیــق روزافــزون حضرتعالــی را از درگاه
حض ــرت ح ــق مس ــئلت مینمایی ــم.

جناب آقای دکتر مقدم
مدیرعامل محترم شرکت مشانیر
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب شایس ــته جنابعال ــی را ب ــه
عن ــوان مدیرعام ــل ش ــرکت مش ــانیر ،تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای ش ــما آرزوی
موفقی ــت روزاف ــزون دارد.
امی ــد اس ــت ک ــه مدیری ــت و تجربی ــات گرانق ــدر جنابعال ــی ب ــه ایج ــاد رون ــق ه ــر
چ ــه بیش ــتر ای ــن مجموع ــه ک ــه عض ــوی موث ــر در صنع ــت ب ــرق کش ــور محس ــوب
میش ــود ،منج ــر ش ــود.

پیام تسلیت
جناب آقای مهندس اخالقی
کارشناس محترم بخش بازاریابی و پیشنهادات گروه پارسیان

تسلیت سندیکا به مناسبت
درگذشت جناب آقای مهندس جهانگیر مهدمینا

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت م ــادر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف درگذش ــت جن ــاب آق ــای مهن ــدس جهانگی ــر مهدمین ــا،
قائـــم مقـــام اســـبق مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر را بـــه خانـــواده ایشـــان و خانـــواده
صنع ــت ب ــرق تس ــلیت ع ــرض مینماییم.خدم ــات شایس ــته و مان ــدگار ایش ــان
در عرص ــه صنع ــت ب ــرق هم ــواره در ی ــاد و خاط ــره هم ــکاران باق ــی خواه ــد مان ــد.

جناب آقای مهندس طاهری
مدیر عامل محترم شرکت ترانس پست پارس
ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت دای ــی گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای امیری طیبی
دبیر محترم کمیته حل اختالف سندیکا

جناب آقای مهندس همایون خسروی
عضو محترم هیات مدیره شرکت توسعه پستهای فشارقوی پارسیان
ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت ب ــرادر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

تسلیت سندیکا به مناسبت حادثه تروریستی اهواز

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت پ ــدر همس ــر گرامیت ــان را
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرح ــوم عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر
و ش ــکیبایی آرزومندی ــم.

س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ضم ــن محک ــوم ک ــردن حمل ــه تروریت ــس ب ــه رژه
نیروه ــای مس ــلح در اه ــواز ک ــه منج ــر ب ــه ش ــهادت و مج ــروح ش ــدن چن ــد ت ــن از
هموطن ــان عزی ــز ش ــده اس ــت ،ای ــن ضایع ــه را ب ــه مل ــت ش ــریف ای ــران و خان ــواده
ب ــزرگ صنع ــت ب ــرق تس ــلیت میگوی ــد.

سرکار خانم مهندس ابوالحسنی
معاونت محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه بودجه کشور

جناب آقای دکتر حقی فام
معاون محترم هماهنگی توزیع شرکت توانیر

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت پ ــدر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت پ ــدر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.
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س ــتبران ،ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،تـــاش مـــی کنـــد بـــه منظ ــور
معرف ــی پتانس ــیل ه ــای حقیق ــی بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ،ب ــه وی ــژه در ح ــوزه
س ــازندگان ،پیمانـــکاران ،مشـــاوران و شـــرکتهای مهندســـی بازرگانـــی ،تصو ی ــر
روش ــنی از توانمن ــدی ه ــای ای ــن بخ ــش نش ــان ده ــد .ب ــه ع ــاوه شناس ــایی و بررس ــی
چالشه ــا و گلوگاهه ــای صنع ــت ب ــا ه ــدف ط ــرح دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و روش ــن
کــردن زوایــای مختلــف اقتصــاد کالن و خــرد کشــور هــم از جملــه دیگــر سیاسـتهای
ای ــن نش ــریه اس ــت.

یش ــود در ص ــورت تمایـــل بـــه اشـــترا ک
از فع ــاالن صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی کش ــور دع ــوت م 
نش ــریه ســتبران ،ضمــن تکمیــل ف ــرم ذیــل ،به ــای اشــترا ک را ب ــر اس ــاس تعرف ــه ،ب ــه حس ــاب
ش ــماره  14751817/08بان ــک مل ــت ج ــاری ج ــام ،ش ــعبه امیراتاب ــک ب ــه ن ــام س ــندیکای
صنع ــت واری ــز و رونوش ــت فی ــش بانک ــی را هم ــراه ب ــا ف ــرم اش ــترا ک تکمی ــل ش ــده ب ــه ش ــماره
نماب ــر  66944967دبیرخان ــه س ــندیکا دورن ــگار نمایی ــد.
هزینه اشتراک یک ساله:

پستعادی 24.000 :تومان

پستپیشتاز 60.000 :تومان

هزینه اشتراک دوساله:

پستعادی 48.000 :تومان

پستپیشتاز 120.000 :تومان

• دانشجویان و اساتید محترمدانشگاههابا ارسال کارتیا گواهینامهمعتبراز 10درصدتخفیف برخوردار میشوند.
• خواهشمند است ،مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلع نمایند.
• ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تنه ــا ع ــدم وص ــول مجالت ــی ک ــه بص ــورت پیشتازارس ــال میش ــوند قاب ــل پیگی ــری اس ــت ل ــذا
توصی ــه میش ــود از خدم ــات پس ــت پیش ــتاز اس ــتفاده ش ــود.

فرم اشترا ک
ً
لطفادر مستطیلروبرو چیزیننویسید

مشترکحقیقی

مشترک حقوقی

نام :

نامشرکت/سازمان:

نامخانوادگی:

ناممتقاضی:

شغل:

نامخانوادگیمتقاضی:

تحصیالت:

سمت:
محلامضا

تعدادنسخهدرخواستیاز هرشماره:
نوع اشتراک:

اشتراک جدید

تمدید اشتراک

نشانی:
تلفن:

شمارهفیش:

استان:

نمابر:

مبلغ:

شهر:

موبایل:

بانک:

کدپستی:

ایمیل:

تاریخواریزهزینهاشتراک:

