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صنعت برق نیازمند اقدامی شجاعانه برای خاتمه قراردادها
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که بستر رانت شد! ارز دولتی خدمتی 

تولید در سرباالیی و پیچ تند تحریم
ر خبیث مشکالت اقتصادی حال بد تولید صنعتی در دو

حذف ارز  4200 تومانی؛ اشتباهی دیگر
یر  نیرو  پاسخگو  باشد ز و

شش گانه آرامش بخش بازار ارز
یــنـــت صنعت  یا  ز

که باید اصالح شود ساختاری 

ری بر  راهکارهای حقوقی چالش های نوسانات ارزی در قراردادها مرو
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ــه  ــر چـ گـ ــرق، ا ــردرگم قراردادهـــای صنعـــت بـ کالف سـ
ـــه عنـــوان مجـــری  در ظاهـــر تنهـــا بخـــش خصوصـــی را ب
کنـــد امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت  پـــروژه هـــا متضـــرر مـــی 
کـــه وزارت نیـــرو بیشـــترین هزینـــه را بـــرای قراردادهـــای 
اش  تابعـــه  هـــای  شـــرکت  ای  ســـلیقه  و  یک ســـویه 

کنـــد. پرداخـــت مـــی 
بـــرق  صنعـــت  در  تیـــپ  قـــرارداد  نبـــود  موضـــوع 
گـــوار بســـیاری داشـــته اســـت. بـــا نگاهـــی  پیامدهـــای نا
گام ایجـــاد بحـــران  کـــه اولیـــن  گذشـــته درمی یابیـــم  بـــه 
در حـــوزه ســـاخت و پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق بـــا 
ــته شـــد. یکـــی  ــارف برداشـ ــای نامتعـ همیـــن قراردادهـ
کســـری  بـــا  بـــرای مواجهـــه  نیـــرو  وزارت  ابزارهـــای  از 
بودجـــه، تعویـــق در پرداخـــت مطالبـــات شـــرکت های 
کـــه  ســـازنده و پیمانـــکار بـــوده، تنهـــا بـــه ایـــن دلیـــل 
کار  ـــن  ـــرای ای ـــگارش قراردادهـــا دســـت آنهـــا را ب نحـــوه ن
ــرکت  ــرارداد شـ ــاس قـ ــر اسـ ــی بـ ــود. وقتـ ــته بـ گذاشـ ــاز  بـ
کارفرمـــا ملـــزم بـــه پرداخـــت خســـارت دیرکـــرد نبـــود 
بـــه راحتـــی مـــی توانســـت تســـویه مطالبـــات بخـــش 
خصوصـــی را بـــه تعویـــق بیانـــدازد. همیـــن امـــر میـــزان 
ســـاخت  حـــوزه  در  فقـــط  بخـــش  ایـــن  مطالبـــات 
تجهیـــزات و پیمانـــکاری را در پایـــان دولـــت دهـــم بـــه 

مـــرز 6 هـــزار میلیـــارد تومـــان رســـاند.
ــرق  ــای صنعـــت بـ ــه مهلـــک از قراردادهـ ــن ضربـ دومیـ
در طـــول ســـال هـــای 90 و 91 بـــه بخـــش خصوصـــی 
ـــر  کـــه قیمـــت ارز دو براب ـــرق وارد شـــد، وقتـــی  صنعـــت ب
کـــه تحـــت فشـــار تحریـــم هـــای  شـــد و شـــرکت هایـــی 
ـــه فعالیـــت خـــود  ـــه ســـختی ب ـــه بیـــن المللـــی، ب ظالمان
گزیـــر شـــدند بـــرا جلوگیـــری از  ادامـــه مـــی دادنـــد، نا
ضبـــط ضمانـــت نامـــه و فســـخ قراردادهایشـــان بخـــش 
ـــان انجـــام دهنـــد. در  ی ـــا ز باقیمانـــده پـــروژه هایشـــان را ب
ایـــن میـــان شـــرکت هـــای ناموفـــق در اخـــذ تســـهیالت 
کـــه بـــا وجـــود نـــرخ  گـــران قیمـــت بانکـــی، بـــه ایـــن دلیـــل 
ـــد،  ـــروژه هایشـــان نبودن ـــه اجـــرای پ ـــادر ب ـــد ق هـــای جدی
صنعـــت  یکســـویه  قراردادهـــای  قربانیـــان  بزرگتریـــن 
ـــه 100 پـــروژه  بـــرق بـــه شـــمار مـــی رفتنـــد. توقـــف قریـــب ب
در ســـال 91 و آزاد نشـــدن ضمانـــت نامـــه شـــرکت ها 
مهمتریـــن پیامدهـــای جهـــش نـــرخ ارز و عـــدم پوشـــش 
خســـارات ناشـــی از آن در متـــن قراردادهـــای صنعـــت 

بـــرق بـــود.
قراردادهـــای متوقـــف  پرونـــده  متاســـفانه هنـــوز هـــم 
ســـال 91 بســـته نشـــده و مشـــکالت ناشـــی از آن بـــه 
کامـــل حـــل و فصـــل نشـــده انـــد. علیرغـــم اینکـــه  طـــور 
مـــوارد مشـــابه ایـــن موضـــوع در صنایعـــی ماننـــد نفـــت 
و راه و ســـاختمان بـــا مشـــارکت بخـــش خصوصـــی و 

وزارتخانـــه هـــای مرتبـــط، حـــل شـــد امـــا وزارت نیـــرو 
ــی  ــه برخـ ــا ضبـــط ضمانـــت نامـ ــم تـ ــه هـ ــن زمینـ در ایـ
کـــرد و هزینـــه را بـــه دوش بخـــش  از شـــرکت هـــا تعلـــل 

گذاشـــت.  خصوصـــی 
فرآینـــد  یـــک  در  و  هـــا  ســـال  ایـــن  تمـــام  طـــول  در 
فرسایشـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تـــالش 
نیـــرو و  کارشناســـی وزارت  بـــا مشـــارکت بدنـــه  کـــرد 
کـــه منافـــع دو طـــرف  توانیـــر قـــرارداد تیپـــی عادالنـــه 
گیـــرد، تدویـــن  را بـــه شـــکلی منصفانـــه در نظـــر مـــی 
ـــه نتیجـــه  کنـــد. ایـــن فرآینـــد پـــس از 6 ســـال ســـرانجام ب
ــترده  گسـ ــای  ــی هـ ــس از رایزنـ ــپ پـ ــرارداد تیـ ــید. قـ رسـ
میـــان ســـندیکا و توانیـــر مصـــوب و ابـــالغ شـــد، امـــا در 
نهایـــت پـــس از ابـــالغ، شـــرکت هـــای تابعـــه وزارت نیـــرو 

کردنـــد. از پیـــاده ســـازی آن خـــودداری 
بـــه ایـــن ترتیـــب متـــن جدیـــدی بـــا مشـــارکت مدیـــران 
از  و  بـــرق منطقـــه ای تدویـــن  عامـــل شـــرکت هـــای 
بـــا  توانیـــر  قبـــل هیـــات مدیـــره شـــرکت  ســـوی دوره 
گام  فوریـــت ابـــالغ شـــد. ایـــن قـــرارداد تیـــپ اگرچـــه یـــک 
بـــه ســـمت شـــفافیت و دوری از اعمـــال ســـلیقه مدیران 
شـــرکت هـــا محســـوب مـــی شـــود، امـــا متاســـفانه بـــاز هـــم 
بـــی توجـــه بـــه خواســـته هـــا و منافـــع مشـــروع بخـــش 
بـــدون شـــک در  خصوصـــی مـــدون شـــده اســـت و 
صـــورت بـــروز بـــی ثباتـــی هـــای اقتصـــادی نظیـــر آنچـــه 
کردیـــم، قـــادر بـــه جبـــران  کـــه در چنـــد مـــاه اخیـــر جبـــران 
خســـارات ناشـــی از نوســـانات قیمـــت هـــا نخواهـــد 
ــر مـــی توانـــد بـــه ایجـــاد مـــوج جدیـــدی از  بـــود. ایـــن امـ
قراردادهـــای متوقـــف و خیـــل تـــازه ای پـــروژه هـــای 
نیمـــه تمـــام زیرســـاختی و توســـعه ای صنعـــت بـــرق 

منجـــر شـــود.
کـــه نبایـــد از نظـــر دور داشـــت ایـــن اســـت  نکتـــه ای 
کـــه دولـــت بـــر اســـاس مـــاده 24 قانـــون بهبـــود مســـتمر 
کار موظـــف اســـت بـــه منظـــور شـــفاف  محیـــط کســـب و 
ســـازی سیاســـت هـــا و برنامـــه ای اقتصـــادی و ایجـــاد 
گـــذاری،  ســـرمایه  و  اقتصـــادی  امنیـــت  و  ثبـــات 
ــای  ــه هـ یـ ــررات و رو ــا، مقـ ــر سیاســـت هـ ــه تغاییـ هرگونـ
اقتصـــادی را پیـــش از اجـــرا بـــه اطـــالع عمـــوم برســـاند 
و البتـــه بـــر مبنـــای مـــاده 2 همیـــن قانـــون، اصـــالح و 
ــه  ــا همـ ــه هـــای مرتبـــط بـ ــررات و آییـــن نامـ تدویـــن مقـ
کار را بـــا اخـــذ نظـــر  کســـب و  موضوعـــات حـــوزه محیـــط 
کتبـــی اتـــاق هـــا و تشـــکل هـــای ذیربـــط انجـــام دهـــد. 
ــت  ــه دولـ کـ ــت  ــن اسـ ــی ایـ ــاده قانونـ ــن دو مـ ــد ایـ برآینـ
کنونـــی بـــه جـــای فـــرار رو  بـــرای بـــرون رفـــت از شـــرایط 
ــش  ــئولیت هایـ ــردن از مسـ کـ ــی  ــانه خالـ ــو و شـ ــه جلـ بـ
بـــا ضبـــط ضمانـــت نامـــه و یـــا هـــر اقـــدام قـــراردادی 

کنـــار بخـــش خصوصـــی بـــه تدویـــن  دیگـــری، بایـــد در 
راهکارهـــای عملیاتـــی بیندیشـــد. 

کـــه ارز افزایشـــی چنـــد برابـــری  حـــاال در دوره دشـــواری 
در  و  تکلیـــف  بال هنـــوز  ایـــران  اقتصـــاد  و  داشـــته 
شـــیب تنـــد ســـقوط اســـت، صنعـــت بـــرق بـــا بحـــران 
گـــر چـــه بـــا  گریبـــان اســـت. ا هـــای تـــازه ای دســـت بـــه 
پیگیـــری هـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و بـــا 
دســـتور مســـتقیم معـــاون وزیـــر نیـــرو و مدیـــر عامـــل 
کـــم  شـــرکت توانیـــر، بـــه دلیـــل شـــرایط فـــوق العـــاده حا
ــی  ــرو تنفسـ ــای وزارت نیـ ــروژه هـ ــرای پـ ــت، بـ ــر صنعـ بـ
گونـــه اقـــدام  کارفرمایـــان از هـــر  ســـه ماهـــه اعـــالم شـــده و 
قـــراردادی اعـــم از اخطـــار، فســـخ و ضبـــط ضمانـــت 
نامـــه منـــع شـــده انـــد و تـــالش ســـندیکا بـــرای تمدیـــد 
بایـــد  امـــا  دارد،  ادامـــه  همچنـــان  تنفـــس  دوره  ایـــن 
ـــرای  ـــه شـــرکت هـــای فعـــال ایـــن صنعـــت ب ک ـــم  بپذیری
ســـرپا مانـــدن بـــه چیـــزی بیشـــتر از یـــک تنفـــس چنـــد 

ماهـــه نیـــاز دارنـــد. 
اخیـــرا ســـندیکا طـــی نامـــه ای بـــه رییـــس مجلـــس 
شـــورای اســـالمی، دولـــت و ســـایر نهادهـــای مرتبـــط 
تـــداوم بحـــران  از  بـــرای جلوگیـــری  را  راهـــکار  شـــش 
کنونـــی پیشـــنهاد داده اســـت. ایـــن شـــش پیشـــنهاد 
قراردادهـــای  خاتمـــه  دســـتورالعمل  تدویـــن  شـــامل 
پیمان هـــای حـــوزه نیـــرو در شـــرایط خـــاص، تخصیـــص 
ـــه تجهیـــزات اساســـی مـــورد نیـــاز صنعـــت  ارز دولتـــی ب
بـــرق، تخصیـــص درآمدهـــای حاصـــل از فـــروش بـــرق 
بـــه وزارت نیـــرو بـــه منظـــور تامیـــن هزینه هـــای تولیـــد و 
یـــع بـــرق، الـــزام ایـــن وزارتخانـــه بـــه پرداخـــت  انتقـــال و توز
دیـــون معـــوق خـــود بـــه بخـــش خصوصـــی، تخصیـــص 
100 درصـــدی درآمدهـــای حاصـــل از بنـــد »د« تبصـــره 6 
قانـــون بودجـــه ســـال 1397 ر قالـــب دریافـــت 8 درصـــد 
ـــه منظـــور توســـعه بـــرق  مبلـــغ بـــرق مصرفـــی مشـــترکین ب
ـــر  ـــر و روســـتایی و نیـــز تخصیـــص مالیـــات ب تجدیدپذی
ارزش افـــزوده دریافتـــی از مشـــترکین بـــرق، بـــه وزارت 
هـــای  طـــرح  بودجـــه  کســـری  جبـــران  جهـــت  نیـــرو 

عمرانـــی هســـتند.
کـــه مـــی توانـــد بـــه ایجـــاد یـــک  کنـــار همـــه ایـــن مـــوارد  در 
ــر  ــرق منجـ ــی و نقدینگـــی در صنعـــت بـ ــودگی مالـ آسـ
ـــر  ـــه در ه ک ـــرد  ک ـــکار  ـــاله را ان ـــن مس ـــوان ای ـــی ت ـــود، نم ش
ــاز بـــه بازنگـــری و  حـــال قراردادهـــای صنعـــت بـــرق نیـ
گـــر ایـــن اتفـــاق رخ ندهـــد بـــی شـــک  اصـــالح دارنـــد. ا
ـــرای پیامدهـــای آن  وزارت نیـــرو ســـنگین تریـــن بهـــا را ب

ــد داد. ▪ خواهـ

/سپهر برزی مهر/
سردبیر

کالف سردرگم 
قراردادهای صنعت برق
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بـــی هیـــچ اغراقـــی، جنـــگ اقتصـــادی تعبیـــر درســـتی 
گرچـــه  ـــرای وضعیـــت امـــروز اقتصـــاد ایـــران اســـت. ا ب
کـــه در داخـــل  بـــه بـــاور فعـــاالن اقتصـــادی شـــرایطی 
می شـــود،  تحمیـــل  آن هـــا  شـــرکت های  بـــه  کشـــور 
هزینـــه ای بیـــش از تحریم هـــا دارد، امـــا بـــه هـــر حـــال 
گســـترده ای از چالش هـــای  برآمـــد ایـــن هـــر دو، مـــوج 
غیرقابـــل پیشـــبینی بـــرای صنعـــت و اقتصـــاد ایجـــاد 

کـــرده اســـت. 
تحریم هایـــی  نیـــز  و  ارز  نـــرخ  نوســـانات  و  جهـــش 
کـــه پانگرفتـــه، بنیـــان اقتصـــاد ایـــران را لرزانده انـــد، 
کـــه هـــر یـــک بـــه  کنـــار ســـازمان ها و نهاد هایـــی  در 
ـــن  ـــد، آخری ـــل می کنن ـــزا عم ـــره مج ـــک جزی ـــورت ی ص
برده انـــد.  بیـــن  از  را  خصوصـــی  بخـــش  توان هـــای 
کت  کـــه حتـــی دولتمـــردان ســـا امـــروز و در شـــرایطی 
ـــروز یـــک جنـــگ اقتصـــادی تمـــام  ـــر ب و خونســـرد هـــم ب
عیـــار صحـــه می گذارنـــد، هیـــچ ســـازمانی بـــه درســـتی 
پیگیـــری  یـــا  و  پاســـخگویی  بـــه  موظـــف  را  خـــود 
مســـائل تـــا حـــل آن هـــا نمی دانـــد و شـــرایط صنعـــت 

بـــرق بـــه خوبـــی مویـــد ایـــن وضعیـــت اســـت. 
توســـعه  و  خودکفایـــی  داعیـــه  کـــه  صنعـــت  ایـــن 
یافتگـــی اش تـــا همیـــن چنـــد ســـال پیـــش یکـــی از 
صنعتـــی  پیشـــرفت  و  ملـــی  افتخـــار  نشـــانه های 
پیکـــره ای  بـــه  آرام  آرام  امـــروز  می شـــد،  محســـوب 
کـــه بحران هـــای ســـخت و  نحیـــف بـــدل می شـــود 
ــوران  کـ ــوان یـــک  ــته و تـ گذاشـ ــر  مخربـــی را پشـــت سـ

حادثـــه آفریـــن دیگـــر را نـــدارد. 
ــال  ــه در سـ کـ ــرق  ــراردادی صنعـــت بـ ــای قـ چالش هـ
گســـترده ای  شـــکل  بـــه  ارز  نـــرخ  جهـــش  بـــا  و   91
شـــد،  دردسرســـاز  صنعـــت  ایـــن  فعـــاالن  بـــرای 
ــوت  ــه قـ ــان بـ ــرو، همچنـ ــرش وزارت نیـ ــم پذیـ علیرغـ
ــار  خـــود باقـــی هســـتند. حـــاال وقتـــی ارز ســـه تـــا چهـ
برابـــر شـــده اســـت، فعـــاالن صنعـــت بـــرق همچنـــان 
ـــه فرمـــول مشـــخصی  ک ـــار قرارداد هایـــی هســـتند  گرفت
بـــرای تعدیـــل و روش تعیین شـــده ای بـــرای جبـــران 

خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز ندارنـــد. 
در ایـــن میـــان یـــک روی ســـکه وزارت نیرویـــی اســـت 
بـــا بخـــش خصوصـــی تعامـــل می کنـــد و روی  کـــه 
بـــا  عمـــل  در  امـــا  می گـــذارد،  صحـــه  گالیه هایـــش 
اســـتدالل بـــه محدویت هـــای ناشـــی از نهاد هـــای 
امـــن  حاشـــیه  و  می کنـــد  نشـــینی  عقـــب  نظارتـــی 

ســـازمان  هـــم  ســـکه  دیگـــر  روی  برمی گزینـــد.  را 
تشـــکل های  بـــا  تعامـــل  در  کـــه  اســـت  برنامـــه ای 
ــنوایی  گـــوش شـ ــوده و  ــتاز بـ بخـــش خصوصـــی پیشـ
آن هاســـت،  راهکار هـــای  و  درخواســـت ها  بـــرای 
امـــا در نهایـــت آنچـــه نصیـــب بخـــش خصوصـــی 

کمـــی بیشـــتر از هیـــچ اســـت.  می شـــود، 
از  بیـــش  بـــا  بـــرق، صنعتـــی اســـتراتژیک  صنعـــت 
ـــه دلیـــل  کـــه ب 150 هـــزار نفـــر اشـــتغال مســـتقیم اســـت 
برخـــوردار  از اهمیتـــی حیاتـــی  بـــودن،  زیرســـاختی 
ـــد،  ـــترده از تولی گس ـــره ای  ـــت زنجی ـــن صنع ـــت. ای اس
کاالی  ـــوان  ـــه عن ـــرق ب ـــت و ب ـــرق اس ـــع ب ی ـــال و توز انتق
نهایـــی ایـــن زنجیـــره عظیـــم، یکـــی از بنیان هـــای 
ـــدار، تامیـــن امنیـــت اجتماعـــی، سیاســـی  توســـعه پای
و اقتصـــادی و همچنیـــن رضایتمنـــدی مـــردم اســـت. 
گونـــه خللـــی  کـــه هـــر  بایـــد دقـــت داشـــته باشـــیم 
در رونـــد تامیـــن بـــرق می توانـــد بـــه حوزه هـــای یـــاد 
گســـترده ای  کنـــد و مـــوج  شـــده، آســـیبی جـــدی وارد 
از بیـــکاری و آســـیب های اجتماعـــی ناشـــی از آن را 
بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد. تولیدکننـــدگان تجهیـــزات، 
مشـــاوران  و  تامین کننـــدگان  پیمانـــکاران، 
تکمیل کننده هـــای حیاتـــی زنجیـــره صنعـــت بـــرق 
گرفتـــن  کـــه پـــا  محســـوب می شـــوند. ایـــن شـــرکت ها 
و رشـــد و توســـعه آن هـــا در صنعـــت بـــرق یکـــی از 
مهمتریـــن دســـتاورد های چهـــار دهـــه اخیـــر اســـت، 
بـــا بیـــش از یـــک دهـــه بحـــران، رکـــود و بـــی پولـــی 
ــی  ــه قرارداد هایـ ــد. البتـ ــرم می کننـ ــه نـ دســـت و پنجـ
پوشـــش  را  ریســـک ها  ایـــن  از  یـــک  هیـــچ  کـــه 
شـــرکت ها  ایـــن  زخـــم  بـــر  نمـــک  هـــم  نمی دهنـــد 

می پاشـــد. 
تغییـــرات  شـــرکت ها،  مطالبـــات  پرداخـــت  عـــدم 
نـــرخ ارز و فلـــزات، تغییـــر قوانیـــن و مقـــررات از جملـــه 
دســـت،  ایـــن  از  مـــواردی  و  گمرکـــی  تعرفه هـــای 
نـــرخ  پیش بینـــی  عـــدم  کـــه  هســـتند  موضوعاتـــی 
آنهـــا، جبـــران خســـارات  بـــرای  قـــراردادی  تعدیـــل 
تقریبـــا  را  مـــوارد  از  دســـت  ایـــن  بـــروز  از  ناشـــی 

می کنـــد.  غیرممکـــن 
از  گســـترده ای  مـــوج  ایجـــاد  مدعـــا  ایـــن  گـــواه 
ارزی  نوســـانات  دنبـــال  بـــه  متوقـــف  قرارداد هـــای 
ســـال 91 اســـت. شـــرایط قـــراردادی صنعـــت بـــرق 
گذشـــته نـــدارد.  امـــروز تفـــاوت چندانـــی بـــا ســـال های 

گـــر چـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر در راس سیاســـتگذاری  ا
ایـــن صنعـــت، ضعـــف قرارداد هـــا را پذیرفته انـــد، 
امـــا متاســـفانه در عمـــل بـــاز هـــم قـــرارداد تیپـــی بـــا 
بخـــش  از  نظرخواهـــی  بـــدون  و  دولتی هـــا  ســـلیقه 
خصوصـــی تدویـــن و ابـــالغ شـــد. ایـــن متـــن قـــراردادی 
نـــه تنهـــا نمی توانـــد ایـــن خســـارات ناشـــی از حجـــم از 
کنـــد، بلکـــه بخـــش  تغییـــرات و نوســـانات را جبـــران 
محـــروم  نیـــز  خـــود  حقـــه  حقـــوق  از  را  خصوصـــی 
می کنـــد. ضمـــن اینکـــه شـــرکت های تابعـــه وزارت 
نیـــرو هـــم بـــه بهانـــه دردســـر های ناشـــی از نهاد هـــای 
بـــه  حاضـــر  بازرســـی  ســـازمان  جملـــه  از  نظارتـــی 
همـــکاری بـــا صاحبـــان بخـــش خصوصـــی نیســـتند. 
نوســـانات شـــدید قیمت هـــا، مـــوج تـــازه تحریم هـــای 
قرارداد هـــای  بـــودن  بلندمـــدت  نیـــز  و  بین المللـــی 
نشـــان  کـــه  تجاربـــی  کنـــار  در  بـــرق  صنعـــت 
می دهـــد قـــرار نیســـت وزارت نیـــرو و شـــرکت های 
زیرمجموعـــه اش همراهـــی چندانـــی بـــا شـــرکت های 
ســـازنده و پیمانـــکار داشـــته باشـــند، ثابـــت می کنـــد 
بحـــران  از  گـــذر  بـــرای  رو  پیـــش  راه حـــل  تنهـــا  کـــه 
کنونـــی، خاتمـــه قرارداد هـــای جـــاری صنعـــت بـــرق 
کـــردن مناقصـــات آن تـــا اتمـــام التهابـــات  و متوقـــف 
ایـــن  اســـت. در غیـــر  ارز  ویـــژه در حـــوزه  بـــه  بـــازار 
صـــورت بـــاز هـــم قرارداد هـــای متوقـــف، ضرر هـــای 
گســـترده  چنـــد هـــزار میلیـــاردی و البتـــه بیـــکاری 
کارآزمـــوده و متخصـــص در انتظـــار ایـــن  نیرو هـــای 

صنعـــت خواهـــد بـــود.
خـــود  بقـــای  و  حفـــظ  بـــرای  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
چـــاره ای بـــه جـــز یـــک برخـــورد منطقـــی، صریـــح و 
ـــا شـــرایط موجـــود نـــدارد. ایـــن ســـطح  بـــدون تعـــارف ب
از نوســـانات غیرقابـــل پیـــش بینـــی بـــرای شـــرکت های 
خصوصـــی ســـازنده تجهیـــزات و پیمانـــکار، خانمـــان 
ایـــن  ارشـــد  مدیـــران  گـــر  ا لـــذا  بـــود؛  خواهـــد  ســـوز 
کشـــور  صنعـــت اراده ای بـــرای حفـــظ صنعـــت بـــرق 
دارنـــد، بایـــد پیـــش از آنکـــه دیـــر شـــود فکـــری بـــه حـــال 
ــرای صیانـــت  ــا راه پیـــش رو بـ ــد. تنهـ کننـ ــا  قرارداد هـ
از دســـتاورد ها و پتانســـیل های صنعـــت بـــرق یـــک 
ــدت  ــاه مـ کوتـ ــجاعانه و  ــع، شـ ــراردادی قاطـ ــدام قـ اقـ
بـــرای پروژه هـــای جـــاری صنعـــت بـــرق اســـت، در 
غیـــر ایـــن صـــورت از ایـــن صنعـــت توانمنـــد، حتـــی 

نامـــی هـــم بـــه جـــا نخواهـــد مانـــد. ▪

صنعت برق نیازمند اقدامی شجاعانه 
برای خاتمه قراردادها

/ علی بخشی / رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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جدیدتریـــن  ریـــزی  برنامـــه  و  مدیریـــت  ســـازمان 
کـــرد. تفـــاوت ایـــن بخشـــنامه  بخشـــنامه ارزی را ابـــالغ 
طـــول  در  ســـازمان  ایـــن  ابالغیه هـــای  ســـایر  بـــا 
گهانـــی و غیرقابـــل پیش بینـــی نـــرخ  جهش هـــای نا
ارز در طـــول چنـــد مـــاه اخیـــر، مشـــارکت فعـــال بخـــش 
خصوصـــی در تدویـــن ایـــن بخشـــنامه اســـت. بـــه 
کـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق  گفـــت  واقـــع می تـــوان 
ایـــران یکـــی از فعال تریـــن تشـــکل های اقتصـــادی 
تـــالش  اســـت.  بـــوده  مزبـــور  تدویـــن بخشـــنامه  در 
ــران و پـــس از آن  ــندیکا در تبییـــن بحـ ــاله سـ یـــک سـ
نقـــش آفرینـــی بـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از آن، 
ـــه عنـــوان یکـــی از نقـــاط قـــوت  کـــه ب مســـاله ای اســـت 
کار بایـــد مـــورد توجـــه اعضـــا  کســـب و  انجمن هـــای 

گیـــرد.  قـــرار 
کوتـــاه بـــه تـــالش  ایـــن نگاشـــت، نگاهـــی اجمالـــی و 
یـــک ســـاله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای 
و  ارز  نـــرخ  افزایـــش  از  ناشـــی  خســـارات  جبـــران 
ــا  ــی دارد. مـ ــر و منطقـ گیـ ــنامه فرا ــک بخشـ ــن یـ تدویـ
کردیـــم اشـــکاالت موجـــود در بخشـــنامه های  تـــالش 
ــا  ــت اعضـ ــا در نهایـ ــیم تـ ــود ببخشـ ــل را بهبـ ارزی قبـ

بیشـــترین بهـــره بـــرداری را از بخشـــنامه ارزی ابـــالغ 
شـــده داشـــته باشـــند. نتیجـــه تـــالش یـــک ســـاله 
کـــردن دســـتگاه هـــای اجرایـــی حتـــی  ســـندیکا همـــراه 
ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی بـــوده اســـت. اینکـــه 
پـــس از ســـال ها صـــدای صنعـــت بـــرق در بخـــش 
گام  ــد،  ــال شـ ــرات آن اعمـ ــنیده و نظـ کمیـــت شـ حا
بلنـــدی بـــه ســـوی حـــل چالش هـــای موجـــود اســـت. 
گذشـــته رونـــد طـــی شـــده بـــرای تدویـــن  بـــا نگاهـــی بـــه 
ــوان  ــد می تـ ــور جـ ــه طـ ــه بـ کـ ــنامه ارزی  ــالغ بخشـ و ابـ
درمی یابیـــم  دانســـت،  موثـــر  دســـتاورد  یـــک  را  آن 
در  ارز  نـــرخ  جبرانـــی  دســـتورالعمل  بحـــث  کـــه 
یالـــی بـــه یازدهـــم دی مـــاه ســـال 1391  قرارداد هـــای ر
کـــه اولیـــن ویرایـــش بخشـــنامه در  برمی گـــردد. زمانـــی 
دولـــت دهـــم بـــه دلیـــل تعریـــف ارز مبادلـــه ای در بـــازار 
و دوبرابـــر بـــودن قیمـــت آن نســـبت بـــه ارز رســـمی 

ــد.  ــادر شـ ــور، صـ کشـ
کاســـتی های  و  کـــم  دلیـــل  بـــه  بخشـــنامه  ایـــن 
فراوانـــش، تـــا ســـال 1395، چهـــار بـــار مـــورد بازبینـــی 
یـــخ،  ــا پـــس از ایـــن تار ــرد. امـ کـ ــر  گرفـــت و تغییـ ــرار  قـ
ارز  نـــرخ  بـــرای  جبرانـــی  دســـتورالعمل  هیچگونـــه 

ــال ها  ــول ایـــن سـ ــه در طـ تدویـــن و ابـــالغ نشـــد. البتـ
بـــه  نداشـــتیم،  محسوســـی  ارزی  تغییـــرات  عمـــال 
کـــه از ابتـــدای دولـــت یازدهـــم در ســـال 92  طـــوری 
ـــغ  ـــی بال ـــرخ ارز رقم ـــانات ن ـــال 96، نوس ـــدای س ـــا ابت ت
ـــه عـــدم  ـــود و همیـــن مســـاله عمـــال ب ـــر 4/4 درصـــد ب ب
و ســـازمان های ذیربـــط  بخـــش خصوصـــی  تمرکـــز 

ــود. ــده بـ ــر شـ ــنامه منجـ ــن بخشـ ــر ایـ ــی بـ دولتـ
کـــه  کـــه در خصـــوص بخشـــنامه های ارزی  مســـاله ای 
تـــا امـــروز مـــدون و مصـــوب شـــده اند، بایـــد مـــد نظـــر 
کـــه بـــرای جبـــران  کـــه همـــه آنچـــه  قـــرار گیـــرد ایـــن اســـت 
نـــرخ ارز از ســـوی ســـازمان برنامـــه ابـــالغ می شـــد، بـــا 
گـــرا و مربـــوط بـــه پیمان هـــای قبـــل  گذشـــته  نگاهـــی 
از مـــرداد 91 بودنـــد؛ لـــذا عمـــال ایـــن دســـتورالعمل ها 
مشـــمول پیمان هـــای منعقـــد شـــده بعـــد از مـــرداد 
تـــا   91 ســـال  از  بخشـــنامه ها  ایـــن  نمی شـــدند.   91
95، بـــه مـــدت 546 روز معتبـــر بودنـــد بـــا ایـــن حـــال 
در غالـــب مـــوارد بخشـــنامه در ســـه ماهـــه پایانـــی 
کـــه ایـــن امـــر امـــکان اســـتفاده  ســـال صـــادر می شـــد 
ـــرده  ک ـــدود  ـــیار مح ـــنامه را بس ـــرداری از بخش ـــره ب و به
بـــود. بنابرایـــن پـــس از ســـال 95 هیـــچ یـــک از ایـــن 

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

بخشنامه جبرانی نرخ ارز 
با چاشنی سندیکا

با ابالغ بخشنامه جدید ارزی تالش های سندیکا به ثمر می نشیند
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پیمان هـــا ســـتورالعمل تعدیلـــی بـــرای ارز نداشـــتند 
و مجریـــان پروژه هـــای دولتـــی عمـــال در طـــول ایـــن 
ســـال ها بـــدون محافـــظ حرکـــت می کردنـــد. اینکـــه 
در ایـــن مـــدت بـــه دلیـــل ناچیـــز بـــودن نوســـانات ارزی، 
نیـــازی بـــه صـــدور بخشـــنامه ارزی جدیـــد احســـاس 
نشـــد تـــا اینکـــه اتفاقـــات جدیـــد ارزی از اواخـــر ســـال 

95 و بـــه ویـــژه مهـــر 96 آغـــاز شـــد. 
حـــوزه  در  کـــه  آنچـــه  بـــه  اجمالـــی  نگاهـــی  بـــا 
گذشـــته،  دولـــت  ارزی  سیاســـتگذاری های 
کـــه از 21 فروردیـــن تـــا 8 مـــرداد 97  درخواهیـــم یافـــت 
ـــر 44 بخشـــنامه از ســـوی  و تنهـــا در طـــول 5 مـــاه بالـــغ ب
بانـــک مرکـــزی و چندیـــن بخشـــنامه از ســـوی هیـــات 
تکلیفـــی نـــرخ  وزیـــران دربـــاره نـــرخ ارز صـــادر شـــد. بال
ارز در طـــول نزدیـــک بـــه ده مـــاه اخیـــر، دســـت بخـــش 
خصوصـــی را بـــرای تامیـــن نقدینگـــی و هزینه هـــای 

کارگاه هـــای تولیـــدی خـــود بســـت. 
بـــا افزایـــش نـــرخ ارز، پیگیری هـــای مـــا در ســـندیکای 
ــن  ــه ایـ ــد. بـ ــاز شـ ــان 96 آغـ ــران از آبـ ــرق ایـ ــت بـ صنعـ
گســـترده بـــا اتاق هـــای  کـــرات  کار بـــا انجـــام مذا ترتیـــب 
کلیـــد خـــورد و رایزنی هایـــی بـــا اتاق هـــای  بازرگانـــی 
کرمـــان، اصفهـــان و ایـــران صـــورت  ارومیـــه، تبریـــز، 
کـــه در آن زمـــان تالطمـــات  ـــه ایـــن دلیـــل  ـــا ب گرفـــت. ام
و  اخطار هـــا  بـــود،  نشـــده  جـــدی  چنـــدان  ارز  نـــرخ 
درخواســـت های ســـندیکا هـــم بـــه در بســـته خـــورد. 
کـــه از آغـــاز رایزنی هـــای ســـندیکا  در طـــول یـــک ســـالی 
ـــرارداد در صنعـــت  ـــر هـــزار ق ـــغ ب می گـــذرد، تعـــدادی بال
بـــرق بـــا ارزش تقریبـــی 3 هـــزار میلیـــارد تومـــان متوقـــف 
موثـــر  نقشـــی  می توانســـت  کـــه  قرارداد هایـــی  شـــد. 
کنـــد، بـــه دلیـــل  کشـــور ایفـــا  در توســـعه و تامیـــن بـــرق 
تکلیـــف  بال ارز  بینـــی  پیـــش  غیرقابـــل  نوســـانات 
یـــم ابـــالغ ایـــن بخشـــنامه بتوانـــد تـــا  ماندنـــد و امیدوار
حـــدی مشـــکالت ایـــن دســـت از قرارداد هـــا را پوشـــش 

ــد.  کنـ ــل  داده و حـ
کنـــم اینکـــه ســـندیکا امـــروز توانســـته  کیـــد  البتـــه بایـــد تا
یـــک  تدویـــن  در  کـــه  یابـــد  دســـت  جایگاهـــی  بـــه 
ــع  ــذار واقـ ــد تاثیرگـ ــن حـ ــا ایـ ــور تـ کشـ ــنامه ارزی  بخشـ
کارشناســـی شـــده اش  ـــا همـــه نظـــرات  ـــه تقریب ک شـــود 
کار  در متـــن بخشـــنامه اعمـــال شـــوند، نتیجـــه یـــک 
کنـــار حمایت هـــای  ریـــزی شـــده در  برنامـــه  تیمـــی 
مشـــارکت  همچنیـــن  و  ســـندیکا  دبیـــر  و  یاســـت  ر
جـــدی شـــورای هماهنگـــی اســـت. بـــه عـــالوه همدلـــی 
و حســـن اعتمـــاد آقایـــان دکتـــر قانـــع فـــر و دکتـــر آدابـــی در 
ـــنیدن  ـــرای ش ـــم ب ـــزی ه ـــه ری ـــت و برنام ـــازمان مدیری س
نظـــرات فعـــاالن صنعـــت بـــرق و اعمـــال آن هـــا در ایـــن 

بخشـــنامه قابـــل تقدیـــر و تشـــکر اســـت. 
و  جدیـــد  نـــکات  شـــامل  ارزی  جدیـــد  بخشـــنامه 
کـــه در هیـــچ یـــک از نســـخ قبلـــی وجـــود  مثبتـــی اســـت 
نداشـــت. پیـــش بینـــی مجوز هـــای خاتمـــه در ایـــن 
بخشـــنامه یکـــی از مهمتریـــن نقـــاط قوت آن محســـوب 
کـــه در  می شـــود.  نکتـــه حائـــز اهمیـــت ایـــن اســـت 

کنونـــی مـــا در بخـــش خصوصـــی،  شـــرایط بحرانـــی 
بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری بایـــد هماهنـــگ عمـــل 
قیمت هـــای  و  مخـــرب  رقابـــت  جـــای  بـــه  و  کنیـــم 
بـــا همدلـــی و مشـــارکت  انتحـــاری در مناقصـــات، 
کـــه  یـــم. فرامـــوش نکنیـــم  گـــذار بگذر از ایـــن دوران 
کســـری بودجـــه خـــود، بخشـــنامه  دولـــت بـــه دلیـــل 
انبســـاطی ابـــالغ نمی کنـــد، بنابرایـــن خســـارات ناشـــی 
عمـــال  انتحـــاری  قیمت هـــای  بـــا  پروژه هـــا  اخـــذ  از 
بـــرای بخـــش خصوصـــی غیرقابـــل جبـــران خواهـــد 
ـــد ایـــن نکتـــه را از نظـــر دور داشـــت  ـــه عـــالوه نبای ـــود. ب ب
کالن  اقتصـــاد  کـــه سیاســـت های  کشـــوری  در  کـــه 
گره هـــای سیاســـی هـــم دارد، نمی تـــوان حســـاب  آن 
کـــرد. در  قاطعـــی روی چارچـــوب اقتصـــادی آن بـــاز 
ایـــن شـــرایط بخـــش خصوصـــی بـــرای عبـــور از ایـــن 
و  بازبینـــی  را  تامیـــن خـــود  بایـــد زنجیـــره  چالش هـــا 

کنـــد.  بازتعریـــف 
کشـــور  ـــع  ایـــن بخشـــنامه عمومـــی اســـت و تمـــام صنای
کننـــد. بزرگتریـــن ابهامـــی  می تواننـــد از آن اســـتفاده 
کـــه وجـــود داشـــت میـــزان ارزبـــری تجهیـــزات بـــرق 
ــرای آن  ــا بـــه حـــال اطالعـــات مشـــخصی بـ ــه تـ کـ ــود  بـ
کارگـــروه ارتقـــا  وجـــود نداشـــت؛ لـــذا پیشـــنهادی در 
کارگاه حـــل مســـاله  ســـندیکا تدویـــن و نتیجـــه آن در 
کـــه  گذاشـــته شـــد  ـــر ایـــن  ارز ارائـــه شـــد؛ بنابرایـــن قـــرار ب
ــرق از  ــری صنعـــت بـ ــا تاثیرپذیـ ــابلون ارزی تـ ــه شـ تهیـ

نوســـانات نـــرخ ارز استانداردســـازی شـــود.
متاســـفانه شـــعار خودکفایـــی صنعـــت بـــرق در طـــول 
کـــرده بـــود  گذشـــته، ایـــن تصـــور را ایجـــاد  دهه هـــای 
کـــه یـــک صنعـــت خودکفـــا نبایـــد از نوســـانات نـــرخ 
ــا  ــوان مـ ارز آســـیب ببینـــد. بخـــش قابـــل توجهـــی از تـ
در هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
ـــه  ـــه ب ک ـــد  ـــن ش ـــرف ای ـــته ص گذش ـــال  ـــک س ـــول ی در ط
کـــه  کنیـــم  کمیتـــی ثابـــت  توانیـــر و دســـتگاه های حا
خودکفایـــی صنعـــت بـــرق بـــه معنـــای خودکفایتـــی 
گزیـــر اســـت بســـیاری از  آن نیســـت و ایـــن صنعـــت نا
کاال هـــای واســـطه ای را از  تجهیـــزات، مـــواد اولیـــه و 
کنـــد؛ لـــذا بـــه صـــورت تقریبـــی  طریـــق واردات تامیـــن 
ـــرق  ـــری صنعـــت ب ـــزان تاثیرپذی ـــه می ک گفـــت  ـــوان  می ت
از نوســـانات نـــرخ ارز، حداقـــل 75 درصـــد اســـت. ایـــن 
کـــه در بســـیاری از مناقصـــات میـــزان  در حالیســـت 
گرفتـــه شـــده اســـت؛ لـــذا  ارزپذیـــری 20 درصـــد در نظـــر 
ـــته  ـــه داش ـــد توج ـــرق بای ـــت ب ـــی صنع ـــاالن خصوص فع
کـــه در صـــورت ایجـــاد نوســـانات ارزی، بـــا اتـــکا  باشـــند 
ـــه جبـــران خســـارات وارده نخواهنـــد  ـــرارداد قـــادر ب ـــه ق ب
بـــود، پـــس بهتـــر اســـت در ایـــن دســـت از مناقصـــات 
شـــرکت نکننـــد و ایـــن را بـــه همـــه مســـئوالن اعـــالم 
ـــرخ  کوچکتریـــن تغییـــر در ن ـــا  کـــرد. لـــذا تجهیـــزات مـــا ب
ـــه مـــا  گـــر قـــراردادی ب ارز، رشـــد قیمـــت داشـــته اســـت، ا
کـــه میـــزان ارز پذیـــری را 20 درصـــد عنـــوان  می دهنـــد 
شـــرکت  و  یـــم  نرو مناقصـــات  آن  زیربـــار  کرده انـــد 

کـــه یـــک دورغ بـــزرگ اســـت. نکنیـــم چـــرا 

که: کنم  در پایان باید عرض 
1-کاهـــش نـــرخ دالر در طـــی چنـــد روزه اخیـــر نبایســـتی 
بخـــش  فعـــاالن  بـــرای  غلـــط  آدرس  یـــک  بعنـــوان 
ایـــن  اســـت  مهـــم  آنچـــه  شـــود،  تلقـــی  خصوصـــی 
کاال  کاهـــش دالر را بایـــد در قیمـــت  کـــه نمـــود  اســـت 
کشـــور بطـــور محســـوس  و خدمـــات ارائـــه شـــده در 
کـــرد در غیـــر اینصـــورت ایـــن  و متناســـب احصـــاء 
کاهـــش نـــرخ مصنوعـــی بـــوده و بیشـــتر یـــک ســـراب 

اســـت و نـــه بیشـــتر.
منتـــج  شـــد،  خواهـــد  ابـــالغ  کـــه  2-بخشـــنامه ای 
ـــی  ـــش خصوص ـــده بخ ـــه ش ـــی پذیرفت ـــه زن ـــت چان نهای
توســـط ســـازمان برنامـــه و بودجـــه اســـت نـــه همـــه آن.
3-وجـــود بخشـــنامه بـــرای پروژه هـــا همچـــون نقـــش 
روغـــن بـــرای موتـــور اتومبیـــل اســـت، ولـــی ادامـــه راه 
نیازمنـــد  ماشـــین(  موتـــور  شـــدن  )روشـــن  پروژه هـــا 
پرداخـــت  زمانمنـــد  تضمیـــن  و  پرداخت هـــا  میـــان 
بعبارتـــی  اســـت.  کارفرمایـــان  طـــرف  از  مطالبـــات 
بخشـــنامه بـــدون تزریـــق نتیجـــه بخـــش نقدینگـــی، 
ــه  ــا و خاتمـ ــدی قرارداد هـ ــدون اولویت بنـ ــنامه بـ بخشـ
برخـــی از آن هـــا بمنظـــور هدفمنـــد نمـــودن نقدینگـــی 

قابـــل حصـــول، اثربخـــش نخواهـــد بـــود. 
و  یـــع  توز فـــوق  بخـــش  در  بویـــژه  بـــرق  4-صنعـــت 
انتقـــال در حـــال حاضـــر فاقـــد فهـــارس بهـــای قیمـــت 
چـــه  هـــر  اثربخشـــی  راســـتای  در  لـــذا  می باشـــد  دار 
تهیـــه  در  »ب«  روش  در  جبرانـــی  بخشـــنامه  بیشـــتر 
ســـه  دوره هـــای  موقـــت  شـــاخص های  ابـــالغ  و 
یـــادی  ماهـــه اول و دوم ســـال 1397 تـــالش بســـیار ز
شـــاخص های  بـــه  نســـبت  کـــه  پذیرفـــت  صـــورت 
پیـــش نویـــس بـــرق و نســـبت بـــه شـــاخص های ســـایر 
بخشـــنامه  طـــی  بهتـــری  شـــاخص های  رشـــته ها، 
97/348703 مـــورخ 1397/7/8 بـــرای بـــرق تهیـــه 

و ابـــالغ شـــد.
5-پـــس از ابـــالغ بخشـــنامه و بـــرای ایجـــاد وحـــدت 
کارگروهـــی بـــرای تهیـــه و ابـــالغ  یـــه، ایـــده ایجـــاد  رو
ارز  نـــرخ  از بخشـــنامه جبرانـــی  اســـتفاده  شـــیوه نامه 
ـــده  ـــترک داده ش ـــروه مش کارگ ـــق  ـــرو از طری ـــه وزارت نی ب

اســـت.
امـــکان  درج  راســـتای  در  پیشـــنهاد هایی  6-البتـــه 
خاتمـــه پیمـــان بـــرای قرارداد هـــای جـــاری، افزایـــش 
ضریـــب F بـــه تفکیـــک قرارداد هـــای عمرانـــی و غیـــر 
عمرانـــی و همچنیـــن افزایـــش مـــدت مجـــاز شـــدن 
ــز بـــه ســـازمان  تاخیـــرات در بخشـــنامه جبرانـــی ارز نیـ

برنامـــه داده شـــده اســـت. 
ابـــالغ  از  پـــس  می شـــود  درخواســـت  نیـــز  پایـــان  در 
ـــه نتایـــج  گون بخشـــنامه اعضـــای محتـــرم ســـندیکا هـــر 
حاصلـــه در قرارداد هـــای خـــود را در اســـرع وقـــت بـــه 
ســـندیکا اطـــالع دهنـــد تـــا نتایـــج مثبـــت بـــه ســـایرین 
نیـــز منتقـــل شـــود و در حـــد تـــوان امـــکان مقابلـــه یـــا رفـــع 
مـــوارد نامثبـــت نیـــز توســـط ســـندیکا صـــورت پذیـــرد.▪
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هزینـــه  در  تعیین کننـــده  و  مهـــم  مســـائل  از  یکـــی 
اســـت.  ارز  نـــرخ  واحدهـــای صنعتـــی،  تمام شـــده 
نـــرخ ارز از یـــک  طـــرف نقـــش مؤثـــری در صـــادرات و 
واردات و به تبـــع آن تنظیـــم و تعدیـــل تـــراز تجـــاری 
طـــرف  از  و  دارد  کشـــور  پرداخت هـــای  تـــراز  و 
قـــدرت رقابتـــی  از نقـــش مؤثـــری در تعییـــن  دیگـــر 
تولیدکننـــدگان داخلـــی در برابـــر رقبـــای خارجـــی در 
بازارهـــای داخلـــی و خارجـــی و به تبـــع آن تعییـــن 
میـــزان تولیـــد و اشـــتغال برخـــوردار اســـت. تعییـــن 
عمومـــی  ســـطح  بـــر  می توانـــد  همچنیـــن  ارز  نـــرخ 

تـــورم نیـــز مؤثـــر باشـــد.  قیمت هـــا و به تبـــع آن 
تغییـــرات  از  مجموعـــه ای  ارز،  نـــرخ  نوســـانات 
خارجـــی  بخـــش  در  را  متضـــاد  حتـــی  و  متفـــاوت 
برآینـــد آن  کـــه  بـــه همـــراه دارد  و داخلـــی اقتصـــاد 
کشـــور را تحـــت تأثیـــر  می توانـــد عملکـــرد اقتصـــاد 
مثبـــت یـــا منفـــی قـــرار دهـــد. نوســـانات شـــدید نـــرخ 
گرفتـــه  ارز ، امـــکان برنامه ریـــزی را از ایـــن واحدهـــا 
کثـــر مواقـــع باعـــث بـــاال رفتـــن هزینـــه تولیـــد،  و در ا
عـــدم دسترســـی بـــه مـــواد اولیـــه و درنتیجـــه پاییـــن 
ــه بنگاه هـــای  کـ ــود  ــا می شـ ــوان رقابتـــی آن هـ آمـــدن تـ
مســـتثنی  قاعـــده  ایـــن  از  نیـــز  بـــرق  صنعـــت 
نمی باشـــند. صنعـــت بـــرق ایـــران به عنـــوان یکـــی از 
کشـــور، در شـــرایطی بـــا  صنایـــع زیرســـاختی و حیاتـــی 
گهانـــی هزینـــه  کنونـــی نـــرخ ارز و افزایـــش نا بـــی  ثباتـــی 
کـــه  کاال و خدمـــات خـــود مواجـــه شـــده اســـت  تولیـــد 
پیـــش از آن هـــم بـــه دلیـــل افزایـــش حقـــوق و دســـتمزد، 
در  تعدیـــل  پیش بینـــی  عـــدم  نقدینگـــی،  کمبـــود 
ـــدت  ـــه  ش ـــت ب ـــن  دس ـــواردی از ای ـــا و م ـــن قرارداده مت

در تنگنـــا بـــوده اســـت. 
صنعـــت بـــرق به رغـــم خوداتکایـــی در ظرفیت هـــای 
مهندســـی و ســـاخت،  بی نیـــاز از ارز نبـــوده بلکـــه 
کـــه تولیـــد محصـــوالت  یکـــی از صنایعـــی اســـت 
کـــه  یـــادی از  نـــرخ ارز  دارد؛ چرا نهایـــی، اثرپذیـــری ز
نیازمنـــد واردات مـــواد اولیـــه و برخـــی از تجهیزاتـــی 
ــوارد تکنولوژیکـــی  ــه دلیـــل مـ ــه در داخـــل بـ کـ اســـت 
و یـــا عـــدم داشـــتن صرفـــه اقتصـــادی امـــکان تولیـــد 
فلـــزات اساســـی موردنیـــاز  نـــرخ  از طرفـــی  ندارنـــد. 
ایـــن صنعـــت نظیـــر مـــس، آلومینیـــوم، روی، فـــوالد و 
حتـــی آهـــن آالت بـــر اســـاس نـــرخ اعالمـــی بورس هـــای 

خارجـــی و نـــرخ دالر در بـــورس ایـــران تعییـــن قیمـــت 
کـــه ایـــن خـــود اثـــری مضاعـــف بـــر قیمـــت  می شـــوند 
خواهـــد  آن هـــا  بـــا  مرتبـــط  کاالهـــای  تمام شـــده 
کـــه بخـــش خصوصـــی  تی  داشـــت. برخـــی از مشـــکال
صنعـــت بـــرق شـــامل ســـازندگان و پیمانـــکاران در 
زمینـــه دسترســـی و تخصیـــص ارز موردنیـــاز خـــود، 
بـــا آن مواجـــه مـــی باشـــند بـــه شـــرح ذیـــل می باشـــد:
توقـــف  و  ارز  به موقـــع  تخصیـــص  عـــدم   )1
توســـط  ســـامانه  در  ثبت شـــده  درخواســـت های 

مرکـــزی؛ بانـــک 
2(  عـــدم جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز در قراردادهـــای 

صنعـــت بـــرق؛
بـــرای خریدهـــای  بـــه وجـــود آمـــده  3(  مشـــکالت 

اعتبـــاری؛ ارزی 
ــروری  ــای ضـ ــه هـ ــالم و تعرفـ ــی اقـ ــری برخـ 4(  قرارگیـ
کاالهـــای  موردنیـــاز شـــبکه هـــای بـــرق در لیســـت 

ممنـــوع الـــورود؛
کـــه  گمـــرک  5( عـــدم ترخیـــص مـــواد اولیـــه موجـــود در 
قبـــاًل به صـــورت اعتبـــار اســـنادی، حوالـــه ارزی یـــا 

بـــرات، ثبـــت ســـفارش شـــده انـــد.

تاثیـــر  تحـــت  آن  بـــه  دسترســـی  و  ارز  قیمـــت 
باشـــد  مـــی  دولـــت  مالـــی  و  پولـــی  سیاســـت های 
کـــه بـــا تغییـــر ایـــن سیاســـت هـــا، نظـــام ارزی تغییـــر 
ــادی  ــت های ارزی و اقتصـ ــی سیاسـ ــد. بررسـ می کنـ
می دهـــد  نشـــان  گذشـــته   ســـال های  در  کشـــور 
کـــه  نظـــام ارزی در اقتصـــاد ایـــران تـــا ســـال 1380، 
یـــک  شـــامل  دونرخـــی  حداقـــل  ارزی  نظـــام  یـــک 
نـــرخ ارز رســـمی ثابـــت و یـــک نـــرخ ارز غیررســـمی 
)بـــازار آزاد( به صـــورت شـــناور مدیریت شـــده بـــوده 
نـــرخ  بـــا اجـــرای سیاســـت یکسان ســـازی  اســـت. 
ارز از ســـال1381، نظـــام ارزی ایـــران به نظـــام ارزی 
یافـــت.  تغییـــر  مدیریت شـــده  شـــناور  تک نرخـــی 
گســـترش شـــکاف  ـــا  امـــا از نیمـــه دوم ســـال 1389 و ب
میـــان نـــرخ ارز رســـمی و غیررســـمی، اقتصـــاد ایـــران 
ـــازه  ـــه نظـــام ارزی دونرخـــی بازگشـــته اســـت. ب عمـــاًل ب
ــانات ارزی در  زمانـــی 1381 الـــی 1391 را دوران نوسـ
چارچـــوب نظـــام تک نرخـــی شـــناور مدیریت شـــده 
می نامنـــد. در ســـال 1392 ایجـــاد تحریم هـــای نفتـــی 

ـــرخ ارز و درنتیجـــه آن  و اقتصـــادی موجـــب جهـــش ن
غیررســـمی)بازاری(  و  رســـمی  ارز  نـــرخ  اختـــالف 
ـــدگان و  ـــه دارن شـــد، درنهایـــت هـــم ایجـــاد مرکـــز مبادل
کنتـــرل نوســـانات  متقاضیـــان ارز موجـــب تعدیـــل و 
توجـــه  بـــا   1395-1392 زمانـــی  دوره  در  نگردیـــد. 
بـــه اجـــرای توافـــق بین المللـــی و رفـــع تحریم هـــای 
اقتصـــادی در قالـــب برجـــام، اقتصـــاد رونـــد باثبـــات 
ــازاری  ــمی و بـ ــرخ رسـ ــالف نـ ــش اختـ کاهـ ـــرخ ارز و  ن
ــی 1395-1397 دوران  ــازه زمانـ ــرد. در بـ کـ ــه  را تجربـ
بـــازار  شـــدن  نرخـــی  چنـــد  و  ارزی  بزرگـــی  شـــوک 
ارز و اختـــالف فاحـــش میـــان نرخ هـــای رســـمی و 

را شـــاهد بوده ایـــم. ارز  غیررســـمی 
تغییـــرات  تاثیـــر  تحـــت  بـــرق  صنعـــت  آینـــده 
ـــا توجـــه  ـــرد و ب ک ـــر خواهـــد  ـــی نظـــام ارزی تغیی احتمال
ـــده  ـــرای آین ـــی را ب ـــت قطع ـــوان وضعی ـــه نمی ت ـــه اینک ب
ــل  ــن الملـ ــارت بیـ ــر تجـ ــر بـ ــل موثـ ــام ارزی و عوامـ نظـ
ـــا بکارگیـــری مـــدل هـــا و  ـــوان ب تصـــور نمـــود، تنهـــا می ت
ــه ای از  ــع بینانـ ــی، درک واقـ ــای آینده پژوهـ تکنیک هـ
آینـــده نظـــام ارزی و تاثیـــرات آن بـــر صنعـــت بـــرق ارائـــه 
کـــه معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکای  گزارشـــی  کـــرد. در 
پژوهش هـــای  مرکـــز  بـــرای  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
مجلـــس شـــورای اســـالمی تهیـــه نمـــوده اســـت، بـــا 
چهارســـناریو  ســـناریونگاری،  روش  از  اســـتفاده 
تدویـــن شـــده اســـت: ســـناریو 1 »هدایـــت اقتصـــادی 
ـــدار بین المللـــی«، ســـناریو  ـــق پای ـــازار ارز و عـــدم تواف ب
ـــازار ارز  و عـــدم  2  »کنتـــرل امنیتـــی و غیراقتصـــادی ب
»هدایـــت   3 ســـناریو  بین المللـــی«،  پایـــدار  توافـــق 
اقتصـــادی بـــازار ارز و توافـــق پایـــدار بین المللـــی« و 
ــازار ارز و توافـــق پایـــدار  ــناریو 4 »کنتـــرل امنیتـــی بـ سـ
ــج از  ــرایط منتـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــی« اســـت. بـ بین المللـ
ــت  ــر صنعـ ــرخ ارز بـ ــرات نـ ــرات تغییـ ــناریو، اثـ ــر سـ هـ
بـــرق بـــر روی چهـــار دســـته از فعـــاالن صنعـــت شـــامل 
یـــع، پیمانـــکاران،  شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای و توز

ــده اســـت.  ــی شـ ــی، بررسـ ــازندگان و بازرگانـ سـ
توســـط مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس  گـــزارش  ایـــن 
ــه  کـ ــد  ــی باشـ ــار مـ ــورای اســـالمی در دســـت انتشـ شـ
اختیـــار  در  گـــزارش  کامـــل  متـــن  انتشـــار،  از  پـــس 
قـــرار خواهـــد  بـــرق  اعضـــای ســـندیکای صنعـــت 

گرفـــت.  ▪

واحد پژوهش و برنامه ریزی 
سندیکای صنعت برق ایران
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رانت خوارها 
سوار بر موج نرخ ارز 

/ولی اله بیات / 
 مدیر عامل شرکت پارس سوییچ

گســـترده نـــرخ ارز موضـــوع ایـــن نگاشـــت اســـت امـــا بـــه دالیلـــی  گرچـــه تغییـــرات  ا
ـــر  ـــل آن ب ـــر متقاب ـــاط و تاثی ـــی ارتب ـــرد. ول ک ـــل  ـــت تحلی ـــن فرص ـــوان آن را در ای ـــی ت نم
کنـــار نبـــود تصمیم گیـــران  کاالی تولیـــد داخلـــی در  قیمـــت فـــروش مـــواد، قطعـــات و 

مطلـــع و همـــه جانبـــه نگـــر، جـــای تعمـــق بســـیاری دارد. 
ـــوالد، آلومینیـــوم، مـــس  ـــواد پلیمـــری، ف ـــرخ ارز، تولیـــد م ـــر غیرعـــادی ن ـــا زمـــان تغیی ت
ــادی  ــد عـ ــی رونـ ــه فرنگـــی، ســـیب زمینـ گوجـ ــد  و روی و حتـــی محصوالتـــی ماننـ
کمتـــری بـــه مـــواد  کـــه وابســـتگی  خـــود را داشـــتند. لـــذا انتظـــار مـــی رفـــت ایـــن اقـــالم 
مصرفـــی عمـــده وارداتـــی دارنـــد، بـــدون توجـــه بـــه تغییـــر نـــرخ ارز، رونـــد تولیـــد عـــادی 

کننـــد. خـــود را طـــی 
ــه  کـ ــود  ــب می شـ ــا موجـ کاالهـ ــوالت و  ــت از محصـ ــن دسـ ــادی ایـ ــد عـ ــد تولیـ رونـ
مـــواد اولیـــه بســـیاری از تولیدکننـــدگان داخلـــی ماننـــد لـــوازم خانگـــی، پیـــچ و 
کنـــار مـــواد مصرفـــی80 میلیـــون نفـــر مـــردم  مهـــره، ظـــروف پالســـتیکی و.... در 
ــدور از  ــرایطی بـ ــه فرنگـــی و ســـیب زمینـــی در شـ گوجـ ــر  ــا اقالمـــی نظیـ ــورمان بـ کشـ
التهـــاب محســـوس، تامیـــن می شـــد و آرامـــش نســـبی در بـــازار و جامعـــه حکمفرمـــا 

مـــی مانـــد.
کـــه بـــه دنبـــال زمـــان مناســـبی  کســـانی  امـــا ایـــن اتفـــاق رخ نـــداد و در مقابـــل 
کســـب ســـود بودنـــد )در بخـــش دولتـــی، نیمـــه دولتـــی  بـــرای ســـوء اســـتفاده و 
و خصوصـــی(، بـــا اســـتفاده از برخـــی فرصـــت هـــای قانونـــی ) شـــرایط عـــادی 
ـــه اینکـــه  ـــدون توجـــه ب ـــد. در حقیقـــت آنهـــا ب ـــازار دامـــن زدن ـــات ب ـــه التهاب کشـــور(، ب
ــاورزی مصرفـــی،  کشـ ــا محصـــوالت  ــد یـ ــواد اولیـــه خطـــوط تولیـ تولیدکننـــدگان مـ
کـــه اساســـا از جیـــب ملـــت هزینـــه مـــی شـــود،  از سوبســـید قابـــل مالحظـــه ای 
کاالی تولیـــد شـــده بـــا اتـــکا  برخوردارنـــد، به  اســـتناد مـــواد و تبصـــره هـــای قانونـــی، 
بـــه سوبســـید را متعلـــق بـــه خـــود دانســـته و خـــود را محـــق بـــه انتخـــاب شـــیوه فـــروش 

و اســـتفاده آزاد از منابـــع آن دانســـتند. 

کاال بـــه نـــرخ رســـمی یـــا  بـــه ایـــن ترتیـــب تولیدکننـــدگان مـــواد اولیـــه، از عرضـــه 
کردنـــد و شـــرایط  برگردانـــدن آن به صـــورت رســـمی بـــه چرخـــه اقتصـــاد خـــودداری 
لولـــه، میلگـــرد،  مـــواد واســـطه ای ماننـــد پیـــچ و مهـــره،  تولیدکننـــدگان  بـــرای 
کاالهـــای  کـــه محصوالتشـــان در تولیـــد  کاالی دیگـــر  گالوانیـــزه و صدهـــا  ورق هـــای 
کـــه  گیـــرد، به نحـــوی متالطـــم شـــد  قـــرار مـــی  صنعتـــی دیگـــر مـــورد اســـتفاده 
کاالهـــای تولیـــد داخلـــی فقـــط  کنـــد ای کاش قطعـــات و  تولید کننـــده آرزو مـــی 
کـــه بخـــش  متناســـب بـــا تغییـــر نـــرخ ارز افزایـــش یابنـــد )ایـــن در حالـــی اســـت 

پرداخـــت هـــای پرســـنلی هنـــوز افزایـــش محســـوس نـــدارد(.
کـــه در اختیـــار آنهـــا قـــرار  و در مقابـــل مثـــل اینکـــه مســـئوالن هـــم از ارز سوبســـیدی 
گرفتـــه، بـــی اطـــالع یـــا بـــه آن بـــی توجهنـــد و یـــا شـــاید خـــدای نکـــرده عمـــدی در 

کار اســـت.
تولیدکننـــد گان مـــواد پلیمـــری و فلـــزات پایـــه، از سوبســـید حداقـــل 10ســـنت بـــه ازای 

کیلـــووات ســـاعت انـــرژی و نـــرخ مـــواد اولیـــه برخوردارنـــد. هـــر 
گوجـــه فرنگـــی و ســـیب زمینـــی از سوبســـید نـــرخ مجانـــی آب و بـــرق  تولیدکننـــدگان 

برخوردارند.
ــادی  ــودآوری غیرعـ ــال سـ ــه دنبـ ــه بـ کـ ــا  کاالهـ ــن  ــان ایـ ــا صاحبـ ــه بـ ــا در مواجهـ امـ
هســـتند، مســـئوالن در غفلـــت انـــد و بـــه بهانـــه فرصـــت هـــای قانونـــی بـــا ممنوعیـــت 

صـــادرات، فرصـــت را بـــرای ســـوء اســـتفاده بیشـــتر فراهـــم می کننـــد.
گـــروه معـــدودی  گرچـــه بـــه تامیـــن ســـود  به نظـــر مـــی رســـد التهابـــات موجـــود در بـــازار ا
منجـــر مـــی شـــود امـــا در نهایـــت هزینـــه80 میلیـــون شـــهروند را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده 
گـــران  کـــرده اســـت. بـــه همیـــن ترتیـــب هزینـــه  و موجبـــات نارضایتـــی مـــردم را فراهـــم 
ــتفاده از  ــا اسـ ــوده و بـ ــه تولیـــد داخـــل بـ کـ ــری  ــواد پلیمـ ــزات اساســـی و مـ شـــدن فلـ
کشـــور وارد مـــی شـــود.  یارانـــه هـــای جـــّدی تولیـــد مـــی شـــوند هـــم بـــر بدنـــه اقتصـــادی 
ـــر  گران ت ـــواع محصـــوالت تولیـــد داخـــل را  کاالهـــا، ان افزایـــش قیمـــت ایـــن دســـت از 
کـــرده و موجـــب نارضایتـــی مـــردم و تالطـــم در اقتصـــاد مـــی شـــود. در ایـــن نهایـــت 
ایـــن رونـــد بـــه تعطیلـــی واحدهـــای تولیـــدی و حـــذف فرصـــت هـــای اشـــتغال 

منتهـــی خواهـــد شـــد.
یـــع مـــواد تولیـــدی و ایجـــاد فرصـــت  بنابرایـــن عـــدم مدیریـــت نظـــام در چگونگـــی توز
بـــرای  ارزی  تعهـــد  ارائـــه  از  کـــه صادرکننـــدگان  بـــرای صـــادرات، در شـــرایطی 
بازگردانـــدن ارز حاصـــل از صـــادرات ناخشـــنود هســـتند، امنیـــت جامعـــه تولیـــدی 
کـــه ســـود واقعـــی حاصـــل از  کنـــد. در حالـــی  و شـــاغالن آنهـــا را مخـــدوش مـــی 

صـــادرات متوجـــه حتـــی یـــک درصـــد ملـــت نیـــز نخواهـــد شـــد.
ـــزات  ـــدگان فل ـــه تولیدکنن ک ـــیدهایی  ـــری سوبس ـــاید بازنگ ـــوق، ش ـــض ف ـــه عرای ـــا ب بن
ـــک  ـــرای مســـئوالن نظـــام ی ـــد، ب کشـــاورزی از آن برخوردارن ـــا محصـــوالت  اساســـی ی
ــه  کـ ــد  کننـ ــاور  ــد بـ ــدگان بایـ ــالوه ایـــن دســـت از تولیدکننـ ــه عـ ــد. بـ ــرورت باشـ ضـ
ــرار  ــا قـ ــار آنهـ ــه شـــرطی مـــی توانـــد سوبســـیدها را در اختیـ ــردم، بـ ــام از طـــرف مـ نظـ
کـــه حـــق  کنیـــم  کـــه همـــه ملـــت از مزایـــای آن برخـــوردار باشـــند. مـــا بایـــد بـــاور  دهـــد 
یـــم از جیـــب ملـــت80 میلیـــون نفـــری ایـــران بـــه بخـــش هایـــی سوبســـید و رانـــت  ندار

ـــد. ▪ ـــی برن ـــود م ـــا س ـــای آنه ـــردم از مزای ـــد م ـــک درص ـــا ی ـــه تنه ک ـــم  بدهی
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گســـترده  افزایـــش نـــرخ ارز عـــالوه بـــر باالبـــردن قیمـــت هـــا بـــرای صنعـــت بـــرق عـــوارض 
ـــی از  ـــه یک ک ـــس  ـــت م ـــی در قیم ـــای منف ـــن پیامده ـــی از ای ـــت. یک ـــی داش ـــم در پ ـــری ه دیگ
مهمتریـــن مـــواد اولیـــه مـــورد اســـتفاده در صنعـــت بـــرق اســـت، بـــه وضـــوح قابـــل مشـــاهده 

اســـت. 
اختـــالف نـــرخ ارز و پتانســـیل اقتصـــادی در حـــوزه مـــس، هـــم فرصتـــی بـــرای ســـود ویـــژه 
کـــرد و هـــم بـــرای عـــده ای ریســـک هـــای جـــدی بـــه وجـــود آورد. در حقیقـــت در  ایجـــاد 
ــا  ــد و یـ کســـب درآمـ ــه درصـــدد  کـ کنونـــی اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی ای  ــرایط  ــتر شـ بسـ
ـــازار،  ـــد از نابســـامانی ایجـــاد شـــده در ب کردن ـــد، تـــالش  حفـــظ ارزش دارایـــی هـــای خـــود بودن
کـــه پـــس از نوســـانات ارز در مـــاه هـــای اول  بـــه نفـــع خـــود ســـود ببرنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب بـــود 
گذشـــته افزایـــش  ـــه ســـال هـــای  کاالهـــا نســـبت ب ـــواع  ســـال جـــاری، میـــزان ثبـــت ســـفارش ان
ــن  ــرخ ارز تعییـ ــالف نـ ــی از اختـ ــز ناشـ ــر چیـ ــش از هـ ــاله بیـ ــن مسـ ــت. ایـ ــمگیری داشـ چشـ
ـــود. تاثیـــر ایـــن تفـــاوت قیمـــت در بهـــای فلـــزات مختلـــف  ـــازار آزاد ب شـــده توســـط دولـــت و ب
کـــه  و حتـــی محصـــوالت پتروشـــیمی بـــه خوبـــی خـــود را نشـــان داد، امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت 

تاثیرگـــذاری ایـــن پارادایـــم اقتصـــادی بـــر بهـــای فلـــز مـــس بیشـــتر قابـــل لمـــس بـــود.
ـــر  ـــای منحص ـــی ه ـــس ویژگ ـــه م ک ـــم  ـــرار دهی ـــر ق ـــد نظ ـــاله را م ـــن مس ـــد ای ـــز بای ـــر چی ـــش از ه پی
بـــه فـــردی نســـبت بـــه ســـایر فلـــزات مـــورد اســـتفاده در صنایـــع دارد. اول اینکـــه بعـــد از 
طـــال و نقـــره یکـــی از ارزشـــمندترین فلـــزات محســـوب مـــی شـــود. مانـــدگاری بـــاالی مـــس، 
دومیـــن خصیصـــه مهـــم و قابلیـــت نقدپذیـــری بـــاال ســـومین وجـــه تمایـــز آن محســـوب 

راهکارهای تنش زدایی 
از بازار عرضه و تقاضای مس

کابل سندیکای صنعت برق ایران / علیرضا کالهی/  رییس کمیته سازندگان سیم و 
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ــه  ــازار بـ ــس در بـ ــرای مـ ــا بـ ــرخ ارز، تقاضـ ــانات نـ ــد از نوسـ ــود.  بعـ می شـ
کـــرد. در ایـــن شـــرایط افـــرادی بـــا خریـــد و احتـــکار  طـــور تصاعـــدی رشـــد 
مـــس در انبارهـــا بـــه دنبـــال ابـــزاری بـــرای حفـــظ ارزش دارایی هـــای خـــود 
کـــه همیـــن عامـــل بـــه ایجـــاد تنـــش در بـــازار عرضـــه و تقاضـــای  بودنـــد 

مـــس منجـــر شـــد.
ـــا  ـــرق اســـت. ب کننـــده مـــس در ایـــران، صنعـــت ب اصلـــی تریـــن مصـــرف 
ـــران از  250 هـــزار  کـــه شـــرکت ملـــی مـــس ای ـــه آمـــار درمی یابیـــم  نگاهـــی ب
کشـــور، 150 تـــا 160 هـــزار تـــن را در داخـــل بـــه فـــروش  تـــن مـــس تولیـــدی در 
ــن مـــس در صنعـــت  ــزار تـ ــزان، 110/000-100 هـ ــن میـ ــاند. از ایـ ــی رسـ مـ
ــاخت  ــزار تـــن در سـ ــازی و 10 هـ ــن در ترانسفورماتورسـ ــزار تـ کابـــل، 20 هـ
گیـــرد.  ســـایر آلیاژهـــای مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی 
کابـــل اصلـــی تریـــن  کـــه صنعـــت  گفـــت  بـــا توجـــه بـــه ایـــن آمـــار مـــی تـــوان 

کشـــور اســـت. کننـــده مـــس در  مصـــرف 
پیـــش از ایـــن مکانیـــزم خریـــد مـــس از شـــرکت ملـــی مـــس ایـــران ایـــن بـــود 
کل مبلـــغ بـــه عنـــوان  کـــه خریـــدار مـــی توانســـت بـــا پرداخـــت 10 درصـــد از 
ـــده را  ـــد باقیمان ـــرده  و 90 درص ک ـــام  ـــت ن ـــورس ثب ـــت، در ب ـــش پرداخ پی
کنـــد. متاســـفانه پـــس از  یالـــی طـــی 90 روزه تســـویه  از طریـــق ال ســـی ر
کاذب شـــرکت ملـــی  ایجـــاد تنـــش در بـــازار و بـــا هـــدف حـــذف تقاضـــای 

کـــه ایـــن امـــر فشـــار  مـــس ایـــران شـــرایط فـــوق را بـــه 20% و 60 روز تغییـــر داد 
کننـــدگان واقعـــی وارد مـــی نمایـــد زیـــرا  یـــادی را بـــه تولیـــد  نقدینگـــی ز
کاال هســـتند و اتفاقـــا دالل هـــا  یافـــت وجـــه  کـــه درگیـــر در آنـــان هســـتند 

مشـــکل نقدینگـــی ندارنـــد.
عرضـــه مـــس در بـــورس بـــا توجـــه بـــه پروانـــه بهـــره بـــرداری انجـــام می شـــود، 
ـــل  کاب ـــرداری  ـــه بهـــره ب کشـــور بیـــش از 200 پروان ـــه در  ک ـــی  آن هـــم در حال
اعطـــا شـــده اســـت. ایـــن پروانـــه هـــای بهـــره بـــرداری مربـــوط بـــه 100 
کوچـــک و زیرپلـــه ای  ـــادی شـــرکت بســـیار  ی شـــرکت غیرفعـــال، تعـــداد ز
کـــه عمدتـــا عضـــو  و 20 الـــی 30 شـــرکت بـــزرگ و شناســـنامه دار اســـت 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران هســـتند. بعـــد از نوســـان نـــرخ ارز و 
کوچـــک و  کـــه غیرفعـــال یـــا  افزایـــش بهـــای مـــس همـــه شـــرکت هایـــی 
زیرپلـــه ای بودنـــد و اساســـا فعالیـــت مشـــخصی نداشـــتند، بـــا ارائـــه 
ـــه ایـــن ترتیـــب  کاال ظاهـــر شـــدند. ب ـــرداری خـــود در بـــورس  ـــه بهـــره ب پروان

تقاضـــا چندیـــن برابـــر شـــد. 
کـــه عرضـــه شـــرکت  کـــه نبایـــد از نظـــر دور داشـــت ایـــن اســـت  مســـاله ای 
ــر  ــر تدبیـ گـ ــد و ا ــی دهـ ــازار را مـ ــی بـ ــاز واقعـ ــاف نیـ کفـ ــران  ــی مـــس ایـ ملـ
هوشـــمندانه ای در تقاضـــا اندیشـــیده شـــود، تنـــش هـــای بـــازار از بیـــن 
کـــه شـــرایط  خواهـــد رفـــت. بـــه همیـــن منظـــور پیشـــنهاد مـــی شـــود 
قراردادهـــای  تطبیـــق  شـــامل  اصلـــی  راس  ســـه  در  مـــس  تقاضـــای 
ـــه  ـــا، ارائ ـــن قرارداده ـــاز ای ـــورد نی ـــس م ـــن م ـــی و تعیی ـــنامه دار دولت شناس
ـــزوده دوره زمســـتان قبـــل از تنش هـــا و دوره  ـــی ارزش اف اظهارنامـــه مالیات
کنتـــرل شـــود. ایـــن  گذشـــته  بهـــار جـــاری و نیـــز میـــزان خریـــد ســـنوات 

گرچـــه بـــه بوروکراســـی هـــا دامـــن مـــی زنـــد امـــا در شـــرایط جنـــگ  روش ا
گزیـــر بـــه مدیریـــت عرضـــه و تقاضـــای ایـــن دســـت از  اقتصـــادی نا

کارشناســـی قـــوی هســـتیم.  ــا اتـــکا بـــه یـــک بدنـــه  محصـــوالت بـ
کـــه هـــر ســـه راس یـــاد شـــده، بـــه ســـادگی  نکتـــه حائـــز اهمیـــت ایـــن اســـت 
کار  قابـــل اســـتعالم هســـتند. هـــر چنـــد ممکـــن اســـت انجـــام ایـــن 
کاال امـــری دشـــوار بـــه نظـــر برســـد امـــا نبایـــد  کارشناســـی توســـط بـــورس 
نقـــش تشـــکل هـــای اقتصـــادی را در ایـــن زمینـــه نادیـــده انگاشـــت. 
گرچـــه هنـــوز هـــم برخـــی از تشـــکل هـــا بـــه دلیـــل عـــدم شـــفافیت الزم  ا
قادرنـــد بـــه تنـــش هـــای موجـــود در بـــازار دامـــن بزننـــد امـــا شـــرکت ملـــی 
کاال مـــی توانـــد بـــرای ایجـــاد شـــفافیت در ایـــن حـــوزه  مـــس ایـــران و بـــورس 
کمـــک تشـــکل هـــای قدرتمنـــد و بزرگـــی مثـــل ســـندیکای صنعـــت  از 

کنـــد.  بـــرق ایـــران اســـتفاده 
کـــه از شـــرکت ملـــی  کنـــار ایـــن راهـــکار بایـــد تمـــام صنایـــع تبدیلـــی  در 
یافتـــی، محصـــوالت  ـــد در کات کننـــد، معـــادل  یافـــت مـــی  ـــد در کات مـــس 
کننـــد تـــا شـــفافیت بـــه بـــازار عرضـــه  کاال عرضـــه  ثانویـــه خـــود را در بـــورس 
گامـــی بـــرای  و تقاضـــای مـــس بازگـــردد. هـــر چنـــد متاســـفانه تـــا امـــروز 
ــاید  ــته اســـت، شـ ــه آفریـــن برنداشـ ــرایط تنـــش زا و هزینـ ــود ایـــن شـ بهبـ
ایـــن تنـــش بـــه یـــک بهانـــه مناســـب بـــرای افزایـــش قیمـــت مـــس و 
ـــازار بـــدل شـــده اســـت. دشـــوارکردن شـــرایط عرضـــه ایـــن محصـــول در ب
ـــا چالـــش هـــای جـــدی دیگـــری هـــم مواجهنـــد.  ـــداران مـــس ب البتـــه خری
ـــازه ای  ـــوج ت ـــروع م ـــام، ش ـــکا از برج ـــروج آمری ـــس از خ ـــال پ ـــوان مث ـــه عن ب
ــتلزم پراخـــت 100  ــد مـــس مسـ ــرخ ارز، خریـ ــانات نـ ــا و نوسـ ــم هـ از تحریـ
کنونـــی  کـــه ایـــن مســـاله در شـــرایط  درصـــدی پیـــش پرداخـــت شـــد 
کار را بـــرای  کمبـــود نقدینگـــی،  کشـــور و رکـــود و  کـــم بـــر اقتصـــاد  حا
ــده  کننـ ــرف  ــع مصـ ــاز صنایـ ــرد و نیـ کـ ــوار  ــدت دشـ ــه شـ ــران بـ صنعتگـ

ــان افزایـــش داد.  ــا تومـ ــی را میلیاردهـ ــه نقدینگـ مـــس بـ
کـــه حـــذف ســـقف رقابـــت در  از طرفـــی بایـــد توجـــه داشـــته باشـــیم 
بـــورس، بـــه معنـــی بحرانـــی شـــدن قراردادهـــای بـــرق و افزایـــش چشـــمگیر 

کشـــور خواهـــد بـــود.  هزینـــه پـــروژه هـــای عمرانـــی و افزایـــش تـــورم در 
ــده  ــوان شـ ــای عنـ ــه راهکارهـ کـ ــم  ــی دانـ ــروری مـ ــه را ضـ ــن نکتـ ــر ایـ ذکـ
صمـــت  وزارت  و  ایـــران  مـــس  ملـــی  شـــرکت  بـــا  نگاشـــت  ایـــن  در 
کلیـــات آنهـــا موافقـــت  گذاشـــته شـــده و مســـئولین امـــر بـــا  در میـــان 
کـــرده انـــد. بـــدون شـــک ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران هـــم در ایـــن 
کارشناســـی، اســـتعالم  کمـــک هـــای  مســـیر آمادگـــی الزم را بـــرای ارائـــه 
مطالبـــات اعضـــا در ایـــن حـــوزه و نیـــز تعییـــن میـــزان تقاضـــای واقعـــی 

مـــس در بـــازار خواهـــد داشـــت.
بـــه  گـــزارش مرکـــز پژوهـــش هـــای وزارت صمـــت،  متاســـفانه طبـــق 
ـــع  گذشـــته صنای دلیـــل سیاســـت هـــای اشـــتباه اقتصـــادی در ده ســـال 
ــه  ــد. بـ ــده انـ ــه و تضعیـــف شـ ــل رفتـ ــه شـــدت تحلیـ ــور بـ ــاخت محـ سـ
کشـــور بـــه صنایـــع  همیـــن دلیـــل در طـــول ایـــن ســـال هـــا اقتصـــاد 
کـــه فـــروش محصوالتـــش بـــه  شـــیمیایی و پتروشـــیمی وابســـته شـــده 
کابـــل و دکل اســـت امـــا  مراتـــب راحـــت تـــر از فـــروش محصوالتـــی ماننـــد 

کشـــور بـــه دنبـــال دارد.  کمتـــری بـــرای  ارزش افـــزوده 
کنیـــم، حفـــظ  ـــز  ـــر آن تمرک ـــد ب آنچـــه امـــروز بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری بای
کـــه قادرنـــد نیـــاز  صنایـــع ســـاخت محـــور و دارای ارزش افـــزوده باالســـت 
کشـــور بـــه ویـــژه در صنایـــع زیرســـاختی و اســـتراتژیکی ماننـــد  داخلـــی 
ـــازار  ـــا مدیریـــت ب کننـــد. وقتـــی بخشـــی از ایـــن صنعـــت ب ـــرق را تامیـــن  ب
ــه ایـــن  ــه دهـــد، بـــی توجهـــی بـ ــود ادامـ ــه حیـــات خـ ــد بـ مـــس مـــی توانـ
موضـــوع قطعـــا بـــر خـــالف منافـــع ملـــی اســـت. لـــذا دولـــت، بخـــش 
خصوصـــی و تشـــکل هـــا بایـــد دســـت بـــه دســـت هـــم داده و بـــه عبـــور 

کننـــد.▪ کمـــک  کشـــور از ایـــن شـــرایط دشـــوار  صنعـــت و اقتصـــاد 

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 دارایی های خود بودند که همین عامل به ایجاد 

تنش در بازار عرضه و تقاضای مس منجر شد
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دولـــت بحـــران زده دوازدهـــم بـــه ریاســـت دکتـــر حســـن روحانـــی، در پـــی افزایـــش نـــرخ 
کـــه برخـــی آن را قســـمتی از ســـناریوی شـــوک درمانـــی خواندنـــد، در پـــی افزایـــش  دالر 
ـــی، اقـــدام بـــه انتشـــار لیســـت 4200 

ّ
کاهـــش ارزش پـــول مل بـــی ســـابقه نـــرخ دالر و 

کاالهـــای ضـــروری  کاالی اساســـی نمـــود تـــا بدینوســـیله، از تالطـــم و نوســـانات  قلـــم 
کـــه  کاال، بـــه معنـــای ایـــن اســـت  تـــا حـــد تـــوان بکاهـــد؛ ارایـــه ارز دولتـــی بـــه 4200 قلـــم 
ـــی  کپرنشـــینان هرمزگان ـــارات خـــود، دســـت در جیـــب مـــن، شـــما و  ـــا اختی دولـــت ب
کننـــده بـــا  کـــه تولیـــد  کننـــده و...، یارانـــه بدهـــد! بـــه ایـــن امیـــد  کـــرده تـــا بـــه تولیـــد 
یافـــت ایـــن ارز، قیمـــت تمـــام شـــده محصـــول خـــود را )در مقابـــل افزایـــش قیمـــت  در
کاهـــش داده تـــا بدینوســـیله هـــم چـــرخ صنعـــت بچرخـــد،  ناشـــی از نوســـانات ارز( 
کارگـــر ایرانـــی بیـــکار نشـــود و هـــم تعدیـــل قیمـــت رخ دهـــد و در ایـــن چرخـــه،  هـــم 
کمتـــری را متحمـــل شـــوند؛ امـــا آیـــا  کپرنشـــین، بازنشســـته، بـــی سرپرســـت و... ضـــرر 

ـــه راســـتی چنیـــن اتفاقـــی رخ داد؟ ب
پاسخ اینجانب قویًا منفی است!

کلیپ هـــای  بـــی شـــک شـــما نیـــز در شـــبکه هـــای مجـــازی )البتـــه از نـــوع بومـــی آن!( 
کامیـــون هـــای چـــپ شـــده را دیـــده و بـــه حـــال ایـــن  منتشـــر شـــده از تـــاراج بـــار 
کـــه جـــای  ضدفرهنـــگ هـــا، ســـر تـــکان داده ایـــد؛ عملـــی غیرقابـــل دفـــاع و نکوهیـــده 
هیـــچ دفاعـــی نـــدارد؛ مشـــابه همیـــن رخـــداد، امـــا بســـیار شـــیک تـــر و صنعتـــی تـــر، بـــا 
کننـــدگان،  کـــه برخـــی تولیـــد  کاال رخ داد؛ آنجـــا  اختصـــاص ارز دولتـــی بـــه 4200 قلـــم 
ــازار  ــه بـ ــا ارز آزاد بـ ــود را، بـ کاالی خـ ــوده و  ــه وارد نمـ ــاده اولیـ ــه، مـ گرفتـ ــه ای  ارز یارانـ
کـــه مملکـــت، نیـــاز بـــه آرامـــش و  عرضـــه نمودنـــد. خیانتـــی آشـــکار در شـــرایطی 

ـــت. ـــام داش التی
کاهـــش یافـــت، وا مصیبتـــای  کـــه لیســـت دوم از 4200 قلـــم بـــه 25 قلـــم  هنگامـــی 
کـــه چـــرخ صنعـــت لـــه شـــد، در حـــق  بســـیاری از ایـــن دوســـتان بـــه آســـمان رفـــت 
ـــه تنهـــا لطفـــی  ـــه، ن ـــًا ایـــن یاران کارگـــر ظلـــم شـــد و قـــص علـــی هـــذا! در حالیکـــه اتفاق
کارگـــر ایرانـــی نبـــود، بلکـــه فرصتـــی بـــرای ســـودجویان منفعـــت طلـــب مهیـــا  کار و  بـــه 
ـــش  ـــار خوی ـــود سرش ـــر س ـــرده و ب ک ـــرداری  ـــره ب ـــت به ـــه خیان ـــی را ب ـــا خدمت ـــاخت ت س
کاهـــش لیســـت بـــه اقـــالم واقعـــًا ضـــروری-، از  اضافـــه نماینـــد. ایـــن اقـــدام دولـــت - 
ـــه  ـــه ای مشـــغول ب ـــی را در مدیریـــت صنعتـــی بصـــورت حرف کـــه مدت نظـــر اینجانـــب 
فعالیـــت بـــوده ام، بســـیار ســـنجیده وعقالیـــی بـــود؛ راه انـــدازی بـــازار ثانویـــه بـــا تمـــام 
کاســـتی هـــا، توانســـت تـــا حـــدودی ایـــن رانـــت ایجـــاد شـــده را تقلیـــل داده و ضـــرر 

ـــد. ـــه جیـــب مـــن و شـــما وارد نمای کمتـــری ب

کننـــدگان عزیـــز دارم،  ســـخن پایانـــی ایـــن یادداشـــت را بـــا همـــان برخـــی تولیـــد 
کـــه  کنیـــم، چرخـــه ای  گرامـــی! مـــا در یـــک سیســـتم، زندگـــی مـــی  بـــرادران و خواهـــران 
کـــه شـــما  کاالیـــی را  گرفـــت؛  ـــا همـــان دســـت خواهـــی  ـــا هـــر دســـت بدهـــی، ب در آن ب
امـــروز بـــا ســـود بـــاالی صـــد درصـــد بـــه مـــردم فروختـــه و خوشـــحال از ایـــن معاملـــه 
ــان  ــتقیم، توســـط خودتـ ــر مسـ ــانید، بصـــورت غیـ طالیـــی، روز را بـــه شـــب مـــی رسـ
ــرایط  ــید. شـ ــل آزاده باشـ ــد، حداقـ یـ ــن ندار ــر دیـ گـ ــس ا ــد! پـ ــد شـ ــداری خواهـ خریـ
کـــه در آن یـــا دســـت خودمـــان آب بـــه آســـیاب بحـــران  کشـــور، شـــرایطی نیســـت 
گرفته-ایـــم؛ ایـــن ماهـــی، ُمـــرده  گل آلـــود ماهـــی  کـــه از آب  ریختـــه و دلخـــوش باشـــیم 
کام  ـــه  کننـــده را ب گـــر مفـــت هـــم صیـــد شـــود، مصـــرف  اســـت! ماهـــی مـــرده، حتـــی ا

مـــرگ خواهـــد فرســـتاد.
کـــه بـــه هـــم نـــوع  یـــم در حالـــی  بســـیاری از مـــا، انتظـــار لطـــف و رحمـــت الهـــی دار
یـــم، ترجیـــح منافـــع شـــخصی بـــر منافـــع ملـــی، تفاوتـــی بـــا  خودمـــان هـــم رحـــم ندار
ــز اینچنیـــن رفتـــار  ــا شـــما در بحـــران، بـــا خانـــواده خـــود نیـ وطـــن فروشـــی نـــدارد، آیـ
کـــره  کـــرد؟! بســـیاری از صاحـــب نظـــران، پیشـــرفت شـــگفت انگیـــز  خواهیـــد 
کـــه  جنوبـــی را بـــرای یکدیگـــر مـــرور مـــی نماینـــد در حالیکـــه بخـــش هایـــی از آن، 
ـــذ  ـــت در ازای اخ ـــی، دول ـــره جنوب ک ـــد! در  کنن ـــی  ـــور م ـــت را سانس ـــان نیس ـــه نفعش ب
تعهـــد صـــادرات محصـــول در طـــی مـــدت مشـــخص )ضـــرب العجـــل(، اقـــدام 
کیفـــی بـــه ســـطح قابـــل  بـــه پرداخـــت تســـهیالت مـــی نمایـــد، رســـاندن ســـطح 
قبـــول جهانـــی بـــرای پذیـــرش صـــادرات، نیازمنـــد برنامـــه ریـــزی، اســـتراتژی مـــدون 
و مشـــخص و نقشـــه راه اســـت، آیـــا ایـــن زیرســـاخت هـــا در صنعـــت مـــا وجـــود 

دارنـــد؟!
ـــه فرصـــت  ـــد ب ـــل تهدی ـــرای تبدی ـــن لحظـــه ب ـــده، زمـــان حاضـــر، بهتری ـــه زعـــم نگارن ب
ـــر  ـــر نظ ـــی زی ـــای تخصص ـــروه ه کارگ ـــکیل  ـــا تش ـــت( ب ـــط صم ـــت )توس ـــا دول ـــت ت اس
ســـندیکاها و...، اقـــدام بـــه ســـطح ســـنجی عالمانـــه )بـــه دور از ورود حـــب و بغـــض 
شـــخصی در قضـــاوت( صنعـــت نمـــوده و بـــر اســـاس دســـتاوردها، چشـــم اندازهـــا 
ــا نمایـــد؛ ایـــن  ــامانه هـــای مدیریتـــی اســـتاندارد، یارانـــه، تســـهیالت و... اعطـ و سـ
پیشـــنهاد )رتبـــه بنـــدی تولیدکننـــدگان(، نیـــاز بـــه ســـاخت و پرداخـــت فـــراوان، 
گـــر همیـــن امـــروز بـــرای آن اقـــدام  کـــه ا زیرســـاخت هـــای اساســـی و حرفـــه ای دارد 

شـــود، از فـــردا بهتـــر اســـت.
ایران را، ایرانی زنده نگه می دارد! ▪

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

ارز دولتی 
خدمتی که بستر  رانت شد!
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کالن، در ســـطح بنگاه هـــا و درســـطح  کســـب وکار جامعـــه ایرانـــی در ســـطح 
خانـــوار درشـــرایط پاییـــز 1397 پیچیـــده، اســـرارآمیز، غم انگیـــز و در هزارتـــوی 
ســـردرگمی و آشـــفتگی همـــه ســـویه دورخـــودش مـــی چرخـــد و البتـــه و متاســـفانه 
ـــن  ـــتن ای ـــت. نوش ـــدن اس ـــر ش ـــرای نیرومندت ـــی ب کاف ـــد  ـــه رش ـــیدن ب ـــوان در رس نات
ـــرای نگارنـــده و هـــر ایرانـــی  کار ایـــران ب کســـب و  ـــاره  همـــه ویژگی هـــای منفـــی درب
کـــه از  کاردشـــواری اســـت  دلســـوز بـــه ایـــن ســـرزمین و بـــه ایـــن مـــرز و بـــوم البتـــه 

گفتـــن آن امـــا چـــاره ای هـــم نیســـت. 
گام دوم آن در اواســـط  کـــه  رونـــد و فراینـــد اجرایـــی شـــدن تحریم هـــای آمریکایـــی 
کـــرده و چشـــم انـــداز را تیره تـــر  یـــک  آبـــان برداشـــته می شـــود، داســـتان را تراژ
بـــه نظـــر مـــی رســـد روزگار  می کنـــد. در میـــان فعالیت هـــای اقتصـــادی امـــا 
تولیـــد از بقیـــه بخـــش هـــا شـــاید بدتـــر و شـــاید مهم تـــر باشـــد. بـــه نظـــر می رســـد 
ــورد  ــوالت مـ ــد محصـ ــان تولیـ کارشـ ــه  کـ ــران  ــی در ایـ ــردار زراعـ ــا بهره بـ میلیون هـ
گـــروه و فعـــاالن  کمتـــری دارنـــد. ایـــن  گرفتـــاری  نیـــاز اصلـــی جامعـــه اســـت، 
کمتـــری  تولیـــد محصـــوالت دامـــی و باغبانـــی نیـــز البتـــه تـــا انـــدازه ای دغدغـــه 
ــت  ــن وضعیـ ــز در ایـ ــت نیـ ــد و دولـ ــدی دارنـ کاالی تولیـ ــروش  ــم در فـ کـ ــت  دسـ
کاهـــش مصـــرف ارز و افزایـــش امنیـــت غذایـــی از ســـوی  حاضـــر اســـت بـــا هـــدف 

کنـــد.  گـــروه بـــزرگ تولیدکننـــدگان حمایـــت  دیگـــر از ایـــن 
امـــا تولیـــد صنعتـــی در ایـــن وضعیـــت بـــرای بقـــا و رشـــد احتمالـــی، دردســـرهای 
ــران  ــرهای واقعـــی تولیـــد صنعتـــی در ایـ ــد. یکـــی از دردسـ قابـــل اعتنایـــی دارنـ
ـــم هـــای آمریکایـــی و تبعیـــت متحـــدان ایـــن ابرقـــدرت اقتصـــادی  تشـــدید تحری
کانـــادا وا اســـترالیا  کشـــورهایی مثـــل  کمـــی تاخیـــر و در آســـیا و  پـــا بـــا  در ارو
کارآمـــد  اســـت. ایـــن دردســـر از ناحیـــه تحریـــم هـــا، جـــدای از سیاســـت های نا
کـــه  دولـــت و جـــدای از شـــرایط سیاســـی داخلـــی اســـت و بایـــد توجـــه داشـــت 
کارآمـــد در ارز، پـــول، تجـــارت و سیاســـت های مالیاتـــی و  سیاســـت های نا

تامیـــن اجتماعـــی نیـــز دردســـرهای خـــود را دارنـــد. 
ـــه  ـــرای ادامـــه راه و حرکـــت ب کـــه تولیـــد صنعتـــی در ایـــران ب واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــد را دور از  ـــو رش ـــک س ـــه از ی ک ـــت  ـــیده اس ـــا رس ـــم ه ـــد تحری ـــچ تن ـــرباالیی و پی س
کنـــد و از ســـوی دیگـــر بـــا نوســـان هـــای شـــدید همـــراه خواهـــد شـــد.  دســـترس مـــی 
ــه  ــه طورخالصـ ــی را بـ ــد صنعتـ ــر تولیـ ــم بـ ــوذ تحریـ ــذ نفـ ــی از منافـ ــه برخـ در ادامـ

ــوم: ــادآور می شـ یـ
هزینه های فزاینده 

کاالهـــای ســـرمایه ای  صنعـــت ایـــران بـــرای ادامـــه فعالیـــت نیـــاز بـــه مـــواد اولیـــه و 
کنـــد. بـــرای اینکـــه ایـــن واردات  کـــه بایـــد از بنـــگاه هـــای خارجـــی خریـــداری  دارد 
انجـــام شـــود بنگاه هـــا نیـــاز بـــه ارزهـــای معتبـــر در بـــازار جهانـــی دارنـــد. درشـــرایط 
کـــه همیـــن6 ســـال پیـــش شـــاهد  تحریـــم آمریـــکا و بـــر پایـــه تجربـــه ســـال 1391 
کاهـــش عرضـــه ارز و افزایـــش تقاضـــا منجـــر شـــده و نـــرخ  بودیـــم، تحریم هـــا بـــه 
تبدیـــل ارزهـــای معتبـــر مثـــل دالر را افزایـــش می دهـــد. ایـــن تجربـــه را درهمیـــن 
نیـــم ســـال نخســـت 1397 شـــاهد هســـتیم. افزایـــش نـــرخ تبدیـــل دالر و یـــورو بـــه 
ـــن  ـــه افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده تولیـــد صنعتـــی منجـــر شـــده و ای ـــران ب ـــال ای ی ر
افزایـــش قیمـــت در دور تـــورم تولیـــد صنعتـــی بـــه تـــورم عمومـــی منجـــر مـــی شـــود. 
ایـــن وضعیـــت و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه قـــدرت خریـــد شـــهروندان بـــه انـــدازه افزایـــش 
ـــود منجـــر خواهـــد  ـــه رک ـــد ب قیمـــت تمـــام شـــده تولیـــد صنعتـــی افزایـــش نمـــی یاب
ــش  کاهـ ــه  ــا بـ ــقوط تقاضـ ــل سـ ــه دلیـ ــی بـ ــدات صنعتـ ــروش تولیـ ــود فـ ــد. رکـ شـ
کاهـــش اســـتفاده از ظرفیـــت نصـــب شـــده، منجـــر مـــی شـــود و از ایـــن  تولیـــد و 
مســـیر نیـــز قیمـــت تمـــام شـــده را دوبـــاره افزایـــش مـــی دهـــد. افزایـــش نـــرخ ارز بـــا 
ــار  ــا و آثـ ــت و پیامدهـ ــی اسـ ــش بینـ ــل پیـ ــدادی قابـ ــم رخـ ــدید تحریـ ــود تشـ وجـ

گـــذارد. منفـــی برتولیـــد صنعتـــی مـــی 
جابه جا نشدن منابع مالی 

تولیـــد بـــدون تجـــارت خارجـــی در ایـــران ممکـــن نیســـت. ایرانیـــان از یـــک ســـو 
ـــد  ـــه دســـت آورن ـــا ارز ب ـــر نیـــاز داخلـــی را صادرکننـــد ت تولیـــدات صنعتـــی مـــازاد ب
کننـــد و از ســـوی دیگـــر بـــه خریـــد تجهیـــزات و  و از همـــه ظرفیـــت خـــود اســـتفاده 
کـــه ایـــن روزهـــا در  ـــم اقتصـــادی ایـــران  ـــد. تحری ماشـــین آالت خارجـــی نیـــاز دارن
جریـــان آن هســـتیم، راه ورود و خـــروج منابـــع مالـــی بنگاه هـــا را در ســـطح میانـــی 
کنـــد.  کالن و ملـــی بـــا تهدیـــد جـــدی و اجرایـــی مواجـــه مـــی  اقتصـــاد و در ســـطح 
و  درتامیـــن  ایـــران  تولیـــدی  بنگاه هـــای  کـــه  هســـتیم  شـــاهد  روزهـــا  ایـــن 
کـــردن منابـــع مالـــی بـــا دشـــواری هـــای واقعـــی مواجـــه هســـتند. در  جابه جا
کـــه نظـــام مالـــی جهانـــی بـــا اســـتفاده از ســـازمانی  ســـال های اخیـــر شـــاهد بودیـــم 
بـــه نـــام انجمـــن مخابـــرات بین المللـــی بیـــن بانکـــی جهانـــی بـــا نـــام مشـــهور 
ــا شـــدن منابـــع مالـــی ایـــران را بـــا محدودیـــت  ــا بـــه جـ ســـوییفت راه عـــادی جـ
کـــه احتمـــال بازگشـــت محدودیـــت  کـــرد. در ایـــن روزهـــای ســـخت  مواجـــه 
ــرای  ــا بـ ــرل بانک هـ کنتـ ــای  ــن الزام هـ ــتان نپذیرفتـ ــود دارد، داسـ ــوییفت وجـ سـ
جلوگیـــری از نقـــل و انتقـــال منابـــع مالـــی بـــه برخـــی ســـازمان های سیاســـی بـــه 
نـــام اختصـــاری FATF نیـــز رخ نمایانـــده و بانک هـــای ایـــران را در انـــزوای بیشـــتر 

قـــرار داده اســـت. 
براینـــد ایـــن ناتوانـــی منابـــع مالـــی، بخـــش تولیـــد صنعتـــی را بـــه ســـمت محاصـــره 
ـــد  ـــا باش ـــک ه ـــا دور زدن بان ـــی ب ـــر حت گ کار ا ـــن  ـــرد. ای ـــد ب ـــران خواه ـــادی ای اقتص
کـــه البتـــه دشـــوار اســـت، بـــه افزایـــش هزینـــه تامیـــن منابـــع مالـــی منجـــر مـــی شـــود 
کاهـــش قـــدرت  کـــه در انتهـــای حلقـــه بـــه افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده مـــی رســـد و 
کاالهـــای مشـــابه خارجـــی منجـــر شـــده و رکـــود  ـــر  ـــران در براب رقابتـــی تولیـــدات ای

گســـترش مـــی دهـــد. فـــروش را 
ناتوانی نوسازی تکنولوژیک 

ـــه دلیـــل تحـــوالت شـــتابان ســـاخت و فـــروش   تولیـــد صنعتـــی دردنیـــای امـــروز ب
تکنولوژی هـــای نـــو بایـــد بـــا شـــتاب خـــود را بـــه تولیـــدات تکنولـــوژی تجهیـــز 
کنـــد، درغیـــر ایـــن صـــورت بـــا ســـرعت مشـــتریانش را دربازارهـــا از دســـت مـــی 
کـــه در هـــر فراینـــد تولیـــدی  دهـــد. نبـــود تکنولـــوژی نـــو بـــه معنـــای ایـــن اســـت 
کیفیـــت و مطلـــوب مشـــتریان  کاالهـــای بـــا  بنگاه هـــای ایرانـــی از رقبـــا درتولیـــد 
ورود  راه  ایـــران  صنعتـــی  تولیـــد  تحریم هـــای  تشـــدید  بماننـــد.  تـــر  عقـــب 
کـــرد  تکنولـــوژی روز بـــه بخـــش صنعـــت را بـــا آســـیب و تاخیـــر مواجـــه خواهـــد 
کـــه تولیدصنعتـــی ایـــران در انتهـــای صـــف فـــروش ایســـتاده  و روزی مـــی رســـد 
ـــازار در  اســـت. تولیـــدات صنعتـــی در ایـــن وضعیـــت راهـــی جـــز ازدســـت دادن ب

ــد. ــاص را ندارنـ ــرایط خـ ــی در شـ ــک دوره و تعطیلـ یـ
بازار بی بازار 

 تحریـــم هـــای آمریکایـــی شـــاید درنـــگاه نخســـت بـــه نظـــر آســـان و ســـاده بـــه 
ـــه بهمـــن تبدیـــل  ـــه ســـرعت ب کـــه شـــروع مـــی شـــود ب نظـــر مـــی رســـد امـــا هنگامـــی 
گیـــرد . یکـــی از ایـــن ابعـــاد و پیامدهـــا  گـــون بـــه خـــود مـــی  می شـــود و ابعادگونا
ــروش  ــای فـ ــی بازارهـ کمـ کاهـــش  ــران  ــادی ایـ ــم اقتصـ ــذاری تحریـ ــل اثرگـ و محـ
در بیـــرون از مرزهـــای ملـــی اســـت. درحالیکـــه تحریـــم هـــا بـــه ســـطح بنگاه هـــا 
برســـند و تحریـــم شـــوندگان از فـــروش محصـــول بـــه طـــور مســـتقیم در بازارهـــای 
کـــه نتواننـــد پاســـخگوی ســـفارش مشـــتریان  گـــرداب بیفتنـــد  جهانـــی در ایـــن 
ــا را از دســـت داده و بنگاه هـــای صنعتـــی دیگـــر درکانـــون  باشـــند، اعتمـــاد آنهـ

توجـــه مشـــتریان خارجـــی قـــرار ندارنـــد.▪

تولید در سرباالیی و پیچ تند تحریم
/ محمدصادق جنان صفت / 
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/حسین سالح ورزی / نایب رئیس اتاق ایران

از  ایـــران  اتـــاق  نایب رئیـــس  ســـالح ورزی،  حســـین 
مشـــکالت پیـــش روی تولیـــد نوشـــته اســـت. از عواملـــی 
ـــه اینجـــا برســـد و از راهکارهایـــی  کار ب کـــه باعـــث شـــده 
ـــود و  ـــود منجـــر ش ـــت موج ـــم وضعی ـــه خت ـــد ب ـــه می توان ک
کســـی بـــه اجـــرای آنهـــا  کـــه  البتـــه چندیـــن دهـــه اســـت 

بهـــا نمی دهـــد.

کـــه تولیـــد صنعتـــی  آمارهـــای رســـمی نشـــان مـــی دهنـــد 
کـــرده اســـت. صحبـــت هـــای  ـــه  کاهنـــده را تجرب ـــد  رون
گـــون  گونا ـــه شـــکل های  کـــه ب کثریـــت تولیدکننـــدگان  ا
بـــا مـــا در میـــان می گذارنـــد نشـــان دهنده رشـــدهای 
کاهـــش  ناچیـــز در تولیـــد برخـــی رشـــته های صنعتـــی و 
اینکـــه  دربـــاره  اســـت.  دیگـــر  حوزه هـــای  برخـــی  در 
ــش  کاهـ ــن  ــل ایـ ــد و دالیـ ــی می افتـ ــن اتفاقـ ــرا چنیـ چـ
کلـــی اشـــاره  چیســـت بایـــد بـــه یـــک تقســـیم بندی 

کنـــم.
کالن اقتصـــادی  کـــه متغیرهـــای  واقعیـــت ایـــن اســـت 
ــد و آن  ــن بزننـ ــد دامـ ــد تولیـ ــه رشـ ــد بـ ــه بایـ کـ ــران  در ایـ

قـــرار دهنـــد فقـــدان تعادل انـــد  را در مســـیر افزایـــش 
در  بی ثباتـــی  ایـــن  می برنـــد.  رنـــج  بی ثباتـــی  از  و 
کالن به ویـــژه ســـرمایه گذاری و همچنیـــن  متغیرهـــای 
کل ) شـــامل  تجـــارت خارجـــی و تـــا انـــدازه ای مصـــرف 
ـــت  ـــی( سال هاس ـــرف دولت ـــی و مص ـــرف خصوص مص
در ایـــران دیـــده می شـــود. یـــک بحـــث اصلـــی ایـــن 
کـــه درآمـــد ایـــران و ایرانیـــان بـــه تجـــارت نفـــت  اســـت 
گـــره خـــورده اســـت و ایـــن درآمـــد بـــه دلیـــل اینکـــه 
می شـــود  تعییـــن  جهانـــی  بازارهـــای  در  آن  قیمـــت 
متغیـــر اســـت و برنامه هـــای ایـــران را از تعـــادل خـــارج 
و  می زنـــد  آســـیب  تولیـــد  بـــه  نهایـــت  در  و  می کنـــد 

تولیـــد را بـــه یـــک ســـیکل نوســـانی وارد می کنـــد.
از ســـوی دیگـــر ماجـــرا، متغیرهایـــی مثـــل پس انـــداز 
ــرمایه گذاری  ــه سـ ــل بـ ــد تبدیـ ــک فراینـ ــه در یـ کـ ــی  ملـ
می شـــود در ایـــران از درآمـــد ارزی حاصـــل از صـــادرات 
و  باالســـت  آن  نوســـان  کـــه  می پذیـــرد  تأثیـــر  نفـــت 
کنتـــرل آن از اختیـــار دولـــت خـــارج اســـت.  اصـــواًل 
از  ســـرمایه گذاری  بایـــد  مســـئله،  ایـــن  رفـــع  بـــرای 
ـــد  ـــه باش ـــون توج کان ـــز در  ـــت نی ـــر از نف ـــع غی ـــل مناب مح

کـــه آن نیـــز بـــه دلیـــل فقـــدان بـــازار ســـرمایه بـــزرگ و 
ناتـــوان اســـت.  گـــون  گونا ابزارهـــای  کارآمـــد و دارای 
کـــه 80 درصـــد  آمارهـــای ارائـــه شـــده نشـــان می دهـــد 
و  اســـت  بانکـــی  منابـــع  محـــل  از  ســـرمایه گذاری ها 

تنهـــا 20 درصـــد آن از بـــازار ســـرمایه اســـت.
یـــک محـــل دیگـــر ســـرمایه گذاری در ایـــران از محـــل 
فاینانـــس  یـــا  و  خارجـــی  مســـتقیم  ســـرمایه گذاری 
کـــه ایـــن نیـــز در شـــرایط دشـــواری قـــرار دارد.  اســـت 
بـــه  گـــون  گونا دالیـــل  بـــه  خارجـــی  ســـرمایه گذاران 
کمتـــر می آینـــد و ســـرمایه گذاران  ایـــران نمی آینـــد یـــا 
کافـــی بـــرای بـــه حرکـــت درآوردن  داخلـــی نیـــز نیـــروی 
مـــوارد  ایـــن  بـــر  را ندارنـــد. عـــالوه  تولیـــد  چرخ هـــای 
کـــه یـــادآور شـــدم رشـــد مصـــرف دولـــت  همان طـــور 
در ســـال های اخیـــر بـــه دلیـــل عـــدم ســـرمایه گذاری 
ــه اســـت و  کاهـــش یافتـ ــای عمرانـــی  کافـــی در طرح هـ
همـــه ایـــن مســـائل آثـــارش را بـــر تولیـــد باقـــی می گـــذارد.
ـــت انداز  ـــز دس ـــرخ ارز نی ـــدید ن ـــان ش ـــان نوس ـــن می در ای
بزرگـــی بـــرای تولیـــد داخلـــی اســـت. از اواخـــر پائیـــز 
ــد  ــودی شـ ــرخ ارز وارد رونـــد صعـ ــه نـ کـ ــته  گذشـ ــال  سـ
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ــت اول از  گرفـ ــتری  ــتاب بیشـ ــتان شـ ــل زمسـ و در فصـ
ــل  ــی از اوایـ ــد و وقتـ ــت شـ ــد تقویـ ــر تولیـ ــار بـ ــه فشـ همـ
قـــدرت  بـــا  ارز  قیمـــت  رشـــد  رونـــد  جـــاری  ســـال 
بیشـــتری اتفـــاق افتـــاد برخـــی تولیدکننـــدگان واقعـــًا 
کـــه در  تـــوان ادامـــه فعالیـــت را از دســـت دادنـــد چرا
از  آن  اولیـــه  مـــواد  کـــه  صنعتـــی  رشـــته های  برخـــی 
خـــارج تأمیـــن می شـــود یـــا مـــواد اولیـــه آنهـــا داخلـــی 
بـــا قیمـــت جهانـــی قیمت گـــذاری می شـــد،  و  بـــود 
تمام شـــده  هزینـــه  افزایـــش  محدودیت هـــای  بـــا 
ــازه افزایـــش  ــه اجـ ــه نـ ــدند درحالی کـ ــه شـ ــد مواجـ تولیـ
شـــدید قیمـــت محصـــوالت را داشـــتند و نـــه طـــرف 
ـــن  ـــت. در ای ـــا را داش ـــن قیمت ه ـــول ای ـــوان قب ـــا ت تقاض
از  کوهـــی  بـــا  کـــه  ایرانـــی  تولیدکننـــدگان  وضعیـــت 
مشـــکالت مواجـــه شـــده اند از طـــرف دیگـــر نمی داننـــد 
کـــدام دالر تعییـــن  کـــه قیمـــت تولیـــدات خـــود را بـــا 
کننـــد تـــا آســـیبی بـــه آنهـــا نرســـد و بـــا ســـازمان های 

ــند. ــش نرسـ ــه چالـ ــم بـ ــی هـ نظارتـ
ــود را در نقـــش یـــک تولیدکننـــده ببینیـــد  ناچارنـــد خـ

طراحی شـــده  پیـــش  از  برنامه هـــای  بـــا  مطابـــق  کـــه 
فنـــی- اقتصـــادی مقـــداری مـــواد اولیـــه خریـــداری 
ایـــران  ســـخت  شـــرایط  در  اینکـــه  بـــرای  و  می کنـــد 
ـــه بیشـــتر شـــدن  ـــا توجـــه ب ـــد تولیـــد را ادامـــه دهـــد ب بتوان
ــز  گـــردش بیشـــتری نیـ نـــرخ ارز بایـــد حـــاال ســـرمایه در 
ـــان  کارکن ـــران و  کارگ ـــد و  ـــد نخواب ـــا تولی ـــد ت ـــته باش داش
امیـــدوار باشـــند و در ضمـــن مشـــتریان نیـــز از دســـت 
ـــا  کاالهـــای صادراتـــی ب نـــرود. ایـــن مســـئله بـــرای تولیـــد 

دشـــواری های بیشـــتری همـــراه اســـت.
کـــه  کاالیـــی  از طـــرف دیگـــر تولیدکننـــده نمی دانـــد 
نـــرخ ارز  بـــه پـــرش بلنـــد  بـــا توجـــه  تولیـــد می کننـــد 
کاهـــش قـــدرت خریـــد  می توانـــد بـــه فـــروش بـــرود یـــا 
کاالی او را بـــدون مشـــتری بگـــذارد. همچنیـــن  مـــردم 
کـــه تولیدکننـــده می دانـــد حـــاال  توجـــه داشـــته باشـــید 
ـــه وارد  ـــواد اولی ـــد م ـــود و بخواه ـــام ش ـــه تم ـــواد اولی ـــر م گ ا
ـــن  ـــد. ای کن ـــت  ـــری پرداخ ـــای باالت ـــد قیمت ه ـــد بای کن
کـــه نهادهـــای  کنیـــد و یادتـــان باشـــد  مســـائل را مجســـم 
سیاســـی و نظارتـــی نیـــز تولیدکننـــدگان را زیـــر نظـــر 
کـــه خـــط تولیـــد متوقـــف نشـــود و ناآرامی هـــای  دارنـــد 
نـــرود  بـــاال  یـــا قیمت هـــا آن قـــدر  کارگـــری راه نیفتـــد 

کـــه بـــه عصیـــان مصرف کننـــدگان منجـــر شـــود. در 
کندتـــر  کـــه چرخ هـــای تولیـــد  ایـــن وضعیـــت اســـت 

می چرخـــد.
ثمـــره ایـــن وضعیـــت در شـــاخص رشـــد اقتصـــادی 
کشـــور در ســـال 97 و 98 نمایـــان خواهـــد شـــد. برخـــی 
کالن انجـــام شـــده به ویـــژه مطالعـــات  از مطالعـــات 
مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس نشـــان می دهـــد رشـــد 
نیـــم  از  ایـــران در ســـال 1397 احتمـــااًل  اقتصـــادی 
ــی  ــد منفـ ــن رشـ ــد. ایـ ــد شـ ــی خواهـ ــد منفـ تـــا 2 درصـ
کاهـــش فـــروش و صـــادرات نفـــت ازیک طـــرف و  از 
کاهـــش تولیـــد صنعتـــی از طـــرف دیگـــر خواهـــد بـــود.
کـــه تولیـــد خودروســـازی  گـــر توجـــه داشـــته باشـــیم  ا
توســـعه  موتـــور  به مثابـــه  و  اســـاس  فلـــزات  برخـــی  و 
صنعتـــی در نیمـــه دوم ســـال بـــه روزهـــای ســـخت تر 
تولیـــدات  رشـــد  کاهـــش  احتمـــال  کـــه  می رســـد 
کاهـــش رشـــد تولیـــدات  صنعتـــی وجـــود دارد. آثـــار 
صنعتـــی عـــالوه بـــر اینکـــه بـــه رشـــد پاییـــن و منفـــی 
ـــه  ـــد ب تولیـــد ناخالـــص داخلـــی منجـــر می شـــود می توان
کارگـــران شـــاغل بـــه دلیـــل برخـــی  بیـــکاری احتمالـــی 
کار به صـــورت اجبـــاری منجـــر شـــود.  تعدیـــل نیـــروی 
عـــالوه بـــر ایـــن می تـــوان بـــه خالـــی مانـــدن ظرفیـــت 
کـــه خـــود ایـــن داســـتان بـــه  کـــرد  تولیـــد صنعتـــی اشـــاره 
ــود و قـــدرت  ــر می شـ افزایـــش قیمـــت تمام شـــده منجـ
کاهـــش  ـــا تولیـــدات مشـــابه خارجـــی را  ـــران ب رقابـــت ای
بـــر  آثـــار منفـــی دارد و می توانـــد  کـــه خـــود  می دهـــد 
کلـــی برخـــی فعالیت هـــای صنعتـــی منجـــر  حـــذف 

شـــود.
اســـت  ممکـــن  موجـــود  وضـــع  ادامـــه  صـــورت  در 
برخـــی صاحبـــان صنایـــع بـــه فکـــر خـــروج از صنعـــت 
و ســـرمایه گذاری در بخش هـــای خدماتـــی بیفتنـــد و 
کشـــور در یـــک دوره میان مـــدت بازهـــم  بنیـــه صنعتـــی 
تولیـــد  نامســـاعد  شـــرایط  شـــود.  تضعیـــف  بیشـــتر 
خارجـــی  ســـرمایه های  ورود  بـــرای  را  راه  صنعتـــی 
کاهـــش  کـــرد و آثـــار منفـــی ایـــن  ناهموارتـــر خواهـــد 
ـــران از طـــرف  ـــه ســـرمایه گذاری صنعتـــی در ای تمایـــل ب
یـــک ایـــران بـــا جهـــان را  خارجی هـــا فاصلـــه تکنولوژ

ــرد. کـ ــد  ــتر خواهـ ــم بیشـ بازهـ
در  رکـــود  از  نشـــانه هایی  کـــه  اســـت  ایـــن  واقعیـــت 
ــل  ــه دلیـ ــی بـ ــای صنعتـ کاالهـ ــازار  ــر در بـ ــال حاضـ حـ
ایـــن  و  می شـــود  دیـــده  قیمت هـــا  جهـــش  و  رشـــد 
کننـــده اســـت. نـــرخ تبدیـــل ارزهـــای  بســـیار نگـــران 
ـــوده  ـــه ای ب گون ـــال در یـــک دوره یک ســـاله  ی ـــه ر ـــر ب معتب
کـــه به طـــور مثـــال نـــرخ هـــر دالر 3 برابـــر شـــده و  اســـت 

ایـــن یـــک واقعیـــت انکارناپذیـــر اســـت.
بـــه  ویـــژه  مصـــرف  کننـــدگان  مقابـــل  در 
گروه هـــای  و  متوســـط  طبـــق  مصرف  کننـــدگان 
داخـــل  ســـاخت  کاالهـــای  بیشـــتر  کـــه  کم درآمـــد 
کاالهـــا  خریـــداری می کردنـــد قـــدرت خریـــد همیـــن 
ــت. از  ــی اسـ ــود واقعـ ــتان رکـ ــس داسـ ــد. پـ ــز ندارنـ را نیـ
طـــرف دیگـــر شـــاهد تـــورم نیـــز هســـتیم و متأســـفانه 
کـــه  کنـــون  ا همیـــن  اســـت.  راه  در  تورمـــی  رکـــود 

یـــم نـــرخ تـــورم  نیمـــه اول ســـال را پشـــت ســـر می گذار
ـــاال  ـــورم ب تولیدکننـــدگان و مصرف کننـــدگان نشـــان از ت
کـــه ایـــن خـــود دوبـــاره قیمـــت تمام شـــده  می دهـــد 
کاالهـــا را افزایـــش می دهـــد. در ایـــن میـــان البتـــه یـــک 
تولیـــدات  رشـــد  احتمـــال  آن  و  دارد  وجـــود  اســـتثنا 
کـــه می تواننـــد در شـــرایط  کاالهـــای صادراتـــی اســـت 
ـــد.  کنن ـــتفاده  ـــورو اس ـــاالی دالر و ی ـــت ب ـــود از قیم موج
کـــه سرچشـــمه  ـــود  پـــس شـــاهد یـــک چرخـــه خواهیـــم ب
ــود  ــر رکـ ــه بـ کـ ــردم اســـت  ــد مـ ــدرت خریـ کاهـــش قـ آن 
بـــه  دامـــن می زنـــد و رکـــود مصـــرف می توانـــد ابتـــدا 
پـــر شـــدن انبارهـــا در شـــرایط خـــاص منجـــر شـــود و 
یـــم و بـــار  ســـپس بـــار دیگـــر افزایـــش هزینـــه تولیـــد را دار
ـــورم عمومـــی و  ـــه دلیـــل ت کاهـــش قـــدرت خریـــد ب دیگـــر 
ایـــن دور خبیـــث در اقتصـــاد ایـــران بـــار دیگـــر آشـــکار 

خواهـــد شـــد.
بـــرای  می دهـــد  نشـــان  جهـــان  کشـــورهای  تجربـــه 
کـــم نوســـان، پایـــدار و بـــا  اینکـــه تولیـــد و صنعـــت رشـــد 
کافـــی داشـــته باشـــند، راهـــی جـــز آزادســـازی  شـــتاب 
اقتصـــاد از قیدهـــا و بندهـــای دیـــوان ســـاالرانه وجـــود 
ـــئله  ـــن مس ـــون ای گ گونا ـــل  ـــه دالی ـــا ب ـــران ام ـــدارد. در ای ن
حـــل نمی شـــود و معلـــوم نیســـت چـــرا بیـــش از نیم قـــرن 

ــم. ــان می چرخیـ ــه دور خودمـ کـ ــت  اسـ
ـــه دلیـــل دخالت هـــای  کـــه تولیـــد صنعتـــی ب ـــی  ـــا زمان ت
باشـــد،  طالیـــی  امضاهـــای  بـــرای  محلـــی  دولـــت، 
محلـــی بـــرای رانـــت باشـــد و محلـــی بـــرای فســـاد باشـــد 
راه به جایـــی نمی بریـــم. بایـــد یک بـــار بـــرای همیشـــه 
ـــاد  ـــنگالخ های اقتص ـــان س ـــی را از می ـــد صنعت راه تولی
ــر فعالیـــت  ــم هـ ــازه دهیـ ــیم و اجـ ــرون بکشـ ــی بیـ دولتـ
ـــدون  ـــدار و ب ـــت رقابتـــی پای ـــد مزی کـــه می توان صنعتـــی 
و هـــر  کنـــد  باشـــد رشـــد  رانـــت و حمایـــت داشـــته 
کـــه فاقـــد توانایـــی رقابتـــی اســـت از  فعالیـــت صنعتـــی 

صحنـــه خـــارج شـــود.
در حـــال حاضـــر نیـــز بـــا توجـــه بـــه محدودیت هـــا و 
کـــرده اســـت  کـــم  ـــر آن حا ـــم ب کـــه تحری شـــرایط ویـــژه ای 
ــه  کـ ــرد  کـ کاری  ــرح صـــدر  ــر و شـ ــدارا و صبـ ــا مـ ــد بـ بایـ
مصرف کننـــدگان آســـیب جـــدی نبیننـــد و بتوانیـــم بـــه 
کنیـــم. فعـــاًل راه حـــل  ـــور  ســـالمت از ایـــن وضعیـــت عب
ــر  ــه هـ ــر ترتیـــب و بـ ــه هـ ــه بـ کـ ــن اســـت  کوتاه مـــدت ایـ
شـــکل بتوانیـــم منابـــع ارزی مطمئـــن را بـــرای یـــک دوره 
کوتاه مـــدت فراهـــم و ارز مـــورد نیـــاز صنعـــت را فراهـــم 
کـــه بنابـــر توصیـــه وزارت صمـــت  کنیـــم. ایـــن میـــزان ارز 
نزدیـــک بـــه 28 میلیـــارد دالر بـــرای ســـال 1397 اســـت 
ـــد تهیـــه و تأمیـــن شـــود. امـــا راه اساســـی ایـــن اســـت  بای
کـــه  چرا بیفتـــد  اتفـــاق  قیمت هـــا  آزادســـازی  کـــه 
ــال  ــه بیـــش از 60 سـ کـ ــد  ــی از تولیـ حمایـــت غیراصولـ
اســـت انجـــام می شـــود، هیـــچ گاه نمی توانـــد صنعـــت 

و تولیـــد صنعتـــی را نجـــات دهـــد. ▪

*برگرفته از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران

در صورت ادامه وضع موجود ممکن 
است برخی صاحبان صنایع به فکر 

خروج از صنعت و سرمایه گذاری در 
بخش های خدماتی بیفتند و بنیه 

صنعتی کشور در یک دوره میان مدت 
بازهم بیشتر تضعیف شود
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تصمیـــم اخیـــر مبنـــی بـــر حـــذف ارز 4200 تومانـــی در 
کنتـــرل رانـــت و فســـادهای اقتصـــادی نیـــز  راســـتای 
ــا آن  ــور بـ کشـ ــاد  ــه اقتصـ کـ ــی اســـت  ــر مصائبـ از دیگـ
روبـــه رو شـــده اســـت. چگونـــه ممکـــن اســـت انتظـــار 
کشـــور آســـیب نبینـــد امـــا  داشـــته باشـــیم اقتصـــاد 
ـــی  ـــه بقـــای نبات گذشـــته ب ـــر از  تولیـــد هـــر روز ضعیف ت
خـــود ادامـــه دهـــد. مگـــر ممکـــن اســـت تولید کننـــده 
بـــا ارز آزاد موجـــود در بـــازار مـــواد اولیـــه خـــود را وارد 
کنـــد و هیـــچ تاثیـــری در افزایـــش قیمت هـــا را شـــاهد 

نباشـــیم.

کشـــور اســـت.  تولیـــد، موتـــور مولـــد پیشـــرفت و توســـعه 
کشـــورهای  کـــه در  ایـــن موضـــوع نه تنهـــا در ایـــران 
توســـعه یافته نیـــز صـــادق اســـت. نمی تـــوان انتظـــار 
کشـــور بـــر ریـــل توســـعه و پیشـــرفت  داشـــت تولیـــد 
کنـــد امـــا مســـیرش را هـــر روز دشـــوارتر از قبـــل  حرکـــت 
تبدیـــل  گرچـــه  خلق الســـاعه  تصمیمـــات  کنیـــم. 
گاهـــی  ــا  ــده اند امـ ــادی شـ ــول و عـ ــیوه ای معمـ ــه شـ بـ
چنـــان تیشـــه بـــه ریشـــه بنیادهـــای اساســـی اقتصـــاد 
کـــه هـــر روز نگرانـــی نســـبت بـــه بازتولیـــد  وارد می کننـــد 

ایـــن بنیادهـــای ریشـــه ای عمیق تـــر می شـــود.
بـــه عنـــوان دغدغـــه  کـــه دولـــت  مـــواردی  از  یکـــی 
کنتـــرل قیمـــت  جـــدی از آن یـــاد می کنـــد، همـــواره 

قـــرار  تاثیـــر  تحـــت  و  جامعـــه  مصرفـــی  کاالهـــای 
افزایـــش  اســـت.  مـــردم  اقتصـــادی  ســـبد  نگرفتـــن 
19/7 درصـــدی دســـتمزدها خـــود یکـــی از عوامـــل 
بـــا  حـــال  بـــود.  کاال  تمام شـــده  قیمـــت  افزایـــش 
حـــذف ارز دولتـــی نیـــز بـــا مـــوج دیگـــری از افزایـــش 
گزیـــر  کـــه تولید کننـــده نا قیمـــت مواجـــه خواهیـــم شـــد 
ـــده  ـــن مصرف کنن ـــت ای ـــد و در نهای ـــن می ده ـــه آن ت ب
کـــه بایـــد حجـــم قابـــل توجهـــی از آســـیب و  اســـت 

فشـــار اقتصـــادی را بـــه جـــان بپذیـــرد. 
ک  ـــا ـــی، پوش ـــه لوازم خانگ ـــروری از جمل ـــای ض کااله
ـــد  ـــرار ندارن کاالهایـــی ق گـــروه  کاالهـــای اساســـی در  و 
کـــه امـــکان حـــذف مصـــرف آنهـــا توســـط مـــردم فراهـــم 
مـــواد  داشـــت  انتظـــار  مـــردم  از  نمی تـــوان  باشـــد. 
غذایـــی تهیـــه نکننـــد، لـــوازم خانگـــی ضـــروری را 
ک نیـــز  کننـــد و در نهایـــت از خریـــد پوشـــا حـــذف 
کنتـــرل  منصـــرف شـــوند. امـــا بی توجهـــی بـــه سیســـتم 
ایـــن  داخلـــی  تولیـــد  افزایـــش  مســـیر  از  قیمت هـــا 
رونـــد را تشـــدید می کنـــد. در حـــال حاضـــر دولـــت 
بایـــد آرامـــش و اعتمـــاد را بـــرای جامعـــه ارمغـــان آورد 
را  نگران کننـــده  و  متناقـــض  تصمیمـــات  دوران  و 

پایـــان دهـــد.
حـــذف ارز دولتـــِی واردات مـــواد اولیـــه نه تنهـــا بـــه 
ک  کنتـــرل و حـــذف رانـــت نیســـت بلکـــه پـــا معنـــی 

دولت هـــای  کـــه  اســـت  صورت مســـاله ای  کـــردن 
سیســـتم  کنتـــرل  بـــه  بی توجهـــی  بـــا  مختلـــف 
شـــفافیت اداری بـــه آن دامـــن زده انـــد. مســـاله مهـــم 
گـــر بـــه آن  کـــه ا همـــان شفاف ســـازی اداری اســـت 
توجـــه می شـــد، امـــروز خـــوراک و نیـــاز اولیـــه صنعـــت 
کشـــور بـــه بهانـــه بهبـــود شـــرایط حـــذف نمی شـــد. 
گـــر هم راســـتا  حـــذف ارز ویـــژه واردات مـــواد اولیـــه ا
ویـــژه  تســـهیالت  و  مـــدون  برنامه ریزی هـــای  بـــا 
پشـــتیبانی  تولیدکننـــدگان  از  کـــه  بـــود  کارآمـــدی 
می کـــرد جـــای امیـــدواری بـــود  امـــا نکتـــه نگران کننـــده 
در ذهـــن تولید کننـــدگان نبـــود هیچ گونـــه تســـهیالت 

ویـــژه حمایتـــی اســـت.
را  مـــردم  فکـــری  آرامـــش  اقتصـــادی،  التهـــاب 
فشـــار  تحـــت  را  آنهـــا  و  می کنـــد  اختـــالل  دچـــار 
قـــرار می دهـــد. از همیـــن رو دولـــت بایـــد احســـاس 
کنـــد و در  نگرانـــی مـــردم را بـــه طـــور منطقـــی بررســـی 
راســـتای آرامـــش روحـــی و بهبـــود شـــرایط اقتصـــادی 
بـــردارد. تدبیـــر، منطـــق و هوشـــمندی  قـــدم  مـــردم 
گـــر دولـــت نســـبت بـــه آن  کـــه ا موضوعاتـــی اســـت 
بـــه طـــور قطـــع شـــاهد  باشـــد  حساســـیت داشـــته 

بـــود.▪ خواهیـــم  مطلوب تـــری  شـــرایط 

*برگرفته از روزنامه جهان صنعت

/ امیر واعظی آشتیانی/  کارشناس اقتصادی

حذف ارز  4200 تومانی؛
اشتباهی دیگر
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کامـــال در بحـــران فـــرو رفتـــه اســـت. افزایـــش غیرقابـــل پیـــش بینـــی و جهـــش وار ارز  صنعـــت بـــرق ایـــران 
کـــرده اســـت.  ـــه شـــدت دچـــار مشـــکل  گهانـــی قیمـــت مـــواد اولیـــه ایـــن صنعـــت را ب کنـــار نوســـانات نا در 
کـــه در پـــی نوســـانات نـــرخ ارز در ســـال 91، بـــا موجـــی از قراردادهـــای متوقـــف مواجـــه شـــد،  صنعـــت بـــرق 
امـــروز هـــم بیـــم توقـــف قرادادهـــا و فســـخ ضمانـــت نامـــه هایـــش را دارد. پـــس لـــرزه هـــای زلزلـــه ارزی 6 ســـال 
ـــه ارزش 26 هـــزار  پیـــش هنـــوز هـــم در صنعـــت بـــرق قابـــل مشـــاهده اســـت. بیـــش از 70 قـــرارداد متوقـــف ب
تکلیـــف مانـــده انـــد و بـــه نظـــر مـــی رســـد وزارت نیـــرو عـــزم جـــدی بـــرای  یـــال از آن ســـال ها بال میلیـــارد ر

حـــل آنهـــا نـــدارد. 
کـــه قراردادهـــای متوقـــف پرتعـــدادی از ســـال 91 در بایگانـــی خـــود نگـــه داشـــته،  حـــاال وزارتخانـــه ای 
ـــرای جلوگیـــری از ایجـــاد مـــوج جدیـــدی از ایـــن دســـت از قراردادهـــا، اقدامـــی عملیاتـــی  حاضـــر نیســـت ب
را صـــورت دهـــد. در ایـــن میـــان برخـــورد برخـــی از شـــرکت های زیرمجموعـــه وزارت نیـــرو در ایـــن زمینـــه 
بســـیار قابـــل توجـــه اســـت. ایـــن شـــرکت هـــا بـــا اســـتناد بـــه اینکـــه مکاتبـــات متعـــدد بـــا شـــرکت توانیـــر 
در خصـــوص تمدیـــد بخشـــنامه هـــای نـــرخ ارز در ســـال های96 و 97 بـــه نتیجـــه نرســـیده، اعـــالم مـــی 
ـــوده و عـــدم ابـــالغ بخشـــنامه ها  ـــه انجـــام تعهـــدات قـــراردادی ب کـــه شـــرکت طـــرف قـــرارداد متعهـــد ب کننـــد 
گذاشـــتن تعهـــدات قـــراردادی محســـوب  و افزایـــش نـــرخ ارز، دلیلـــی جهـــت توقـــف قـــرارداد و مســـکوت 

نمی شـــود. 
کمیتـــه قراردادهـــای متوقـــف شـــرکت  کـــه مطابـــق تصمیمـــات اتخـــاذ شـــده در  کننـــد  آنهـــا عنـــوان مـــی 
توانیـــر، بـــه علـــت ادامـــه توقـــف پـــروژه از ســـوی آن شـــرکت و ضـــرورت تعییـــن تکلیـــف پـــروژه و پاســـخگویی 
بـــه نهادهـــای نظارتـــی، ایـــن شـــرکت ملـــزم بـــه اجـــرای مـــاده 35 قـــراراداد )فســـخ پیمـــان( بـــوده و مراحـــل 
ــر جلوگیـــری  ــرو بـ ــر نیـ ــاون وزیـ ــه معـ کـ ــرارداد در دســـت پیگیـــری اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت  فســـخ قـ
ــود.  ــرده بـ کـ ــد  کیـ ــرق تا ــت بـ ــر صنعـ ــم بـ کـ ــاده حا ــرایط فوق العـ ــل شـ ــه دلیـ ــراردادی بـ ــدام قـ ــه اقـ از هرگونـ
ـــر  ـــم ب ک ـــاده حا ـــرایط فوق الع ـــل ش ـــه دلی ـــرق ب ـــت ب ـــای صنع ـــه قرارداده ـــه ماه ـــس س ـــتور تنف ـــن دس همچنی

کشـــور چنـــدی پیـــش از ســـوی مدیـــر عامـــل شـــرکت توانیـــر نیـــز ابـــالغ شـــده اســـت.  صنعـــت 
کـــه شـــرکت های  کشـــور و عوامـــل بیرونـــی  کنونـــی اقتصـــاد  البتـــه بـــه نظـــر می رســـد چشـــم بســـتن بـــر شـــرایط 
روی  پیـــش  راهـــکار  ســـاده ترین  اســـت،  کـــرده  جـــدی  چالش هـــای  دچـــار  را  پیمانـــکار  و  ســـازنده 

شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو اســـت.
کـــم  بی ثباتی هـــای حا گرفتـــن  نادیـــده  بـــا  و  ســـادگی  بـــه  کارفرمـــا  شـــرکت های  از  برخـــی  متاســـفانه 
کـــه خـــارج از  ــا بـــا اســـتدالل بـــه عـــدم تمدیـــد بخشـــنامه های تعدیـــل نـــرخ ارز  کشـــور و تنهـ ــر اقتصـــاد  بـ

کـــرده اســـت.  اختیـــارات بخـــش خصوصـــی اســـت، پیمانـــکار را بـــه فســـخ قـــرارداد تهدیـــد 
و  ســـازندگان  همراهـــی  تابعـــه اش،  شـــرکت های  و  نیـــرو  وزارت  حافظـــه  در  می رســـد  نظـــر  بـــه  البتـــه 
ـــه دلیـــل ضعـــف مدیریتـــی،  ـــه ب ـــه ایـــن وزارتخان ک ـــی  ـــکاران ایـــن صنعـــت ثبـــت نشـــده اســـت. زمان پیمان
کمبـــود شـــدید نقدینگـــی قـــادر بـــه تامیـــن مالـــی پروژه هـــای توســـعه ای خـــود نبـــود،  کســـری بودجـــه و 
ــی و  ــده مالـ کننـ ــن  ــگاه یـــک تامیـ ــه در جایـ کـ ــد  ــی بودنـ ــکار داخلـ ــازنده و پیمانـ ــرکت های سـ ــن شـ همیـ
کردنـــد و مطالبـــات معـــوق خـــود را بـــدون  گـــران قیمـــت، پروژه هـــا را اجـــرا  بـــا اتـــکا بـــه تســـهیالت بانکـــی 
یافـــت  کردنـــد و حتـــی هنـــوز هـــم موفـــق بـــه در یافـــت  احتســـاب خســـارت دیرکـــرد پـــس از چندیـــن ســـال در

مطالباتشـــان نشـــده اند. 
کـــه حفـــظ صنعـــت بـــرق مســـتلزم انســـجام دولـــت و بخـــش خصوصـــی  حـــاال و در شـــرایط بحرانـــی 
ـــه نگرانـــی  گرفتـــن منافـــع خـــود و البتـــه اســـتناد ب ـــا در نظـــر  ـــا ب اســـت، شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو صرف
از برخـــورد نهادهـــای نظارتـــی ، ســـازندگان و پیمانـــکاران را بـــا سیاســـت هایی یـــک ســـویه و غیرمنصفانـــه 

محکـــوم بـــه فنـــا می کننـــد.  ▪

وزیر  نیرو  پاسخگو  باشد
کاظم زاده/  / سمیه 
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یـــک ســـال بعـــد از بحـــران ارزی در ایـــران، پیش بینـــی 
کـــه عمدتـــا از طریـــق  یـــج 6مولفـــه تـــازه  می شـــود به تدر
می تواننـــد  نشســـته اند،  ثمـــر  بـــه  دیپلماســـی  ابـــزار 
ریســـک های  فزاینـــده  رونـــد  بـــر  اثرگـــذاری  بـــا 
کمـــک اقتصـــاد ایـــران بیاینـــد و  سیســـتماتیک بـــه 

کمـــی از التهـــاب بـــازار ارز بکاهنـــد.
گویـــا رفـــع موانـــع دیپلماتیـــک  گـــزارش همشـــهری،  بـــه 
تغییـــر  از  راحت تـــر  خارجـــی  سیاســـت  عرصـــه  در 
رویه هـــای ســـنتی در ســـاختار اقتصـــاد ایـــران اســـت؛ 
کـــه براســـاس افـــکار ســـنتی و متضـــاد  رویه هایـــی 
نهادهـــای تصمیم گیـــر  اقتصـــادی در  نظریـــات  بـــا 
گرفتـــه اســـت. در تازه تریـــن تحـــول  اقتصـــادی شـــکل 
دیپلماتیـــک  و  سیاســـی  ابزار هـــای  اســـت،  قـــرار 
گشـــایش های جدیـــدی را در حـــوزه اقتصـــاد به ویـــژه 
کارشناســـان امیدوارنـــد بـــا بـــروز و  بـــازار ارز رقـــم بزننـــد. 
ظهـــور اثـــر ایـــن مولفه هـــا در روز هـــای آینـــده، قـــدری از 
پـــا  کاســـته شـــود. اجـــرای راهـــکار ارو التهـــاب بـــازار ارز 
بـــرای ارتبـــاط مالـــی مســـتقل بـــا ایـــران، اجـــرای راهـــکار 
ـــا ایـــران  چیـــن و روســـیه بـــرای ارتبـــاط مالـــی مســـتقل ب
کامـــل مجموعـــه مقـــررات  کنـــار احتمـــال تصویـــب  در 
قانونگـــذاری،  نهادهـــای  در   FATF بـــه  موســـوم 
همچنیـــن مصوبـــه   شـــورای هماهنگـــی اقتصـــادی 
بـــرای اعطـــای اختیـــارات تـــازه بـــه بانـــک مرکـــزی در 
ــر دادگاه  ــازار ارز، احتمـــال اعـــالم نظـ حـــوزه تنظیـــم بـ
الهـــه و معرفـــی تیـــم اقتصـــادی جدیـــد در دولـــت، 
کـــه بـــه ســـوی بـــازار ارز  6ســـیگنال مثبتـــی اســـت 
ــازار ارز  ــال آرامـــش در بـ ــال خواهـــد شـــد و احتمـ ارسـ

را تقویـــت می کنـــد.
نخســـتین ســـیگنال مثبـــت مربـــوط بـــه مولفـــه ای 
نقـــل  مشـــکالت  از  بخشـــی  می توانـــد  کـــه  اســـت 
کنـــد.  رفـــع  ایـــران  نفـــع  بـــه  را  ارز  انتقال هـــای  و 
 ،FATF بـــه  موســـوم  مقـــررات  مجموعـــه  تصویـــب 
آن  تصویـــب  راه  ســـر  بـــر  کـــه  موانعـــی  وجـــود  بـــا 
ارتباط هـــای  افزایـــش  بـــه  می توانـــد  دارد،  وجـــود 

پولـــی و مالـــی ایـــران منجـــر شـــود. بـــا ایـــن حـــال، 
3قانـــون  نهایـــی  تصویـــب  از  گمانه زنی هـــا  برخـــی 
ایـــن موضـــوع در مجلـــس و  بـــا  باقیمانـــده مرتبـــط 
مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام ظـــرف روز هـــای 
کـــه احتمـــاال  آینـــده حکایـــت دارد. دومیـــن عاملـــی 
منجـــر  ارزی  التهاب هـــای  کاهـــش  بـــه  می توانـــد 
شـــود، مصوبـــه شـــورای هماهنگـــی اقتصـــادی بـــرای 
اعطـــای اختیـــارات تـــازه بـــه بانـــک مرکـــزی در حـــوزه 
ـــان، یکـــی  ـــازار ارز اســـت. به زعـــم اقتصاد دان تنظیـــم ب
از دالیـــل تالطم هـــای ارزی در ایـــران دخالت هـــای 
در  اســـت.  بـــوده  قیمت گـــذاری  شـــیوه  در  مـــداوم 
بـــازار  یـــا  نیمـــا  تاســـیس ســـامانه  چنیـــن شـــرایطی 
ثانویـــه ارز هـــم نتوانســـت جلـــوی افزایـــش قیمـــت 
ارز را بگیـــرد، زیـــرا بانـــک مرکـــزی همچنـــان بـــرای 
ــازار محدودیـــت  خریـــداران و فروشـــندگان در ایـــن بـ
کاهـــش  دخالت هـــا  به تازگـــی  امـــا  می کـــرد  ایجـــاد 
نایب رئیـــس  ســـلطانی،  پـــدرام  چنان کـــه  یافتـــه 
اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در حســـاب توییتـــری خـــود 
در  ارز  فـــروش  و  خریـــد  نرخ هـــای  بیشـــتر  نوشـــت: 
نیمـــا از چهارشـــنبه تـــا امـــروز بـــه بـــازار آزاد نزدیک تـــر 
کاهـــش  شـــده اســـت. ایـــن تغییـــر سیاســـت نشـــان از 
گـــر  دخالـــت بانـــک مرکـــزی در بـــازار ثانویـــه دارد و ا
کاهـــش ســـرعت  ـــه  کنـــد ب ایـــن سیاســـت ادامـــه پیـــدا 
یـــادی می کنـــد. ز کمـــک  نرخ هـــا  تغییـــر  نوســـان  و 

کـــه در دســـتگاه دیپلماســـی  راهـــکار ســـوم و چهارمـــی 
پـــا بـــرای ارتبـــاط  دنبـــال می شـــود، اجـــرای راهـــکار ارو
مالـــی مســـتقل بـــا ایـــران و همینطـــور چیـــن و روســـیه 
بـــا  بـــرای ارتبـــاط مالـــی مســـتقل  به صـــورت مجـــزا 
ایـــران اســـت. در همیـــن رابطـــه عبـــاس عراقچـــی، 
گفـــت:  معـــاون سیاســـی وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــران 
ســـازوکارهای  اروپایی هـــا،  بـــا  کـــرات  براســـاس مذا
تـــا شـــروع دور  ایـــران  بـــا  تجـــاری  و  بانکـــی  تبـــادل 
اجرایـــی  آبـــان،   13 در  آمریـــکا  تحریم هـــای  دوم 
خواهـــد شـــد. عراقچـــی افـــزود: زمانبنـــدی مـــا همـــان 

چهـــارم نوامبـــر )13آبـــان( اســـت. اروپایی هـــا بایـــد 
کـــه دور دوم تحریم هـــای  تـــا پیـــش از چهـــارم نوامبـــر 
ــازوکارهای  ــده، سـ ــالم شـ ــکا اعـ ــی آمریـ ــی و بانکـ نفتـ
کننـــد یـــا حداقـــل اینکـــه تـــا آن  پیشـــنهادی را برقـــرار 
یـــخ ســـاختارش مشـــخص شـــده و بخشـــی از آن  تار

ــرده باشـــد. کـ ــروع بـــه کار  شـ
کـــه چنانچـــه  بســـیاری از اقتصاد دانـــان بـــر ایـــن باورنـــد 
پـــا، چیـــن و  مجـــاری مبـــادالت ارزی میـــان ایـــران، ارو
روســـیه بـــاز شـــود، نـــه فقـــط ســـر فصل جدیـــدی در 
مبـــادالت مالـــی منطقـــه خواهـــد بـــود، بلکـــه قـــادر 
اســـت اقتصـــاد ایـــران را در مقابـــل تحریم هـــای آینـــده 
ــورد  ــوز در مـ ــال، هنـ ــن حـ ــا ایـ ــد. بـ کنـ ــینه  ــم واکسـ هـ
کارا بـــودن خـــط ارتباطـــی  ماهیـــت و چگونگـــی اجـــرا و 
کشـــور های اروپایـــی، چیـــن  مســـتقل مالـــی ایـــران بـــا 
و  نـــدارد  وجـــود  100درصـــدی  اطمینـــان  روســـیه  و 
مشـــخص نیســـت آیـــا خطـــوط ارتباطـــی مســـتقل 
بـــه  آمریـــکا  محدودیت هـــای  بـــدون  می توانـــد 
کـــه  پنجـــم  عامـــل  دهـــد.  ادامـــه  خـــود  فعالیـــت 
کاهـــش اندکـــی از التهاب هـــای ارزی  می توانـــد بـــه 
ـــک  ـــری ی ـــود، به کارگی ـــر ش ـــران منج ـــادی در ای و اقتص
کاردان و جدیـــد بـــرای اقتصـــاد ایـــران اســـت.  تیـــم 
تیـــم  در  اساســـی  خانه تکانـــی  یافتـــی  در خبر هـــای 
تیـــم  کـــرده؛ معرفـــی  تقویـــت  را  دولـــت  اقتصـــادی 
پنجمـــی  عالمـــت  دولـــت  در  جدیـــد  اقتصـــادی 
کوتاه مـــدت  کـــه قـــادر اســـت دســـت کم در  اســـت 
کنـــد.  ایجـــاد  ارز  بـــازار  در  مثبـــت  شـــوک  یـــک 
ششـــمین عامـــل هـــم اعـــالم نظـــر دادگاه الهـــه در روز 
چهارشـــنبه هفتـــه جـــاری در مـــورد خـــروج غیرقانونـــی 
می توانـــد  احتمـــاال  کـــه  اســـت  برجـــام  از  آمریـــکا 
سیاســـی  تنش هـــای  بـــه  نســـبت  نگرانی هـــا  از 

کنـــد. ▪ کـــم  پیـــش روی ایـــران قـــدری 

برگرفته از روزنامه همشهری 

شش گانه آرامش بخش بازار ارز
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صنعت  یا  زیــنـــت 
تحلیلی بر اهمیت اولویت بندی دوباره اقالم وارداتی 

کشور و لزوم شناخت دقیق نیازهای وارداتی 

ـــژه  ـــه وی ـــرخ ارزهـــای خارجـــی و ب گیـــری ن ـــا آغـــاز اوج  ب
گذشـــته نگرانی هـــای  دالر آمریـــکا در زمســـتان ســـال 
کمیـــت و جامعـــه در ایـــن زمینـــه هـــر روز بیـــش از  حا
ـــی جامعـــه  ـــه البتـــه همیـــن نگران ک گذشـــته شـــد،  روز 
کنـــار دیگـــر عوامـــل  بـــه عنـــوان یـــک عامـــل دوســـویه در 
ـــن  ـــه ای ـــد، ب ـــت ش ـــن وضعی ـــه ای ـــن زدن ب ـــب دام موج
ـــا بـــاال رفتـــن نـــرخ ارز نگرانـــی جامعـــه رو  کـــه ب صـــورت 
ـــز ســـبب هجـــوم  ـــی نی ـــی رفـــت و همیـــن نگران ـــه فزون ب
کـــه پیامـــد  گســـترده جامعـــه بـــرای خریـــد ارز شـــد 
کشـــور  آن تشـــدید ســـرعت بـــاال رفتـــن نـــرخ ارزهـــا در 

ـــد. ش
ــار  ــر فشـ ــت زیـ ــت، دولـ ــن وضعیـ ــراری ایـ ــی برقـ در پـ
کارشناســـان و برخـــی  افـــکار عمومـــی و شـــماری از 
کـــرد تـــا بـــا تک نرخـــی  گروه هـــای سیاســـی، تـــالش 
کـــردن ارز )بـــه ویـــژه دالر آمریـــکا( و ثبـــت نـــام  اعـــالم 
کـــه نیـــاز بـــه ارز دارنـــد، آشـــفتگی  کســـانی  دولتـــی از 
زیـــر  را  تقاضـــا  و  عرضـــه  و  کـــرده  کنتـــرل  را  بـــازار 

مدیریـــت خـــود نـــگاه دارد.
پـــس از مدتـــی بـــا تندتـــر شـــدن شـــیب افزایـــش نـــرخ 
ارز در بازارهـــای غیـــر رســـمی، ســـوء اســـتفاده های 
پـــی در پـــی از رانـــت ایجـــاد شـــده در اثـــر اختـــالف 
ـــخ  ـــی پاس ـــور، ب کش ـــمی ارز در  ـــر رس ـــمی و غی ـــرخ رس ن
کـــه دولـــت  مانـــدن برخـــی نیازهـــای واقعـــی جامعـــه 
بـــرای آن نداشـــت و در  هیـــچ پیش بینـــی روشـــنی 
کـــه از بیـــخ  برابـــر آن تخصیـــص ارز دولتـــی بـــه مـــواردی 
ـــود، نارضایتـــی عمومـــی افزایـــش یافـــت  ـــاالزم ب ـــن ن و ب
بـــازار پذیـــرای هـــرج و مـــرج بیشـــتری  و وضعیـــت 

شـــد.
کـــه در اقدامـــی شـــتابزده بـــرای  بـــه ایـــن ترتیـــب دولـــت 
کـــردن منتقـــدان و بـــدون آمادگـــی و مطالعـــه  راضـــی 
یافـــت  گـــرداب هایـــل شـــده بـــود، آرام آرام در وارد ایـــن 
کامـــل از ایـــن  ـــودی  ـــا شـــتاب و پیـــش از ناب ـــد ب کـــه بای
باتـــالق بیـــرون بیایـــد و ایـــن اقـــدام را بـــا دگرگونـــی در 
ــب  ــرد. جالـ کـ ــاز  ــزی آغـ ــک مرکـ ــت بانـ ــطح ریاسـ سـ
کـــه از وارد نشـــدن دولـــت بـــه  آنکـــه همـــه منتقدانـــی 
ــی  ــه ناتوانـ ــگفتی و آن را بـ ــار شـ ــازار ارز اظهـ ــرل بـ کنتـ
ایـــن  همـــه  رأس  )در  می کردنـــد  تعبیـــر  دولـــت 

کشـــور بیـــش از دیگـــران بـــر  منتقـــدان رســـانه ملـــی 
ایـــن مســـاله پـــای می فشـــرد.( و پـــس از ایـــن اقـــدام 
کارهـــای ســـودمند دولـــت  نیـــز آن را یکـــی از معـــدود 
کنـــون بـــا وخیم تـــر شـــدن اوضـــاع بـــه  برمی شـــمردند، ا
آســـانی روی برگردانـــده و از همیـــن سیاســـت نیـــز بـــه 
شـــدت انتقـــاد می کننـــد بـــدون اینکـــه مســـئولیت 
یـــا پیگیـــری متوجـــه نظـــرات ایشـــان باشـــد. پـــس 
کـــه  تنهـــا درس ایـــن داســـتان بـــرای دولت هاســـت 
کـــه هریـــک ممکـــن اســـت  نبایـــد زیـــر فشـــار منتقـــدان 
ـــد  ـــه اقدامـــی بزن مقاصـــد خـــود را دارا باشـــند دســـت ب
کـــه مســـئولیت آن تنهـــا بـــر دوش خـــودش اســـت نـــه 

شـــخص دیگـــر!
اساســـا بســـتن بـــازار و اعـــالم ارز تـــک نرخـــی از آغـــاز 
نیـــز  کـــه آســـیب های بســـیاری  بـــود  کار نادرســـتی 
ــار آورد و یکـــی از اســـباب تندتـــر شـــدن شـــیب  بـــه بـ
ـــن  ـــر ای ـــود، در براب ـــدام ب ـــن اق ـــز همی ـــت نی ـــش قیم افزای
کـــه  سیاســـت تـــا انـــدازه ای پوپولیســـتی بهتـــر آن بـــود 
ـــا اقدامـــات و تدابیـــر غیـــر مســـتقیم از جملـــه  دولـــت ب
کنتـــرل عرضـــه و همچنیـــن پاییـــن آوردن تقاضـــا بـــا 
ابـــزاری همچـــون ایجـــاد اطمینـــان روانـــی از روشـــن 
کشـــور و اقتصـــاد آن، نشـــان دادن ثبـــات  بـــودن آینـــده 
اســـتقرار  بـــه  تشـــویق  و  گـــون  گونا عرصه هـــای  در 
ســـرمایه ها در درون ایـــران و از ســـویی دیگـــر در پیـــش 
کـــه منجـــر  گرفتـــن سیاســـت های مالـــی و توســـعه ای 
کنتـــرل نـــرخ ارز  بـــه ثبـــات ارزش پـــول ملـــی شـــود بـــرای 

تـــالش می کـــرد.
آنچـــه روشـــن اســـت، اینکـــه تنهـــا چـــاره اساســـی و 
ـــور در  کش ـــت  ـــود وضعی ـــرای بهب ـــالش ب ـــدت، ت بلندم
ــر ایـــران در اتخـــاذ  گـ زمینه هـــای یـــاد شـــده اســـت و ا
ــاد سیاســـی  ــا موانـــع ســـاختاری اقتصـ ــر بـ ایـــن تدابیـ
و  واقع بینانـــه  کامـــاًل  کـــه  اســـت  بهتـــر  روبروســـت، 
انجـــام  بـــا  و  بپذیـــرد  را  ایـــن محدودیـــت  منطقـــی 
فرافکنـــی  احساســـی،  و  پوپولیســـتی  اقدامـــات 
و  گـــذرا  گزینـــش روش هـــای درمانـــی  و  مشـــکالت 
کـــه روز بـــه روز اثـــر خـــود  بهره گیـــری از مســـکن هایی 
را بیشـــتر از دســـت می دهنـــد، وضعیـــت را بدتـــر و 

از آنچـــه هســـت نکنـــد. جبران ناپذیرتـــر 

کالن بانـــک  در همیـــن راســـتا بـــا تغییـــر در مدیریـــت 
ـــت گذاری  ـــع سیاس ـــن مرج ـــوان باالتری ـــه عن ـــزی ب مرک
تـــک  ارز  تدبیـــر  می شـــود،  شـــناخته  کشـــور  مالـــی 
ـــازار آزاد از ســـر  نرخـــی برداشـــته و مبـــادالت ارزی در ب
ـــبی  ـــات نس ـــک ثب ـــاد ی ـــام آن ایج ـــه فرج ک ـــد  ـــه ش گرفت
در بـــازار ارز بـــود، البتـــه رشـــد نـــرخ ارز در ایـــن دوره 
کـــردن مبـــاالت تنهـــا  گرفتـــه شـــد، زیـــرا آزاد  نیـــز پـــی 
حـــوزه اثرگـــذار بـــر قیمـــت نیســـت، لیکـــن تـــا انـــدازه ای 
ـــاد  ـــداری ایج ـــود پای ـــوط می ش ـــش مرب ـــن بخ ـــه ای ـــه ب ک
کنـــون نیـــاز اســـت  کامـــاًل روشـــن بـــوده و ا شـــده در بـــازار 
ـــازار ارز و  گرفتـــن تدابیـــر دیگـــر ثبـــات ب ـــا در پیـــش  ـــا ب ت

کـــرد.   کامـــل  ارزش پـــول ملـــی را 
کنـــار ایـــن آزادســـازی بـــازار، وزارت صنعـــت،  امـــا در 
بـــرای  را  سیاســـت هایی  نیـــز  تجـــارت  و  معـــدن 
کشـــور  کاالهـــای ضـــروری  حمایـــت از واردات برخـــی 
گروه هـــای مختلـــف و پـــس  ــر در  ــا ارز ارزان قیمت تـ بـ
پیـــش  در  اقـــالم  برخـــی  واردات  ممنوعیـــت  آن  از 

ــت. گرفـ
ـــرای واردات  البتـــه پیـــش از ایـــن نیـــز ثبـــت ســـفارش ب
کـــه تفـــاوت آن بـــا  بـــا ارز تک نرخـــی اعـــالم شـــده بـــود 
کاالهـــای  سیاســـت جدیـــد تخصیـــص ارز بـــه همـــه 
ــر بـــودن نـــرخ  ــان و برابـ درخواســـتی بـــه صـــورت یکسـ
ایـــن  ایجـــاد  پیامـــد  کـــه  بـــود  آنهـــا  بـــرای همـــه  ارز 
ـــازار دیـــده شـــد و ثبـــت  رانـــت عظیـــم بـــه ســـرعت در ب
کاالهـــا در ایـــن ســـامانه  ســـفارش نزدیـــک بـــه 10 برابـــری 
نســـبت بـــه نیـــاز بهنجـــار هرســـاله نیـــز نشـــان از وجـــود 
ــن رانـــت  ــورداری از ایـ ــرای برخـ ــی بـ ــع عمومـ یـــک ولـ

داشـــت.
ــرای  ــرایط بســـته جدیـــد وزارت صمـــت بـ در ایـــن شـ
کاالهـــای وارداتـــی در تابســـتان  تخصیـــص ارز بـــه 
گـــروه   4 در  کاالهـــا  کـــه  شـــد  رونمایـــی   97 ســـال 
و  غیرضـــرور  تـــا  کشـــور  بـــرای  حیاتـــی  از  گـــون  گونا
نـــاالزم دســـته بنـــدی شـــده و ارز مـــورد نیـــاز بـــرای 
ـــف و از  ـــای مختل ـــا قیمت ه ـــز ب ـــالم نی ـــن اق واردات ای
گـــزارش  منابـــع متنـــوع تامیـــن می شـــود، هـــدف ایـــن 
ــرای واردات  ــو بـ ــته ارزی نـ ــن بسـ ــاد ایـ ــرآورد ابعـ ــز بـ نیـ

اســـت. 

/ روجا علیرام/ 
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کـــه از دیـــد نگارنـــده  گفـــت  البتـــه پیـــش از هـــر چیـــز بایـــد 
کاالیـــی آزاد باشـــد و  بایـــد واردات و صـــادرات هـــر نـــوع 
نظـــارت در ایـــن زمینـــه تنهـــا بایـــد از مجـــرای حقـــوق 
گمرکـــی و آنهـــم در یـــک انـــدازه و نـــرخ منطقـــی صـــورت 
پذیـــرد و در غیـــر ایـــن صـــورت نخســـتین نتیجـــه فـــوری 
کاالی قاچـــاق اســـت و  و فاجعه بـــار آن، رونـــق بـــازار 
آســـیب بـــزرگ دیگـــر رانـــت سرشـــار و عظیمـــی اســـت 
کـــه از اختـــالف ارز تخصیـــص یافتـــه بـــرای واردت 
بـــا نـــرخ ارز بـــا بـــازار آزاد ایجـــاد شـــده و هرکســـی را بـــه 

وسوســـه می انـــدازد.
کـــی  در چنیـــن شـــرایطی هرگـــز نمی تـــوان و نبایـــد بـــه پا
کـــه  کـــرد، چرا طینـــت و حســـن نیـــت آدمـــی تکیـــه 
ــا وسوســـه، آز و طمـــع  ــود بـ ــاز خلقـــت خـ ــان از آغـ انسـ
گریبـــان بـــوده و دوســـتی و دشـــمنی دیرینـــه  دســـت بـــه 
کـــه  ــر آن اســـت  ــا برایـــن بهتـ ــا ایـــن صفـــات دارد. بنـ بـ
فرصـــت سوء اســـتفاده را از میـــان برداشـــت تـــا اینکـــه 

بـــه وجـــدان اشـــخاص امیـــد بســـته شـــود.
ـــی  ـــه رانت ک ـــی  ـــت   هنگام ـــه داش ـــد توج ـــر روی بای ـــه ه ب
در یـــک زمینـــه آفریـــده می شـــود دیگـــر امـــکان نابـــودی 
پیوســـته  رانـــت  ایـــن  و  داشـــت  نخواهـــد  وجـــود  آن 
کـــرد تـــا اینکـــه در نقطـــه ای و بـــرای  حرکـــت خواهـــد 
کســـانی بـــه ســـود خالـــص تبدیـــل شـــود، خـــواه  کـــس یـــا 
ایـــن رانـــت بـــه صـــورت یکجـــا و تـــوده ای بـــه بهـــره برســـد 
و خـــواه ُخـــرد شـــده و در میـــان شـــمار بســـیاری از افـــراد 
بـــه اســـتفاده برســـد، در هـــر حـــال از میـــان نخواهـــد 

رفـــت. بـــرای نمونـــه یارانـــه تخصیـــص داده شـــده بـــه 
ــی رانـــت اســـت،  ــز نوعـ ــات نیـ ــا و خدمـ کاالهـ ــی  برخـ
کاالهـــا و خدمـــات اســـتفاده انبـــوه  کـــه از ایـــن  ـــرادی  اف
دارنـــد از رانـــت بـــزرگ برخـــوردار شـــده و شـــهروندان 
ـــرد.  ـــرد از آن بهـــره  خواهنـــد ب ـــه صـــورت ُخ ـــز ب عـــادی نی
پـــس در ایـــن بســـته های حمایتـــی نیـــز رانتـــی وجـــود 
ـــه آن دســـت  گـــر شـــخص واردکننـــده ب کـــه حتـــی ا دارد 
نیابـــد، افـــراد دیگـــری آن را بـــه چنـــگ خواهنـــد آورد.

کشـــور مـــا اجنـــاس  نمونـــه بـــارز تاریخـــی ایـــن مـــورد در 
کـــه  بـــود  حـــوزه  ایـــن  دالالن  و  جنـــگ  دوره  کوپنـــی 
بـــا عنـــوان »میلیونرهـــای  آنهـــا  از  در ادبیـــات عامـــه 
ســـال های  کـــه  کســـانی  یـــا  می شـــود  یـــاد  کوپنـــی« 
ـــه  گذشـــته و اســـتقرار تحریم هـــای هســـته ای ب ســـخت 
کاســـبان تحریـــم معـــروف شـــدند، بـــدون اینکـــه پیامـــد 
ـــچ  ـــدون هی ـــد و ب ـــان باش ـــار آن ـــی در انتظ ـــی خاص قانون
گروه بنـــدی  کـــه ایـــن سیاســـت  تردیـــدی تـــا زمانـــی 
کاالهـــا پابرجاســـت در ایـــن دوره نیـــز شـــاهد مـــواردی 

ــود.  ــم بـ ــت خواهیـ ــن دسـ از ایـ
ــدید  ــود شـ کمبـ ــروز  ــکان بـ ــه امـ کـ ــرایطی  ــن در شـ  لیکـ
ــق و  ــه موافـ ــدای از اینکـ ــود دارد و جـ ــور وجـ کشـ ارز در 
یـــا مخالـــف باشـــیم سیاســـت های ارزی در واردات 
گذاشـــته شـــده اســـت، بایـــد در همیـــن  کاال بـــه اجـــرا 
و  قـــوت  نقـــاط  کـــرد،  نـــگاه  مســـاله  بـــه  چارچـــوب 
کشـــور را ســـایه همیـــن سیاســـت  ضعـــف اقتصـــاد 
کـــرد و نیـــاز یـــا عـــدم نیـــاز اساســـی  جدیـــد تحلیـــل 

کاالی خـــاص را نیـــز بـــا توجـــه بـــه  بـــه واردات یـــک 
تهدیـــدات یـــاد شـــده ســـنجید.

کـــه قـــرار بـــر پرداخـــت ارزی  بـــر ایـــن اســـاس هنگامـــی 
کاالی مشـــخص  بـــا یـــک ســـوم نـــرخ بـــازار بـــرای یـــک 
کـــه ایـــن پـــول در چـــه مـــوارد دیگـــر  می شـــود بایـــد دیـــد 
کشـــور  ـــرای  می توانســـت هزینـــه شـــود و ســـود هـــر یـــک ب
کـــه اجـــازه واردات  بـــه چـــه میـــزان اســـت و هنگامـــی 
کاالیـــی حتـــی بـــا ارز بـــه نـــرخ توافقـــی داده می شـــود 
گرانبهـــای رو  کـــه در برابـــر خـــروج ایـــن ارز  بایـــد دیـــد 
کشـــور چـــه چیزهـــای امـــکان ورود بـــه  بـــه نایابـــی از 
کـــدام یـــک بـــه راســـتی ضـــروری  میهنمـــان را دارد و 

اســـت.
کـــه بســـیاری  کاالهـــا  اینکـــه در چنیـــن شـــرایطی برخـــی 
کشـــف  کاربـــرد آن را در خانه هـــا خـــود هرگـــز  از مـــا 
کننـــد و  گروه هـــا اجـــازه واردات پیـــدا  ـــواع  ـــم در ان نکردی
ـــوازم  ـــه واردات قطعـــات و ل کمکـــی ب ـــر آن هیـــچ  در براب
کشـــور پیش بینـــی نشـــده  مـــورد نیـــاز صنایـــع حیاتـــی 
عمومـــی  افـــکار  بـــرای  جـــدی  پرســـش های  باشـــد، 
صنایـــع  ایـــن  از  کـــه  شـــرایطی  در  می کنـــد.  ایجـــاد 
کـــه مشـــکالت خـــود را بـــه تنهایـــی  انتظـــار مـــی رود 
کـــرده و در بـــرآوردن نیازشـــان خودکفـــا باشـــد و  حـــل 
در مقابـــل هنـــگام عرضـــه محصـــول ایـــن صنایـــع بـــه 
ـــا اقتـــدار  ـــا عرضـــه آنهـــا ب ـــرای مدیریـــت قیمـــت ی ـــازار ب ب
کـــه  کســـی از خـــود می پرســـد  اعمـــال نفـــوذ شـــود، هـــر 
ــای  کاالهـ ــورد واردات برخـــی  ــرا در مـ ــه چـ ــا ایـــن همـ بـ
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پـــاره ای  و در  نظارتـــی وجـــود نداشـــته  نـــاالزم هیـــچ 
تی نیـــز بـــرای آنهـــا پیش بینـــی شـــده  مـــوارد تســـهیال

شـــده اســـت.
ــتی های  کاسـ ــور  کشـ ــاد  ــویه اقتصـ ــه سـ ــت همـ مدیریـ
ـــژه،  ـــرایط وی ـــه در ش ک ـــی  ـــن هنگام ـــیاری دارد، لیک بس
توجـــه  بایـــد  گرفتـــه می شـــود  کار  ایـــن  بـــه  تصمیـــم 
کـــه ممکـــن اســـت بی عدالتـــی در  داشـــت تـــا جایـــی 
ســـطح پایین تـــری نـــگاه داشـــته شـــده و مجراهـــای 
کمتـــری  اتـــالف  موقعیت هـــای  و  سوء اســـتفاده 

گشـــوده شـــود. 
کاالهـــای وارداتـــی  گروه بنـــدی  کـــه ایـــن  حـــال بایـــد دیـــد 
کـــه در روزهـــای پایانـــی خـــرداد مـــاه ســـال 1397 بـــه 
ـــل  ـــازوکاری عم ـــه س ـــا چ ـــد ب ـــالم ش ـــمی اع ـــورت رس ص

می کنـــد.
پـــس از اجـــرای سیاســـت یکسان ســـازی نـــرخ ارز از 
ــه  ــه بـ ــال 97، دولـــت بـــدون توجـ ــاه سـ 21 فروردیـــن مـ
بـــا  تومانـــی  کشـــور، دالر 4200  نیـــاز  و  اولویت بنـــدی 
کـــه  ــرار داد  نـــرخ دولتـــی را در اختیـــار واردکننـــدگان قـ

گفتـــه مســـئوالن وزارت صنعـــت،  ایـــن سیاســـت بـــه 
معـــدن و تجـــارت تـــا نیمـــه خردادمـــاه، منجـــر بـــه ثبـــت 
کاال بـــرای واردات  ســـفارش بیـــش از 20میلیـــارد دالر 

شـــد.
ـــاه  ـــا 27 خردادم ـــزی، ت ـــک مرک ـــمی بان ـــار رس ـــه آم ـــر پای ب
کاالهـــا  نزدیـــک بـــه 17 میلیـــارد دالر ارز بـــرای واردات 
 9 نزدیـــک  مقـــدار،  ایـــن  از  کـــه  یافـــت  تخصیـــص 
ـــه درخواســـت کنندگان پرداخـــت شـــد.  میلیـــارد دالر ب
امـــا از ســـوی دیگـــر بـــر اســـاس آمـــار رســـمی وزارت 
ــا  ــاز فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری تـ ــز ، از آغـ صمـــت نیـ
بـــه ارزشـــی  کاالهـــای اساســـی  بیســـت خردادمـــاه، 
مصرفـــی  کاالهـــای  دالر،  میلیـــارد   1.7 بـــه  نزدیـــک 
کاالهـــای واســـطه ای بیـــش از 15  2.6 میلیـــارد دالر، 
ـــا ارزشـــی حـــدود  کاالهـــای ســـرمایه ای ب میلیـــارد دالر و 
کاالهـــا  4 میلیـــارد دالر ثبـــت ســـفارش شـــده اند، ســـایر 
ـــی  ـــن ارز دولت ـــارد دالر را از ای ـــش از 1 میلی ـــی بی کم ـــز  نی

ــود اختصـــاص دادنـــد. بـــه خـ
گـــذرا روشـــن می شـــود  کـــه بـــا یـــک نـــگاه  گونـــه   همـــان 
ــفارش ها  ــن سـ ــی از ایـ ــوز بخـــش بزرگـ ــد هنـ ــه هرچنـ کـ

ـــفارش  ـــت س ـــزان ثب ـــن می ـــده، لیک ـــق نش ـــد و محق تایی
بـــه شـــکل سرســـام آوری هنگفـــت اســـت و از ســـوی 
ـــن  کمتری ـــز  کاالهـــای اساســـی نی دیگـــر ثبـــت ســـفارش 
خـــود  بـــه  کاالیـــی  گروه هـــای  میـــان  در  را  میـــزان 
کمتـــری  ارز  نتیجـــه  در  کـــه  می دهـــد؛  اختصـــاص 
ــوان  ــه می تـ ــن پایـ ــر همیـ ــت. بـ ــرده اسـ کـ ــت  یافـ ــز در نیـ
ـــه طمـــع  ـــه بخـــش بزرگـــی از ایـــن ســـفارش ها ب ک گفـــت 
کـــه از ایـــن رانـــت بـــه  یافـــت ارز دولتـــی و ســـودی  در
کمبـــود مـــواد و  دســـت می آیـــد و یـــا بـــه دلیـــل نگرانـــی از 

ــده اند.  ــت شـ ــده ثبـ ــاز در آینـ ــورد نیـ ــوازم مـ لـ
کـــه در   رخ دادن مســـایلی از ایـــن دســـت و اتفاقاتـــی 
گـــون در مـــدت اّتخـــاذ  گونا کاالهـــای  بـــازار عرضـــه 
ایـــن سیاســـت از ســـوی دولـــت بـــه وقـــوع پیوســـت، 
گذشـــت زمـــان، دولـــت را بـــر آن داشـــت تـــا دالر  بـــا 
کاالهـــای اساســـی و ضـــروری  4200 تومانـــی را تنهـــا بـــه 
کاالهـــای اساســـی، مـــواد  کـــه شـــامل  کشـــور  مـــورد نیـــاز 
دهـــد  اختصـــاص  می شـــد  آالت  ماشـــین  و  اولیـــه 
یافـــت ارز بـــا نـــرخ  گـــروه بـــرای در و بـــر ایـــن پایـــه ســـه 
کـــه البتـــه در ادامـــه ایـــن رونـــد  دولتـــی فهرســـت شـــد 
چالش هـــا و انتقـــادات بســـیاری دربـــاره درون مایـــه 
ایـــن فهرســـت ها و چگونگـــی تهیـــه و تنظیـــم آنهـــا بـــه 

ــد. ــد شـ ــه خواهـ ــه آن پرداختـ ــه بـ کـ ــد  ــود آمـ وجـ
کاالهـــای  ارز  تامیـــن  بـــرای  اصلـــی  اولویـــت  ســـه 
کـــه از پـــی خواهـــد  وارداتـــی بـــا شـــرح و چنـــد و چونـــی 

آمـــد اعـــالم شـــدند:
ضـــروری  و  اساســـی  کاالهـــای  نخســـت  اولویـــت   
کـــه ارز مـــورد نیـــاز آن از محـــل درآمدهـــای  هســـتند 
ــزون  ــد و افـ ــد شـ ــن خواهـ ــت تامیـ ــروش نفـ ــی از فـ ناشـ
ــه ناشـــی از  کـ ــغ 400 تومانـــی  ــه مبلـ ــه ای بـ ــن یارانـ ــر ایـ بـ
تفـــاوت 3800 تومـــان تـــا 4200 تومـــان اســـت نیـــز روی 
خواهـــد  اختصـــاص  اقـــالم  ایـــن  بـــه  دالر  یـــک  هـــر 

یافـــت.
کاالهـــای واســـطه ای  اولویـــت دوم شـــامل مـــواد اولیـــه و 
کـــه  تامیـــن ارز آن از محـــل  و ســـرمایه ای خواهـــد بـــود 
صـــادرات پتروشـــیمی، فـــوالد و مـــواد معدنـــی اســـت، 
کـــه پتروشـــیمی ها، شـــرکت های فـــوالد  بـــه ایـــن شـــیوه 
نـــام  بـــه  ســـامانه ای  در  را  خـــود  ارز  معدنـــی  مـــواد  و 
ـــا  کـــرد ت ـــرخ 4200 تومـــان عرضـــه خواهنـــد  ـــا ن »نیمـــا« و ب
کاالهـــای ایـــن فهرســـت از آن  درخواســـت کنندگان 

کننـــد. بـــرای واردات خـــود بهره بـــرداری 
کاالهـــای مصرفـــی هســـتند  و در پایـــان اولویـــت ســـوم 
کاالهایـــی  کـــه ارز مـــورد نیـــاز آنهـــا ناشـــی از صـــادرات 
کـــه صادرکننـــدگان آنهـــا ملـــزم  بـــه دســـت خواهـــد آمـــد 
کاالی خـــود  بـــه ارائـــه ارز بـــه دســـت آمـــده از فـــروش 
کاالیـــی بایـــد  گـــروه  در ســـامانه نیمـــا نیســـتند. ایـــن 
افـــزون بـــر نـــرخ دالر 4200 تومانـــی، قیمـــت اظهارنامـــه 
ـــدان  ـــد. ب ـــی تامیـــن اعتبـــار را نیـــز در نظـــر بگیرن صادرات
ـــد ارز خـــود را  کـــه صادرکننـــده ملـــزم اســـت بگوی معنـــا 
ـــر  کـــرده و در براب کســـی عرضـــه  ـــا چـــه نرخـــی و بـــه چـــه  ب
کنـــد  آن، واردکننـــده نیـــز بایـــد منشـــا ارز خـــود را ثبـــت 
ــازار  ــه قیمـــت ارز در بـ کـ ــورد از آنجایـــی  ــه در ایـــن مـ کـ
غیـــر رســـمی بیـــش 4200 تومـــان اســـت و صادرکننـــده 
ـــدارد، ارزی  ـــرخ ن ـــن ن ـــر از ای ـــروش پایین ت ـــه ف ـــزام ب ـــز ال نی
خواهـــد  اختیـــار  در  ســـوم  گـــروه  واردکننـــدگان  کـــه 

داشـــت عمـــاًل ارز بـــازار آزاد خواهـــد بـــود.
در  کشـــور  دولتمـــردان  کـــه  می رســـد  نظـــر  بـــه  پـــس 
تومانـــی   4200 نـــرخ  دو  روی  بـــر  نـــو  ارزی  سیاســـت 
کـــه نزدیـــک  گروه هـــای 1 و 2 و قیمـــت توافقـــی  بـــرای 
گـــروه ســـوم بـــه  بـــه نـــرخ بـــازار غیررســـمی اســـت بـــرای 
ــروه  گـ ــاز  ــورد امتیـ توافـــق رســـیده اند و البتـــه در ایـــن مـ
ـــا  ـــه ارز بـــه صـــورت قانونـــی و ت آخـــر دسترســـی آســـان تر ب

ــت. ــیاه اسـ ــازار سـ ــرخ بـ ــر نـ ــدازه ای ارزان تـ انـ
ـــی پـــس از اعـــالم ایـــن بســـته ارزی و در مـــرداد مـــاه  مدت
گـــروه دیگـــری را نیـــز بـــه  همیـــن ســـال وزارت صمـــت 
ــارم  ــروه چهـ گـ ــه  ــه بـ کـ ــزود  ــه افـ گانـ ــه  فهرســـت های سـ
ـــای لوکـــس و  کااله ـــاس آن،  کـــه بـــر اس ــروف شـــد  معـ
کنونـــی  ـــه اعتقـــاد دولـــت در شـــرایط  کـــه ب غیرضـــروری 
گـــروه 4  تخصیـــص ارز بـــه آنهـــا ضرورتـــی نـــدارد در 

گرفتنـــد. جـــای 
کـــه  اســـت  آن  فهرســـت  ایـــن  ویژگـــی اختصاصـــی 
کاالهـــای موجـــود در آن بـــه دو دســـته اقـــالم مجـــاز و 
کاالهـــای غیرمجـــاز  و  تقســـیم می شـــوند  غیرمجـــاز 
ــا از تخصیـــص ارز دولتـــی محـــروم  ــروه نـــه تنهـ گـ ایـــن 
اقـــالم اساســـًا به دلیـــل لوکـــس  ایـــن  هســـتند بلکـــه 

بـــودن اجـــازه بـــه واردات نخواهنـــد داشـــت.
ــه در  گرفتـ ــرار  ــای قـ کاالهـ ــات  ــد جزئیـ ــد دیـ ــون بایـ کنـ ا

گـــروه از چـــه قـــرار اســـت. ایـــن  4 
ــواد  ــه مـ ــی از جملـ ــای اساسـ کاالهـ ــروه نخســـت  گـ در 
گوشـــت های  انـــواع  شـــامل  پروتئینـــی  کـــی  خورا
قرمـــز، ســـفید، ماهـــی، لبنیـــات، زنبـــور عســـل، تخـــم 
پرنـــدگان و فرآورده هـــای آنهـــا و یـــا نهاده هـــای مـــورد 
در  محصـــوالت  ایـــن  پـــرورش  و  تولیـــد  بـــرای  نیـــاز 
ـــه و انســـان  ـــرای تغذی کشـــاورزی ب کشـــور، محصـــوالت 
و دام و ... از جملـــه غـــالت و حبوبـــات، محصـــوالت 
ــاه و  گیـ گل و  ــا و آب میـــوه ه و  باغبانـــی، برخـــی میوه هـ
ـــور  کش ـــا در  ـــرورش آنه ـــرای پ ـــاز ب ـــورد نی ـــای م ـــا نهاده ه ی
کـــود و ...، انـــواع الکل هـــا و اســـیدها و  ماننـــد بـــذر و 
مـــواد شـــیمیایی آلـــی و معدنـــی، برخـــی مـــواد مـــورد 
نیـــاز بســـیاری از داروهـــا و تجهیـــزات و لـــوازم  پزشـــکی 
ســـیمان ها،  از  انواعـــی  شـــده،  تولیـــد  صـــورت  بـــه 
کاغـــذ و مـــواد ســـلولزی و ماشـــین آالت چـــاپ،  انـــواع 
مـــواد  دیگـــر  و  آنهـــا  ســـنگ  یـــا  فلـــزات  از  شـــماری 
معدنـــی و ماشـــین ها و انـــواع قطعـــات الکترونیکـــی و 

ــد.  ــرار دارنـ ــه قـ ــات رایانـ قطعـ
نخســـت  گـــروه  کـــه  نیـــز  صنایـــع  نیـــاز  مـــورد  اقـــالم 
لـــوازم، قطعـــات  گنجانـــده شـــده اند شـــامل برخـــی 
و ماشـــین آالت مـــورد نیـــاز صنعـــت از جملـــه انـــواع 
الکتروموتورهـــا،  صنعتـــی،  موتورهـــای  تســـمه ها، 
و حتـــی مفتـــول،  کمپرســـورها  ژنراتورهـــا، پمپ هـــا، 
میلـــه، لولـــه، واشـــر، فنـــر، انـــواع پیـــچ و پـــرچ و فیلتـــر و 

هســـتند.  ... و  چرخ دنـــده 
گـــروه نخســـت حضـــور  البتـــه مـــوارد دیگـــری نیـــز در 
کـــه از  کمـــی دور از پیش بینـــی هســـتند  کـــه  دارنـــد 
انـــواع  از  بـــه شـــمار بســـیاری  آنـــان می تـــوان  جملـــه 
محصـــوالت پتروشـــیمی و مشـــتقات نفتـــی، برخـــی 
مـــواد مـــورد نیـــاز صنایـــع تولیـــدی آرایشـــی، بهداشـــتی، 
شـــوینده ماننـــد شـــامپو صابـــون و دارویـــی وحتـــی 
مـــواد  معـــروف،  و  افتـــاده  پیش پـــا  داروهـــای  برخـــی 

اساسا بستن بازار و اعالم ارز تک نرخی 
از آغاز کار نادرستی بود که آسیب های 
بسیاری نیز به بار آورد و یکی از اسباب 

تندتر شدن شیب افزایش قیمت نیز 
همین اقدام بود، در برابر این سیاست 
تا اندازه ای 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 

سیاست های مالی و توسعه ای که منجر 
به ثبات ارزش پول ملی شود برای کنترل 

نرخ ارز تالش می کرد
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کـــرد. اولیـــه نســـاجی ماننـــد پشـــم و پنبـــه اشـــاره 
درزگیـــری  نـــوار  ماننـــد  جالب تـــری  نمونه هـــای  امـــا 
قطعـــات  بســـیاری  و  و  میـــوه  آب  و  شـــیر  کـــت  پا
خودروهـــای داخلـــی چندیـــن مـــورد هماننـــد دیگـــر نیـــز 

گنجانـــده شـــده اســـت. در ایـــن بخـــش 
کـــه بـــه ایـــن اقـــالم توجـــه می کنیـــم ایـــن  هنگامـــی 
کـــه چطـــور چنیـــن  پرســـش در ذهـــن ایجـــاد می شـــود 
کشـــور تولیـــد نمی شـــود در حالـــی بارهـــا  اقالمـــی در 
کشـــور  خودکفایـــی  از  خبـــر  ملـــی  رســـانه   اخبـــار  در 
کاالهـــا و صرفه جویـــی ارزی ناشـــی  ایـــن  در تولیـــد 
از آن شـــنیده ایم؟ و دیگـــر اینکـــه چـــرا ایـــن اقـــالم در 

فهرســـت نخســـت اولویـــت قـــرار دارنـــد؟
گـــروه  کـــم و بیـــش از همیـــن  گـــروه دوم نیـــز اقالمـــی  
کمتـــری بـــه  کـــه ظاهـــرا نیـــاز  هســـتند بـــا ایـــن تفـــاوت 
کمتـــری بـــرای  کشـــور وجـــود داشـــته و اهمیـــت  آنهـــا در 
کاالهـــای دیگـــر ماننـــد انـــواع  کشـــور دارنـــد و برخـــی 
کشـــاورزی  ـــواع ماشـــین آالت  ـــواع ترازوهـــا، ان چـــوب، ان
گـــروه دوم بـــه  کشـــاورزی نیـــز در  و صنایـــع تبدیلـــی 

می خورنـــد. چشـــم 
گـــروه نیـــز ماننـــد فهرســـت نخســـت مـــوارد  در ایـــن 
کـــه از جملـــه آنهـــا می تـــوان  کـــم نیســـتند  شـــگفت انگیز 
بـــه مـــواردی ماننـــد دلکـــو موتـــور ســـیکلت، پتـــوی برقـــی، 
دســـتگاه های  ک کـــن،  برف پا تیغـــه  ترمـــز،  لنـــت 
کاربـــرد و اهمیتـــی  آرایـــش مـــو و بســـیاری اقـــالم دیگـــر بـــا 

کـــرد. در همیـــن ســـطح اشـــاره 
ــای  کاالهـ ــر از  ــماری دیگـ ــر شـ ــزون بـ ــوم افـ ــروه سـ گـ در 
و  آلـــی  معدنـــی،  مـــواد  گروه هـــای  بـــه  متعلـــق 
پتروشـــیمی، برخـــی از جانـــوران، انـــواع محصـــوالت 
کـــی  گوشـــتی و پروتئینـــی، مـــواد خورا و فرآورده هـــای 
برخـــی  و  حبوبـــات  و  غـــالت  جملـــه  از  گیاهـــی 
میوه هـــا و فرآورده هـــای آنهـــا، اقـــالم دیگـــری از لـــوازم 
گرفتـــه تـــا مجســـمه های  آزمایشـــگاهی و تحقیقاتـــی 
و  مدادپاك کـــن  و  تزئینـــی  اشـــیای  ســـایر  و  کوچـــك 
کمربنـــد چرمـــی دســـت ســـاز و حتـــی  کیـــف دســـتی و 
کننـــده دســـت و ... حضـــور  دســـتگاه های خشـــک 

دارنـــد.

قلـــم   1400 شـــامل  چهـــارم  گـــروه  غیرمجـــاز  بخـــش 
کـــه  ــر می گیـــرد  گســـترده ای را در بـ کاالســـت و طیـــف 
واردات آنهـــا نیـــز ممنـــوع شـــده اســـت. ایـــن اقـــالم در 7 
گـــروه خوراکی هـــا، لـــوازم خانگـــی و بهداشـــتی، لـــوازم 
ک، مـــواد معدنـــی، ابزارهـــا  اداری و آموزشـــی، پوشـــا
کـــه  می شـــوند  دســـته بندی   ... و  نقلیـــه   وســـایل  و 
گروه هـــا در 3  در واقـــع تقریبـــًا مـــواردی از همـــه ایـــن 
ـــا ایـــن تفـــاوت  ـــده می شـــوند ب ـــز دی فهرســـت پیشـــین نی

ــا بیشـــتر اســـت. کاربـــرد و ضـــرورت آنهـ ــرًا  کـــه ظاهـ
اقالمـــی چـــون شیرخشـــک  کـــی  شـــامل  مـــواد خورا
کیســـه ای، بیســـکوئیت و… ، لـــوازم  صنعتی،چـــای 
یخچال فریـــزر،  هـــود،  ماننـــد  بهداشـــتی  و  خانگـــی 
مایـــع  صابـــون،  آرایشـــی،  و  بهداشـــتی   دســـتمال  
لـــوازم  بســـیاری  و  فـــر  و  اجـــاق گاز  رخت شـــویی، 
نیـــز  آموزشـــی  و  اداری  لـــوازم  ایـــن دســـت،  از  دیگـــر 
کارت پســـتال، دفاتـــر حســـابداری،  کـــت،  شـــامل پا
گاوصنـــدوق، قفســـه  دفترچـــه مشـــق، پرونـــده، انـــواع 
ــی، فالســـک و ... اســـت  ــداد و مدادرنگـ ــی، مـ بایگانـ
کاالهایـــی همچـــون  ــز از  ــا و وســـایل نقلیـــه  نیـ و ابزارهـ
چکـــش،  آچاربکـــس،  قیچـــی،  انبردســـت،  اره، 
دســـتگاه  ماننـــد  وســـایلی  و   ... و  پیچ گوشـــتی 
کامیـــون حمـــل بتـــن و  کتـــور، آمبوالنـــس،  علـــف زن، ترا

می شـــود. تشـــکیل  آتش نشـــانی  ماشـــین 
تـــا  قـــرار دارنـــد  گـــروه  کاالهـــای در هـــر   اینکـــه چـــه 
کشـــور،  انـــدازه بســـیاری نـــوع نـــگاه مســـئوالن بـــه نیـــاز 
اولویت هـــای اساســـی آن و چشـــم انداز راهبـــردی آنهـــا 
کشـــور و مســـیر حرکـــت آن بـــا توجـــه  در مـــورد آینـــده 
بـــر جامعـــه بین الملـــل را نشـــان  کـــم  بـــه شـــرایط حا
می دهـــد و اینکـــه آیـــا دولتمـــردان نگاهـــی بلندمـــدت 
ـــه دنبـــال  ـــا تنهـــا ب ـــد ی ـــه وضعیـــت دارن و دوراندیشـــانه ب
گذرانـــدن ایـــن پیـــچ ســـهمگین بـــه هـــر شـــیوه ممکـــن 

ــتند.  هسـ
کـــه بـــا تشـــخیص وزارت صمـــت  کل ایـــن اقـــدام  البتـــه 
ــاز  ــه ســـطحی از نیـ کاال در چـ ــدام  کـ ــه  ــر اینکـ ــی بـ مبنـ
جامعـــه قـــرار دارد نادرســـت اســـت چـــون منجـــر بـــه 
از  و  رانـــت خـــواری می شـــود  بـــرای  ایجـــاد فرصـــت 

ســـویی دیگـــر فهرســـت در بســـیاری مـــوارد منطقـــی 
 4 و   3 فهرســـت  در  کاالهـــا  برخـــی  زیـــرا  نیســـت، 
کـــه معـــادل آنهـــا در فهرســـت 1 و 2 قـــرار دارد  هســـتند 
ـــم  ـــک قل ـــه ی ک ـــت  ـــده اس ـــوع ش ـــی ممن کاالهای ـــا ورود  ی
گـــروه مجـــاز قـــرار دارد، پـــس  بســـیار نزدیـــک بـــه آن در 
گزینـــه ممکـــن در یـــک چنیـــن شـــرایطی آزاد  بهتریـــن 
غیرمســـتقیم  هدایـــت  و  نظـــارت  و  کاال  وارد  کـــردن 
گـــر ایـــن اقـــدام قطعـــی اســـت  بـــر بـــازار اســـت. امـــا 
کـــم بایـــد  و امـــکان تغییـــر آن وجـــود نـــدارد، دســـت 
ـــا بـــه جامعـــه در  گیـــری روشـــن باشـــد ت مبنـــای تصمیـــم 
ــژه در  ــه ویـ ــادی بـ ــاالن اقتصـ ــه فعـ ــه نخســـت و بـ درجـ

یانـــی وارد نشـــود. بخـــش صنعـــت در درجـــه دوم ز
آنچـــه محتمـــل اســـت، اینکـــه در ایـــن فهرســـت ها 
بـــر پایـــه  کـــه تنهـــا  کاالیـــی وجـــود دارنـــد  گروه هـــای 
یـــا ویژگی هـــا دســـته بندی  یـــک رشـــته شـــباهت ها 
ــری  کاربـ ــن اســـت  ــل ممکـ ــن دلیـ ــه همیـ ــده اند و بـ شـ
ــای  ــه از پمپ هـ ــرای نمونـ ــند، بـ ــته باشـ ــی داشـ متفاوتـ
پمـــپ  تـــا  گرفتـــه  پتروشـــیمی  صنایـــع  غولپیکـــر 
دســـته بندی  پمپ هـــا  گـــروه  در  همگـــی  کواریـــوم  آ
می شـــوند و ممکـــن اســـت برخـــی از انـــواع صنعتـــی 
ـــا از ســـوی دیگـــر  کشـــور باشـــند. اّم آن نیـــز نیـــاز حیاتـــی 
ــاالزم  ــه برخـــی اقـــالم نـ کـ ــود دارد  ــز وجـ ایـــن امـــکان نیـ
ــه اقـــالم  ــباهت نزدیـــک بـ ــه دلیـــل شـ ــز بـ ــروه نیـ گـ ایـــن 
فهرســـت  درون  نامحســـوس  صـــورت  بـــه  ضـــروری 
کوچـــک  گنجانـــده شـــده باشـــند. تنهایـــک جابجایـــی 
در ایـــن فهرســـت ها می توانـــد بـــه قیمـــت میلیون هـــا 

دالر تمـــام شـــود.
کـــه برخـــی مـــوارد بـــه ظاهـــر نامربـــوط  ممکـــن اســـت 
بـــه همیـــن دلیـــل  نیـــز  ایـــن فهرســـت ها  موجـــود در 
کـــه قطعـــی نیســـت، لیکـــن ســـبب  باشـــد، هرچنـــد 
کاالهـــای  گـــروه از  تخصیـــص ارز دولتـــی بـــرای ایـــن 
پیـــش پـــا افتـــاده روشـــن نبـــوده و نیـــاز بـــه توضیحـــات 
صریـــح مســـئوالن در ایـــن زمینـــه احســـاس می شـــود.
مـــورد  ایـــن  در  اساســـی  نکتـــه  دو  صـــورت  هـــر  بـــه 
وجـــود دارد، نخســـت اینکـــه یـــک چنیـــن امکانـــی 
افـــکار  و  گرفـــت  نادیـــده  نبایـــد  زمینـــه  ایـــن  در  را 
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ــر می بایســـت  ــا ایـــن امـ ــئوالن مرتبـــط بـ عمومـــی و مسـ
ایـــن  بـــا  بیشـــتر و ذهنـــی پرسشـــگر  بـــا حساســـیت 
ــاز  ــورت نیـ ــه در صـ ــر اینکـ ــوند و دیگـ ــرو شـ ــأله روبـ مسـ
ـــا ارز دولتـــی،  ـــه واردات یـــک چنیـــن اقالمـــی ب واقعـــی ب
از  را  بایـــد حتمـــا درک خـــود  ایـــران  ملـــت و دولـــت 
بـــه  و  ســـاخته  متحـــول  امکاناتشـــان  و  توانایی هـــا 
بیانیه هـــا  خوانـــدن  و  کلیشـــه ای  تبلیغـــات  جـــای 
نگاهـــی  ســـطحی،  و  شـــعارگونه  مانیفســـت های  و 
ــته  ــور داشـ کشـ ــات  ــت و امکانـ ــه وضعیـ ــه بـ واقع بینانـ
کوشـــش  ــل مشـــکالت  ــرش حقیقـــت، درحـ ــا پذیـ و بـ
کـــه جامعـــه ایرانـــی برخـــی  کننـــد. واقعیتـــی ماننـــد ایـــن 
کاالهـــا را  کاالهـــا را مصـــرف می کنـــد و می تـــوان آن 
ــد  ــور تولیـ کشـ ــی در  ــرمایه گذار خارجـ ــوت از سـ ــا دعـ بـ
کشـــور  کاالهـــا صرفـــه تولیـــد در  ــا اینکـــه برخـــی  کـــرد یـ
ندارنـــد و بایـــد وارد شـــوند و اینکـــه مـــا در حـــال حاضـــر 
ـــم  ی کاالهـــا را درکشـــورمان ندار ـــوان ســـاخت برخـــی از  ت

یـــم.  و بایـــد از دیگـــران بیاموز
ایـــن  بررســـی  هنـــگام  کـــه  دیگـــری  جالـــب  نکتـــه 
می شـــود  روشـــن  ضـــروری  محصـــوالت  فهرســـت 
از  شـــگفت انگیزی  اقالمـــی  چـــه  کـــه  اســـت  ایـــن 
ــی  ــه حتـ کـ ــی  ــود! محصوالتـ ــور وارد می شـ کشـ ــارج  خـ
کســـی نمی رســـد. البتـــه از دیـــد  فکـــر آن نیـــز بـــه ذهـــن 
هیـــچ  اقـــالم  ایـــن  واردات  اقتصـــادی  کارشناســـی 
ــه ای  ــا صرفـ ــور مزیـــت یـ کشـ ــر در  گـ ــدارد و ا ــکالی نـ اشـ
کشـــور  ـــا نیـــاز  کاالهـــا وجـــود نداشـــته ی در تولیـــد برخـــی 
کـــه ســـرمایه گذاری در تولیـــد آن  در انـــدازه ای نیســـت 
کاال را عقالنـــی ســـازد، تصمیـــم بخردانـــه آن اســـت 
قیمتـــی  بـــا  را  آن  و  نظـــر  صـــرف  کاال  تولیـــد  از  کـــه 
گـــر آن  کـــرد، حتـــی ا بســـیار مناســـب از خـــارج وارد 
کاالهـــای اساســـی باشـــند. محصـــوالت در فهرســـت 
کـــه بـــر پایـــه  امـــا آنچـــه شـــگفتی می آفرینـــد آن اســـت 
ـــه  ک ـــرده اســـت  ک اعـــالم رســـمی، دولـــت همـــواره ادعـــا 
کاالهـــای  همـــه محصوالتـــی از ایـــن دســـت و بســـیاری 
نبـــود  ایـــن  و  می شـــود!  تولیـــد  کشـــور  درون  دیگـــر، 
شـــفافیت و پافشـــاری بی مـــورد بـــرای خودکفـــا نشـــان 
کـــه انـــگاری  گونـــه ای  کشـــور در همـــه امـــور )بـــه  دادن 
از هرگونـــه  تهـــی  کیهانـــی  تنهـــا در  ایـــران جزیـــره ای 
کار را بـــه  ــالیان پـــی در پـــی،  زیســـت اســـت.(، در سـ
ــن  ــش در ذهـ ــزاران پرسـ ــروز هـ ــه امـ کـ ــانده  ــی رسـ جایـ
افـــکار عمومـــی برجـــای مانـــده اســـت، بـــدون اینکـــه 
پاســـخی بـــرای آن وجـــود داشـــته باشـــد. ایـــن پرســـش 
ــه از  کـ ــا  کاالهـ ــاال از  ــد بـ ــتی بلنـ ــن فهرسـ ــر چنیـ گـ ــه ا کـ
ــند  ــر می رسـ ــه نظـ ــروری بـ ــز ضـ ــا نیـ ــی از آنهـ ــا برخـ قضـ
ایـــن  پـــس  نمی گیـــرد،  جـــای  دولتـــی  ارز  قلمـــرو  در 
ـــرای واردات چـــه چیـــزی  کشـــور ب ـــول  میلیاردهـــا دالر پ

خـــرج می شـــود؟
نخســـتین ســـود شـــفافیت در دســـتگاه یـــک حکومـــت 
بـــه خـــود آن دولـــت می رســـد، سیاســـت پنهـــان کاری 
ــداف نزدیـــک  ــد اهـ ــا می توانـ ــون تنهـ گـ گونا ــل  ــه دالیـ بـ
گـــذرا را بـــرآورده ســـازد امـــا در بلنـــد مـــدت ماننـــد  و 
گـــر  گرفـــت. ا گریبـــان حکومـــت را خواهـــد  همیـــن مـــورد 
کشـــور  رونـــد و چنـــد و چـــون واردات و صـــادرات در 
ــا وضعیـــت را را  ــود و آنهـ ــردم روشـــن بـ ــرای مـ ــاز بـ از آغـ

کمتـــری بـــر دولـــت  درک می کردنـــد، امـــروز هـــم فشـــار 
گـــذر  وجـــود داشـــت و هـــم همـــکاری جامعـــه بـــرای 
بـــود. اینکـــه از چنیـــن  از مشـــکالت بیشـــتر و بهتـــر 
گرفـــت یـــا  وضعیت هایـــی بـــرای فـــردا درس خواهیـــم 

کـــرد. نـــه را آینـــده روشـــن خواهـــد 
ـــت  گف ـــوان  ـــت می ت ـــا قاطعی ـــا ب ـــز تقریب ـــورد نی ـــن م در ای
ــر  ــت را منتشـ ــن فهرسـ ــاری ایـ ــت از روی ناچـ ــه دولـ کـ
و  واردکننـــدگان  اینکـــه  نخســـت  زیـــرا  اســـت  کـــرده 
مـــورد  کاالی  کـــه  بداننـــد  بایـــد  گزیـــر  نا متقاضیـــان 
گـــردش  دوم  و  دارد  وضعیتـــی  چـــه  آنهـــا  تقاضـــای 
فشـــار  مجـــازی  فضـــای  در  اطالعـــات  پرشـــتاب 
گرفتـــه اســـت.  ـــر روی مســـئوالن پـــی  بی امـــان خـــود را ب
گذشـــته هیـــچ  وگرنـــه امـــروز نیـــز ماننـــد همـــه ســـال های 
ــود از  ــژه ای نبـ ــد ویـ ــوذ و پیونـ ــه دارای نفـ کـ ــهروندی  شـ
سیاســـت های  و  یارانـــه  واردات،  پیچیـــده  کالف 
حمایتـــی ســـر در نمـــی آورد و همـــه او را بـــه پاســـخی 

می کردنـــد.  میهمـــان  ســـرباال 
کـــه شـــواهد و اســـنادی در ایـــن زمینـــه در  هرچنـــد 
جـــوی  و  جســـت  هنـــگام  لیکـــن  نیســـت،  دســـت 
ایجـــاد  تردیـــد  ایـــن  مـــوارد  از  پـــاره ای  در  فهرســـت 
در  کاالهـــا  برخـــی  دادن  قـــرار  بـــرای  کـــه  می شـــود 
شـــده  نیـــز  نفـــوذ  اعمـــال  اســـت  ممکـــن  فهرســـت 
کاالهـــا چنـــدان ویـــژه و  کـــه از یـــک ســـو ایـــن  باشـــد، چرا
کشـــور دارنـــد  پیچیـــده نبـــوده و مصـــرف باالیـــی نیـــز در 
کـــه شـــاهد حضـــور  از ســـوی دیگـــر سال هاســـت  و 
کشـــور  کـــه بیشـــتر هـــم ســـاخت  کاالهـــا  انبوهـــی از ایـــن 

بـــازار ایـــران بوده ایـــم. چیـــن هســـتند، در 
کاالی  گـــروه از  کـــه مـــوارد هـــم رده ایـــن  گفـــت  بایـــد 
کشـــور  ـــرای  ـــی شـــگفت انگیز و بســـیار ضـــروری ب واردات
کـــم نبـــوده و  گزینـــش شـــده اند  کـــه بـــا دقـــت بســـیاری 
کـــردن آنهـــا در فهرســـت و پـــی بـــردن بـــه نابجـــا  پیـــدا 
کاری چنـــدان دشـــوار و تخصصـــی نیســـت،  بـــودن آن 
اقتصـــاد  از  دم  مســـئوالن  همـــه  کـــه  شـــرایطی  در  و 
جنـــگ  یـــک  در  کشـــور  داشـــتن  قـــرار  و  مقاومتـــی 
ـــه  ـــری ب ـــف و قش ـــر صن ـــه را از ه ـــادی زده و جامع اقتص
همـــکاری، مقاومـــت، صرفه جویـــی و تـــرک تجّمـــل 
و پرهیـــز از بکارگیـــری وســـایل نـــاالزم در همـــه ابعـــاد 
ممکـــن دعـــوت و تشـــویق می کننـــد، ایـــن »مجموعـــه 
ســـفری« بـــدون هیـــچ توجیـــه و تعارفـــی و بـــه تعبیـــر 
ـــه  ـــِه نپخت ـــیر پی ـــک س ـــون ی ـــزاده« همچ ـــاد »جمال زنده ی

کاســـه آبگوشـــت خودنمایـــی می کنـــد! وســـط 
دارای  گروه هـــای  اســـت  روشـــن  آنچـــه  رو  هـــر  بـــه   
کشـــور  نفـــوذ بـــر روی تصمیمـــات وزارت صمـــت در 
ــارات  ــز اختیـ ــی آن نیـ ــل اصلـ ــتند. و دلیـ ــم نیسـ کـ ــا  مـ
کـــه در وزارت خانـــه متمرکـــز شـــده  گســـترده ای اســـت 
ــود  ــی وجـ ــرای دگرگونـ ــی بـ ــه قدرتـ کـ ــی  ــا زمانـ اســـت. تـ
نداشـــته باشـــد، نفـــوذ بـــر روی آن قـــدرت نیـــز معنـــا 
پایـــه اختیـــارات بســـیار  ایـــن  بـــر  نخواهـــد داشـــت، 
وزارت صمـــت، خـــود یکـــی از مشـــکالت بنیادیـــن 
کشـــور اســـت، در واقـــع  صنایـــع، معـــادن و تجـــارت 
کشـــور مـــا هیـــچ گاه  تضـــاد ســـاختاری سیســـتم در 

را نخواهـــد داد.  رویه هـــا  بهبـــود  اجـــازه 
هیـــچ  بـــا  گـــزارش  ایـــن  نگارنـــده  نمونـــه  بـــرای 

کاالیـــی  منطقـــی نمی توانـــد دلیـــل حضـــور عنـــوان 
شـــخصی،  نظافـــت  بـــرای  ســـفری  »مجموعه هـــای 
ــاس« را در  ــش و لبـ کفـ ــردن  کـ ــز  ــا تمیـ ــت و دوز یـ دوخـ
گمرکـــی 32 درصـــد بـــرای خـــود  گـــروه ســـوم و بـــا حقـــوق 
کنـــد، شـــاید بـــرای خواننـــدگان محتـــرم  قابـــل هضـــم 
کـــه مـــواردی از ایـــن دســـت  ـــه نباشـــد، هرچنـــد  این گون

در فهرســـت بســـیار اســـت.
کاالهایـــی از ایـــن  گرفتـــن اینکـــه  حتـــی بـــا در نظـــر 
گـــروه ســـوم قـــرار داشـــته و بـــا ارز نـــرخ توافقـــی  دســـت در 
وارد می شـــوند بازهـــم ایـــن واقعیـــت بـــر جـــای خـــود 
کاالیـــی  چنیـــن  واردات  بـــرای  کـــه  اســـت  اســـتوار 
بـــا  دیگـــر  ســـوی  از  و  می شـــود  خـــارج  ارز  کشـــور  از 
خودروهـــای  واردات  بـــرای  اینکـــه  گرفتـــن  نظـــر  در 
و  آشـــفته  یـــان ده،  ز صنعـــت  رقیـــب  کـــه  خارجـــی 
بی کیفیـــت خـــودروی وطنـــی هســـتند، تعرفه هـــای 
گذاشـــته شـــده و حتـــی ممنوعیـــت  گمـــرک  3 رقمـــی 
ورود آن نیـــز پـــی در پـــی اعمـــال شـــده اســـت، تعرفـــه 
ــیار دور از  ــی بسـ ــن اقالمـ ــرای همچنیـ ــدی بـ 32 درصـ

می نمایـــد. منطـــق 
آنچـــه در ایـــن مـــورد متناقض تـــر اســـت، قـــرار داشـــتن 
گـــروه یـــک فهرســـت  قطعـــات خودورهـــای داخلـــی در 
کـــه امـــکان بهره بـــرداری از ارز حاصـــل  واردات اســـت 
آن،  معنـــی  کـــه  دارد  دراختیـــار  را  نفـــت  فـــروش  از 
ـــا  جلوگیـــری از واردات خـــودروی خارجـــی، همزمـــان ب

ــی اســـت! ــودروی داخلـ ــت از واردات خـ حمایـ
ــه  ــه فهرســـت های تهیـ کـ گفـــت  ــوان  ــوع می تـ در مجمـ
ایجـــاد  را  دســـت  ایـــن  از  بســـیاری  ســـواالت  شـــده 
در  عمومـــی  افـــکار  شـــدن  بدبیـــن  موجـــب  و  کـــرده 
مـــورد چگونگـــی تدویـــن فهرســـت خواهـــد شـــدبه نظـــر 
کـــه بایـــد و شـــاید بـــه نقـــش صنایـــع  می رســـد آنگونـــه 
کشـــور اهمیـــت داده نشـــده اســـت، بـــه  در اقتصـــاد 
ویـــژه صنایعـــی همچـــون بخـــش تولیـــد و انتقـــال نیـــرو 
ـــه نیازهـــای آن در  کـــه پیـــش از ایـــن نیـــز توجـــه نکـــردن ب
ـــر دوش  ـــنگینی را ب ـــار س ـــادی ب ـــای اقتص ـــرایط تنگن ش

ــته اســـت.  گذاشـ ــردم  ــور و مـ کشـ
عمومـــی  شـــرایط  اســـت  ممکـــن  کـــه  شـــرایطی  در 
ـــرود الزم  ـــه دشـــواری هرچـــه بیشـــتر پیـــش ب جامعـــه رو ب
گرانبهـــای  کـــردن منابـــع ارزی  کـــه در هزینـــه  اســـت 
کشـــور دقـــت و توجـــه بیشـــتری داشـــت و از ایـــن رو 
بازنویســـی ایـــن فهرســـت ها بـــا همـــکاری، همفکـــری 
کالن  و مشـــارکت صاحبـــان صنایـــع و ســـرمایه گذارن 
تصمیم گیـــری  هـــم  تـــا  می رســـد  نظـــر  بـــه  ضـــروری 
و  هـــم شـــفافیت  و  باشـــد  کارآمدتـــر  زمینـــه  ایـــن  در 

عقالنیـــت در فهرســـت ها بیشـــتر شـــود.
کـــه  نیـــز  وضعیـــت  ایـــن  در  حتـــی  صـــورت  هـــر  در 
ـــد  ـــم بای ـــازد بازه ـــترده تر می س گس ـــت را  ـــارات دول اختی
کاهـــش مســـئولیت و نفـــوذ دولتـــی و عوامـــل انســـانی  بـــه 
کنتـــرل  بـــرای  تـــالش  و  اقتصـــادی  حوزه هـــای  در 
وضعیـــت بـــه صـــورت نامحســـوس و بـــدون دخالـــت 
مســـتقیم در بـــازار و تولیـــد بـــا امضاهـــای طالیـــی توجـــه 
کلیدی تریـــن  ـــرا ایـــن مـــورد یکـــی از  جـــدی داشـــت، زی
چالش هـــای  تمـــام  در  تقریبـــًا  کـــه  اســـت  مســـایلی 

ــذار اســـت. ▪ ــور اثرگـ کشـ ــادی  اقتصـ
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ساختاری که باید اصالح شود
ــور، در  کشـ ــاختی ترین صنعـــت  ــوان زیرسـ ــه عنـ ــرق بـ صنعـــت بـ
گریبـــان  کنونـــی بـــا بحرانـــی ســـخت و پیچیـــده دســـت بـــه  شـــرایط 
ــو و  ــزات از یـــک سـ ــودگی تجهیـ ــتان و فرسـ ــای تابسـ گرمـ اســـت. 
نوســـان ارز و قیمـــت مـــواد اولیـــه از ســـوی دیگـــر فعالیـــت فعـــاالن 
کـــرده اســـت بـــه  بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق را مختـــل 
کـــه بســـیاری از قراردادهـــا متوقـــف و شـــرکت ها تعطیـــل  گونـــه ای 
شـــده اند. در ایـــن راســـتا ســـتبران بـــه منظـــور بررســـی مشـــکالت و 
چالش هـــای صنعـــت بـــرق، نشســـت مشـــترکی بیـــن ســـندیکا، 
کـــرده  توانیـــر و کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـالمی برگـــزار 

اســـت. 
یـــر  کـــه بـــا حضـــور حمیـــد چیـــت چیـــان؛ وز در ایـــن نشســـت 
اول  ییـــس  ر نایـــب  خامکانـــی؛  امیـــری  حســـین  نیـــرو،  ســـابق 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـالمی، محمودرضـــا حقـــی 
یـــع  توز معـــاون هماهنگـــی  و  بـــرق  فـــام؛ ســـخنگوی صنعـــت 
ــر  ــپهر برزی مهـ ــری و سـ ــام باقـ ــی، پیـ ــی بخشـ ــر، علـ ــرکت توانیـ شـ
رییـــس، نایـــب رییـــس هیـــات مدیـــره و دبیـــر ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد، عـــالوه بـــر بررســـی راهکارهـــا و چالش هـــای 
تعرفه گـــذاری  بـــرق،  صنعـــت  اقتصـــادی  ســـاختار  اصـــالح 
صحیـــح بـــرق و ایجـــاد انســـجام در قوانیـــن مرتبـــط بـــا صنعـــت 
کارآمـــد از  گیـــری صحیـــح و  بـــرق، بـــه موضوعاتـــی نظیـــر لـــزوم بهـــره 
ظرفیت هـــای قانونـــی موجـــود و همچنیـــن اســـتفاده از توانمنـــدی 
کارشناســـی بخـــش خصوصـــی  تشـــکل های اقتصـــادی و تـــوان 

یـــر اســـت:  کـــه مشـــروح آن بـــه شـــرح ز پرداختـــه شـــد 

زخم های بی مرهم صنعت برق؛ 
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اتکاپذیری نیروگاه های ما 
نسبت به نرم جهانی پایین است

ســـتبران: چـــرا صنعـــت بـــرق در تابســـتان ســـال 
جـــاری بـــا بحـــران خاموشـــی  روبـــرو شـــد؟ بـــرای 
تکـــرار  آتـــی  ســـال های  در  مشـــکل  ایـــن  اینکـــه 

نشـــود، چـــه اقداماتـــی بایـــد انجـــام داد؟

کـــه  محمودرضـــا حقی فـــام: یکـــی از علت هایـــی 
تی از قبیـــل  در نیمـــه اول ســـال جـــاری بـــا مشـــکال
خاموشـــی روبـــرو بودیـــم و ایـــن مشـــکالت احتمـــاال در 
ســـال آتـــی نیـــز ادامـــه خواهـــد داشـــت، پاییـــن بـــودن 
میـــزان اتکاپذیـــری نیروگاه هـــای مـــا نســـبت بـــه نـــرخ 
نرمـــال جهانـــی اســـت. قـــدرت منصوبـــه نیروگاه هـــای 
ـــاالی 75 هـــزار مـــگاوات اســـت، امـــا در بهتریـــن  مـــا ب
کشـــور  کـــه وضعیـــت آب در  شـــرایط و در صورتـــی 
هـــزار  تـــا 57  باشـــد، چیـــزی حـــدود 56  مناســـب 
کـــه بـــا ایـــن مقـــدار، تـــوان  یـــم  مـــگاوات تولیـــد دار

ذخیره ســـازی وجـــود نخواهـــد داشـــت. 
در محاســـبه میـــزان اتکاپذیـــری، بایـــد فرســـودگی و 
ــی  ــه عواملـ ــت و بـ ــار گذاشـ کنـ ــات را  ــی تاسیسـ خرابـ
ــتن تاسیســـات، مانـــع  ــه علیرغـــم داشـ کـ ــرد  کـ ــاره  اشـ
از تولیـــد انـــرژی می شـــوند. بـــرای مثـــال نیروگاهـــی 
کـــه نیـــاز بـــه آب دارد،  در محلـــی تاســـیس می شـــود 
ــالی  ــه دلیـــل خشکسـ ــاز آن بـ ــورد نیـ ــا تامیـــن آب مـ امـ
کمـــی بـــارش بـــاران مقـــدور نیســـت؛ لـــذا اتـــکا بـــه  و 
نیروگاه هـــای مـــا جـــدا از خرابـــی نیروگاه هاســـت و ایـــن 
میـــزان از اتکاپذیـــری پاییـــن اســـت و بـــرای برطـــرف 

کارشناســـی صـــورت بگیـــرد.  کار  کـــردن آن بایـــد 
ـــی ها  ـــکل خاموش ـــروز مش ـــر در ب ـــم دیگ ـــه مه ـــک نکت ی
تغییـــرات آب و هوایـــی اســـت، امســـال بـــا توجـــه بـــه 
ـــاران در  کاهـــش بـــارش بـــرف و ب افزایـــش دمـــای هـــوا و 
تامیـــن بـــرق دچـــار مشـــکل شـــدیم. 12500 مـــگاوات 
کمبـــود آب  یـــم، امـــا بـــا توجـــه بـــه  نیـــروگاه آبـــی دار
اتکاپذیـــری بـــه آنهـــا 6 هـــزار مـــگاوات اســـت، لـــذا 
کـــه هنـــگام تاســـیس نیـــروگاه بـــه  ضـــروری اســـت 
کارشناســـی  کار  بـــا  و  دقـــت  ســـرزمینی  آمایـــش 

کنیـــم.  مناســـب اقـــدام بـــه ســـرمایه گذاری 
از طـــرف دیگـــر افزایـــش حـــرارت ســـال جـــاری اصـــال 
کـــه تـــا اواســـط خـــرداد  قابـــل پیش بینـــی نبـــود، چرا
ــی در  ــت حرارتـ ــا شکسـ ــود امـ ــب بـ ــال مناسـ کامـ ــوا  هـ
ــرایطی  ــرق را در شـ ــت بـ ــا، صنعـ ــت افزایـــش دمـ جهـ
امـــر  بـــود. همیـــن  کـــه پیش بینـــی نشـــده  قـــرار داد 
گذشـــته  مصـــرف انـــرژی را نســـبت بـــه ســـال های 
ـــد  ـــا بای کـــه م افزایـــش داد. ایـــن مـــوارد نشـــان می دهـــد 
کشـــور،  کـــم بـــر  بـــه خاطـــر شـــرایط زیســـت محیطـــی حا
ــر نـــوع بحـــران ایجـــاد شـــده بـــه  آمادگـــی مدیریـــت هـ
واســـطه تغییـــرات آب و هوایـــی و زیســـت محیطـــی 
را داشـــته باشـــیم و همیشـــه حـــدی از ریســـک را در 

کنیـــم.   بهـــره برداری هـــا لحـــاظ 

کمبود منابع الزم برای سرمایه گذاری 
در صنعت برق 

از  گرفتـــن  فاصلـــه  دیگـــر  اساســـی  نکتـــه 
کـــه بایـــد در صنعـــت بـــرق  ســـرمایه گذاری هایی بـــود 
یـــع  یـــع و فـــوق توز انجـــام می شـــد. بخـــش تولیـــد، توز
کـــه از  ـــرق در حالـــت بحرانـــی اســـت، چـــرا  صنعـــت ب
ـــه آن غفلـــت شـــده اســـت. امـــروز نیـــاز بـــه  پرداختـــن ب
ــع  یـ ــال و توز ــد، انتقـ ــذاری در بخـــش تولیـ گـ ــرمایه  سـ
ـــع مالـــی مـــورد  کـــه مناب ـــه شـــدت احســـاس می شـــود  ب

کـــرد.  نمی تـــوان پیش بینـــی  را  آن  نیـــاز 
ـــه  ـــور، فاصل کش ـــادی  ـــرایط اقتص ـــا ش ـــدم ب ـــده معتق بن
گســـترده ای در حـــوزه ســـرمایه گذاری، در حـــال ایجـــاد 
شـــدن اســـت. ایـــن فاصلـــه، شـــرایط بـــد اقتصـــاد 
کـــه  کـــرد؛ چـــرا  صنعـــت بـــرق را خراب تـــر خواهـــد 
ــده  ــام شـ ــت تمـ ــده اســـت. قیمـ ــرای آن نشـ ــری بـ فکـ
ــاز حـــدود 5 و نیـــم میلیـــون و در  ــه فـ ــر انشـــعاب سـ هـ
مناطـــق روســـتایی حـــدود یـــک میلیـــون تومـــان اســـت 
ــا ایـــن مبلـــغ  ــا نوســـان قیمت هـــا پیمانـــکاران بـ کـــه بـ
ــود افزایـــش  ــه موجـ ــد و در نهایـــت فاصلـ کار نمی کننـ

می یابـــد. 
مـــا در بهـــره وری انـــرژی هـــم دچـــار مشـــکل هســـتیم، 
کـــه وزارت نیـــرو بـــه تنهایـــی قـــادر بـــه  تی  مشـــکال
ــع  ــن منابـ ــرای تامیـ ــکاری بـ ــت و راهـ ــا نیسـ ــل آنهـ حـ
گـــذر از ایـــن مشـــکالت ارائـــه  مالـــی مـــورد نیـــاز بـــرای 

کـــه ایـــن مســـاله نگران کننـــده اســـت.  نمی شـــود 

گـــذاری  ســـتبران: فاصلـــه ایجـــاد شـــده در ســـرمایه 
ـــا مـــواردی  صنعـــت بـــرق قابـــل پـــر شـــدن نیســـت، ب
ـــخت تری  ـــال های س ـــا س ـــاره شـــد آی ـــاال اش ـــه در ب ک

پیـــش رو خواهیـــم داشـــت؟ 

بـــرق  صنعـــت  شـــرایط  چیـــان:  چیـــت  حمیـــد 
کـــه  شـــفاف و روشـــن اســـت، مـــا غیـــر از ســـال 90 
کاهـــش  بـــرق،  بـــه دلیـــل افزایـــش یکبـــاره قیمـــت 
افزایـــش  بـــا  ســـال  هـــر  داشـــتیم،  بـــرق  مصـــرف 
متوســـط 5 درصـــد در ســـال روبـــرو هســـتیم. بعضـــی 
و  انتقـــال  شـــبکه های  و  نیروگاه هـــا  تاسیســـات،  از 
کـــه نقـــاط  یـــع بـــا فرســـودگی شـــدید مواجـــه هســـتند  توز
ریســـک جـــدی محســـوب مـــی شـــوند، بنابرایـــن بایـــد 
بـــرای بازســـازی آنهـــا برنامـــه ریـــزی شـــود. ایـــن در 
ـــا انجـــام نشـــده  کـــه ایـــن بازســـازی هـــا ی حالـــی اســـت 

ــت.  ــوده اسـ ــد بـ کنـ ــیار  ــا بسـ و یـ

ضریب ذخیره صفر نیروگاه های ایران 

ظرفیـــت  کـــه  می کنـــد  ایجـــاب  مصـــرف  افزایـــش 
کـــه  یـــع را نیـــز افزایـــش دهیـــم  تولیـــد، انتقـــال و توز
کنـــد انجـــام مـــی شـــود. مـــا هـــر  کار هـــم بســـیار  ایـــن 
یـــم،  ســـال نیـــاز بـــه تولیـــد 5 هـــزار مـــگاوات بـــرق دار
تولیـــد حـــدود  ایـــن  گذشـــته  کـــه ســـال  در حالـــی 

2 هـــزار مـــگاوات بـــود. ایـــن ارقـــام نشـــان می دهـــد 
ــال  ــرایط در حـ ــن شـ ــم و ایـ یـ ــی دار ــه عقـــب افتادگـ کـ
ـــدازه مـــورد  ـــه ان ـــر شـــدن اســـت. ســـرمایه گذاری ب حادت
نیـــاز انجـــام نمی شـــود و ایـــن امـــر ناشـــی از ایـــن اســـت 
کـــه روز بـــه روز فاصلـــه بیـــن هزینـــه تمـــام شـــده بـــرق بـــا 
درآمدهـــای وزارت نیـــرو بیشـــتر می شـــود. هزینه هـــا 
بیشـــتر از افزایـــش قیمـــت بـــاال رفتـــه و همیـــن امـــر 
صنعـــت بـــرق را بـــه ســـمت وضعیتـــی بحرانـــی پیـــش 
می بـــرد. نوعـــا در تمـــام دنیـــا ضریـــب ذخیـــره ای بـــرای 
کـــه  گرفتـــه مـــی شـــود در حالـــی  نیروگاه هـــا در نظـــر 
در ایـــران ایـــن ضریـــب ذخیـــره نزدیـــک صفـــر اســـت 
و وقتـــی ذخیـــره ای نباشـــد بـــا یـــک اتفـــاق ســـاده، 
تامیـــن بـــرق بـــه ســـادگی قابـــل جبـــران نخواهـــد بـــود.  
کـــه موضـــوع آمایـــش در درجـــه دوم  بنـــده معتقـــدم 
کـــردن بـــه اینکـــه  اهمیـــت قـــرار دارد و امـــروز فکـــر 
گذشـــته چـــرا در فـــالن محـــل احـــداث  نیروگاه هـــای 
امـــروز  نمی کنـــد.  حـــل  را  مشـــکلی  اســـت،  شـــده 
کار  ــا و  ــه آنهـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ کـ ــود دارد  ــی وجـ روش هایـ
کارشناســـی بـــر روی منابـــع موجـــود در محـــل تاســـیس 
کـــه همـــه  گرفـــت  نیـــروگاه می تـــوان تصمیـــم درســـتی 

ــا درســـی بـــرای آینـــده اســـت. اینهـ
تکافـــوی  عـــدم  اصلـــی  مســـاله  فعلـــی  شـــرایط  در 
کـــه ایـــن امـــر ناشـــی از عـــدم  گـــذاری اســـت  ســـرمایه 
تطابـــق هزینه هـــا و درآمدهـــای صنعـــت بـــرق اســـت. 
تی  کمبـــود ســـرمایه، مـــادر همـــه مشـــکال ایـــن میـــزان 
کشـــور شـــاهد آن  کـــه امـــروز در صنعـــت بـــرق  اســـت 

هســـتیم.
 

صنعت برق یک بنگاه تولیدی است؛ 
نه سازمان خیریه 

وزارت  عمرانـــی  بودجـــه  کاهـــش  بـــا  ســـتبران: 
نیـــرو و عـــدم افزایـــش قابـــل توجـــه قیمـــت بـــرق 
در ســـال جـــاری، شـــرایط بحرانـــی ایـــن صنعـــت 
ـــرژی نتوانســـت  کمیســـیون ان ـــر شـــد، چـــرا  بحرانی ت
نماینـــدگان مجلـــس را مجـــاب بـــه افزایـــش قیمـــت 

کنـــد؟  بـــرق 
حســـین امیـــری خامکانـــی: نـــوع نـــگاه بـــه صنعـــت 
ـــه  ـــه ایـــن صنعـــت را ب ک ـــرق یکـــی از عواملـــی اســـت  ب
اینجـــا رســـانده اســـت. تمـــام تـــالش مـــا بـــر ایـــن اســـت 
کـــه صنعـــت بـــرق بـــه عنـــون یـــک بنـــگاه تولیـــدی 
نـــه  متاســـفانه  شـــود.  دیـــده  دولـــت  و  مجلـــس  در 
بلکـــه  نشـــده،  تامیـــن  صنعـــت  هزینه هـــای  تنهـــا 
مطالبـــات نیـــز افزایـــش یافتـــه اســـت. تـــالش شـــد بـــا 
تصویـــب قوانیـــن مختلـــف از جملـــه قانـــون حمایـــت 
از صنعـــت بـــرق، بـــرای حـــل ایـــن مشـــکالت قدمـــی 

ــود.   ــته شـ برداشـ
تمـــام  هزینه هـــای  و  تکلیفـــی  قیمت هـــای  بیـــن 
متاســـفانه  امـــا  داشـــت؛  وجـــود  تفاوتـــی  شـــده، 
ــاوت  ــا ردیـــف مابه التفـ ــال هـ ــی از سـ دولـــت در برخـ
ردیـــف  در  را  تمـــام شـــده  و  تکلیفـــی  قیمت هـــای 
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محمودرضا حقی فام:  با شرایط 
اقتصادی کشور، فاصله گسترده ای در 

حوزه سرمایه گذاری، در حال ایجاد 
شدن است. این فاصله، شرایط بد 

اقتصاد صنعت برق را خراب تر خواهد 
کرد؛ چرا که فکری برای آن نشده است

ــکل  ــرق مشـ ــت بـ ــرای صنعـ ــن بـ ــاورده و ایـ ــه نیـ بودجـ
کـــرده اســـت. ایجـــاد 

عـــدم تخصیـــص عـــوارض بـــرق هـــم مســـاله دیگـــری 
کـــرده اســـت.  کـــه وزارت نیـــرو را دچـــار مشـــکل  اســـت 
 100 بایـــد  نیـــرو  وزارت  و  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان 
درصـــد عـــوارض حاصـــل از بـــرق را براســـاس قانـــون 
بـــه توســـعه بـــرق تجدیدپذیـــر و روســـتایی اختصـــاص 
دیگـــری  بخـــش  در  نبایـــد  عـــوارض  ایـــن  و  بدهنـــد 
هزینـــه شـــود. بخشـــی از عقـــب ماندگـــی برنامـــه ناشـــی 
کـــه  کـــه عـــوارض حاصـــل از فـــروش بـــرق  از ایـــن اســـت 
بایـــد براســـاس قانـــون صـــرف توســـعه بـــرق تجدیدپذیـــر 
ــه  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــال 96 توســـط سـ ــود، در سـ شـ
ـــد  کـــه تضمیـــن خری ـــی  تخصیـــص داده نشـــد. در حال
حـــوزه  در  کـــه  گذارانـــی  ســـرمایه  از  بســـیاری  بـــرق 
کـــرده بودنـــد از محـــل  تجدیدپذیـــر  قـــرارداد امضـــاء 

ــوارض بـــرق بـــود. همیـــن عـ

در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
عقب مانده ایم

در طـــول برنامـــه ششـــم توســـعه بایـــد 25 هـــزار مـــگاوات 
گـــر  ا افـــزوده شـــود،  کشـــور  بـــرق  تولیـــد  بـــه ظرفیـــت 
ایـــن عـــوارض بـــه توســـعه نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر 
شـــتاب  حـــوزه  ایـــن  توســـعه  یابـــد،  اختصـــاص 
از  زمینـــه  ایـــن  در  کشـــور  متاســـفانه  امـــا  می گیـــرد، 
ـــم. ـــده و حرکـــت خاصـــی نداشـــته ای برنامـــه عقـــب مان
دچـــار  بـــرق  صنعـــت  کـــه  بودیـــم  ایـــن  نگـــران  مـــا 
لـــذا  شـــود،  جبـــران  غیرقابـــل  عـــوارض  و  فروپاشـــی 
بـــاز  بـــرای صنعـــت  را  راه  توانســـتیم  تـــا  در مجلـــس 
کردیـــم. هـــم در قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق و هـــم 
در موضـــوع انشـــعابات و قیمـــت تمـــام شـــده دســـت 
اســـت هزینـــه  اســـت. دولـــت موظـــف  بـــاز  دولـــت 
کنـــد نـــه  آب و بـــرق  اقشـــار آســـیب پذیـــر را تامیـــن 
کـــه همـــه اینهـــا در قانـــون  شـــرکت های تولیدکننـــده 
پیـــش بینـــی شـــده اســـت و راه قانونـــی آن بـــاز اســـت. 
کـــه بخـــش عـــوارض دچـــار مشـــکل شـــد،  در ســـال 96  
نامـــه ای بـــه امضـــای آقـــای الریجانـــی رســـیده و بـــه 
کـــه طـــی آن بخشـــی از عـــوارض،  نوبخـــت ارســـال شـــد 
کمـــک شـــد. در ســـال جـــاری  آزاد و بـــه تجدیدپذیرهـــا 
ـــد  ـــته ش ـــس نوش ـــس مجل ـــه رئی ـــاب ب ـــه ای خط ـــم نام ه
کردیـــم تـــا  کـــه در آن مشـــکالت صنعـــت بـــرق را بیـــان 
بـــرای ایـــن صنعـــت هـــم اقداماتـــی ماننـــد آنچـــه بـــرای 
کشـــور انجـــام شـــد، در دســـتور قـــرار  مشـــکالت آبـــی 
ــع  ــت رفـ ــن صنعـ ــای ایـ ــی از چالش هـ ــرد و بخشـ بگیـ

شـــود. 
پیمانـــکاران  و  خصوصـــی  شـــرکت های  مطالبـــات 
کـــرده  عـــالوه بـــر ایجـــاد بی انگیزگـــی، آنهـــا را زمین گیـــر 
کـــه دولـــت  اســـت. در بودجـــه 97 بنـــدی ایجـــاد شـــد 
بتوانـــد بـــا اســـناد خزانـــه بخشـــی از مطالبـــات صنعـــت 
کـــه  کـــه بـــا توجـــه بـــه اتفاقاتـــی  کنـــد  بـــرق را پرداخـــت 

یـــال پیـــش آمـــد، خـــود ایـــن موضـــوع  بـــرای ارزش ر
تی شـــده اســـت. مـــا در نامـــه بـــه رییـــس  دچـــار مشـــکال
کـــرده و خواســـتار  مجلـــس همـــه ایـــن مـــوارد را احصـــاء 
ــران  ــورای هماهنگـــی سـ ــا در شـ ــرح و انعـــکاس آنهـ طـ

قـــوا شـــدیم. 

الگوی مصرف برق 
باید فرهنگ سازی شود 

تحلیـــل رشـــد ســـاالنه مصـــرف بـــرق از دیگـــر مـــواردی 
رشـــد  از  بخشـــی  شـــود،  بررســـی  بایـــد  کـــه  اســـت 
مصـــرف بـــه خاطـــر توســـعه واحدهـــای صنعتـــی اســـت 
و بخشـــی از آن مربـــوط بـــه پیـــک مصـــرف در زمـــان 
کـــه نحـــوه مصـــرف درســـت بـــه  خاصـــی از ســـال اســـت 
ـــد مدیریـــت شـــود و ایـــن  خصـــوص در زمـــان پیـــک بای
امـــر بایـــد در بیـــن مـــردم فرهنـــگ ســـازی شـــود. البتـــه 
کنتـــور هوشـــمند  بخشـــی از مصـــرف را می تـــوان بـــا 
کامـــل صـــورت  کـــرد تـــا فرهنگ ســـازی  نیـــز مدیریـــت 
بگیـــرد. دولـــت در 6 ماهـــه دوم ســـال بایـــد ردیـــف 
مابـــه التفـــاوت قیمـــت تکلیفـــی و تمـــام شـــده بـــرق و 
ــر داشـــته باشـــد  همینطـــور احـــکام انشـــعاب را مدنظـ
تـــا بتـــوان بخشـــی از مشـــکالت صنعـــت بـــرق را حـــل 

کـــرد. 

ســـتبران: عالوه بر اینکه ســـرمایه گذاری در صنعت 
کمبـــود نقدینگی به درســـتی انجام  بـــرق به علـــت 
نشـــده اســـت، در جـــذب ســـرمایه گذاری خارجی 
نیز موفقیت چندانی نداشـــته اســـت. بـــا توجه به 
نیـــاز ایـــن صنعت بـــه ســـرمایه گذاری، علـــل عدم 

توفیـــق در ایـــن حوزه چه بوده اســـت؟ 

یابـــی شـــرایط فعلـــی صنعـــت بـــرق  پیـــام باقـــری: ارز
ــی  ــا بررسـ ــه و تقاضـ ــر عرضـ ــد و منظـ می بایســـت از حـ
کـــه محـــور صحبـــت مـــا بیشـــتر عرضـــه اســـت.  شـــود 
ــردد،  ــرق برمی گـ ــاد صنعـــت بـ ــه اقتصـ ــرا بـ ــه ماجـ ریشـ
کلیـــد  هفتـــم  مجلـــس  از  قیمت هـــا  تثبیـــت  طـــرح 
کـــه قبـــل از  کـــه باعـــث ایجـــاد فاصلـــه ای شـــد  خـــورد 
ــا  ــا درآمدهـــای نفتـــی جبـــران می شـــد، امـ ــا بـ تحریم هـ
کشـــور و بـــه ویـــژه  کالن صنعـــت  ـــا اعمـــال تحریم هـــا،  ب
ــد و  ــه شـ ــار خدشـ ــرو دچـ ــای وزارت نیـ ــیر درآمدهـ مسـ

ــان داد. ــود را نشـ ــا خـ ــاوت قیمت هـ ــار تفـ آثـ

که خوب بود ولی بد اجرا شد  قانونی 

ایـــن  هـــدف جبـــران  بـــا  اســـالمی  مجلـــس شـــورای 
کـــه  کـــرد  نقیصـــه، قانـــون خـــوب هدفمنـــدی را مصـــوب 
کـــه می توانســـت  متاســـفانه بســـیار بـــد اجـــرا شـــد؛ چرا
بـــه  بـــه رهـــا شـــدن صنایـــع وابســـته  کمـــک موثـــری 
بخـــش انـــرژی از جملـــه وزات نیـــرو و صنعـــت بـــرق 
کنـــد. همچنیـــن مبالـــغ اختصـــاص  از ایـــن بحـــران 

حسین امیری خامکانی: در طول برنامه 
ششم توسعه باید 2۵ هزار مگاوات به 
ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، 
گر این عوارض به توسعه نیروگاه های  ا

تجدیدپذیر اختصاص یابد، توسعه این 
حوزه شتاب می گیرد، اما متاسفانه کشور 

در این زمینه از برنامه عقب مانده و حرکت 
خاصی نداشته است
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یافتـــه یارانـــه در اختیـــار بخـــش تولیـــد و صنعـــت 
قـــرار نگرفـــت. از طـــرف دیگـــر قیمـــت حامل هـــای 
کـــه طبـــق برنامـــه پنجـــم بایـــد بـــه قیمـــت تمـــام  انـــرژی 
شـــده خـــود  می رســـید، محقـــق  نشـــد و امـــروز هـــم 
گذشـــت دو ســـال از اجـــرای برنامـــه ششـــم هنـــوز  بـــا 
یـــادی بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده و تکلیفـــی  فاصلـــه ز

ــود دارد.  ــا وجـ ــرژی هـ انـ
افزایـــش  بـــرای  هدفمنـــدی،  قانـــون  طبـــق  دولـــت 
ـــد  ـــذا 7 درص ـــدارد. ل ـــوز ن ـــه مج ـــازی ب ـــرق نی ـــت ب قیم
یـــال( بـــه قیمـــت بـــرق اضافـــه شـــد  )معـــادل 46 ر
کیلـــووات ســـاعت تولیـــد، 1100  کـــه بـــا 240 میلیـــارد 
ـــرو ایجـــاد  ـــرای وزارت نی ـــی ب ـــارد تومـــان درآمدزای میلی
ـــه  ـــان ب ـــه 1150 توم ـــرق، ماهیان ـــت ب ـــش قیم ـــرد. افزای ک
کـــه ایـــن افزایـــش بـــار ســـنگینی بـــر  ازای هـــر نفـــر اســـت 
دوش خانواده هـــا نمی گـــذارد، امـــا درآمـــد حاصـــل 
از آن می توانـــد بـــار ســـنگینی از دوش صنعـــت بـــرق 

بـــردارد.
ســـرمایه بر  و  زیرســـاختی  صنعتـــی  بـــرق  صنعـــت 
حـــوزه،  ایـــن  در  فعالیتـــی  هـــر  شـــروع  لـــذا  اســـت، 
قابـــل  و  مناســـب  ســـرمایه گذاری  مســـتلزم 
از  یکـــی  شـــبکه  هوشمندســـازی  اســـت.  توجهـــی 
اصـــالح  بـــرای  مناســـب  بســـیار  زیرســـاخت های 
بـــه  نیـــاز  کـــه  تقاضاســـت  طـــرف  مدیریـــت  و 

دارد.  ســـرمایه گذاری 
مـــاده 5 قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق بـــر توســـعه 
متمرکـــز  روســـتایی  رســـانی  بـــرق  و  تجدیدپذیر هـــا 
گذشـــته مبلـــغ  اســـت. بـــر اســـاس ایـــن مـــاده، در ســـال 

ــترکین  ــک از مشـ ــر یـ ــوض هـ ــوارض از قبـ ــان عـ 5 تومـ
گرفتـــه شـــد  بـــرق، بـــراى توســـعه ایـــن بخـــش در نظـــر 
تـــا در نهایـــت مبالـــغ اخـــذ شـــده از ایـــن طریـــق در 

ــرد.  گیـ ــرار  ــرو قـ ــار وزارت نیـ اختیـ

در جذب سرمایه گذاری های خارجی 
کردیم  تعلل 

گذشـــته را  منابـــع ایجـــاد شـــده از ایـــن محـــل در ســـال 
کـــه متاســـفانه ایـــن مبلـــغ بـــه  1100 میلیـــارد تومـــان بـــود 
ـــت.  ـــده اس ـــت نش ـــرو پرداخ ـــه وزارت نی ـــل ب کام ـــور  ط
ــن  ــد ایـ ــر 80 درصـ ــغ بـ ــه بالـ کـ ــت  ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
کـــه رقمـــی در حـــدود 900 میلیـــارد تومـــان  ظرفیـــت 
یافـــت شـــد امـــا  بـــرق در اســـت. از محـــل قبـــوض 
کـــه بـــه وزارت نیـــرو و ســـاتبا تخصیـــص  اعتبـــاری 
ــت  ــوده اسـ ــان بـ ــارد تومـ ــدود 380 میلیـ ــد حـ داده شـ
تنهـــا  درآمـــد،  ایـــن  از  تجدیدپذیر هـــا  ســـهم  کـــه 
ــرای  ــدم اجـ ــذا عـ ــت لـ ــوده اسـ ــان بـ ــارد تومـ 190 میلیـ
ــرق  ــت بـ ــت از صنعـ ــون حمایـ ــاده 5 قانـ ــح مـ صحیـ
عاملـــی تاثیرگـــذار در عـــدم دســـتیابی بـــه اهـــداف 

ــرق اســـت. ــده صنعـــت بـ ــی شـ پیـــش بینـ
ـــرار اســـت هـــر ســـاله  براســـاس برنامـــه ششـــم توســـعه ق
ــگاوات  ــزار مـ ــه 5 هـ ــان برنامـ ــگاوات و در پایـ ــزار مـ هـ
ــور  کشـ ــرق  ــد بـ ــت تولیـ ــه ظرفیـ ــر را بـ ــرق تجدیدپذیـ بـ
کـــه امـــروز و  کنیـــم. ایـــن در حالـــی اســـت  اضافـــه 
کمتـــر از 700 مـــگاوات از ایـــن  در ســـال دوم برنامـــه 
محـــل بـــه شـــبکه وارد شـــده و ایـــن ارقـــام بـــه خوبـــی 

ــا  ــد از برنامه ریزی هـ ــه حـ ــا چـ ــه تـ کـ ــد  ــان می دهنـ نشـ
عقـــب مانده ایـــم. یکـــی از دالیـــل عقـــب مانـــدن از 
برنامـــه ایـــن اســـت مـــا در جـــذب ســـرمایه خارجـــی در 
ـــی  ـــر ناش ـــن ام ـــه ای ک ـــدیم  ـــل ش ـــار تعل ـــش دچ ـــن بخ ای
بین المللـــی  رفتارهـــای  و  کشـــور  کالن  اقتصـــاد  از 

اســـت. 

گاری درآمد  عدم ساز
و مصارف صنعت برق

 
انطبـــاق  باهـــم  بـــرق  صنعـــت  مصـــارف  و  درآمـــد 
کـــرده اســـت  تی ایجـــاد  نـــدارد و اقتصـــاد بـــرق مشـــکال
کـــه تـــا ایـــن مســـائل بـــه صـــورت ریشـــه ای حـــل نشـــود، 
کـــرد. در قانـــون حمایـــت از صنعـــت  کاری  نمی تـــوان 
کـــه  کـــرده اســـت  بـــرق مجلـــس بـــه درســـتی درک 
ــود و  ــه التفـــاوت قیمـــت بـــرق بایـــد پرداخـــت شـ مابـ
ـــه  ـــت هزین ـــاجد از پرداخ ـــدارس و مس ـــت م ـــر بناس گ ا
ـــع آن  ـــد مناب ـــرق معـــاف باشـــند، دولـــت بای مصـــرف ب
کنـــد نـــه از بنگاه هـــای  را از جـــای دیگـــری تامیـــن 
اقتصـــادی. در واقـــع قانـــون الزم وجـــود دارد امـــا در 
پیـــچ و خـــم راهروهـــای ســـازمان برنامـــه مغفـــول مانـــده 
اســـت. ذیـــل مـــاده 6 قانـــون حمایـــت از صنعـــت 
ــزار  ــون 24 هـ ــن قانـ ــدن ایـ ــی شـ ــال اجرایـ ــرق، از سـ بـ
وزارت  عایـــد  می توانســـت  درآمـــد  تومـــان  میلیـــارد 
نیـــرو شـــود،  ولـــی از ظرفیـــت ایـــن قانـــون اســـتفاده 
نشـــده اســـت. لـــذا نمی تـــوان در افزایـــش ظرفیـــت 

کـــرد.  راندمـــان موفـــق عمـــل 
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ــال  ــش از 40 سـ ــر بیـ ــا عمـ ــروگاه بـ ــگاوات نیـ ــزار مـ 3 هـ
کـــه بایـــد از مـــدار خـــارج شـــوند، راندمـــان ایـــن  یـــم  دار
مـــگاوات   75 اســـت،   درصـــد   20 زیـــر  نیروگاه هـــا 
تبدیـــل  بـــرای  کـــه  یـــم  بـــاالی 25 ســـال دار نیـــروگاه 
کـــه 7 هـــزار  شـــدن بـــه نیروگاه هـــای ســـیکل ترکیبـــی 
مـــگاوات افزایـــش راندمـــان ایجـــاد می کننـــد، نیـــاز بـــه 

اســـت.  هزینه بـــر  و  دارد  ســـرمایه گذاری 
از  اســـت،  مانـــده  مظلـــوم  و  مغفـــول  بـــرق  صنعـــت 
یافـــت  در درصـــد   60 فقـــط  انـــدک،  منابـــع  همیـــن 
کامـــل در دســـت  می شـــود، یعنـــی حتـــی منابـــع بـــه طـــور 
صنعـــت نیســـت. از طـــرف دیگـــر صنایـــع باالدســـتی 
ــم  کردیـ ــداث  ــیمی و ... را احـ ــوالد، پتروشـ ــون فـ همچـ
کـــه بـــا اســـتفاده از سوبســـیدهای انـــرژی، وظیفه شـــان 
کـــه در راس زنجیـــره تامیـــن قـــرار بگیرنـــد و  ایـــن بـــود 
کاهـــش قیمـــت تمـــام شـــده، قیمـــت محصـــوالت  بـــا 
کاهـــش دهنـــد. امـــا همیـــن صنایـــع  میانـــی و نهایـــی را 
کاال صـــادر می کننـــد و از  بـــا اســـتفاده از سوبســـید 
ایـــن صنایـــع  مالیـــات معـــاف هســـتند.  پرداخـــت 
مکانیســـم بـــازار عرضـــه در بـــورس را چنـــان مدیریـــت 
کشـــف قیمـــت واقعـــی اتفـــاق نمی افتـــد  کـــه  می کننـــد 
کاال  کـــه همـــان  ـــر اســـت  و بـــرای صنعتگـــر اقتصـــادی ت

کنـــد.  را از خـــارج تهیـــه 
ــه قیمـــت  کـ ــود  ــه می شـ ــور ارزان ارائـ کشـ ــن  ــرق در ایـ بـ
کـــه  حالـــی  در  باشـــد  پاییـــن  واســـطه ای  کاالهـــای 
ـــنوات  ـــه در س ک ـــد  ـــان می ده ـــار نش ـــت. آم ـــن نیس چنی
گذشـــته، فقـــط 10 درصـــد خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
کـــه  صـــادر شـــده اســـت، ایـــن آمـــار نشـــان می دهـــد 
تولیـــدات داخلـــی باالســـت و  تمـــام شـــده  قیمـــت 
کاالهـــا و تجهیـــزات مـــورد  کـــه  ترجیـــح بـــر ایـــن اســـت 

ــد.  کننـ ــورها تامیـــن  کشـ ــایر  ــود را از سـ ــاز خـ نیـ
کاالهـــای داخلـــی بـــا قیمـــت  صنعـــت بـــرق در تولیـــد 
امـــا  اســـت  کـــرده  صنایـــع  بـــه  بزرگـــی  کمـــک  کـــم 
ــدارد. در  ــرار نـ ــود در وضعیـــت خوبـــی قـ ــفانه خـ متاسـ
و  بودجـــه عمومـــی صنعـــت 14 درصـــد  ســـال 97، 
ــته اســـت و  کاهـــش داشـ ــد  ــی 40 درصـ ــه عمرانـ بودجـ
ــدن  ــر شـ ــال تنگ تـ ــرف در حـ ــه طـ ــار از همـ ــن حصـ ایـ
ــر،  ــوق الذکـ ــوارد فـ ــر مـ ــد بـ کیـ ــا تا ــا بـ ــه طبیعتـ کـ اســـت 
گـــذاری خارجـــی هـــم دچـــار مشـــکل  شـــرایط ســـرمایه 

ــت.  ــده اسـ شـ

نظام پیشرو ساختار صنعت برق را 
به قهقرا بردیم 

پیـــش  ســـال   45 حـــدود  چیـــان:  چیـــت  حمیـــد 
ــرق  ــد صنعـــت آب و بـ ــاختار جدیـ ــازماندهی و سـ سـ
ـــرادای  گرفـــت، از همـــان زمـــان اول ای کشـــور شـــکل  در 
وجـــود داشـــت امـــا ایـــن ســـاختار پیشـــروترین نظـــام 
گذاشـــته شـــد چـــون هـــر  کـــه پایـــه اش  اجرایـــی بـــود 
بـــرق منطقـــه ای هیـــات مدیـــره داشـــت و مدیرعامـــل 

کامـــل هزینه هـــا و درآمدهـــای  هـــر شـــرکت مســـئولیت 
خـــود را داشـــت و یـــک مدیـــر عامـــل بـــرق منطقـــه ای بـــا 
ـــر وزیـــر نیـــرو می توانســـت در  ـــا اختیاراتـــی براب اقتـــدار و ب
کمـــال تاســـف چنـــد  کنـــد. امـــا بـــا  حـــوزه خـــود عمـــل 
کـــه ایـــن نظـــام پیشـــرو را بـــه قهقـــرا بـــرد.  اتفـــاق افتـــاد 
اول اینکـــه عـــده ای در وزارت نیـــرو همـــه درآمدهـــای 
متمرکـــز  حســـاب  یـــک  در  را  منطقـــه ای  برق هـــای 
ــه  ــود در ضربـ ــتای بـ ــد و ایـــن اولیـــن قـــدم در راسـ کردنـ

زدن بـــه نظـــام پیشـــرو برق هـــای منطقـــه ای بـــود.
کـــه اعـــالم شـــد نـــرخ بـــرق بایـــد  اشـــتباه دوم زمانـــی بـــود 
کـــه نیـــازی  توســـط مجلـــس تصویـــب شـــود در حالـــی 
کار نبـــود )قبـــل از آن قیمـــت توســـط وزیـــر نیـــرو  بـــه ایـــن 
تعییـــن می شـــد( مگـــر قیمـــت میز،گوشـــت، لبنیـــات 
کـــه قیمـــت  کاالهـــا را مجلـــس تعییـــن می کـــرد  و ســـایر 
گذاشـــتند. قیمـــت هـــر  بـــرق را بـــه عهـــده مجلـــس 
کنـــد، در ایـــن صـــورت نـــه  کاالیـــی را بایـــد بـــازار تعییـــن 
ـــه بنـــگاه متضـــرر می شـــود  مـــردم اعتـــراض می کننـــد، ن
کار تعییـــن  نـــه دولـــت بدهـــکار می شـــود. وقتـــی  و 
قیمـــت در مجلـــس و دولـــت متمرکـــز شـــد مجلـــس 
کاال را ارزان تـــر دهـــد تـــا رای و رضایـــت مـــردم  بایـــد ایـــن 
را داشـــته باشـــد و ایـــن یعنـــی تیشـــه زدن بـــه ریشـــه 

صنعـــت بـــرق. 
ســـومین اشـــتباه در بودجـــه 97 بـــود بـــه ایـــن مفهمـــوم 
کـــه تمـــام درآمدهـــا عـــاله بـــر حســـاب متمرکـــز بایـــد 
گرفتـــن  بایـــد  اقتصـــادی  بنـــگاه  و  بـــرود  خزانـــه  بـــه 
بـــا  باشـــد.  برنامـــه  ســـازمان  مدیـــر  دنبـــال  بودجـــه 
داری  بنـــگاه  نظـــام  مرتبـــا  اشـــتباهات،  ایـــن  همـــه 
کـــه نتیجـــه آن  در صنعـــت بـــرق را بـــه عقـــب راندیـــم 
ـــر  ـــا آن درگی ـــه در ســـال جـــاری ب ک ـــود  خاموشـــی هایی ب

شـــدیم. 

برای اصالح وضعیت باید 
کنیم  گذشته را جبران  اشتباهات 

ــردم  ــد، مـ ــه می شـ ــا قیمـــت درســـت عرضـ ــرق بـ ــر بـ گـ ا
کـــه  حالـــی  در  می کردنـــد  کنتـــرل  را  خـــود  مصـــرف 
گـــر  امـــروز ایـــن قیمـــت چیـــزی در حـــد مجانـــی اســـت، ا
ــد  ــود بایـ ــالح شـ ــت اصـ ــت صنعـ ــم وضعیـ می خواهیـ

ــم. کنیـ ــران  ــور را جبـ ــتباهات مذکـ ــام اشـ تمـ
مجلـــس جـــز در بحـــث قانونگـــذاری، بـــا تصویـــب 
بـــاز  اصالحـــات  بـــرای  را  دولـــت  دســـت  قوانیـــن 
ـــه  ـــون برنام ـــون هدفمنـــدی، قان گذاشـــته اســـت. در قان
پنجـــم توســـعه و قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه عنـــوان 
ـــه قیمـــت واقعـــی  ـــد ب ـــرق بای کـــه قیمـــت ب شـــده اســـت 
امـــا در هیچکـــدام عملـــی نشـــده اســـت. از  برســـد 
گـــر فاصلـــه ای  کـــه ا طـــرف دیگـــر در قوانیـــن آمـــده اســـت 
ــد  ــود،  بایـ ــده بـ ــام شـ ــی و تمـ ــن قیمـــت تکلیفـ ــود بیـ بـ
کـــه نشـــد، در قانـــون  مابه التفـــاوت پرداخـــت شـــود 
گـــذاری در صنایـــع مبلغـــی  هدفمنـــدی بـــرای ســـرمایه 

پیام باقری : درآمد و مصارف صنعت 
برق باهم انطباق ندارد و اقتصاد برق 

مشکالتی ایجاد کرده است که تا این 
مسائل به صورت ریشه ای حل نشود، 
نمی توان کاری کرد. در قانون حمایت 
از صنعت برق مجلس به درستی درک 
کرده است که مابه التفاوت قیمت برق 

گر بناست مدارس  باید پرداخت شود و ا
و مساجد از پرداخت هزینه مصرف برق 

معاف باشند، دولت باید منابع آن را از 
جای دیگری تامین کند نه از بنگاه های 

اقتصادی

گر برق با قیمت  حمید چیت چیان: ا
درست عرضه می شد، مردم مصرف خود 

را کنترل می کردند در حالی که امروز این 
گر  قیمت چیزی در حد مجانی است، ا

می خواهیم وضعیت صنعت اصالح شود 
باید تمام اشتباهات مذکور را جبران کنیم
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کـــه محقـــق نشـــد لـــذا از نظـــر  پیـــش بینـــی شـــده بـــود 
قانـــون هیـــچ مانعـــی بـــرای اصـــالح ســـاختاری در 
یـــم و تـــا ایـــن اصالحـــات  صنعـــت آب و بـــرق ندار
پیـــاده نشـــود، مشـــکالت ادامـــه دارد و حادتـــر نیـــز 

ــد.  ــد شـ خواهـ

گم شده است  راه اصلی 

هـــر  در  قوانیـــن  تعـــدد  فـــام:  حقـــی  محمودرضـــا 
کـــه راهـــکار و روش  حـــوزه ای بـــه معنـــای ایـــن اســـت 
درســـتی بـــرای حـــل مســـائل یافـــت نمی شـــود و راه 
گـــم شـــده اســـت.کجای دنیـــا ایـــن همـــه  اصلـــی 
قانـــون در مـــورد صنعـــت بـــرق وجـــود دارد؟ مـــا وارد 
تعـــدد مقـــررات و قوانیـــن شـــده ایم و بـــا یـــک محاســـبه 
کـــه هیچکـــدام از ایـــن قوانیـــن  کـــرد  می تـــوان اثبـــات 
ــه  ــن همـ ــای ورود در ایـ ــه جـ ــد. بـ ــی نمی رسـ ــه جایـ بـ
کنیـــم و برایـــش  قوانیـــن، بایـــد مشـــکل اصلـــی را پیـــدا 
راهـــکار ارائـــه دهیـــم. مـــا نخواســـتیم بـــرای صنعـــت 
ایجـــاد  تعرفـــه مناســـب  و  بنـــگاه داری  نظـــام  بـــرق 
کـــه منشـــا مشـــکالت بـــوده و تمـــام زنجیـــره را  کنیـــم 
کـــه مـــا از  کـــرده اســـت. چـــه انگیـــزه ای اســـت  آلـــوده 

حســـاب انـــرژی بـــه مـــردم سوبســـید دهیـــم؟ 
شـــده  گرفتـــه  پیـــش  در  کـــه  سیاســـت  هایی  بـــا   
کشـــور ســـرکوب  انـــرژی و صنایـــع  اســـت، بخـــش 
ــوب و  ی خـ ــرو ــزه، نیـ ــرایط انگیـ ــن شـ ــا ایـ ــود، بـ می شـ
همـــه رشـــته های فنـــی و مهندســـی در حـــال بیـــن 
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــرو 30 هـ ــت. وزارت نیـ ــن اسـ رفتـ
ـــکاران  ـــه پیمان ـــکاری ب ـــن بده ـــه ای ک ـــت  ـــکار اس بده
کـــه منتـــج بـــه  ــه مـــردم اســـت  ــا بدهـــکاری بـ و نهایتـ
کنترلـــی  از بیـــن رفتـــن اشـــتغال خواهـــد شـــد. چـــرا 
بـــه  کشـــور  نـــدارد؟ چـــرا 90 درصـــد بودجـــه  وجـــود 

ســـمت ســـالمت هدایـــت شـــده اســـت؟ 

شـــده  مطـــرح  مشـــکالت  بـــار  باقـــری:  پیـــام 
 44 اصـــل  در  اســـت.  خصوصـــی  بخـــش  روی 
کیـــد بـــر  قانـــون اساســـی و برنامـــه ششـــم توســـعه تا
بایـــد  دولـــت  لـــذا  اســـت.  دولـــت  کوچک ســـازی 
ایـــن  از  نمـــودی  بودجـــه  در  ولـــی  شـــود،  کوچـــک 
بـــرق  صنعـــت  اقتصـــاد  نمی شـــود.  مشـــاهده  امـــر 
مشـــکل دارد و آثـــار آن در خصوصی ســـازی ها دیـــده 
در  امـــروز  کـــه  خصوصـــی  بخـــش  تمـــام  می شـــود. 
ـــد، از فعالیـــت خـــود خـــارج شـــده اند.  نیروگاه هـــا دارن
اجرایـــی  بـــه درســـتی  سیاســـت خصوصی ســـازی 
گرفتـــه  نشـــده اســـت و تبعـــات آن دامـــن مـــردم را 
ـــه درســـتی اجرایـــی  ـــد ب ـــن قوانیـــن را بای ـــس ای اســـت پ
گـــزارش، وضعیـــت فعـــاالن بخـــش  کـــرد. طبـــق آمـــار و 
بـــه  و  اســـت  ک  اســـفنا بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی 
بـــا بحران هـــای عدیـــده ای مواجـــه خواهیـــم  زودی 

کـــرد.  شـــد لـــذا بایـــد فکـــری بـــرای آنهـــا 
بـــه  بودیـــم  وابســـته  درصـــد   100 انقـــالب  شـــروع  در 
ــا و ایـــران ترانســـفو برنـــد بین المللـــی  کـــه مپنـ طـــوری 

شـــده  انجـــام  خوبـــی  ظرفیت ســـازی  و  هســـتند 
ــه  ــن مشـــکالت ارائـ ــرای ایـ ــکاری بـ ــر راهـ گـ اســـت و ا
نشـــود، ایـــن ظرفیت ســـازی ها از بیـــن خواهـــد رفـــت. 

خانـــواده  و  خصوصـــی  بخـــش  آیـــا  ســـتبران: 
صنعـــت در درون خـــود، بـــرای حـــل مشـــکالت 

داشـــته اند؟  برنامـــه ای  بـــرق  صنعـــت 

وزارت نیرو باید 
کند کارشناسی مجلس ورود  به بدنه 

کارهـــای  و  بررســـی ها  وجـــود  بـــا  بخشـــی:  علـــی 
کـــه بـــه نتیجـــه ای  انجـــام شـــده در حـــوزه اقتصـــاد بـــرق 
نرســـیده اســـت امـــروز بایـــد نگاهمـــان را تغییـــر داده 
ــه  ــا بـ ــرا تالش هـ کـــه چـ کنیـــم  ــوال را مطـــرح  و ایـــن سـ

جایـــی نرســـیده اســـت؟ 
بدنـــه  عنـــوان  بـــه  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز 
دارد.  نماینـــدگان  روی  یـــادی  ز تاثیـــر  کارشناســـی، 
کارشناســـی مجلـــس  ـــاور در بدنـــه و مغـــز  وقتـــی ایـــن ب
شـــکل می گیـــرد، قطعـــا در خروجـــی آرا موثـــر اســـت. 
کـــرده و روابـــط  کار را بـــا مرکـــز پژوهش هـــا شـــروع  مـــا 
نزدیکـــی بـــرای بررســـی مشـــکالت و مســـائل صنعـــت 
یـــم. وزارت نیـــرو نیـــز بایـــد ایـــن رونـــد را آغـــاز  بـــرق دار
ـــی  ـــه خوب ـــا مســـائل ب کنـــد ت ـــه ورود  ـــه ایـــن بدن کنـــد و ب
نماینـــدگان  کـــه همـــه  بررســـی شـــود چـــرا  و  طـــرح 
کمـــک  کارشناســـی  تخصـــص بـــرق ندارنـــد و از بدنـــه 

می گیرنـــد. 
نکتـــه بعـــدی بحـــث تغییـــر ســـاختار قیمت گـــذاری 
اســـت، بـــا تحلیـــل اقتصـــادی ســـاده می تـــوان روش 
پژوهش هـــای  مرکـــز  داد.  تغییـــر  را  قیمت گـــذاری 
گزارشـــی جامـــع دربـــاره اصـــالح ســـاختار و  مجلـــس 
گـــزارش ظرفیـــت  کـــه ایـــن  روش قیمت گـــذاری دارد 
ــه دولـــت تحمیـــل  ــه اضافـــی بـ ــه هزینـ کـ ایـــن را دارد 
نمی کنـــد و قابلیـــت اجرایـــی دارد. مـــا بایـــد قـــدم 
ـــتباهات را  ـــم و اش ـــد برگردی ـــای اول بای ـــه ج ـــدم ب ـــه ق ب
کـــه نمی توانیـــم بـــرق را بـــه  کنیـــم، امـــا حـــال  جبـــران 
کنیـــم بایـــد ســـاختار موجـــود  کاالی آزاد نـــگاه  عنـــوان 

کنیـــم. را اصـــالح 

تبادل انرژی با همسایگان؛ 
راهکار خاموشی ها 

ـــم،  ی ـــرمایه گذاری دار ـــکل س ـــه مش ک ـــروز  ـــرایط ام در ش
یکـــی از راهکارهـــا بـــرای جلوگیـــری از خاموشـــی ها 
تبـــادل انـــرژی بـــا همســـایگان اســـت؛ تنهـــا راه حلـــی 
کـــه بـــه نظـــر می رســـد مشـــکل قانونـــی هـــم نـــدارد. 
کـــه بخـــش خصوصـــی بـــه  لـــذا بایـــد اجـــازه دهیـــم 
گـــر در ایـــن زمینـــه  کنـــد. شـــاید ا تبـــادالت بـــرق ورود 
بـــرق  نبودیـــم  مجبـــور  امســـال  بودیـــم،  شـــده  وارد 
کـــه آســـیب جـــدی بـــه تبـــادالت  کنیـــم  عـــراق را قطـــع 
و  یـــم  دار را  کار  ایـــن  آمادگـــی  مـــا  منطقـــه می زنـــد. 

علی بخشی: در شرایط امروز که مشکل 
سرمایه گذاری داریم، یکی از راهکارها 

برای جلوگیری از خاموشی ها تبادل 
انرژی با همسایگان است؛ تنها راه حلی 

که به نظر می رسد مشکل قانونی هم 
ندارد. لذا باید اجازه دهیم که بخش 
خصوصی به تبادالت برق ورود کند. 

گر در این زمینه وارد شده بودیم،  شاید ا
امسال مجبور نبودیم برق عراق را قطع 

کنیم که آسیب جدی به تبادالت منطقه 
می زند
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کـــه بـــرای ســـرمایه گذاری  مجموعه هایـــی هســـتند 
و انعقـــاد قراردادهـــای تبـــادل بـــرق بـــه صـــورت ارزی 
آن  از  کـــی  حا امـــر  ایـــن  کرده انـــد.  آمادگـــی  اعـــالم 
کـــم نیســـت  کشـــور  کـــه حجـــم نقدینگـــی در  اســـت 
روش  یـــک  نـــدارد.  وجـــود  کافـــی  اعتمـــاد  ولـــی 
اعتمادســـازی ایـــن اســـت بخـــش خصوصـــی را وارد 
کار انجـــام  گـــر ایـــن  کـــه ا کنیـــم  حـــوزه تبـــادل انـــرژی 

ــتیم.  ــری داشـ ــگاه بهتـ ــروز جایـ ــود، امـ ــده بـ شـ
کـــه مجلـــس بایـــد بیشـــتر بـــه اجـــرای  بنـــده معتقـــدم 
ـــا  ـــی تصویـــب شـــود ام کنـــد. اینکـــه قانون قوانیـــن ورود 
اجـــرا نشـــود، ســـنگ روی ســـنگ بنـــد نمی شـــود. 
فشـــار  تـــا  دارد  کامـــل  آمادگـــی  خصوصـــی  بخـــش 
افـــکار عمومـــی را بـــه ســـمت دســـتگاه یـــا افـــرادی 
کـــه بـــا عـــدم اجـــرای قانـــون باعـــث  کنـــد  هدایـــت 

ضربـــه خـــوردن بـــه صنعـــت بـــرق شـــده اند. 

گـــر بخـــش خصوصـــی  محمودرضـــا حقـــی فـــام: ا
وارد بحـــث تولیـــد و صـــادرات شـــود، حتمـــا بـــرای 
کشـــور مفیـــد اســـت.  انـــرژی  پایـــداری سیاســـی و 
کـــه بـــرای وزارت نیـــرو دارای اهمیـــت اســـت  نکتـــه ای 
هزینـــه ترانزیـــت اســـت لـــذا در مباحـــث خارجـــی 
ایـــن مســـائل بایـــد بـــه صـــورت ارزی باشـــد. مـــا بایـــد 
دو نظـــام تبـــادالت داشـــته باشـــیم یکـــی تبـــادالت 
کـــه بایـــد بـــه صـــورت ارزی  داخلـــی و دیگـــری خارجـــی 
باشـــد. نکتـــه بعـــدی اینکـــه مـــا دو مشـــکل در نظـــام 
ـــا در  ـــه م ـــه نظـــام تعرف ـــم یکـــی اینکـــه پای ی ـــه ای دار تعرف
اقتصـــاد بـــرق تامین کننـــده منابـــع مالـــی مـــا نیســـت 
کامـــال اصـــالح شـــود. نظـــام جدیـــد تعرفـــه  و بایـــد 
ـــه اســـت. 84 درصـــد  ـــت رفت ـــه دول طراحـــی شـــده و ب
مـــردم از ایـــن نظـــام تعرفـــه ای متاثـــر نیســـتند و فقـــط 
ـــد. مـــا در جهـــان  16 درصـــد مـــردم از آن تاثیـــر می گیرن
رتبـــه دوم در عرضـــه بـــرق بـــا قیمـــت ارزان هســـتیم و 

ترکمنســـتان رتبـــه اول را دارد. 

ضرورت اتصال 
به شبکه برق روسیه و منطقه

 
ــکال  ــرق اشـ ــادرات بـ ــوع صـ ــری: در موضـ ــام باقـ پیـ
کـــه مـــاده 12 قانـــون رفـــع موانـــع  ریشـــه ای وجـــود دارد 
گیـــر بـــا وزارت نفـــت یکـــی از ایـــن مـــوارد  تولیـــد و 
کشـــور بایـــد  اســـت. طبـــق برنامـــه ششـــم توســـعه، 
بـــه قطـــب بـــرق منطقـــه تبدیـــل شـــود. قطـــب بـــرق 
منطقـــه شـــدن یعنـــی دوختـــه شـــدن بـــه شـــبکه بـــرق 
ـــتغال زایی،  ـــاد اش ـــر ایج ـــالوه ب ـــر ع ـــن ام ـــه ای ک ـــه  منطق
کشـــور و قـــدرت چانـــه زنـــی در منطقـــه را  امنیـــت 

می دهـــد.  افزایـــش 
تبدیـــل  منطقـــه  بـــرق  هـــاب  بـــه  می خواهیـــم  گـــر  ا
شـــویم مســـئله نـــرخ خـــوراک بایـــد حـــل شـــود وگرنـــه 
و  شـــد  نخواهـــد  وارد  حـــوزه  ایـــن  در  ســـرمایه گذار 

برایـــش مقـــرون بـــه صرفـــه نیســـت. 

در  اردکانیـــان  دوره  در  نیـــرو  وزارت  سیاســـت های 
حمایـــت از صـــادرات انـــرژی و صـــادرات انرژی هـــای 
بـــرق  صـــادرات  بخـــش  گـــر  ا اســـت.  تجدیدپذیـــر 
اقدامـــات  بـــه بخـــش خصوصـــی ســـپرده می شـــد 
ارزنـــده ای انجـــام می شـــد. اختـــالف اســـتراتژی بیـــن 
ــد  ــرق بایـ ــادرات بـ ــه صـ ــرو و نفـــت در زمینـ وزارت نیـ
کـــه شـــورای عالـــی انـــرژی بایـــد نقـــش  حـــل شـــود 
ــود  ــر حـــل نشـ گـ ــا ا ــد  امـ کنـ ــا  ــاره ایفـ موثـــری در ایـــن بـ
کـــه اجرایـــی نشـــده  کنـــار ســـایر قوانینـــی  متاســـفانه در 

ــد.  ــد شـ ــدگار خواهـ اســـت، مانـ
عربســـتان مترصـــد عقـــب نشـــینی ماســـت و 5 ســـال 
بـــرای تبدیـــل  ایـــن فرصـــت  دیگـــر ممکـــن اســـت 
شـــدن بـــه هـــاب انـــرژی وجـــود نداشـــته باشـــد لـــذا 
ــیه  ــه و روسـ ــبکه های منطقـ ــه شـ ــرعت بـ ــه سـ ــد بـ بایـ
کـــه بتوانیـــم بـــا ایـــن تبـــادل از پیـــک بـــرق  وصـــل شـــویم 
کنیـــم. بخـــش خصوصـــی در ایـــن زمینـــه نقـــش  عبـــور 
گرفتـــه شـــود و مجلـــس  محـــوری دارد و بایـــد بـــه بـــازی 
کنـــد.  کالن ایـــن بخـــش ورود  بایـــد بـــرای حـــل مســـائل 

خصوصـــی  بخـــش  ورود  چیـــان:  چیـــت  حمیـــد 
بـــه ایـــن حـــوزه بســـیار ارزشـــمند اســـت، بایـــد طبـــق 
ـــی  ـــی س ـــی ت ـــط اس پ ـــیه خ ـــران و روس ـــن ای ـــرارداد بی ق
کـــه پیـــک مصـــرف مـــا بـــا آنهـــا  کشـــیده شـــود چرا
ـــوان 3 هـــزار مـــگاوات تبـــادل  متفـــاوت اســـت و مـــی ت

ــر اســـت.  ــادگی امکانپذیـ ــه سـ ــر بـ ــن امـ ــرد و ایـ کـ

صنعت برق از وزارت صنایع 
مطالبه گری داشته باشد 

بـــرق بایـــد از وزارت  امیـــری خامکانـــی: صنعـــت 
ـــوان  کـــه نمی ت ـــع مطالبه گـــری داشـــته باشـــد چرا صنای

ــرو انجـــام داد.   ــا را از طریـــق وزرت نیـ کارهـ همـــه 
وزارت  بـــا  کـــره  مذا حـــوزه  بـــه  مـــا  بخشـــی:  علـــی 
کردیـــم و مکاتبـــات الزم انجـــام شـــده  صنایـــع ورود 

اســـت. 

عنـــوان  بـــه  بـــرق  صنعـــت  مهـــر:  بـــرزی  ســـپهر 
ایـــن  تامیـــن  در  مـــس  کننـــده  مصـــرف  بیشـــترین 
مـــواد اولیـــه دچـــار مشـــکل شـــده اســـت، البتـــه ایـــن 
کمبـــود نیســـت بلکـــه عرضـــه  مشـــکل بـــه معنـــای 
گرانتـــر عرضـــه شـــود.  نمی شـــود تـــا در فرصـــت دیگـــر 
ـــان از  کارفرمای در حـــل مشـــکالت قراردادهـــا، نگرانـــی 
ـــا  ـــرا ب ـــه چ ک ـــی  ـــن معن ـــه ای ـــت ب ـــی اس ـــای نظارت نهاده
بخـــش خصوصـــی وارد تعامـــل شـــده اند. شـــاید تنهـــا 
کمیســـیون انـــرژی  کمـــک  راه عبـــور از شـــرایط فعلـــی 
تخصیـــص  مجـــوز  شـــدن  صـــادر  بـــرای  مجلـــس 

ــت.  ــرق اسـ ــت بـ ــرای صنعـ ــار بـ اعتبـ
کـــه بالـــغ بـــر 350 تـــا 400 قـــرارداد  بـــرآورد مـــا ایـــن اســـت 
کـــه  بـــه ســـمت متوقـــف شـــدن حرکـــت می کننـــد 
ارزش ایـــن قراردادهـــا بـــا دالر 3800 تومانـــی، 1500 تـــا 

2000 میلیـــارد تومـــان اســـت. 

کـــه  ـــا ایـــن اســـت  ـــرآورد م محمودرضـــا حقـــی فـــام: ب
کاهـــش میـــزان ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق، در 
ــد  ــارم خواهـ ــا یـــک چهـ ــوم تـ ــال یـــک سـ ــه دو سـ نیمـ
کنیـــم دو ســـرباخت هســـتیم  شـــد لـــذا هـــر طـــور عمـــل 
و بایـــد چـــاره دیگـــری اندیشـــید. بایـــد توجـــه داشـــته 
ــع 100  ــه خاموشـــی در برخـــی صنایـ ــه هزینـ کـ ــیم  باشـ
تـــا 150 برابـــر بیشـــتر از هزینـــه تامیـــن اســـت. وقتـــی 
قیمـــت پاییـــن باشـــد ذاتـــا بهـــره وری انـــرژی بـــا دســـتور 
ــالح  ــد اصـ ــه ای بایـ ــام تعرفـ ــت و نظـ ــل نیسـ ــل حـ قابـ

شـــود. 

ســـتبران: چـــرا وزارت نیـــرو در مســـائل مربـــوط بـــه 
نظارتـــی  نهادهـــای  و  بـــرق  قیمـــت  قراردادهـــا، 

کام بـــوده اســـت؟  نـــا

محمودرضـــا حقـــی فـــام: مـــا بـــار مالـــی صنعـــت 
بـــرق را بـــر روی دوش بخـــش خصوصـــی داشـــته و 
بـــه آنهـــا فشـــار آورده ایـــم، امـــروز بخـــش خصوصـــی 
کاری انجـــام  در حـــال لـــه شـــدن اســـت و نمی توانـــد 
دهـــد لـــذا امـــروز آالرم هـــای الزم بـــه وزارت نیـــرو داده 
شـــده اســـت. در بخـــش انـــرژی از اوایـــل انقـــالب 
کـــه بـــرق خدمـــات عمومـــی اســـت لـــذا  کردیـــم  تبلیـــغ 
بـــه جـــای طـــرح افزایـــش نظـــام تعرفـــه بـــا دولـــت بهتـــر 
ـــت  ـــس و دول ـــم. مجل کنی ـــرح  ـــردم ط ـــا م ـــت آن را ب اس
کـــه افزایـــش قیمـــت بـــرق  وارد ایـــن تلـــه ذهنـــی شـــدند 
بـــار ســـنگینی بـــر دوش مـــردم می گـــذارد و همـــه امـــور 

کـــه چنیـــن نیســـت.  ــزد در حالـــی  ــه هـــم می ریـ بـ

حمیـــد چیـــت چیـــان: وزارت نیـــرو و نفـــت تفـــاوت 
ماهـــوی دارنـــد، تولیـــد نفـــت و بنزیـــن هزینـــه چندانـــی 
کـــه در ســـطح  ـــا قیمتـــی  ـــدارد و ب ـــرای وزارت نفـــت ن ب
بین الملـــل بـــه فـــروش می رســـد، ســـود خوبـــی عایـــد 
یـــع  توز و  انتقـــال  تولیـــد،  امـــا  ایـــن وزارت می ســـود 
ـــو وات  ـــر اســـت، هرکیل ـــرای وزارت نیـــرو هزینه ب ـــرق ب ب
ـــا 120 تومـــان هزینـــه تولیـــد می شـــود در  ـــرق ب ســـاعت ب
ـــه فـــروش می رســـد. قیمـــت  ـــا 70 تومـــان ب کـــه ب حالـــی 
گاز در ایـــن چنـــد ســـال اخیـــر 16 برابـــر و  مخابـــرات و 
کـــه قیمـــت  ـــی  ـــر افزایـــش داشـــته اســـت در حال 11 براب

ـــه شـــده اســـت.  ـــر اضاف ـــرق فقـــط 4 براب ب

حســـین امیـــری خامکانـــی: طبـــق برنامـــه ششـــم 
توســـعه دولـــت موظـــف بـــه ارائـــه الگـــوی مصـــرف 
اســـت لـــذا دولـــت بایـــد بـــا توجـــه بـــه شـــرایط و نتیجـــه 
اخیـــر  خاموشـــی های  از  کـــه  کارشناســـی هایی 
و قیمت هـــای  الگـــوی مصـــرف  آمـــده  بـــه دســـت 
بـــه  را  پرمصـــرف  مشـــترکین  بـــرای  پیشـــنهادی 

کنـــد.   ▪ مجلـــس ارائـــه 
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مروری بر  راهکارهای حقوقی 
چالش های نوسانات ارزی در قراردادها

از دیدگاه شما مهمترین نقاط ضعف قراردادهای 
صنعت برق چیست؟ 

پیـــش از پاســـخگویی بـــه ایـــن ســـوال بایســـتی مقدمتـــًا 
کنـــم محیط هـــای قـــراردادی در صنعـــت بـــرق  عـــرض 
ــان  کارفرمایـ ــی  ــخصیت حقوقـ ــور شـ ــه فراخـ ــور بـ کشـ
ـــرق  ـــرکت های ب ـــال ش ـــوان مث ـــه عن ـــت؛ ب ـــون اس گ گونا
شـــرکت های  و  دولتـــی  شـــرکت هایی  منطقـــه ای، 
ـــرق اســـتان، شـــرکت های خصوصـــی  ـــع نیـــروی ب ی توز
اداره کننـــدۀ خدمـــات عمومـــی هســـتند. لـــذا احـــکام 
ــا  ــط آن هـ ــع محیـ ــه تبـ ــا بـ ــر قراردادهـ ــب بـ ــار مترتـ و آثـ
متفـــاوت اســـت. فرضـــًا قراردادهـــای ابـــالغ نـــوع اّول 
ــازمان  ــام فنـــی و اجرایـــی سـ ــراء( ذیـــل نظـ )الزم االجـ
کشـــور )مصـــوب 1385( بـــه طـــور  برنامـــه و بودجـــه 
کـــم  حا منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های  بـــر  مطلـــق 
بـــر  قراردادهـــا،  همـــان  کمیـــت  حا ولـــی  اســـت، 
یـــع اســـتان، بـــه حکـــم مـــاده 40 قانـــون  شـــرکت های توز
الحـــاق برخـــی مـــواد بـــه قانـــون تنظیـــم بخشـــی از 
مقـــررات مالـــی دولـــت دو )مصـــوب اســـفند 1393(، 
از  طرح/پـــروژه  بهره منـــدی  بـــر  متوقـــف  و  مقیـــد 

ــور اســـت.  کشـ کّل  ــی  ــه عمومـ بودجـ
کـــه اساســـًا  مقصـــودم از طـــرح ایـــن مقدمـــه ایـــن بـــود 
کارفرمایـــان صنعـــت بـــرق، قراردادهایـــی  برخـــی از 

تأمین کننـــدگان  و  پیمانـــکاران  امضـــای  بـــه  را 
مقـــّررات  و  قوانیـــن  بـــا  معـــارض  کـــه  می رســـانند 
کشـــور اســـت و پیمانـــکاران و تأمین کننـــدگان نیـــز، 
کمتـــری بـــه ایـــن امـــر دارنـــد. بـــه طـــور مثـــال  توجـــه 
قراردادهایـــی در صنعـــت بـــرق منعقـــد شـــده اســـت 
هاردشـــیپ  شـــرط  یـــا  و  خاتمه پیمـــان  شـــرط  کـــه 
ـــدن تعـــادل  ـــه منظـــور بازگردان کـــره مجـــدد ب ـــزوم مذا )ل
ــر  ــوال ناظـ ــاع احـ ــر اوضـ ــا تغییـ ــادی عوضیـــن بـ اقتصـ
ــتناد  ــه اسـ ــان بـ کارفرمایـ ــدارد و  ــادث( نـ ــن حـ ــه غبـ بـ
فقـــدان شـــرط خاتمه پیمـــان، بـــه ســـوی فســـخ بـــا 
ضبـــط ضمانت نامـــه و یـــا ســـوء اســـتفاده از حـــق 
مبنـــی بـــر اخطـــار بـــه پیمانـــکاران و یـــا تأمین کننـــدگان 
هـــر  در  کاال  تأمیـــن  و  کار  اتمـــام  لـــزوم  بـــر  مبنـــی 
شـــرایطی رفته انـــد. نتیجتـــًا اساســـی ترین ضعـــف 
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق، فقـــدان سیاســـتگذاری 
ـــام   ـــدی از نظ ـــق در بهره من ـــح و دقی ـــری صحی و پیگی
ــا  ــان  یـ ــرارداد همسـ ــدان قـ ــز، فقـ ــی و نیـ ــی و اجرایـ فنـ
ــۀ ریســـک و  ــا تخصیـــص بهینـ ــتاندارد( بـ تیـــپ )اسـ

فقـــدان درج شـــرط هاردشـــیپ اســـت.

آیـــا پوشـــش ریســـک هـــای قیمتـــی در شـــرایطی 
کـــه تعدیل هـــا در متـــن قراردادهـــای صنعـــت بـــرق 

کـــور قراردادهـــای صنعـــت  گـــره  گشـــایش  امیـــد بـــه 
کارفرمایـــی  کـــه شـــرکت هـــای  بـــرق آن هـــم در شـــرایطی 
رغبتـــی بـــه بهـــره منـــدی از ابزارهـــای قانونـــی در جهـــت 
ارز  نـــرخ  نوســـانات  از  ناشـــی  خســـارات  پوشـــش 
کـــه در  کمتـــر مـــی شـــود. ایـــن صنعـــت  ندارنـــد، هـــر روز 
گهانـــی نـــرخ ارز موجـــی از  ســـال 91 هـــم بـــا جهـــش نا
کـــرده بـــود، حـــاال بیـــم  قراردادهـــای متوقـــف را تجربـــه 
کـــه  ـــری از ایـــن قراردادهـــا را دارد  گســـترده ت ایجـــاد مـــوج 
کننـــد.  عمـــال مـــی تواننـــد صنعـــت بـــرق را زمینگیـــر 

در همیـــن راســـتا و بـــه منظـــور روشـــن شـــدن زوایـــای 
مشـــمول  کـــه  قرارادادهایـــی  بـــا  مواجهـــه  حقوقـــی 
ــاده  ــایر نهـ ــرخ ارز و سـ ــی از افزایـــش نـ ــای ناشـ ــان هـ یـ ز
هـــای تولیـــد شـــده انـــد، بـــا مهنـــدس حمیـــد حســـین 
کمیتـــه مهندســـی  زاده، حقـــوق دان و عضـــو ســـابق 
کـــه حاصـــل  گفتگویـــی داشـــته ایـــم  بازرگانـــی ســـندیکا 

آن را ذیـــال مـــی خوانیـــد؛

/ گفت وگو با حمید حسین زاده / 
حقوق دان و معاون تحقیق و توسعه موسسه حقوق احداث
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چـــه در حـــوزه خریـــد و چـــه در حـــوزه پیمانـــکاری، 
اعمـــال نشـــده انـــد، امـــکان پذیـــر اســـت؟ 

قبـــل از پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال هـــم بایســـتی مقدمتـــًا 
بهـــاء در  آحـــاد  نـــرخ  تعدیـــل  کنـــم بحـــث  عـــرض 
)فهرســـت بهایی(،  واحـــد  قیمـــت  قراردادهـــای 
مابه التفـــاوت نـــرخ فلـــزات و مـــواردی از ایـــن دســـت 
ــادل عرفـــی مالـــی اســـت نســـبت  ــه تعـ ــر بـ ــه ناظـ کـ را 
پیمـــان  نـــرخ  در  تجدیدنظـــر  نظیـــر  مـــواردی  بـــه 
مـــوّرخ   100/47707 شـــماره  بخشـــنامۀ  )موضـــوع 
کشـــور  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان   1389/06/27
ــال 1356( و  ــه سـ ــون بدجـ ــرۀ 80 قانـ ــا تبصـ ــط بـ مرتبـ
نـــرخ ارز  آثـــار تغییـــرات  یـــا بخشـــنامه های جبـــران 
کـــه  کـــه ناظـــر بـــه تعـــادل عرفـــی اقتصـــادی اســـت 
امـــری علـــی حـــده محســـوب مـــی شـــود، بـــه نحـــوی 
ـــک 

ّ
کـــه بـــه غیـــر از قراردادهـــای ذیـــل طرح هـــای تمل

دارایـــی ســـرمایه ایی )عمرانـــی( آن هـــم بـــا شـــروط 
تجدیدنظـــر  بخشـــنامۀ  در  منـــدرج  محدودکننـــدۀ 
در نـــرخ پیمـــان، اساســـًا هیچ یـــک از قراردادهـــای 
ـــد و چـــه  ـــرق چـــه در حـــوزه خری موجـــود در صنعـــت ب
پیرامـــون  صریحـــی  شـــرط  پیمانـــکاری،  حـــوزه  در 
و  اوضـــاع  در  تغییـــر  ریســـک های  پوشـــش  نحـــوۀ 
کـــه تفاوت هـــای فاحـــش  احـــوال قـــرارداد بـــه نحـــوی 
اقتصـــادی عوضیـــن )معـــّوض: مـــورد معاملـــه اعـــم 
کاال | ِعـــوض:  ــا تأمیـــن  از خدمـــات پیمانـــکاری و یـ
و  داده  قـــرار  مدنظـــر  را  معاملـــه(  مـــورد  مابـــه ازاء 
ضمانـــت اجرایـــی مقتضـــی را هـــم پیش بینـــی نمـــوده 
ــکوت  ــی سـ ــر، یعنـ ــن امـ ــد ایـ ــر چنـ ــدارد. هـ ــد، نـ باشـ
اجرایـــی  ضمانـــت  فقـــدان  معنـــای  بـــه  قراردادهـــا 
و یـــا فقـــدان راهـــکار حقوقـــی بـــرای پیمانـــکاران و 
از  بســـیاری  در  لیکـــن  نیســـت،  تأمین کننـــدگان 
بـــه جهـــت محدودیت هـــای قوانیـــن، حـــل  مـــوارد 
مســـأله مســـتلزم صـــرف زمـــان و هزینـــه در مرجـــع 

داوری و قضایـــی خواهـــد بـــود.

کـــه نوســـانات قیمـــت هـــا بســـیار  کنونـــی  در شـــرایط 
باالتـــر از ســـطح پوشـــش تعدیـــل هاســـت، شـــرکت 
کـــره ای بـــرای خاتمـــه  هـــا بـــه جـــز روش هـــای مذا
حقوقـــی  راهکارهـــای  چـــه  خـــود  قراردادهـــای 

دارنـــد؟ 
کـــه در پاســـخ بـــه پرســـش قبلـــی عـــرض  همانطـــور 
بـــرق شـــرط  قراردادهـــای موجـــود صنعـــت  کـــردم، 
ریســـک های  پوشـــش  نحـــوۀ  پیرامـــون  صریحـــی 
ــور خـــاص  ــه طـ ــرارداد بـ ــوال قـ ــاع و احـ ــر در اوضـ تغییـ
شـــرط  امـــا  ندارنـــد،  قیمت هـــا  شـــدید  نوســـانات 
کارکـــرد  ضمنـــی هـــم در حقـــوق قراردادهـــا همـــان 
و آثـــار شـــرط صریـــح را بـــه همـــراه دارد و قانونگـــذار 

ایـــران هـــم آن را بـــه رســـمیت شـــناخته اســـت. 
بـــه  قیمت هـــا،  زائدالوصـــف  افزایـــش  اینکـــه  چـــه 
طـــور مثـــال بـــه تبـــع نوســـانات شـــدید نـــرخ ارز، حادثـــۀ 
و  پیش گیـــری  غیرقابـــل  و  پیش بینـــی  غیرقابـــل 
کـــه، قابلیـــت انتســـاب بـــه  اجتناب ناپذیـــری اســـت 

هیچ یـــک از طرفیـــن عقـــد را نـــدارد؛ از طرفـــی ایـــن 
امـــر، قراردادهـــا )خصوصـــًا قراردادهـــای بلندمـــّدت( 
کنـــد،  را بـــا دگرگونـــی اساســـی اقتصـــادی روبـــرو مـــی 
کـــه عرفـــًا تعـــادل اقتصـــادی عوضیـــن  بـــه نحـــوی 
بـــه طـــور  را،  انعقـــاد  بـــه لحظـــۀ  قراردادهـــا نســـبت 
کامـــل و فاحـــش از بیـــن بـــرده اســـت. از طرفـــی ارادۀ 
مشـــترک بـــر اجـــرای تعهـــد بـــا بقـــاء اوضـــاع و احـــوال 
ـــا  ـــد ب ـــرای تعه ـــر اج ـــز ب ـــوده و تمرک ـــتقر ب ـــا، مس قرارداده
شـــرایط جدیـــد، می توانـــد دارا شـــدن بالجهـــت یـــک 
طـــرف و ورود ضـــرر ســـنگین بـــه دیگـــری را در پـــی 
کـــه، بـــه نوعـــی ســـوء اســـتفاده از حـــق  داشـــته باشـــد 

)Abuse of Right( تلّقـــی مـــی شـــود؛
ایـــن امـــر بـــر اســـاس فرمایـــش نبـــی مکـــرم اســـالم)علیه 
و آلـــه صلـــوات اهلل تعالـــی( در قاعـــدۀ »ال َضـــرر و ال 
ِضـــرار فـــی االســـالم« و »اصـــل 40« قانـــون اساســـی 
بـــر قاعـــدۀ  کـــه مبتنـــی  جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ــن نّیـــت  ــن حسـ ــد و رکـ ــن قیـ ــوده، همچنیـ ــور بـ مذکـ
آن  تبـــع  بـــه  و  مناقصـــه  عقـــد  در   )Good Faith(
پـــس  می نمایـــد.  ِمن غیرحـــق  و  بالوجـــه  پیمـــان، 
اســـتناد و ارجـــاع بـــه شـــرط ضمنـــی )برگرفتـــه از روح 
قراردادهـــای مغابنـــه ای ( عقـــود اعـــّم از پیمانـــکاری 
از راهکارهـــای ویـــژه حقوقـــی  کاال یکـــی  تأمیـــن  و 

کـــرات قـــراردادی اســـت. هم زمـــان بـــا مذا

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه صنعـــت بـــرق پیش تـــر هـــم 
اثـــر  بـــر  متوقـــف  قـــرارداد   70 از  بیـــش  ســـابقه 
افزایـــش نـــرخ ارز را داشـــته، آیـــا مـــی تـــوان راهـــکار 
حقوقـــی بـــرای مواجهـــه بـــا قراردادهـــای متوقـــف 

اندیشـــید؟ 
ــد،  ــه نســـخۀ واحـ ــای متوقـــف ارائـ در بـــاب قراردادهـ
کار خطایـــی اســـت. اواًل شـــروط قـــرارداد و مـــّدت 
زمـــان توقـــف و نیـــز، وضعیـــت تأخیـــرات مجـــاز و 
از ظرفّیـــت  امـــکان بهره منـــدی  ثانیـــًا  غیـــر مجـــاز، 
خاتمه پیمـــان و تعلیـــق بایســـتی بررســـی شـــود. پـــس 
کـــه در ایـــن مصاحبـــه بـــه آن مـــی  از آن بـــه روش هایـــی 
ـــاء  ـــم احی ـــف را ه ـــای متوق ـــوان قرارداده ـــردازم، می ت پ

و اختالفـــات پیرامـــون آن را حـــل و فصـــل نمـــود.

بـــرق،  صنعـــت  فعـــاالن  کارفرمـــای  کـــه  آنجـــا  از 
دولـــت اســـت و هـــر اقـــدام حقوقـــی ممکـــن اســـت 
گرفتـــن آنهـــا در لیســـت ســـیاه شـــرکت  بـــه قـــرار 
ـــری  ـــکان جلوگی ـــا ام ـــود، آی ـــر ش ـــا منج کارفرم ـــای  ه
اقـــدام  یـــک  قالـــب  در  مســـاله  ایـــن  وقـــوع  از 

دارد؟ وجـــود  قانونمنـــد 
محدودیـــت  ِاعمـــال  و  ســـیاه  لیســـت  ایجـــاد  اواًل 
شـــغلی، بایســـتی مطابـــق اصـــل 22 قانـــون اساســـی 
کـــه بیـــان می کنـــد  جمهـــوری اســـالمی ایـــران باشـــد 
حیثیـــت ، جـــان ، مـــال ، حقـــوق ، مســـکن  و شـــغل  
اشـــخاص  از تعـــرض  مصـــون  اســـت  مگـــر در مـــواردی  
ک لیســـت  کنـــد. پـــس اساســـًا بـــال کـــه  قانـــون  تجویـــز 
ســـوی  از  تأمین کننـــدگان  و  پیمانـــکاران  کـــردن 

قانـــون، خـــالف و موجـــب  بـــدون اذن  کارفرمایـــان 
ــًا در بســـیاری از  ــًا و اتفاقـ پیگـــرد قانونـــی اســـت. ثانیـ
مـــوارد پیگری هـــای قانونـــی و قضایـــی پیمانـــکاران 
اداری  رونـــد  اصـــالح  موجـــب  تأمین کننـــدگان  و 
شـــده اســـت. در پاســـخ بـــه بخـــش دوم ســـوال شـــما 
کـــه بلـــه پیمانـــکاران و  کنـــم  هـــم بایســـتی عـــرض 
تأمین کننـــدگان می تواننـــد بابـــت ایـــن اقـــدام غیـــر 
مناقصـــه  شـــرایط  بـــه  بســـته  کارفرمایـــان،  قانونـــی 
بـــه  رســـیدگی  هیأت هـــای  رقابـــت،  شـــورای  بـــه 
ـــا دادگاه هـــا  ـــون برگـــزاری مناقصـــات و ی شـــکایات قان

کننـــد. رجـــوع 

شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت بـــرق بـــرای مواجهـــه 
بـــر  کـــه  کنترلـــی  از  ج  خـــار هـــای  هزینـــه  بـــا 
قراردادهـــای جـــاری آنهـــا تحمیـــل مـــی شـــود، چـــه 
راهکارهـــای قانونـــی و حقوقـــی در اختیـــار دارنـــد؟ 
در ادامـــۀ پاســـخ بـــه پرســـش های پیشـــین بایســـتی 
تأمین کننـــدگان  و  پیمانـــکاران  کـــه  کنـــم  عـــرض 
تابعـــه  »العقـــود  قاعـــدۀ  بـــر  تکیـــه  بـــا  می تواننـــد، 
ـــی  ـــون مدن ـــه »مـــاده 220« از قان للقصـــود« و مســـتندًا ب
کـــه بیـــان مـــی دارد »عقـــود نـــه فقـــط متعاملیـــن را بـــه 
کـــه در آن تصریـــح شـــده اســـت ملـــزم  اجـــرای چیـــزی 
کلیـــه نتایجـــی هـــم  می نمایـــد، بلکـــه متعاملیـــن بـــه 
کـــه بموجـــب عـــرف و عـــادت یـــا بـــه موجـــب قانـــون 
از عقـــد حاصـــل می شـــود ملـــزم می باشـــند.«، حّتـــی 
ک از اســـباب و مبانـــی شـــرط فـــورس  وحـــدت مـــال
همچنیـــن  منـــاط،  تنقیـــح  و  قراردادهـــا  در  مـــاژور 
ملحـــوظ نمـــودن شـــرط بنایـــی ضمنـــی لـــزوم برقـــراری 
ــادث در  ــوع غبـــن حـ ــا وقـ ــن بـ ــادل مجـــدد عوضیـ تعـ
کـــه امـــکان حـــق اســـتناد بـــه توافقـــات  عقـــد مغابنـــه ای 
ســـاقط  و  ســـلب  نیـــز،  طرفیـــن  ســـوی  از  پیشـــین 
آثـــار افزایـــش زائدالوصـــف  نشـــده اســـت، جبـــران 
قیمت هـــا، بـــه تبـــع نوســـانات شـــدید را درخواســـت 

کننـــد.  و پیگیـــری 
ــر  کـــه داللـــت بـ امـــارات قانونـــی و اوضـــاع و احوالـــی 
وضعیـــت خـــاص و هاردشـــیپ نمایـــد هـــم )ماننـــد 
 1397/06/24 مـــوّرخ   60/166904 شـــماره  نامـــه 
معافیـــت  پیرامـــون  بـــازار  تنظیـــم  کارگـــروه  دبیـــر 
علی الحســـاب  مالیـــات  از  اساســـی  کاالهـــای 
 97/26018/350 شـــماره  نامـــۀ  قطعـــی،  واردات 
امـــور  در  وزیـــر  معـــاون   1397/05/15 مـــوّرخ 
خاتمـــه  مجـــوز  یافـــت  در پیرامـــون  انـــرژی  و  بـــرق 
قراردادهـــا، نامـــۀ شـــمارۀ 97/30737/700 مـــوّرخ 
1397/06/20 معـــاون آب و آبفـــا پیرامـــون همـــکاری 
کاال  کننـــدگان  بـــا پیمانـــکاران، مشـــاوران و تأمیـــن 
کنونـــی، نامـــۀ شـــمارۀ 11/1762 مـــوّرخ  در شـــرایط 
1397/04/19 رئیـــس هیـــأت مدیـــره و مدیرعامـــل 
ــکاران  ــا پیمانـ ــکاری بـ ــون همـ ــر، پیرامـ ــرکت توانیـ شـ
و تولیدکننـــدگان صنعـــت بـــرق و مکاتباتـــی از ایـــن 

باشـــد.▪ ایشـــان  مستمســـک  می توانـــد  دســـت(، 
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آن  بـــا  کـــه  قـــراردادی  چالش هـــای  تریـــن  اصلـــی 
کارفرمـــا  مواجـــه هســـتید، چیســـت؟ آیـــا شـــرکت های 
ــال  ــپ را اعمـ ــرارداد تیـ ــود، قـ ــاری خـ ــای جـ در قراردادهـ

دارد؟ نقصان هایـــی  چـــه  قراردادهـــا  ایـــن  متـــن  کرده انـــد؟ 
ــار  ــراردادی ریســـك های خـــارج از اختیـ یکـــی از اصلـــی تریـــن چالش هـــای قـ
کـــه از ایـــن بابـــت زیان هـــای جبـــران ناپذیـــری  کنتـــرل طرفیـــن قـــرارداد اســـت  و 
کشـــور شـــده اســـت. متأســـفانه وزارت نیـــرو بـــه عنـــوان  متوجـــه پروژه هـــا و 
کارفرمـــای اصلـــی صنعـــت بـــرق، بـــدون آینده نگـــری و بی توجـــه بـــه ریشـــه 
کاری بـــرای  مشـــکالت پیشـــین بـــرای اصـــالح قراردادهـــا و پیش بینـــی  ســـازو 
ـــرای بـــرون  کنـــون هیـــچ اقدامـــی ب ـــا  جبـــران ریســـك های پیـــش روی قراردادهـــا ت
ــدات  ــدن تعهـ ــی شـ ــدم اجرایـ ــداده اســـت. عـ ــام نـ ــران انجـ ــن بحـ ــت از ایـ رفـ
کارفرمـــا در پرداخت هـــای مربـــوط بـــه پـــروژه و فقـــدان تأمیـــن مالـــی خـــود عامـــل 
کاهـــش توانمنـــدی پیمانـــکاران  دیگـــری در طوالنـــی شـــدن زمـــان پروژه هـــا و 
ــورم  ــا تـ ــاره بـ ــورد اشـ ــات مـ ــه موضوعـ کـ ــی  ــی اســـت زمانـ ــرکت های داخلـ و شـ
شـــدید و افزایـــش قیمت هـــا همزمـــان می شـــود، عمـــاًل شـــرکت ها را بـــه مـــرز 

ورشکســـتگی می رســـاند.

در شـــرکت خـــود بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه 
ایـــن خصـــوص توضیـــح دهیـــد.  شـــده اید؟ لطفـــا در 

مـــواد اولیـــه مـــورد اســـتفاده در پروژه هـــا عمدتـــًا تولیـــد داخـــل اســـت نکتـــه قابـــل 
کارخانه هایـــی تولیـــد  کـــه ایـــن مـــواد در  تامـــل در تامیـــن مـــواد اولیـــه اینجاســـت 
ــرای  ــه بـ ــواد اولیـ ــن مـ ــرایط تأمیـ ــد. شـ ــار دارنـ ــی انحصـ ــه نوعـ ــه بـ کـ ــود  ــی شـ مـ
کارخانجـــات در زنجیـــره تولیـــد بســـیار ناعادالنـــه بـــوده، خصوصـــًا در زمانـــی 

کشـــور بـــا نوســـانات نـــرخ ارز و تحریـــم مواجـــه اســـت. کـــه 

ـــا نگاهـــی منفعـــت طلبانـــه، فـــارغ  ـــًا خصولتـــی  هســـتند و ب کـــه عمدت متولیـــان 
کثـــری از شـــرایط را دارنـــد و بـــا  از هرگونـــه نـــگاه ملـــی ســـعی در اســـتفاده حدا
گـــذاری غیـــر منصفانـــه اهـــداف خـــود  کافـــی مـــواد اولیـــه و قیمـــت  یـــع  عـــدم توز
را دنبـــال می کننـــد. از طرفـــی بـــا چنـــد نرخـــی شـــدن قیمـــت ارز زمینـــه بـــرای 
گران افزایـــش می یابـــد و در زنجیـــره تولیـــد خســـارت های  فعالیت هـــای ســـودا

جبـــران ناپذیـــری شـــرکت هـــا را تـــا مـــرز بحران هـــای جـــدی پیـــش می بـــرد.
در جهش هـــای ارزی ســـال 96 و ابتـــدای ســـال 97 همـــه شـــاهد ایـــن موضـــوع 
کوتاهـــی بازارهـــای فـــوالد، مـــس، آلومینیـــوم، روی  کـــه چگونـــه در مـــدت  بودنـــد 
کانـــی  ـــرو شـــدند در حالیکـــه قیمـــت مـــواد  کمبـــود عرضـــه و تالطـــم روب ـــا  و ... ب
و هزینـــه ســـرمایه اولیـــه، هزینـــه انـــرژی، هزینـــه تولیـــد، دســـتمزد و ... بـــرای ایـــن 

کارخانجـــات تغییـــری نکـــرده بـــود. 

بـــرای  را  ارز، چـــه مســـائلی  نـــرخ  تغییـــر  بـــه ویـــژه  نوســـانات قیمت هـــا 
اســـت؟ کـــرده  ایجـــاد  جنابعالـــی  مدیریـــت  تحـــت  مجموعـــه 

نوســـان قیمت هـــای ناشـــی از تغییـــر نـــرخ ارز شـــرایطی را بـــه پروژه هـــا تحمیـــل 
کـــه در صـــورت عـــدم توجـــه دســـتگاه های اجرایـــی بـــه جبـــران اثـــرات آن  کـــرده 
در پروژه هـــای جـــاری ورشکســـتگی و تعطیلـــی واحدهـــا را به دنبـــال خواهـــد 
گـــردش  یـــان هنگفـــت مواجـــه و رونـــد  داشـــت. ایـــن جهـــش قیمتـــی پـــروژه را بـــا ز
کثـــر فروشـــندگان یـــا از  کـــه ا کـــرده اســـت، به نحـــوی  کار در بـــازار را نیـــز مختـــل 
کـــرده یـــا مـــدت اعتبـــار پیشـــنهاد قیمـــت را تـــا  کاال خـــودداری  فـــروش موجـــودی 
کـــه خریـــد  گفـــت  ـــوان  کلـــی مـــی ت ـــا نگاهـــی  کاهـــش مـــی دهـــد. ب حـــد یـــك روز 

کامـــل متوقـــف شـــده اســـت.  ـــازار بـــه صـــورت  اعتبـــاری در ب
ـــروژه  ـــی پ ـــن مال ـــی در تأمی ـــتم بانک ـــی سیس ـــه ناتوان ـــه ب ـــا توج ـــرایط و ب ـــن ش در ای
ـــه از قبـــل وجـــود داشـــت،  ک ـــود نقدینگـــی مضمـــن  کمب ـــرخ مناســـب و  ـــا ن هـــا ب

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

ایجاد مکانیزم های روشن در 
گذشته قراردادها با اتکا به تجارب 

کار در دولـــت بـــا صـــدور و ابـــالغ بخشـــنامه هـــای ارزی دنبـــال مـــی شـــود امـــا بـــازار  گـــذرد. هنـــوز هـــم  چندیـــن مـــاه از التهابـــات بـــازار ارز و ســـایر نهـــاده هـــای تولیـــد مـــی 
کـــه دولـــت آن را سیاســـت هـــای بازدارانـــده مـــی خوانـــد، دچـــار فـــراز و فرودهـــای بســـیاری اســـت. گذشـــتن قیمـــت دالر از مـــرز 15 هـــزار تومـــان و  ـــه آنچـــه  بـــی تفـــاوت ب
ـــا آنهـــا نیازمنـــد چیـــزی بیـــش از  کـــه بـــدون شـــک مواجهـــه ب نزدیـــک شـــدن یـــورو بـــه 20 هـــزار تومـــان ســـیگنال هـــای مشـــخص و مخربـــی بـــه اقتصـــاد ایـــران مـــی دهنـــد 

دســـتورالعمل هـــای متعـــدد و پرشـــمار ارزی اســـت. 
گرچـــه آنهـــا بیشـــترین هزینـــه را در ایـــن حـــوزه  کنتـــرل بنگاه¬ هـــای اقتصـــادی اســـت، ا گهانـــی نـــرخ ارز، امـــری خـــارج از  کـــه افزایـــش نا کنیـــم  بـــه عـــالوه نبایـــد فرامـــوش 
متحمـــل مـــی شـــوند. امـــروز صنعـــت بـــرق بـــرای پوشـــش هزینه ¬هـــای ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قراردادهـــای منعقـــد شـــده و جـــاری، نیـــاز بـــه چـــاره اندیشـــی دارد. 
ـــری از بحـــران فروپاشـــی بنگاه هـــای اقتصـــادی  کاهـــش التهـــاب و جلوگی ـــه منظـــور  ـــل، تعلیـــق ســـه ماهـــه و در نهایـــت توقـــف پیمان هـــا راهکارهـــای تدافعـــی ب تعدی
ـــان،  کارفرمای ـــی از  ـــن برخ ـــدم تمکی ـــر ع ـــالوه ب ـــد ع ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــال ب ـــن ح ـــا ای ـــت. ب ـــده اس ـــرارداده ش ـــا ق ـــن بنگاه ه ـــای ای ـــش پ ـــون پی کن ـــا  ـــه ت ک ـــت  ـــرق اس ـــت ب صنع

ـــل پیـــش بینـــی دارد.  ـــرخ ارز غیرقاب ـــل و ن ـــد تعدی ـــا قراردادهـــای فاق ـــز ب ـــری نی گســـترده ت ـــاری هـــای  گرفت ـــرق  صنعـــت ب
اعضای سندیکای صنعت برق ایران در این مجال از چالش های قراردادی خود پس از افزایش نرخ ارز گفته اند

سونامی ارز و ویرانه 
قراردادهای صنعت برق
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کامـــل پروژه هـــا اولیـــن نتیجـــه مـــورد انتظـــار خواهـــد  توقـــف 
ـــد.  کن ـــی  ـــدان م ـــکالت را دو چن ـــع مش ـــور قط ـــه ط ـــه ب ک ـــود  ب

ــرخ  ــانات جهـــش وار نـ ــود نوسـ ــا وجـ ــما بـ ــدگاه شـ  از دیـ
کمبـــود شـــدید نقدینگـــی، راهکارهـــای  ارز و همچنیـــن 
خـــروج از چالش هـــای قراردادهـــای جـــاری چیســـت؟ 
کـــه  نشـــان داده  کشـــور  اقتصـــاد  کـــه ســـابقه  آنجایـــی  از 
نـــرخ ارز تعریـــف نشـــده اســـت،  کنتـــرل  بـــرای  مؤلفـــه ای 
گذشـــته و پیش بینـــی  کســـب تجربـــه از  تنهـــا راه ممکـــن، 
بـــا  مواجهـــه  بـــرای  قراردادهـــا  در  مناســـب  ســـازوکارهای 
اتفاقـــات  وقـــوع  صـــورت  در  تـــا  اســـت  جهش هـــا  ایـــن 
پیش بینـــی نشـــده بـــا اســـتفاده از مکانیزم هـــای روشـــن در 
تکلیفـــی و توقـــف امـــور تـــا تهیـــه بخشـــنامه و  قـــرارداد، بال
دســـتور العمل جدیـــد ایجـــاد نشـــود و پـــروژه بتوانـــد طبـــق 

برنامـــه  ادامـــه داشـــته باشـــد. 
ــای  ــار راهکارهـ ــد در انتظـ ــه بایـ ــی همـ ــرایط فعلـ ــی در شـ ولـ
حکومتـــی بـــرای جبـــران ایـــن جهش هـــا باقـــی بماننـــد و 
بـــرای قراردادهـــای جـــاری هیـــچ چـــاره ای غیـــر از توقـــف تـــا 
صـــدور بخشـــنامه های جبرانـــی بـــرای نـــرخ ارز و فلـــزات 
ـــا تأنـــی و  وجـــود نـــدارد؛ هرچـــه اقدامـــات در ایـــن خصـــوص ب
کشـــور و مجموعـــه  یـــان بیشـــتری بـــه  گیـــرد، ز تأخیـــر صـــورت 

تولیـــد و اجـــرا وارد می شـــود.

تنفـــس ســـه ماهـــه اعـــالم شـــده از ســـوی توانیـــر بـــرای 
کارســـاز  ـــدازه  ـــا چـــه ان ـــرق ت قراردادهـــای جـــاری صنعـــت ب
کرده انـــد؟  کارفرمایـــان از ایـــن دســـتور تمکیـــن  بـــوده و آیـــا 
آیـــا خاتمـــه قراردادهـــا را راه حـــل درســـتی بـــرای شـــرایط 

کنونـــی می دانیـــد؟
کاهـــش فشـــار بـــر  تنفـــس ســـه ماهـــه در بســـیاری مـــوارد 
کـــه بـــدون هیچگونـــه قصـــور  کارفرمایـــان بـــه پیمانـــکاران را ـ 
ـــه دنبـــال داشـــته، امـــا  ـــا شـــرایط بحرانـــی مواجـــه شـــده اند ـ ب ب
ــدون  ــد و بـ ــن نکرده انـ ــه آن تمکیـ ــان بـ کارفرمایـ ــواردی  در مـ
توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع پیمانـــکاران را تحـــت فشـــار قـــرار 

کـــه ایـــن جـــای تأســـف دارد.  می دهنـــد 
ــا و نـــه توســـط پیمانـــکار  کارفرمـ ــرارداد نـــه توســـط  خاتمـــه قـ
گزینـــه مناســـبی نیســـت، بـــرای مبادلـــه یـــک قـــرارداد هـــر دو 
ــرایطی  ــر شـ گـ ــا ا ــده اند؛ امـ ــل شـ ــی را متقبـ ــرف هزینه هایـ طـ
کـــه  هـــر یـــك از طرفیـــن بـــا ادامـــه قـــرارداد تـــا حـــدی  پیـــش آیـــد 
کـــه بـــا ورشکســـتگی و انحـــالل مواجـــه  خســـارت ببینـــد 
خاتمـــه  انتخـــاب  از  غیـــر  ای  چـــاره  درآن صـــورت  شـــود، 
خســـارت  از   رهایـــی  بـــرای  گزینـــه ای  به عنـــوان  قـــرارداد 

جبـــران ناپذیـــر نخواهـــد داشـــت. 
بـــه  قـــادر  قطعـــًا  پیمانـــکار  قـــرارداد  خاتمـــه  صـــورت  در 
کامـــل  یافـــت هزینـــه اقدامـــات انجـــام شـــده، بـــه طـــور  در
ــد  ــز بایـ ــا نیـ کارفرمـ ــود و  ــان مـــی شـ یـ ــار ز ــود و دچـ ــد بـ نخواهـ
ـــا قیمـــت هـــای  ـــرارداد را ب مجـــدد مراحـــل مناقصـــه و عقـــد ق
بـــه مراتـــب باالتـــر نســـبت بـــه توافـــق قبلـــی حتـــی بـــا لحـــاظ 
تعدیـــل ارائـــه دهـــد، آن هـــم بـــدون اینکـــه تضمینـــی مبنـــی 
بـــر نبـــود ایـــن تالطمـــات در دوره اجـــرای پـــروژه پیمانـــکار 

ــد. ▪ ــته باشـ ــود داشـ ــد وجـ جدیـ

کـــه بـــا آن مواجـــه هســـتید، چیســـت؟ آیـــا  اصلی تریـــن چالش هـــای قـــراردادی 
ــال  ــرارداد تیـــپ را اعمـ ــود، قـ ــاری خـ ــای جـ ــا در قراردادهـ کارفرمـ ــرکت های  شـ

کرده انـــد؟ متـــن ایـــن قراردادهـــا چـــه نقصان هایـــی دارد؟
ــت  ــی معاونـ ــی لفظـ ــت اجرایـ ــپ و ضمانـ ــرارداد تیـ ــدن قـ ــی شـ ــر اجرایـ ــی از خبـ ــحالی ناشـ خوشـ
یـــادی در  محتـــرم بـــرق و انـــرژی در نشســـت پایانـــی ســـال 96 در خصـــوص قراردادهـــا، شـــور ز
کنـــون هیچکـــدام از ایـــن مـــوارد محقـــق  کـــرد امـــا تا اعضـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایجـــاد 
نشـــده اســـت. طـــرح مســـائلی همچـــون عـــدم وجـــود تعدیـــل، پیـــش پرداخـــت، پایبنـــدی بـــه نحـــوه 
ـــت  ـــندیکای صنع ـــم در س ـــده و همکاران ـــط بن ـــدر توس ـــی آنق ـــاری و آت ـــای ج ـــت در قرارداده پرداخ

کـــه نـــخ نمـــا شده اســـت. بـــرق تکـــرار شـــده 

در شـــرکت خـــود بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه شـــده اید؟ لطفـــا در ایـــن 
خصـــوص توضیـــح دهیـــد. 

یـــه ای مشـــخص بـــرای تأمیـــن مـــواد اولیـــه بخـــش  بانـــک مرکـــزی و وزارت صمـــت هیچکـــدام رو
ــه  ــامان دادن بـ ــر و سـ ــرای سـ ــز بـ ــه ای نیـ ــد اراده مدبرانـ ــر می رسـ ــه نظـ ــد و بـ ــف نکرده انـ ــد تعریـ تولیـ

ــود نـــدارد. ــه تولیدکننـــدگان وجـ ــواد اولیـ وضعیـــت مـ
کـــه تخصیـــص ارز در ســـامانه نیمایـــی نیـــاز بـــه  در حـــال حاضـــر بیـــش از چندیـــن هفتـــه اســـت 
کارشناســـی بـــا تعـــداد نفـــرات  گروه هـــای  گروه هـــای وزارت صمـــت دارد، حـــال آنکـــه ایـــن  تأییـــد 

کافـــی قـــادر بـــه بررســـی ایـــن مقـــدار از تقاضـــای تولیدکننـــدگان، بازرگانـــان و تجـــار نیســـتند.  نا
کارشناســـان در  کـــه توســـط وزارت صمـــت تعریـــف شـــده اســـت، بعـــد از تأییـــد  در ایـــن چرخـــه 
ـــوروی اروپایـــی، یـــوروی چینـــی، روپیـــه حاصـــل از درآمـــد نفتـــی، روپیـــه  ـــوع ارز )ی بانـــک مرکـــزی، ن
کـــه ایـــن تغییـــر بســـته بـــه ارز حاصـــل از  ســـایر و غیـــره( در ایـــام مختلـــف موجـــودی متغیـــری دارد 

گاز، پتروشـــیمی و غیـــره بســـتگی دارد.  صـــادرات محصـــوالت نفـــت، 

نوســـانات قیمت هـــا بـــه ویـــژه تغییـــر نـــرخ ارز، چـــه مســـائلی را بـــرای مجموعـــه تحـــت مدیریـــت 
کـــرده اســـت؟ جنابعالـــی ایجـــاد 

اســـت  چالش هایـــی  مهمتریـــن  از  نیـــرو  وزارت  تابعـــه  شـــرکت های  بـــا  متوقـــف  قراردادهـــای 
ــا  کـــه بـــرای ایـــن مجموعـــه بوجـــود آمـــده اســـت. عـــدم امـــکان تعدیـــل در قیمت هـــا متناســـب بـ
ـــع بـــرق نیـــز در حـــدود  ی ـــرخ ارز امـــکان پذیـــر نیســـت و شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای و توز تغییـــرات ن

دســـتورالعمل های تعدیـــل، همـــکاری الزم را بـــا پیمانـــکاران خـــود انجـــام نمی دهنـــد. 

کمبـــود شـــدید نقدینگـــی،  از دیـــدگاه شـــما بـــا وجـــود نوســـانات جهـــش وار نـــرخ ارز و همچنیـــن 
راهکارهـــای خـــروج از چالش هـــای قراردادهـــای جـــاری چیســـت؟

بـــا توجـــه بـــه بنـــد مرتبـــط در قراردادهـــای جـــاری در خصـــوص تعریـــف شـــرایط فـــورس مـــاژور، در 
کمبـــود شـــدید  کـــه شـــامل نوســـانات جهـــش وار نـــرخ ارز و همچنیـــن  قیـــاس بـــا وضعیـــت فعلـــی 
کلیـــه قراردادهـــای جـــاری بـــا مناســـبات حقوقـــی بخش هـــای دولتـــی متناســـب  نقدینگـــی، تعلیـــق 
اســـت و تنهـــا راهـــکار خـــروج از چالـــش قراردادهـــای جـــاری نیـــاز ســـنجی بـــه روز شـــده پیمانـــکاران 

اســـت.

تنفـــس ســـه ماهـــه اعـــالم شـــده از ســـوی توانیـــر بـــرای قراردادهـــای جـــاری صنعـــت بـــرق تـــا چـــه 
کرده انـــد؟ آیـــا خاتمـــه قراردادهـــا  کارفرمایـــان از ایـــن دســـتور تمکیـــن  کارســـاز بـــوده و آیـــا  انـــدازه 

کنونـــی می دانیـــد؟ را راه حـــل درســـتی بـــرای شـــرایط 
ـــار ایـــن موضـــوع  ـــر ب ـــد و زی ـــر تمکیـــن نکرده ان ـــه دســـتور توانی ـــان ب کارفرمای ـــوان  ـــه هیـــچ عن کنـــون ب ـــا  ت
کـــه در ســـوال قبلـــی پاســـخ داده شـــد، تنهـــا راه حـــل  نمی رونـــد، امـــا خاتمـــه قراردادهـــا همانطـــور 

درســـت مشـــکل زنجیـــره تأمیـــن صنعـــت بـــرق ایـــران اســـت. ▪

حامد گرشاسبی؛ 
مدیرعامل شرکت رهشاد الکتریک 

به روزآوری نیازهای پیمانکاران؛ 
تنها راهکار خروج از چالش های قراردادی
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کـــه  قـــراردادی  چالش هـــای  اصلی تریـــن 
آیـــا  چیســـت؟  هســـتید،  مواجـــه  آن  بـــا 
ــاری  ــا در قراردادهـــای جـ کارفرمـ شـــرکت های 
ـــد؟ متـــن ایـــن قراردادهـــا  کرده ان خـــود، قـــرارداد تیـــپ را اعمـــال 

دارد؟ نقصان هایـــی  چـــه 
ثبـــات  عـــدم  جـــاری  قراردادهـــای  در  چالـــش  اصلی تریـــن 
پیـــش  پرداخـــت  علیرغـــم  تجهیـــزات  یالـــی  ر قیمت هـــای 
پرداخـــت و مشـــخص شـــدن قیمـــت نهایـــی پـــس از اتمـــام پروســـه 
ســـاخت می باشـــد. ایـــن افزایـــش قیمت هـــا در بخـــش تولیـــدات 
داخلـــی بـــه دلیـــل ارز بـــری تامیـــن مـــواد اولیـــه و قطعـــات اســـت.
از  تجهیـــزات  تامیـــن  یالـــی  ر بخـــش  بـــودن  متاثـــر  عبارتـــی  بـــه 
تـــا 100  بـــا پرداخـــت 90  بهتریـــن حالـــت  ارز در  نـــرخ  تغییـــرات 
ــرارداد، تثبیـــت  ــه قـ ــوط بـ ــزات مربـ ــراردادی تجهیـ ــغ قـ ــد مبلـ درصـ
شـــده و شـــامل تغییـــر نـــرخ ارز نمی شـــود، ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــدام از قراردادهـــای خـــود چنیـــن  کارفرمایـــان در هیـــچ  کـــه اغلـــب 

بـــه پیمانـــکار را نمی پذیرنـــد. شـــرایطی جهـــت پرداخـــت 
کارفرمـــا خصوصـــا در قراردادهـــای جـــاری توانیـــر دارای تیـــپ هـــای 
ـــه  ـــر اســـت؛ ب کـــه فقـــط جزئیـــات آن متغیی کلـــی مشـــترکی هســـتند 
عبارتـــی نـــرخ تعدیـــل ارز و فلـــزات و همچنیـــن تعدیـــل بخـــش 
یـــه باشـــند، افـــزون بـــر  اجـــرا می بایســـت دارای یـــک وحـــدت رو
ـــه لحـــاظ  ـــع تامیـــن ارز)چـــه ب اینکـــه در بخـــش ارزی قراردادهـــا مناب
ارزی(  پرداخت هـــای  لحـــاظ  بـــه  و چـــه  یالـــی  ر پرداخت هـــای 
ـــروژه  ـــر اســـاس واقعیت هـــای اقتصـــادی زمـــان اجـــرا پ می بایســـت ب

باشـــد.

در شـــرکت خـــود بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه بـــا چـــه مشـــکالتی 
ــد.  ــح دهیـ ــوص توضیـ ــن خصـ ــا در ایـ ــده اید؟ لطفـ ــه شـ مواجـ
تامیـــن تجهیـــزات  ایـــن شـــرکت در خصـــوص  پـــروژه هـــای  در 
ـــه  ـــروژه ب ـــول پ ـــان و در ط ـــذر زم گ ـــل  ـــه دلی ـــرارداد ب ـــوع ق ـــی موض اصل
یـــاد نـــرخ ارز و ابـــالغ بخشـــنامه های متعـــدد و  دلیـــل نوســـانات ز
ـــرخ  ـــراردادی مکـــرر ســـبب شـــده عـــدم ثبـــات در ن الحاقیـــه هـــای ق
کـــه ایـــن  تســـعیر ارز را در طـــول پـــروژه شـــاهد باشـــیم بـــه نحـــوی 
ــا و پیمانـــکار  کارفرمـ یـــاد خـــارج از حیطـــه اختیـــارات  تغییـــرات ز
ـــا اســـتناد بـــه ســـه شـــرط ذیـــل ایـــن تغییـــرات نـــرخ  ـــوده لـــذا ب پـــروژه ب
کـــرد: ـــوان در زمـــره شـــرایط فـــورس مـــاژور قـــراردادی تلقـــی  ارز را می ت
بـــرای فـــورس مـــاژور بـــودن یـــک قـــرارداد ســـه شـــرط هـــم در حقـــوق 
ـــر می شـــود: ـــه شـــرح ذیـــل ذک داخلـــی و هـــم در حقـــوق بین الملـــل ب
کـــه تغییـــرات نـــرخ  الـــف- حادثـــه بایـــد غیـــر قابـــل اجتنـــاب باشـــد: 

ارز در قراردادهـــای جـــاری تبعـــًا غیـــر قابـــل اجتنـــاب اســـت.
ب- حادثـــه غیـــر قابـــل پیش بینـــی باشـــد: تغییـــرات 5 درصـــد 
ـــی تغییـــرات  کثریـــت قراردادهـــا پیـــش    بینـــی شـــده ول ـــرخ ارز در ا ن
چنـــد برابـــری شـــدن نـــرخ ارز/ تغییـــر مراجـــع تعییـــن نـــرخ ارز و 
کوتـــاه، تعییـــن  بخشـــنامه های متعـــدد صـــادره در مقاطـــع زمانـــی 
قیمـــت نهایـــی محصـــول و خدمـــات را غیـــر قابـــل پیش بینـــی 

کـــرده اســـت.
شـــده  ذکـــر  شـــرایط  ایـــن  باشـــد:  خارجـــی  بایـــد  حادثـــه  ج- 
کارفرمـــا اســـت و نـــه در حیطـــه  فوق الذکـــر نـــه در حیطـــه اختیـــارات 

پیمانـــکار. اختیـــارات 
نوســـانات قیمت هـــا بـــه ویـــژه تغییـــر نـــرخ ارز، چـــه مســـائلی 
کـــرده  را بـــرای مجموعـــه تحـــت مدیریـــت جنابعالـــی ایجـــاد 

اســـت؟
بخـــش  در  چـــه  و  ارزی  بخـــش  در  چـــه  هـــا  قیمـــت  نوســـانات 
می باشـــد(  ارز  نـــرخ  تغییـــر  از  متاثـــر  نیـــز  یالـــی  ر یالی)بخـــش  ر
عـــدم شـــفافیت در قیمـــت هـــای تمـــام شـــده در طـــول پـــروژه را 
پدیـــد آورده بـــه نحویکـــه مـــوارد بودجـــه ای پیش بینـــی شـــده در 
ـــروژه  ـــکاران پســـت در طـــول برنامـــه زمانبنـــدی پ قراردادهـــای پیمان
ـــکاران  ـــر پیمان ـــن ام ـــود. ای ـــی ش ـــادی م ی ـــرات ز ـــوش تغیی ـــت خ دس
کـــه در عقـــد  کنـــد  ـــر مـــی  گزی کـــرده و آنهـــا را نا ـــه شـــدت متضـــرر  را ب
قراردادهـــای جدیـــد جنبه هـــای ریســـک باالتـــری را مـــد نظـــر قـــرار 
دهنـــد و تمایـــل چندانـــی بـــه انجـــام پـــروژه هـــا بـــا ریســـک بـــاال را 
کاهـــش اخـــذ  نداشـــته باشـــند. نتیجـــه مشـــخص ایـــن پروســـه 

پـــروژه هـــای جدیـــد در دســـت اقـــدام شـــرکت هاســـت.

از دیـــدگاه شـــما بـــا وجـــود نوســـانات جهـــش وار نـــرخ ارز و 
کمبـــود شـــدید نقدینگـــی، راهکارهـــای خـــروج از  همچنیـــن 

چیســـت؟  جـــاری  قراردادهـــای  چالش هـــای 
راهکارهـــای خـــروج از چالـــش  قراردادهـــای جـــاری از دیـــدگاه ایـــن 
شـــرکت: اوال ثبـــات در بخشـــنامه هـــا و قوانیـــن صـــادره و جلوگیـــری 
کوتـــاه  از صـــدور بخشـــنامه ها و الحاقیه هـــا در بازه هـــای زمانـــی 
اســـت. ثانیـــا رســـیدن بـــه یـــک نـــرخ ارز واحـــد در طـــول یـــک پـــروژه و 
عـــدم تغییـــرات بیـــش از 5درصـــد در طـــول برنامـــه زمانبنـــدی پـــروژه 

بهتریـــن راه حل هـــای پیشـــنهادی ایـــن شـــرکت هســـتند.

بـــرای  توانیـــر  ســـوی  از  شـــده  اعـــالم  ماهـــه  ســـه  تنفـــس 
ـــوده  کارســـاز ب ـــدازه  ـــا چـــه ان ـــرق ت قراردادهـــای جـــاری صنعـــت ب
ـــا خاتمـــه  کرده انـــد؟ آی ـــان از ایـــن دســـتور تمکیـــن  کارفرمای ـــا  و آی
کنونـــی می دانیـــد؟ قراردادهـــا را راه حـــل درســـتی بـــرای شـــرایط 
ــرط  ــه شـ ــر بـ ــرکت توانیـ ــط شـ ــده توسـ ــالم شـ ــه اعـ ــه ماهـ تنفـــس سـ
آن  از  تمکیـــن  و  محتـــرم  کارفرمایـــان  توســـط  شـــدن  اجرایـــی 
کارفرمایـــان خـــارج از حیطـــه  کارســـاز خواهـــد بـــود لیکـــن ســـایر 
ــور و درخواســـت های مکتـــوب  ــه مذکـ ــال نامـ ــم ارسـ ــر علیرغـ توانیـ
کوتـــاه، متاســـفانه هیچگونـــه  جهـــت اخـــذ فرجـــه هـــای زمانـــی 
ـــوان  ـــه عن ـــه ب ـــه نحوی ک ـــد. ب همـــکاری در ایـــن خصـــوص نکـــرده ان
ـــا  ـــش )کارفرم کی  132KV GIS ـــت ـــه پس ـــروژه س ـــای پ کارفرم ـــه  نمون
کیـــش( علیرغـــم مکاتبـــات صـــورت پذیرفتـــه و ارســـال  منطقـــه آزاد 
کـــه  کارهـــای انجـــام شـــده، بـــه ایـــن دلیـــل  صـــورت وضعیـــت 
کارفرمـــا متوقـــف  پـــروژه بـــه دلیـــل عـــدم تامیـــن نقدینگـــی توســـط 
شـــده و درخواســـت عـــودت پیـــش پرداخـــت عنـــوان شـــده اســـت، 
ـــرده اســـت. ایـــن  ک ـــه ضبـــط تضامیـــن پیـــش پرداخـــت  ـــادرت ب مب
کـــه خاتمـــه قراردادهـــای ایـــن چنینـــی در شـــرایط  در حالـــی اســـت 
گشـــا نخواهـــد بـــود، بلکـــه در صـــورت  گـــره  کشـــور نـــه تنهـــا  کنونـــی 
عقـــد قراردادهـــای جدیـــد بـــا پیمانـــکار جدیـــد بـــه لحـــاظ مالـــی بـــه 

کـــرد.   ▪ ــا را متضـــرر خواهـــد  کارفرمـ شـــدت 

حمید صفر نوراله؛ 
مدیر عامل شرکت صفا نیکو

کارفرما واقعیت های اقتصادی  وقتی 
را نمی پذیرد
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کـــه بـــا آن  اصلی تریـــن چالش هـــای قـــراردادی 
شـــرکت های  آیـــا  چیســـت؟  هســـتید،  مواجـــه 
خـــود،  جـــاری  قراردادهـــای  در  کارفرمـــا 
کرده انـــد؟ متـــن ایـــن قراردادهـــا چـــه  قـــرارداد تیـــپ را اعمـــال 

دارد؟ نقصان هایـــی 
اصلی تریـــن چالـــش قـــراردادی در حـــال حاضـــر، نبـــود تعدیـــالت 
گیـــر در تمامـــی قراردادهـــا  اســـت.  نـــرخ ارز و فلـــزات بـــه صـــورت فرا
ـــود  ـــانات موج ـــوی نوس ـــود تکاف ـــتورالعمل های موج ـــت دس در حقیق

کنـــد. ــر  را نمی دهـــد و بایـــد تغییـ
 

در شـــرکت خـــود بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه بـــا چـــه مشـــکالتی 
مواجـــه شـــده اید؟ لطفـــا در ایـــن خصـــوص توضیـــح دهیـــد. 
مشـــکل  اصلی تریـــن  بـــازار  و  بـــورس  در  قیمـــت  تعـــادل  عـــدم 
محســـوب  نیازشـــان  مـــورد  اولیـــه  مـــواد  تامیـــن  بـــرای  شـــرکت ها 
ـــه عـــالوه ایجـــاد انحصـــار به خصـــوص در بخـــش فلـــزات  می شـــود. ب
غیرآهنـــی همچـــون آلومینیـــوم هـــم بـــه ایـــن مشـــکالت دامـــن زده و 
کـــرده اســـت.  چالـــش هـــای جـــدی را بـــرای تولیدکننـــدگان ایجـــاد 

 
ــائلی را  ــه مسـ ــرخ ارز، چـ ــر نـ ــژه تغییـ ــه ویـ ــا بـ ــانات قیمت هـ نوسـ
کـــرده اســـت؟ بـــرای مجموعـــه تحـــت مدیریـــت جنابعالـــی ایجـــاد 
چیـــز  هـــر  از  بیـــش  حاضـــر  حـــال  در  کـــه  هـــا  قیمـــت  نوســـانات 
ـــرخ ارز اســـت،  ـــل پیـــش بینـــی ن ـــر قاب ـــی و غی گهان حاصـــل جهـــش نا
پروژه هـــای صنعـــت بـــرق و از جملـــه ایـــن شـــرکت را بـــه تعویـــق 

انداختـــه و توقـــف خطـــوط تولیـــد را در پـــی داشـــته اســـت.
 

و  ارز  نـــرخ  جهـــش وار  نوســـانات  وجـــود  بـــا  شـــما  دیـــدگاه  از 
از  خـــروج  راهکارهـــای  نقدینگـــی،  شـــدید  کمبـــود  همچنیـــن 

چیســـت؟ جـــاری  قراردادهـــای  چالش هـــای 
کارفرمـــا  کـــه در واقـــع همـــان طـــرف  تعامـــل شـــرکت های دولتـــی 
در قراردادهـــای صنعـــت بـــرق محســـوب مـــی شـــوند، مهمتریـــن 
کارفرمایـــان صنعـــت بـــرق  و اثرگذارتریـــن راهـــکار موجـــود اســـت. 
بـــا پیمانـــکاران در  بایـــد  بـــرق  منطقـــه ای  از جملـــه شـــرکت های 
بـــه تفاهـــم  بـــا توافـــق طرفیـــن  خصـــوص بروزرســـانی قیمـــت هـــا 
ــای  ــه قراردادهـ ــا خاتمـ ــت تـ ــورت الزم اسـ ــن صـ ــر ایـ ــند، در غیـ برسـ

جـــاری از ســـوی طرفیـــن اعـــالم شـــود.
 

تنفـــس ســـه ماهـــه اعـــالم شـــده از ســـوی توانیـــر بـــرای قراردادهـــای 
کارفرمایـــان  کارســـاز بـــوده و آیـــا  جـــاری صنعـــت بـــرق تـــا چـــه انـــدازه 
کرده انـــد؟ آیـــا خاتمـــه قراردادهـــا را راه  از ایـــن دســـتور تمکیـــن 

ـــد؟ ـــی می دانی کنون ـــرایط  ـــرای ش ـــتی ب ـــل درس ح
کـــه مـــورد اســـتقبال  ایـــن تنفـــس ســـه ماهـــه حرکـــت مثبتـــی اســـت 
شـــرایط  در  شـــرکت  ایـــن  نظـــر  بـــه  امـــا  گرفـــت  قـــرار  کارفرمایـــان 
کنونـــی خاتمـــه قراردادهـــای جـــاری بهتریـــن راه حـــل بـــرای  نابســـامان 

بـــرون رفـــت از وضعیـــت موجـــود اســـت.▪

علی رضایی؛ رئیس هیات مدیره شرکت سیم نوریزدان

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

نورالدین پوستی؛ 
مدیر عامل شرکت سنس

قراردادهای جاری صنعت برق 
در سرآشیبی بحران

شـــما  دیـــدگاه  از  بـــرق  صنعـــت  روی  پیـــش  چالش هـــای  مهمتریـــن 
؟  چیســـت

کـــه عمدتـــًا ریشـــه در ســـال های    مهمتریـــن چالش هـــای صنعـــت بـــرق 
گذشـــته دارنـــد، به شـــرح زیـــر اســـت: 

کافـــی و به موقـــع جهـــت اجـــرای طرح هـــای توســـعه شـــبکه و تولیـــد  گـــذاری  - عـــدم ســـرمایه 
کشـــور و بـــر اســـاس برنامـــه ریزی هـــای طوالنـــی مـــدت و میـــان مـــدت بـــرق متناســـب بـــا نیـــاز آتـــی 
ــبکه های  کلیـــدی شـ ــزات  ــگیرانه و دوره ای تجهیـ ــرویس های پیشـ ــه سـ ــرای برنامـ ــدم اجـ - عـ

کشـــور بـــه خطـــر انـــدازد.  کـــه می توانـــد تـــداوم تامیـــن بـــرق  یـــع نیـــرو  تولیـــد، انتقـــال و توز
- عـــدم برنامه ریـــزی جهـــت اســـتفاده از تکنولوژی هـــای جدیـــد در پایـــش شـــبکه ها و اســـتفاده 
ـــاری  ـــای ج ـــج هزینه ه ی ـــد بتدر ـــر می توان ـــن ام ـــا. ای ـــه پایش ه ـــل از اینگون ـــج حاص ـــی از نتای عمل

تولیـــد بـــرق و نگهـــداری شـــبکه ها را بطـــور جـــدی غیـــر اقتصـــادی نمایـــد. 
پرســـنِل  تخصصـــی  و  حرفـــه ای  آمـــوزش  در  پیشـــرفته  و  منســـجم  برنامـــه  وجـــود  عـــدم   -

تعمیراتـــی. و  بهره بـــرداری 
- عـــدم وجـــود دســـتورالعمل های بهـــره بـــرداری و تعمیراتـــی تخصصـــی مـــدون بـــر مبنـــای 

اســـتاندارد های بیـــن المللـــی و پیشـــرفته. 
- عـــدم اســـتفاده بهینـــه و یـــا عـــدم وجـــود تجهیـــزات و ابزار هـــای پیشـــرفته در نگهـــداری 
کثـــرًا قدیمـــی و فرســـوده  کـــه ا کشـــور  یـــع بـــرق  شـــبکه های بـــرق. ایـــن امـــر خصوصـــًا در شـــبکه توز

اســـت، به چشـــم می خـــورد. 
گـــذاری  کـــه رفـــع نواقـــص فـــوق، نیـــاز بـــه صـــرف وقـــت قابـــل توجـــه و ســـرمایه  بدیهـــی اســـت 
ــک  ــت، مع ذالـ ــام می پذیرفـ ــش انجـ ــا پیـ ــتی از مدت هـ ــه بایسـ گرچـ ــه ا کـ ــزی دارد  ــه ریـ و برنامـ
اجـــرای آن هـــا بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت آن بـــرای حفاظـــت از تاسیســـات موجـــود صنعـــت بـــرق 

ــیار مهـــم و حیاتـــی اســـت.  ــور و توســـعه پایـــدار آن، طـــی ســـال های آتـــی بسـ کشـ

ــای  ــتید چیســـت و قرارداد هـ ــا آن مواجـــه هسـ ــه بـ کـ ــراردادی  اصلی تریـــن چالش هـــای قـ
کارفرمایـــان چـــه مشـــکالت و نقصان هـــای دارنـــد؟  تیـــپ اعمـــال شـــده از طـــرف 

مهمتریـــن چالش هـــای قرارداد هـــای جـــاری و اشـــکاالت قرارداد هـــای تیـــپ بـــه شـــرح زیـــر 
اســـت: 

کاربـــرد آن بـــرای پروژه هـــای مختلـــف  کـــه  - اصـــواًل قرارداد هـــا بصـــورت تیـــپ تهیـــه شـــده 
ـــد  ـــا خری ـــا هـــر پـــروژه اجرائـــی و ی بســـیار مشـــکل آفریـــن اســـت. در حالی کـــه بایســـتی متناســـب ب

تجهیـــزات و خدمـــات قـــرارداد تیـــپ اصـــالح شـــود. 
کامـــل لحـــاظ  - در قرارداد هـــای تیـــپ نقطـــه نظـــرات پیمانـــکاران و یـــا فروشـــندگان به طـــور 

ــده اســـت.  ــه شـ ــه تهیـ ــورت یکطرفـ ــع به صـ ــده و در واقـ نشـ
کـــه حقـــوق پیمانـــکاران و فروشـــندگان مطـــرح اســـت، مفـــاد  کثـــرًا در مواقعـــی  کارفرمایـــان ا  -

ــد.  ــم رعایـــت نمی کننـ ــرارداد تیـــپ را هـ ــان قـ همـ
صورت حســـاب ها  پرداخـــت  در  تاخیـــر  بـــرای  تعدیلـــی  اصـــواًل  تیـــپ  قرارداد هـــای  در   -
ـــه آن عمـــل نمی شـــود. رعایـــت ایـــن امـــر در حـــال  پیش بینـــی نشـــده و در صـــورت وجـــود هـــم، ب

حاضـــر بســـیار حیاتـــی اســـت. 
گرفتـــه  کثـــر تـــا 25 درصـــد در نظـــر  - میـــزان پیـــش پرداخت هـــا عمومـــًا در قرارداد هـــا حدا
کشـــور )کمبـــود نقدینگـــی پیمانـــکاران و فروشـــندگان( هیچگونـــه  کـــه بـــا شـــرایط فعلـــی  می شـــود 

هماهنگـــی نـــدارد. 
ـــًا بایســـتی فقـــط  کـــه قانون کســـورات ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  کثـــر قرارداد هـــای تیـــپ بـــه  - در ا
یـــان و  بـــرای بخـــش اجرائـــی باشـــد توجـــه ویـــژه معطـــوف نمی شـــود و ایـــن امـــر باعـــث ضـــرر و ز
اتـــالف وقـــت پیمانـــکاران و فروشـــندگان تجهیـــزات شـــده و مضافـــًا نیـــاز بـــه مکاتبـــات متعـــدد 

ـــا و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی را ایجـــاب می کنـــد.  کارفرم بیـــن 
یـــال( ضرر هـــای  کشـــور )ارز هـــای خارجـــی و ر مراتـــب فـــوق بـــا توجـــه بـــه نـــرخ بـــاالی تـــورم در 
کـــه اصـــالح و بازنگـــری آن در  قابـــل توجهـــی بـــه پیمانـــکاران و فروشـــندگان تحمیـــل می کنـــد 
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ــیار حیاتـــی اســـت.  ــال های 96 و اوایـــل 97 بسـ ــه سـ ــوط بـ ــای مربـ ــرای قرارداد هـ ــر بـ ــال حاضـ حـ

 در ایـــن 
ً
آیـــا در شـــرکت خـــود بـــرای تامیـــن مـــواد اولیـــه بـــا مشـــکالت خاصـــی مواجـــه شـــده ایـــد؟ لطفـــا

خصـــوص توضیـــح دهیـــد. 
ـــران  ـــکالت ای ـــتمر و درک مش ـــتیبانی مس ـــًا پش ـــده و خصوص ـــل آم ـــه عم ـــای ب ـــش بینی ه ـــا پی ـــبختانه ب خوش
گـــروه ریـــن هـــاوزن )MR( آلمـــان، شـــرکت مهندســـی ســـنس امکانـــات الزم جهـــت ســـرویس و  توســـط 
کلیـــه شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای، نیروگاه هـــا  اورهـــال تـــپ چنجـــر ترانســـفورماتور های قـــدرت بـــرای 
کشـــور را دارد و علیرغـــم مشـــکالت موجـــود در سیســـتم بانکـــی و افزایـــش نـــرخ ارز در  و ســـایر صنایـــع 
حـــال حاضـــر قطعـــات یدکـــی اصلـــی تـــپ چنجر هـــا و ســـایر قطعـــات یدکـــی مـــورد نیـــاز خدمـــات فنـــی و 
گونـــه وقفـــه ای  کابـــل( را در دســـت خریـــد دارد تـــا از وقـــوع هـــر  پشـــتیبانی )از جملـــه خودرو هـــای عیـــب یابـــی 

کنـــد.  کشـــور اطمینـــان حاصـــل  در تـــداوم خدمـــات پشـــتیبانی خـــود بـــه صنعـــت بـــرق 

نوســـانات قیمت هـــا بـــه ویـــژه در زمینـــه ارز، چـــه مســـائلی را بـــرای مجموعـــه تحـــت مدیریـــت شـــما 
کـــرده اســـت؟ ایجـــاد 

کشـــور مشـــکالت عمـــده ای  نوســـانات شـــدید نـــرخ ارز و طوالنـــی شـــدن پروســـه تامیـــن آن از سیســـتم بانکـــی 
ــن  ــت. همچنیـ ــود آورده اسـ ــه وجـ ــرکت بـ ــن شـ ــرای ایـ ــی بـ ــزات وارداتـ ــت تجهیـ ــنهاد قیمـ ــه پیشـ را در ارائـ
کارفرمایـــان در مـــدت زمـــان اعتبـــار پیشـــنهاد  همیـــن موضـــوع باعـــث عـــدم ثبـــات قیمت هـــا شـــده، زیـــرا 
ـــد، تامیـــن بودجـــه، پرداخـــت پیـــش پرداخـــت و ... را اجـــرا  ـــه خری قیمـــت، تعهـــدات خـــود از جملـــه تائیدی
نمی کنـــد و در نهایـــت اعتبـــار قیمت هـــا منقضـــی و بایســـتی پیشـــنهاد دیگـــری بـــا قیمـــت و شـــرایط جدیـــد 

ـــه شـــود.  تهیـــه و ارائ

کمبـــود  از دیـــدگاه شـــما صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا وجـــود نوســـانات قابـــل توجـــه نـــرخ ارز و همچنیـــن 
ــد؟ ــی بیندیشـ ــاری و آتـ ــای جـ ــرای قرارداد هـ ــاره ای بـ ــه چـ ــد چـ ــی بایـ ــدید نقدینگـ شـ

گیرد:  در خصوص قرارداد های جاری و آتی پیشنهاد می شود موارد زیر مورد توجه قرار 
گرفتـــه شـــود و بـــر اســـاس آن بـــا  - افزایـــش فعلـــی نـــرخ ارز بعنـــوان یکـــی از شـــرایط فـــورس مـــاژور درنظـــر 

آیـــد.  یـــان حاصلـــه توافق هـــای الزم به عمـــل  پیمانـــکاران و فروشـــندگان جهـــت رفـــع ضـــرر و ز
کمبـــود نقدینگـــی تـــا  - میـــزان پیـــش پرداخت هـــا در قرارداد هـــای جدیـــد بـــا توجـــه بـــه مشـــکالت مالـــی و 

75 درصـــد مبلـــغ قـــرارداد افزایـــش یابـــد. 
ـــان  کارفرمای ـــر اســـاس آن  گرفتـــه شـــود و ب کارفرمـــا درنظـــر  ـــی مـــاده ای به عنـــوان تعهـــدات  - در قرارداد هـــای آت

ـــخ صـــدور آن هـــا باشـــند.  ی ـــًا طـــی 30 روز از تار کتور هـــا و صورتحســـاب ها نهایت ـــه تســـویه فا متعهـــد ب
ــور  کشـ ــادی  ــرایط اقتصـ ــرخ ارز و شـ ــان تثبیـــت نـ ــه زمـ ــول بـ ــد را موکـ ــای جدیـ ــد قرارداد هـ ــان عقـ کارفرمایـ  -
ــتی  ــًا بایسـ ــوری حتمـ ــی و فـ ــای حیاتـ ــوص قرارداد هـ ــی در خصـ ــد. ولـ کننـ ــل موقـــت  ــوان یـــک راه حـ به عنـ
شـــرایط تعدیـــل قیمت هـــا و افزایـــش میـــزان پیـــش پرداخـــت و تســـریع در پرداخـــت صـــورت حســـاب ها و 

ــا بطـــور اصولـــی و جـــدی لحـــاظ شـــود. کتور هـ فا
کمـــک بـــه پیمانـــکاران و  - پرداخـــت وجـــوه علـــی الحســـاب در قرارداد هـــای جـــاری میتوانـــد بعنـــوان 
فروشـــندگان در شـــرایط فعلـــی تلقـــی شـــده و آن هـــا را در انجـــام وظایـــف محولـــه و قرارداد هـــای در دســـت 

کنـــد.  کمـــک 

در این شرایط بحرانی انتظار شما از سندیکای صنعت برق ایران چیست؟ 
ــه را  ــز قدم هـــای الزم در ایـــن زمینـ ــرایط بحرانـــی فعلـــی نیـ - در واقـــع ســـندیکای صنعـــت بـــرق قبـــل از شـ
ــا  ــاتی بـ ــترش داده و طـــی جلسـ گسـ ــود را  ــی خـ ــای فعلـ ــتی پیگیری هـ ــًا بایسـ ــن نهایتـ ــته اســـت لیکـ برداشـ
کنـــد. شـــاید یکـــی از راه هـــا  ـــه  ـــا زمـــان رفـــع بحـــران ارائ مقامـــات مســـئول و ذیصـــالح راه حل هـــای مناســـبی ت
کـــه مراتـــب را  کمیتـــه ای تخصصـــی و حرفـــه ای از افـــراد بـــا تجربـــه و ذیصـــالح در ایـــن زمینـــه باشـــد  انتخـــاب 

کننـــد.  بـــه دقـــت تحـــت نظـــر قـــرارداده و راه حل هـــای عملـــی در هـــر مقطـــع ارائـــه 
- مضافـــًا بـــا توجـــه بـــه مشـــکالت مالـــی شـــرکت های عضـــو، ســـندیکای صنعـــت بـــرق می توانـــد مراتـــِب 
کـــرده و خصوصـــًا در مـــورد شـــرکت های  پیگیـــری مطالبـــات معوقـــه اعضـــاء را بـــا جدیـــت بیشـــتری پیگیـــری 

کنـــد.  بـــرق منطقـــه ای مراتـــب را در ســـطوح بـــاالی وزات نیـــرو حـــل و فصـــل 
ــل از  ــارب حاصـ ــور و تجـ کشـ ــرق  ــت بـ ــی در صنعـ ــیار طوالنـ ــابقه بسـ ــه و سـ ــا تجربـ ــب بـ ــه اینجانـ در خاتمـ
کلیـــه شـــرکت های عضـــو ضمـــِن  کنـــم،  گذشـــته توصیـــه مـــی  مواجهـــه بـــا تحریم هـــای اقتصـــادی ســـال های 
ـــروری  ـــی ض ـــات فن ـــا و خدم ـــام پروژه ه ـــداوم انج ـــل را در ت ـــکاری و تعام ـــت هم ـــور نهای کش ـــکالت  درک مش

ـــد. ـــل آورن ـــتم، به عم ـــزرگ هس ـــواده ب ـــن خان ـــی از ای ـــز بخش ـــود نی ـــک خ ـــدون ش ـــه ب ک ـــور  کش ـــرق  ـــت ب صنع

ــه  ــا چـ ــه بـ ــواد اولیـ ــن مـ ــرای تامیـ ــود بـ ــرکت خـ در شـ
ایـــن  در  لطفـــا  ایـــد؟  شـــده  مواجـــه  مشـــکالتی 

دهیـــد. توضیـــح  خصـــوص 
یـــک  در  فعـــال  شـــرکت های  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
ــتند و مشـــکالت  ــل هسـ ــر متصـ ــه یکدیگـ صنعـــت، بـ
یـــه  بی رو افزایـــش  اولیـــه،  مـــواد  تامیـــن  در  موجـــود 
نبـــود  نقـــدی،  به صـــورت  صرفـــا  خریـــد  قیمت هـــا، 
کارآمـــد،  مـــواد اولیـــه وارداتـــی، وضـــع قوانیـــن موقتـــی و نا
تغییـــر مکـــرر ایـــن قوانیـــن بـــا الحـــاق بخشـــنامه های 
جدیـــد، عـــدم درک مشـــکالت تولیدکننـــدگان، عـــدم 
تعییـــن راهـــکار مناســـب بـــرای انتقـــال پـــول و پرداخـــت 
کننـــدگان خارجـــی و .... همگـــی از  طلـــب تامیـــن 
ــا  ــرکت هـ ــه شـ ــترک همـ ــب مشـ ــع و مصائـ ــه موانـ جملـ

ــت.  ــه اسـ ــواد اولیـ ــن مـ ــرای تامیـ بـ

ارز،  نـــرخ  تغییـــر  ویـــژه  بـــه  هـــا  قیمـــت  نوســـانات 
چـــه مســـائلی را بـــرای مجموعـــه تحـــت مدیریـــت 

اســـت؟ کـــرده  ایجـــاد  جنابعالـــی 
تکلیفـــی  ــر نـــرخ ارز و عـــدم ثبـــات آن، باعـــث بال تغییـ
ـــر آنکـــه  کار شـــده، مضـــاف ب کســـب و  همگـــی فعـــاالن 
بدتـــر  را  موجـــود  وضعیـــت  آن،  شـــدن  نرخـــی  چنـــد 
ــتفاده را  ــوء اسـ ــت و سـ ــتر رانـ ــه بسـ کـ ــوی  ــه نحـ ــرده بـ کـ
ـــه  ی ـــی رو کاال، افزایـــش ب کـــرده و باعـــث احتـــکار  فراهـــم 
قیمـــت هـــا، عـــدم تناســـب بیـــن قیمـــت تمـــام شـــده 
تولیـــد و قیمـــت فـــروش محصـــوالت، تاخیـــر در زمـــان 
کار شـــده  کســـب و  هـــای تعهـــد داده شـــده در زنجیـــره 

اســـت.
کـــه ســـال ها هزینـــه  متاســـفانه حتـــی شـــرکت هایی 
کاال  کرده انـــد تـــا بتواننـــد زیرســـاخت های صـــادرات 
آن هـــم صـــادرات  کننـــد،  فراهـــم  بـــرای خودشـــان  را 
ــران  ــزوده تولیـــد در ایـ ــه ارزش افـ کـ کاالهـــای غیرنفتـــی 
را نیـــز بـــه همـــراه خـــود دارد، در حـــال حاضـــر بـــه واســـطه 
یـــادی  کارایـــی سیســـتم بانکـــی، بـــا معضـــالت ز عـــدم 
ــوه  یافـــت وجـ ــرای در ــه بـ کـ ــه نحـــوی  ــتند، بـ ــرو هسـ روبـ
ـــتند. ـــرو هس ـــادی روب ی ـــع ز ـــا موان ـــادرات ب ـــل از ص حاص

مجید شهپریان؛ مدیرعامل شرکت رعد

چند نرخی شدن قیمت ارز 
و موجبات رانت و سوء استفاده
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کارفرمـــا در  آیـــا شـــرکت های  بـــا آن مواجـــه هســـتید، چیســـت؟  کـــه  اصلی تریـــن چالش هـــای قـــراردادی 
کرده انـــد؟ متـــن ایـــن قراردادهـــا چـــه نقصان هایـــی دارد؟ قراردادهـــای جـــاری خـــود، قـــرارداد تیـــپ را اعمـــال 

یکـــی از مهمتریـــن چالش هـــای پیـــش روی صنعـــت بـــرق عـــدم تـــوازن بودجـــه و طرح هـــای در دســـت اقـــدام و 
ـــر برنامـــه زمان بنـــدی پـــروژه هـــا، اصـــل و اســـاس آنهـــا را در حالـــت ابهـــام  ـــوازن عـــالوه ب مـــورد نیـــاز اســـت. ایـــن عـــدم ت
قـــرار داده اســـت. چالـــش مهـــم دیگـــر عـــدم ثبـــات نـــرخ ارز، فلـــزات، دســـتمزدها و ســـایر مـــوارد و عـــدم تـــوازن آنهـــا 
کـــه پیمانـــکاران تـــوان اجـــرای  بـــا دســـتورالعمل های تعدیـــل و شـــاخص های ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی اســـت، به نحـــوی 
تعهـــدات )بـــا قیمت هـــای قـــراردادی و اســـتفاده از تعدیل هـــا و شـــاخص های مصـــوب( را از دســـت داده انـــد و متاســـفانه برخـــی 
کارفرمایـــان دولتـــی بـــدون توجـــه بـــه واقعیـــات جـــاری و علیرغـــم دســـتورات مقامـــات مافـــوق نســـبت بـــه فســـخ قراردادهـــا و ضبـــط  از 
کننـــد. ایـــن رویکـــرد منجـــر بـــه تضعیـــف بدنـــه اجرایـــی وزارت نیـــرو )پیمانـــکاران( شـــده و تـــوان و پتانســـیل ایجـــاد  تضامیـــن اقـــدام مـــی 

ــد.  ــرکوب می کنـ ــور را سـ کشـ ــده در  شـ
کـــه بـــه هیـــچ وجـــه در قالـــب قراردادهـــای یـــک طرفـــه  اصلـــی تریـــن چالـــش قـــراردادی افزایـــش شـــدید نـــرخ ارز و فلـــزات و ســـایر مـــراودات 
وزارت نیـــرو بـــا پیمانـــکاران و حتـــی اســـتفاده از دســـتورالعمل های تعدیـــل و شـــاخص های ســـازمان مدیریـــت برنامـــه )کـــه بـــا واقعیـــات 
ـــه  ـــن اینک ـــد، ضم ـــرار دارن ـــی ق تکلیف ـــود و بال ـــام، رک ـــت ابه ـــا در حال ـــذا قرارداده ـــتند و ل ـــران نیس ـــل جب ـــتند( قاب ـــق نیس ـــادی منطب اقتص
یـــان هـــای هنگفـــت  کنـــد، بـــه پیمانـــکاران تحمیـــل و موجـــب ز هزینـــه جـــاری پـــروژه بـــدون اینکـــه درآمـــدی بـــرای پیمانـــکار ایجـــاد 

می شـــود.
ـــا همـــان فرمت هـــای قبلـــی و بـــه صـــورت یک طرفـــه  کثـــر قراردادهـــا ب  متاســـفانه قـــرارداد تیـــپ در بخـــش انتقـــال تدویـــن نشـــده اســـت و ا

اســـت. 

در شرکت خود برای تامین مواد اولیه با چه مشکالتی مواجه شده اید؟ لطفا در این خصوص توضیح دهید. 
ــفانه  ــرده  و  متاسـ کـ ــاد  ــا ایجـ ــاز پروژه هـ ــورد نیـ ــا و اقـــالم مـ کاالهـ ــرای تامیـــن  ــادی را بـ یـ ــا مشـــکالت ز ــرات شـــدید قیمت هـ ــًا تغییـ یقینـ
کـــه چـــه راهـــکاری  قیمت هـــای واقعـــی روز تـــا چندیـــن برابـــر قیمت هـــای قـــراردادی افزایـــش یافتـــه اســـت. لـــذا ســـوال ذیـــل مطـــرح اســـت 

ـــرارداد« وجـــود دارد؟ ـــه قیمـــت ق ـــروش ب ـــر و ف ـــه قیمـــت چنـــد براب ـــد ب ـــه »خری ـــرای حـــل ایـــن نامعادل ب

کرده است؟ نوسانات قیمت ها به ویژه تغییر نرخ ارز، چه مسائلی را برای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی ایجاد 
کـــه در قراردادهـــا مثـــال بـــا 30درصـــد ذکـــر می شـــود؛  متاســـفانه وابســـتگی صنعـــت بـــرق بـــه قیمـــت ارز بـــه مراتـــب بیـــش از آن اســـت 
ـــر افزایـــش  ـــا چنـــد براب حتـــی ســـازندگان بســـیار معتبـــر و شـــناخته شـــده داخلـــی هـــم بـــه دلیـــل افزایـــش قیمـــت ارز، قیمت هـــای خـــود را ت

داده انـــد. 
تکلیفـــی قراردادهـــا علیرغـــم وجـــود هزینه هـــای جـــاری و  ـــر مخـــرب دارد. بال کار پـــروژه و شـــرکت اث ـــد  ـــر رون بدیهـــی اســـت ایـــن موضـــوع ب

ـــداز قراردادهـــا از مشـــکالت عمـــده شـــرکت ها اســـت. ـــد تضامیـــن و روشـــن نبـــودن چشـــم ان هزینه هـــای تمدی
 

کمبـــود شـــدید نقدینگـــی، راهکارهـــای خـــروج از چالش هـــای  از دیـــدگاه شـــما بـــا وجـــود نوســـانات جهـــش وار نـــرخ ارز و همچنیـــن 
قراردادهـــای جاری چیســـت؟

ــود نـــدارد و  ــا قیمت هـــای واقعـــی وجـ ــرا بـ ــرای پروژه هـــای تعریـــف شـــده و در دســـت اجـ ــرای اجـ کافـــی بـ آنچـــه مســـلم اســـت بودجـــه 
کـــه صنعـــت بـــرق بـــر مبنـــای واقعیـــت قیمت هـــا، بودجـــه را در اختیـــار صرفـــًا پروژه هایـــی قـــرار دهـــد  شـــاید تنهـــا راهـــکار ایـــن باشـــد 
ـــایر  ـــت و س ـــده اس ـــق ش ـــاًل محق کام ـــه آن  ـــه بودج ک ـــرا(  ـــت اج ـــا در دس ـــده و ی ـــف ش ـــای تعری ـــم از پروژه ه ـــتند )اع ـــرا هس ـــیر اج ـــه در مس ک

پروژه هـــای در دســـت اجـــرا را بـــه ســـمت خاتمـــه پیمـــان ســـوق  دهـــد.

در این شرایط بحرانی انتظار شما از سندیکای صنعت برق ایران چیست؟
کـــه اواًل هـــر چـــه بیشـــتر نســـبت بـــه بیـــان و ارائـــه مســـتندات واقعیـــات بـــازار بـــه مقامـــات در  دو خواســـته مهـــم از ســـندیکا آن اســـت 
ارگان  هـــای مختلـــف اقـــدام و مســـیر اجـــرای پروژه هـــا را صرفـــًا در قالـــب بودجـــه محقـــق شـــده، پیـــش ببـــرد و ســـایر پروژه هـــا را بـــه ســـمت 
خاتمـــه پیمـــان ســـوق دهـــد، در غیـــر ایـــن صـــورت شـــاهد ورشکســـتگی بیشـــتر اعضـــا و وارد شـــدن خســـارات جبران ناپذیـــر بـــه بدنـــه 

اجرایـــی صنعـــت بـــرق و پتانســـیل های ایجـــاد شـــده خواهیـــم بـــود.
یـــع، انتقـــال اعـــم از پیمانـــکاری  کلیـــه بخش هـــا )توز ثانیـــًا بـــا تدویـــن و بـــه تصویـــب رســـانیدن و مهمتـــر از آن بـــه روز رســـانی فهرســـت بهـــای 
کنـــد تـــا از رقابت هـــای شـــکننده  و مشـــاوره( اقـــدام و محـــدوده ارائـــه پیشـــنهادات قابـــل قبـــول قیمـــت را نســـبت بـــه فهرســـت بهـــا تعییـــن 

شـــرکت های عضـــو )کـــه قطعـــًا باعـــث تضعیـــف اعضـــا می شـــود( بـــا یکدیگـــر جلوگیـــری شـــود.

محمدرضا معین تقوی؛ 
مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی آفرینه طوس

نامعادله »خرید به قیمت چند برابر 
و فروش به قیمت قرارداد«
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اصالح قیمت، 
ستاره خاموش صنعت برق ایران

/ خسرو دوران /

گذشـــت و خوشـــبختانه بـــا   تابســـتان امســـال نیـــز 
شـــبکه  در  شـــده  ایجـــاد  بـــار  اضافـــه  فرونشســـتن 
پایـــان رســـیدند،  بـــه  نیـــز  خاموشـــی های اجبـــاری 
ــتان  ــه تابسـ ــیدن بـ ــه پیـــش از رسـ کـ ــر اســـت  ــا بهتـ امـ
ســـال 1398 بـــرای حـــل مشـــکل خاموشـــی چـــاره ای 
اساســـی اندیشـــید، وگرنـــه در آغـــاز تابســـتان آینـــده 
بازهـــم قســـمتی دیگـــر از ســـریال تکـــراری و بی مـــزه 
ــزاری  ــر و برگـ کمتـ ــی  ــرای خاموشـ ــئوالن بـ ــالش مسـ تـ
بـــا  خاموشـــی ها  علـــت  ریشـــه یابی  میزگردهـــای 
گـــردن دیگـــران  هـــدف انداختـــن مـــدال تقصیـــرات بـــه 
بـــود. خواهـــش و التمـــاس از شـــهروندان  خواهیـــم 
کـــه  کارهایـــی  شـــمردن  کمتـــر،  مصـــرف  بـــرای 
مســـئوالن پیشـــین بایـــد انجـــام  می دادنـــد و ندادنـــد 
کـــه هیچـــگاه اجـــرا نشـــده و  و ارائـــه راهکارهایـــی 
ــایل و  ــگی مسـ ــد همیشـ ــز ترجیع بنـ ــد نیـ ــد شـ نخواهـ

تی از ایـــن دســـت اســـت.  مشـــکال
کـــه همـــه  ایـــن نمی اندیشـــد  بـــه  کـــس  امـــا هیـــچ 
کنونـــی روزی مســـئوالن پیشـــین خواهنـــد  مســـئوالن 
بـــه  هنگامـــی  خـــوب  راهکارهـــای  همـــه  و  شـــد 
بـــه اجـــرا درآینـــد. اینکـــه چـــرا  کـــه  درد می خورنـــد 
ـــی ها  ـــکلی از خاموش ـــه ش ـــه ب ـــد همیش ـــهروندان بای ش
گویـــی حقـــی از آنـــان ضایـــع  کـــه  ناراضـــی باشـــند 
کلیـــدی اســـت. مـــردم همـــواره  شـــده، مســـاله ای 
هنـــگام شـــنیدن خواهـــش مســـئوالن در رســـانه ها از 
آنهـــا بـــرای صرفه جویـــی بـــا غرولنـــد زیـــر لـــب درجـــه 
کـــرده و همـــه چیـــز را بـــه  کولـــرگازی خـــود را بیشـــتر 
کشـــور پیونـــد می زننـــد. انتقاداتـــی  مســـایل سیاســـی 
ـــرق قطـــع شـــود؟  ـــد ب کـــه اصـــال چـــرا بای از ایـــن دســـت 
کار می کنـــد؟ چـــرا  پـــس دولـــت پـــول نفـــت را چـــه 
در  تبلیغـــات  اینهمـــه  پـــس  نمی ســـازد؟  نیـــروگاه 
مـــورد افزایـــش تولیـــد بـــرق پـــس از انقـــالب بـــه چـــه 
ـــدازه ای  ـــه ان ـــود؟ هنگامـــی اعـــالم می شـــود، ب معنـــی ب
کـــه آن را صـــادر هـــم می کنیـــم پـــس  یـــم  تولیـــد بـــرق دار
یـــم  خاموشـــی چـــرا؟ اصـــال وقتـــی خودمـــان بـــرق ندار
چـــرا آن را صـــادر می کننـــد؟ و ... در طـــول تابســـتان 

ــا مطـــرح شـــد. ــال بارهـ امسـ
و  بـــرق  تولیدکننـــدگان  کـــه  سال هاســـت 
ســـرمایه گذاران ایـــن صنعـــت در بخـــش خصوصـــی 
ــده  ــای وارد شـ ــرای خاموشـــی و زیان هـ ــاد زده و بـ فریـ
هیـــچ  گویـــی  اّمـــا  می دهنـــد،  هشـــدار  آن  پـــی  در 

گیتـــی آفریـــده  ـــرای شـــنیدن در ایـــن پهنـــه از  گوشـــی ب
ـــر ایـــن  ـــای ب نشـــده اســـت و جملگـــی اســـتاد ســـخن پ

نهاده انـــد! جهـــان 
ســـندیکای  عضـــو  وحدتـــی،  محمدعلـــی 
ســـریع  رونـــد  بـــه  اشـــاره  بـــا  بـــرق،  تولیدکننـــدگان 
کمبـــود منابـــع مالـــی را  رشـــد در بخـــش مصـــرف، 
برنامه هـــا  اجـــرای  به تأخیرافتـــادن  بـــرای  عاملـــی 
خصوصـــی  بخـــش  وضعیـــت  و  می کنـــد  معرفـــی 
کـــه وزارت نیـــرو در  را بـــه دلیـــل محدودیت هایـــی 
چنـــدان  دارد،  بخـــش  ایـــن  مطالبـــات  پرداخـــت 
به همین دلیـــل  نمی کنـــد؛  یابـــی  ارز مطلـــوب 
برنامه هـــای بخـــش تولیـــد بـــرق به موقـــع و به خوبـــی 
اجـــرا نشـــده اند؛ بنابرایـــن بـــرای عبـــور از شـــرایط اوج 
کاهـــش  برنامه  هـــای  اجـــرای  تابســـتان،  مصـــرف 

اســـت. ضـــروری  مصـــرف 
غیاث الدیـــن دبیـــر ســـندیکای تولیدکننـــدگان بـــرق 
کـــه بـــرای تولیـــد بـــرق  کیـــد می کنـــد: پولـــی  نیـــز تأ
اضافـــه مصـــرف می شـــود، از جیـــب مـــردم تأمیـــن 
ـــژه در  ـــرف، به وی ـــردم در مص ـــر م گ ـــن ا ـــود؛ بنابرای می ش
کننـــد، قطعـــا می توانیـــم  ســـاعات پیـــك، همـــکاری 
ــی را  ــل خاموشـ ــا حداقـ ــیم یـ ــته باشـ ــی نداشـ خاموشـ
کـــه بـــاز مصـــارف  گـــر قـــرار باشـــد  داشـــته باشـــیم؛ ولـــی ا
باشـــد،  مالحظـــه  بـــدون  و  بی موقـــع  نابجـــا،  مـــا 
ــال  ــم، امسـ یـ ــه دار کـ ــدی  ــرایط تولیـ ــن شـ ــا ایـ ــا بـ یقینـ

خاموشـــی خواهیـــم داشـــت.
در  کمبـــود  دلیـــل  بـــه  غیاث الدیـــن  گفتـــه  بـــه 
کـــه راندمـــان  تولیـــد بـــرق، نیروگاه هـــای فرســـوده ای 
مناســـبی ندارنـــد. نیـــز بایـــد وارد مـــدار تولیـــد شـــوند. 
ایـــن نیروگاه هـــا نیـــاز بـــه تعمیـــرات اساســـی دارنـــد 
و بایـــد اورهـــال شـــوند. بخشـــی از ایـــن نیروگاه هـــا 
اورهـــال شـــده اند؛ امـــا بخـــش دیگـــری از آنهـــا بـــه 
دلیـــل بی پولـــی و مشـــکالت اقتصـــادی، حداقـــل 
برخـــی  مانـــدن  بـــرای  و  داشـــته اند  را  تعمیـــرات 
در  به ویـــژه  تولیـــد  مـــدار  در  نیروگاهـــی  واحدهـــای 

کـــرد. زمـــان اوج مصـــرف، بایـــد بـــه خـــدا تـــوکل 
ــردم  ــول مـ ــاره چگونگـــی صـــرف پـ ــز دربـ وحــــــدتی نیـ
نیروگاه هایـــی  ورود  می گویـــد:  بـــرق،  تولیـــد  بـــرای 
باعـــث  تولیـــد،  چرخـــه  بـــه  پاییـــن  راندمـــان  بـــا 
می شـــود.  ملـــی  اقتصـــاد  بـــه  آسیب رســـیدن 
کـــم  وقتـــی مـــا مجبـــور شـــویم از نیـــروگاه بـــا راندمـــان 

یـــم بـــرای تولیـــد یـــك میـــزان  کنیـــم، مجبور اســـتفاده 
ــم.  کنیـ ــتری مصـــرف  ــرق ســـوخت بیشـ مشـــخص بـ
کار انجـــام  کـــه از منابـــع عمومـــی ایـــن  طبیعـــی اســـت 
جهت گیـــری  در حال حاضـــر  گرچـــه  ا می شـــود. 
کـــه نیروگاه هـــای جدیـــد،  وزارت نیـــرو ایـــن اســـت 
ـــاال باشـــد و نیروگاه هایـــی  ـــا راندمـــان ب نیروگاه هایـــی ب
امـــا  نمی کنـــد؛  مـــدار  وارد  را  پاییـــن  راندمـــان  بـــا 
بـــه  مصـــرف  اوج  نیازهـــای  پوشـــش  بـــرای  گاهـــی 
کـــم متوســـل می شـــویم. نیروگاه هایـــی بـــا راندمـــان 

روزهـــای  ســـاعات  تمـــام  در  می دهـــد:  ادامـــه  او 
تابســـتان، مصـــرف بـــرق بـــاال نیســـت. 20 ســـاعت 
ــرای  ــت بـ ــن اسـ ــادی اســـت و ممکـ ــرایط عـ از روز شـ
تأمیـــن نیازهـــا مشـــکلی نباشـــد؛ امـــا چهـــار ســـاعت 
اســـت. در  اوج مصـــرف  زمـــان  از طـــول شـــبانه روز 
گزیـــر می شـــویم نیروگاه هـــای فرســـوده  ایـــن مقطـــع، نا
ــع  ــه نفـ ــئله بـ ــن مسـ ــه ایـ کـ ــم  کنیـ ــد  ــدار تولیـ را وارد مـ
ــه  کـ ــزان  ــر میـ ــه هـ ــن بـ ــی نیســـت؛ بنابرایـ ــاد ملـ اقتصـ
مصـــرف  عاقالنه تـــر  و  درســـت  تر  بهتـــر،  مـــا  همـــه 
ــه اســـت. ــع همـ ــه نفـ ــی بـ ــاد ملـ ــر اقتصـ ــم، از نظـ کنیـ
ـــرکت  ـــزی ش ـــاون برنامه ری ـــی« مع ـــا عظیم »حمیدرض
مـــادر تخصصـــی تولیـــد نیـــروی بـــرق حرارتـــی نیـــز بـــر 
ــتان  ــی در تابسـ ــود خاموشـ ــه وجـ کـ ــاور اســـت  ــن بـ ایـ
کمبـــود بارندگـــی، تولیـــد بـــرق  امســـال قطعـــی اســـت. 
نیروگاه هـــای برقابـــی را ســـه تـــا چهـــار هـــزار مـــگاوات 
ــان اوج  ــرق در زمـ ــن بـ ــت تأمیـ ــش داده و وضعیـ کاهـ
کـــه از  کـــرده اســـت  مصـــرف را بـــا مشـــکل روبـــه رو 
گـــذر  نظـــر فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 
از ایـــن مشـــکل جـــز بـــا همـــکاری و همراهـــی تمامـــی 
امکان پذیـــر  خاموشـــی  بـــدون  مصرف کننـــدگان 
شـــده  ســـبب  بـــرق  نامناســـب  اقتصـــاد  نیســـت. 
مشـــکل  بـــا  صنعـــت  ایـــن  در  ســـرمایه گذاری ها 
در  تعویـــق  دلیـــل  بـــه  نهایـــت،  در  و  شـــود  مواجـــه 
نیروگاه هـــای  تکمیـــل  عـــدم  و  برنامه هـــا  اجـــرای 
جدیـــد، بـــا پیشـــی گرفتن مصـــرف بـــرق از تولیـــد در 
زمـــان اوج مصـــرف، بـــه ســـال های دهـــه 60 از نظـــر 
بازگردیـــم.  برنامه ریزی شـــده،  وقـــوع خاموشـــی های 
کرده ایـــم، امـــا وقتـــی  مـــا تـــا افـــق 1405 برنامه ریـــزی 
قیمـــت بـــرق پاییـــن باشـــد و منابـــع مالـــی خـــوب در 

دســـترس نباشـــد، ایـــن شـــرایط پیـــش می آیـــد.
امـــا بـــا اینکـــه عظیمـــی از برنامه ریـــزی در صنعـــت 
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کـــه ایـــن  بـــرق ســـخن می  گویـــد بـــه نظـــر می رســـد 
کـــه  برنامه هـــا دســـت کم همه ســـونگرانه نباشـــد چرا
گرفتـــن مشـــکالت  گـــذر ایـــن ســـال ها و بـــا اوج  در 
ـــه آســـمان  ـــرق بیشـــتر ب چشـــم های فعـــاالن صنعـــت ب
ــود  ــا بهبـ ــاید بـ ــا شـ ــه شـــده تـ ــال دوختـ و بخـــت و اقبـ
نیروگاه هـــای  ســـال،  هـــر  بارش هـــای  وضعیـــت 
و  بماننـــد  باقـــی  تولیـــد  مـــدار  در  بیشـــتری  برقابـــی 
از پیـــك تابســـتان بـــه ســـالمت و بـــدون خاموشـــی 
ـــان  کـــه پـــس از پای کنیـــم. ایـــن در حالـــی اســـت  عبـــور 
جنـــگ و آغـــاز دوره ســـازندگی، هیـــچ گاه صنعـــت 
ـــود.  ـــرق دچـــار خاموشـــی برنامه ریزی شـــده، نشـــده ب ب
ضمـــن آنکـــه صنعـــت بـــرق از آن دســـته صنایعـــی 
خـــود  آینـــده  ســـال   50 بـــرای  همـــواره  کـــه  اســـت 

بـــه  روزهـــا  ایـــن  برنامه ریـــزی می کنـــد، درحالی کـــه 
کـــه در صنعـــت بـــرق، دیگـــر آن نـــگاه  نظـــر می رســـد 

بلندمـــدت وجـــود نـــدارد.
و  ریشـــه ها  بـــه  تـــا  آن هســـتیم  بـــر  گـــزارش  ایـــن  در 
یانبـــار آن،  اســـباب ایـــن خاموشـــی ها، پیامدهـــای ز
راهکارهـــای رفـــع ایـــن مشـــکل و اصالحـــات ضـــروری 
نشـــان  و  پرداختـــه  بـــرق  یـــع  توز و  تولیـــد  زمینـــه  در 
کـــه همـــه در ایـــن آســـیب بـــزرگ نقـــش خـــود  دهیـــم 
ــئولیت  ــد مسـ ــل بایـ ــن دلیـ ــه همیـ ــرده و بـ کـ ــازی  را بـ
ـــم. در فرصـــت  ـــدازه ســـهم خـــود بپذیری ـــه ان آن را نیـــز ب
گفتـــن  ـــا آنچـــه دیگـــران از  ـــاه تـــالش خواهـــد شـــد ت کوت
و  روشـــن  می کننـــد  خالـــی  شـــانه  آن  بپذیرفتـــن  و 
ــول  ــده ریاضـــی معمـ ــاده و بـــدون حواشـــی پیچیـ سـ

کـــه بـــا  در صنعـــت بـــرق بیـــان شـــود. امیـــد اســـت 
گـــذر از مالحظـــات سیاســـی، اجتماعـــی و ... بـــرای 
کـــه بســـیار ســـاده هســـتند  اصالحـــات ســـاختاری 
کـــی نیـــز از بوتـــه آزمایـــش  کـــره خا و در سراســـر ایـــن 
ـــر  ـــه دیگ ـــده و تجرب ـــدام ش ـــد اق ـــرون آمده ان ـــربلند بی س
ـــو  ـــکل الگ ـــن مش ـــل ای ـــه ح ـــان در زمین ـــورهای جه کش
ــاره از  ــه یکبـ ــورمان بـ کشـ ــا خاموشـــی در  ــرد تـ گیـ ــرار  قـ
میـــان برداشـــته شـــده و بـــرای همیشـــه بـــه خاطره هـــا 

ــدد. بپیونـ
ـــد ایـــن  ـــاره ایـــن موضـــوع می توان پرســـش نخســـت درب

ـــد؟ ـــی رخ می ده ـــرا خاموش ـــه چ ک ـــد  باش
 اردکانیـــان، وزیـــر نیـــرو در آغـــاز تابســـتان، دربـــاره 
اجتناب ناپذیـــر بـــودن خاموشـــی در ســـال جـــاری، 
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ایـــن مســـئله را یـــک انتخـــاب پیـــش روی مصـــرف 
گفـــت: آنهـــا مـــی تواننـــد بـــا ادامـــه  کننـــدگان دانســـت و 
وضـــع موجـــود و اســـتفاده خـــارج از الگـــوی مصـــرف 
ــل  ــه دلیـ ــتان بـ ــای تابسـ گرمـ ــه در  کـ ــد  کننـ ــاب  انتخـ
کاهـــش آب پشـــت ســـدها خاموشـــی  کمبـــود بـــرق و 

کننـــد. ــه  را تجربـ
وی  بـــا بیـــان اینکـــه ظرفیـــت موجـــود تـــوان تامیـــن 
و بیشـــتر  یـــک جامعـــه 80 میلیونـــی  نیـــاز معقـــول 
کنـــون بـــا  را دارد و اینکـــه مـــردم می تواننـــد از هـــم ا
نهادینـــه  را  عـــادت  ایـــن  انـــرژی  درســـت  مصـــرف 
گـــر مصـــرف غیرمعقـــول باشـــد،  گفـــت: امـــا ا کننـــد، 

اســـت. گریزناپذیـــر  یـــک سرنوشـــت  خاموشـــی 
البتـــه ایـــن ومباحـــث تنهـــا توســـط اردکانیـــان مطـــرح 

ــرو  ــین نیـ ــر پیشـ ــان« وزیـ ــد چیت چیـ ــده و »حمیـ نشـ
نیـــز درســـت در ســـال 95 و آنهـــم درســـت در موســـم 
کـــم و بیـــش هماننـــد را  تابســـتان آن ســـال اظهـــارات 

دارد.
میـــزان  این کـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  گفـــت:  نیـــرو  وزیـــر 
مصـــرف بـــرق در فصـــول مختلـــف متفـــاوت اســـت 
تابســـتان صـــورت  بیشـــترین مصـــرف در فصـــل  و 
گـــذر از بحـــران خاموشـــی  ـــر  می گیـــرد، مهم تریـــن تدبی
ـــا قلـــه مصـــرف در ماه هـــای تیـــر  در تابســـتان و پیـــک ی
و مـــرداد ، مدیریـــت مصـــرف اســـت. زیـــرا در حـــال 
حاضـــر آمادگـــی تولیـــد 52 هـــزار مـــگاوات بـــرق را 
ــد،  ــا افزایـــش یابـ ــرارت دمـ ــزان حـ ــر میـ گـ ــا ا ــم، امـ یـ دار
کـــه میـــزان مصـــرف از ایـــن  احتمـــال ایـــن وجـــود دارد 
عـــدد فراتـــر رود، لـــذا تقاضـــای مـــا از مـــردم ایـــن اســـت 
ــاری  ــم یـ ــن مهـ ــا را در ایـ ــرف مـ ــا مدیریـــت مصـ ــه بـ کـ
کار  دهنـــد و برخـــورد بـــا پرمصرف هـــا نیـــز در دســـتور 
کـــه قوانینـــی در ایـــن حـــوزه تدویـــن شـــده  وجـــود دارد، 
و ایـــن مشـــترکان بـــا افزایـــش مصـــرف هزینـــه بیشـــتری 

را خواهنـــد پرداخـــت. 
بـــزرگ  مصرف کننـــدگان  بـــا  داد:  ادامـــه  اردکانیـــان 
بـــرق همچـــون صنایـــع توافـــق شـــده تـــا در صـــورت 
کمـــک  آنهـــا  از  بـــرق  نیازهـــای  تامیـــن  در  کمبـــود 
بگیریـــم و ظرفیت هـــای 3000 مگاواتـــی تولیـــد بـــرق 
کارخانه هـــا،  ماننـــد  بـــزرگ  موسســـات  اضطـــراری 
تجـــاری  مجتمع هـــای  و  هتل هـــا  بیمارســـتان ها، 
ـــا در زمـــان نیـــاز ایـــن  گرفتـــه خواهـــد شـــد ت کار  ـــه  نیـــز ب
ظرفیت هـــا را بـــه مـــدار آورنـــد و وزارت نیـــرو نیـــز در 
کـــرد،  کار مبلـــغ خوبـــی را پرداخـــت خواهـــد  برابـــر ایـــن 
همچنیـــن چنـــد واحـــد نیروگاهـــی جدیـــد ســـاخته 
کـــه بـــرای افزایـــش ظرفیـــت، پیـــش از آغـــاز  شـــده 

پیـــک وارد مـــدار خواهـــد شـــد. 
ــش  ــم و بیـ کـ ــه  کـ ــارت  ــن اظهـ ــه ایـ ــان همـ ــا در میـ امـ
نیـــز تکـــراری هســـتند وی بـــه یـــک ایـــده جالـــب نیـــز 
کـــه موانـــع آن نیـــز جالـــب اســـت،  اشـــاره می کنـــد 
وی در مـــورد عـــدم تمایـــل مـــردم نســـبت بـــه اســـتفاده 
کـــه یکـــی  از پنل هـــای خورشـــیدی معتقـــد اســـت 
کـــه در  از دالیـــل ایـــن اســـتقبال ناچیـــز ایـــن اســـت 
در  پاییـــن  بســـیار  قیمـــت  بـــا  بـــرق  فعلـــی  شـــرایط 
ـــث  ـــاله باع ـــن مس ـــرد و همی ـــرار می گی ـــردم ق ـــار م اختی
کـــه مـــردم اســـتقبالی از سیســـتم های تولیـــد  شـــده 

بـــرق خورشـــیدی نکننـــد.
کـــه مـــادر بســـیاری  البتـــه افـــزون بـــر قیمـــت ناچیـــز بـــرق 
نیـــز هســـت و در شـــماره های  از مشـــکالت دیگـــر 
گـــون  پیشـــین همیـــن نشـــریه بارهـــا در موضوعـــات گونا
بـــه آن اشـــاره شـــده، موانـــع فنـــی و تکنولوژیکـــی و 
هزینه هـــای ایـــن طـــرح جالـــب و همچنیـــن نبـــود 
نیـــز  را  زمینـــه  ایـــن  در  عمومـــی  گاهـــی  آ و  دانـــش 
ــرد،  کـ ــه  ــین اضافـ ــر پیشـ ــای وزیـ گفته هـ ــه  ــوان بـ می تـ
کـــه رد  امـــا پاییـــن بـــودن قیمـــت مســـاله ای اســـت 
گـــزارش نیـــز  پـــای آن را در باقـــی بخش هـــای ایـــن 

ــد.   ــد شـ ــده خواهـ دیـ
کارشناســـان بارهـــا دربـــاره  در تابســـتان ســـال 93  
جویـــی  صرفـــه  و  بـــرق  مصـــرف  الگـــوی  اصـــالح 

صـــورت  در  کـــه  کردنـــد،  اعـــالم  و  داده  هشـــدار 
بـــرق خاموشـــی  نکـــردن در مصـــرف  صرفه جویـــی 
گریزناپذیـــر خواهـــد بـــود. البتـــه نکتـــه جالـــب ایـــن بـــود 
کـــه الگـــوی مصـــرف جامعـــه چنـــدان اصالحـــی بـــه 
گرفتـــن مصـــرف بـــرق  خـــود ندیـــد و در آن ســـال بـــا اوج 
تابســـتانی و پـــس از توافـــق وزارتخانه هـــای صنعـــت و 
نیـــرو ایـــن مدیریـــت مصـــرف در بخـــش صنایـــع بـــود 
ـــی  کاهـــش 800 مگاوات ـــا  کـــه در دوره پیـــک مصـــرف ب

یـــع بـــرق رســـید. بـــه داد شـــبکه توز
امـــا بـــا ایـــن همـــه، چـــاره دقیقـــی بـــرای ایـــن مشـــکل 
اندیشـــیده نشـــد و در ســـال 95 نیـــز همیـــن وضعیـــت 
وجـــود داشـــت، »حســـین امیـــری خامکانـــی« رئیـــس 
ــرق  ــع بـ ــال قطـ ــورد احتمـ ــرق مجلـــس در مـ ــه بـ کمیتـ
ــودی  کمبـ ــود  ــا وجـ گفـــت: بـ ــال  ــتان ایـــن سـ در تابسـ
یـــم میـــزان مصـــرف نیـــز  کـــه در زمینـــه تامیـــن بـــرق دار
ـــدی را  ـــدی 8 درص ـــوده و رش ـــد ب ـــطح تولی ـــر از س باالت

کـــرده اســـت. تجربـــه 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای  نایـــب رییـــس 
کشـــور و محـــدود  ـــر  کـــم ب ـــه خشکســـالی حا اســـالمی ب
برق آبـــی  نیروگاه هـــای  از  اســـتفاده  امـــکان  شـــدن 
ــن  ــاع دامـ ــه وخامـــت اوضـ ــه بـ کـ ــد  ــاره می کنـ ــز اشـ نیـ
ـــه عنـــوان  کـــه ب ـــد. امـــا او در برشـــمردن اقدماتـــی  می زن
ــای  ــاخت نیروگاه هـ ــام داد از سـ ــد انجـ کار بایـ ــاره   چـ
نیروگاه هـــای  احـــداث  و  بلند مـــدت  در  بـــزرگ 
بـــا  و ســـپس  کـــرده  یـــاد  کوتاه مـــدت  کوچک تـــر در 
کـــردن صرفه جویـــی بـــه مشـــترکان تجـــاری  تکلیـــف 
نیـــز درخواســـت  از مشـــتریان خانگـــی  و صنعتـــی 

می کنـــد. همراهـــی 
خـــروج  راهکارهـــای  دربـــاره  خامکانـــی  امیـــری 
صنعـــت بـــرق از بحـــران می گویـــد: راهـــکار اصلـــی 
بـــه هشـــدارها بهـــا داده و  کـــه دولـــت  ایـــن اســـت 
مجلـــس هـــم بـــه دولـــت اجـــازه دهـــد تـــا از صنـــدوق 
ــازاد درآمدهـــای ارزی حـــدود  ــا از مـ توســـعه ملـــی و یـ
کمـــک بـــه صنعـــت بـــرق هزینـــه  5 میلیـــارد دالر بـــرای 

کنـــد.
کمیتـــه بـــرق مجلـــس بـــه عنـــوان  گـــر اظهـــارات رئیـــس  ا
رویکـــرد مجلـــس در نظـــر بگیریـــم، قابـــل درک اســـت 
گنجایـــش تولیـــد  کار را در افزایـــش  کـــه مجلـــس چـــاره 
کـــه از دیـــد بیشـــتر شـــهروندان نیـــز تنهـــا  بـــرق می بینـــد 
راه نجـــات از خاموشـــی بـــه شـــمار مـــی رود. البتـــه 
ـــرق  ـــت ب ـــی صنع ـــش خصوص ـــکالت بخ ـــه مش وی ب
کـــه  نیـــز اشـــاره می کنـــد، امـــا بیشـــتر از ایـــن بابـــت 
نپرداختـــن مطالبـــات ایـــن بخـــش می توانـــد منجـــر 
بازهـــم  نیروگاه هـــا شـــود و در نتیجـــه  بـــه تعطیلـــی 
بـــه افزایـــش تولیـــد توجـــه دارد نـــه ســـایر مشـــکالت 

اساســـی ایـــن بخـــش.
گویـــای آن اســـت  کننـــدگان  ــارات وزرا و تولیـــد  اظهـ
کمبـــود  می شـــود  خاموشـــی  موجـــب  آنچـــه  کـــه 
گنجایـــش نیروگاه هـــا  و بخـــش تولیـــد بـــرق نیســـت، 
موجـــب  کـــه  اســـت  مصـــرف  شـــیوه  ایـــن  بلکـــه 
خاموشـــی می شـــود. امـــا بســـیاری از شـــهروندان زیـــر 
ـــه  ک ـــد  ـــر می کنن ـــود فک ـــا خ ـــه و ب ـــا نرفت گفته ه ـــن  ـــار ای ب
گـــردن آنهـــا می انـــدازد!  دولـــت ناتوانـــی خـــود را بـــه 
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کـــه  ایـــن وظیفـــه صنایـــع اســـت  یـــا اینکـــه اصـــال 
کننـــد تـــا بـــرق خانگـــی قطـــع نشـــود!  صرفـــه جویـــی 
و البتـــه مســـئوالن نیـــز بـــه ایـــن تفکـــر تـــن در داده و 
صرفه جویـــی را بـــر ایـــن بخش هـــا متمرکـــز می کننـــد. 
کـــردی«  گفته هـــای » آرش  کـــه نمونـــه واضـــح آن در 

مدیرعامـــل توانیـــر دیـــده می شـــود:
ــد  ــش رشـ ــه افزایـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ کـ ــد  ــاره می کنـ وی اشـ
مصـــرف و احتمـــال خاموشـــی در فصـــل تابســـتان 
صنایـــع  بـــرای  تشـــویقی  و  حمایتـــی  بســـته های  از 
تدویـــن شـــده و رشـــد 50 درصـــدی ضریـــب تشـــویقی 
توانیـــر بـــرای صنایـــع می تـــوان موجـــب صرفه جویـــی 
کشـــاورزان نیـــز  مصـــرف بـــرق تـــا 600 مـــگاوات شـــد و 
می تواننـــد در چهـــار ســـاعت از روز از بـــرق اســـتفاده 
نکننـــد و در دیگـــر ســـاعات روز، بـــرق بـــه صـــورت 

گرفـــت. رایـــگان در اختیـــار آنهـــا قـــرار خواهـــد 
صـــورت  می گویـــد:در  روشـــن تر  اشـــاره  بـــا  کـــردی 
ـــع  ـــا ایـــن صنای ـــرق شـــویم 24 ســـاعت قبـــل ب کمبـــود ب
را  میـــزان مصـــرف خـــود  کـــه  هماهنـــگ می کنیـــم 

ــی را  ــوق هایـ ــاس مشـ ــن اسـ ــد و برهمیـ ــش دهنـ کاهـ
گرفته ایـــم. بـــرای آنهـــا در نظـــر 

کـــه مشـــکل واقعـــا در پاییـــن بـــودن  کنـــون بایـــد دیـــد  ا
گنجایـــش تولیـــد بـــرق اســـت یـــا شـــیوه مصـــرف آن و 
اینکـــه آیـــا صنعـــت بایـــد در مصـــرف صرفه جویـــی 

کنـــد یـــا بخـــش خانگـــی؟
گنجایـــش تولیـــد بـــرق نســـبت میـــزان  کمتـــر بـــودن 
کـــه  خاموشـــی  و  کشـــور   یـــک  در  مشـــترکان  نیـــاز 
ــان  ــای جهـ ــه جـ ــد در همـ ــمار می آیـ ــه شـ ــد آن بـ پیامـ
بررســـی  می شـــود.  شـــناخته  بحـــران  عنـــوان  بـــه 
گذشـــته  کشـــور در چنـــد دهـــه  میـــزان مصـــرف بـــرق 
ــرق،  ــرف بـ ــزان مصـ ــا میـ ــه تنهـ ــه نـ کـ ــد  ــان می دهـ نشـ
بلکـــه حتـــی ســـرانه آن نیـــز رونـــد صعـــودی داشـــته و 
ــزم بـــه  ــود را ملـ ــواره خـ ــز همـ ــرو نیـ مســـئوالن وزارت نیـ
تأمیـــن بـــرق مشـــترکان دانســـته اند. بـــا وجـــود ایـــن 
تقاضـــای  بیشـــینه  میـــزان  ســـال ها  از  بســـیاری  در 
کل  شـــبکه  تولیـــدی  تـــوان  بیشـــینه  از  مشـــترکان 
ـــی  ـــی های پ ـــا خاموش ـــور ب کش ـــه و  گرفت ـــی  ـــور پیش کش
در پـــی در روزهـــای تابســـتان روبـــرو شـــده اســـت. 
ـــی  ـــه در حال ک ـــل اشـــاره در اینجـــا آن اســـت  ـــه قاب نکت
ـــان،  ـــرق در جه ـــرف ب ـــد مص ـــن رش ـــه میانگی ک ـــت  اس

ســـاالنه  رشـــد  میانگیـــن  اســـت،  درصـــد   3 تنهـــا 
کشـــور بـــه جـــز ســـال هدفمنـــدی یارانه هـــا  مصـــرف در 
ـــوده و از رشـــد ظرفیـــت  همـــواره میـــان 5 و 6 درصـــد ب
گـــر قـــدر  کشـــور بیشـــتر اســـت، لیکـــن ا نیروگاهـــی 
کشـــورمان را در نظـــر بگیریـــم،  مطلـــق رشـــد صنایـــع در 
کـــه رشـــد مصـــرف بـــرق بســـیار بیشـــتر  روشـــن می شـــود 
کـــه ایـــن واحدهـــای صنعتـــی تـــازه  از انـــدازه ای اســـت 
نیـــاز دارنـــد و تقاضـــای بخـــش خانگـــی بـــه دالیـــل 
ــه  کـ ــی  ــش از میزانـ ــده  و بیـ ــگ فزاینـ ــا آهنـ ــدد، بـ متعـ

ــد اســـت. ــال رشـ ــد، در حـ بایـ
کـــه بـــرای تولیدکننـــدگان بـــرق اهمیـــت دارد دو  آنچـــه 

چیـــز اســـت:
از  نیروگاه هـــا  عملـــی  قـــدرت  بـــودن  بیشـــتر  الـــف( 
تـــوان مصرفـــی در زمـــان اوج مصـــرف بـــرای تولیـــد 

بـــرق مطمئـــن
 ،1380 دهـــه  اواخـــر  از  متاســـفانه  مـــورد  ایـــن  در 
آغـــاز  بـــرق  تولیـــد  افـــت ســـرمایه گذاری در بخـــش 
کـــه  کـــرده اســـت  شـــده و تـــا دهـــه 1390 ادامـــه پیـــدا 
بعـــدی  فازهـــای  نشـــدن  اجـــرا  می رســـد  نظـــر  بـــه 
تحریم هـــای  اعمـــال  یارانه هـــا،  کـــردن  هدفمنـــد 
بـــرق  فـــروش  قیمـــت  بـــودن  پاییـــن  بین المللـــی، 
پرداخـــت  آن،  تمام شـــده  قیمـــت  بـــه  نســـبت 
تمـــام  و  تکلیفـــی  قیمـــت  مابه التفـــاوت  نشـــدن 
شـــده توســـط دولـــت و همچنیـــن خصوصی ســـازی 
بـــدون  نیروگاه هـــا  غیرمنطقـــی  و  غیراصولـــی 
کاهـــش  عوامـــل  از  الزم،  زیرســـاخت های  ایجـــاد 
ــر  ــتند و بـ ــرق هسـ ــد بـ ــرمایه گذاری در بخـــش تولیـ سـ
همیـــن اســـاس تقریبـــًا در همـــه ســـال های 1386 
روزهـــای  در  مصرفـــی  تقاضـــای  میـــزان   1396 تـــا 
کثـــر تـــوان تولیـــد شـــبکه  بحرانـــی ســـال بیـــش از حدا
بـــوده اســـت و در نتیجـــه در ایـــن ســـال ها در همـــه 

اســـت. داده  رخ  خاموشـــی  بخش هـــا 
کشـــور بـــا  کـــه تمـــام ظرفیـــت نیروگاهـــی  هنگامـــی 
کشـــور  بیشـــینه تـــوان بـــرای تولیـــد بـــرق مـــورد نیـــاز 
کاهـــش  گرفتـــه شـــود، امنیـــت تولیـــد بـــرق  کار  بـــه 
می یابـــد زیـــرا ممکـــن اســـت نیروگاه هـــا زیـــر فشـــار از 
کامـــل قطـــع شـــود و دیگـــر  کار افتـــاده و بـــرق بـــه طـــور 
صـــورت  بـــه  بـــرق  تأسیســـات  و  نیروگاه هـــا  اینکـــه 
عمومـــی زودتـــر فرســـوده شـــده و از عمـــر مفیـــد آنهـــا 

می شـــود. کاســـته 
از  تـــوان  تقاضـــای  بیشـــتر  هرچـــه  یکنواختـــی  ب( 

طـــول ســـال  کننـــده در  ســـمت مصـــرف 
هزینـــه  تـــا  کنـــد  مـــی  کمـــک  یکنواختـــی  ایـــن 
کاهـــش یافتـــه و فـــروش آن نیـــز صرفـــه  تولیـــد بـــرق 
اقتصـــادی داشـــته باشـــد، بـــه ایـــن ترتیـــب یکنواختـــی 
ــود.  ــن می شـ ــار تعییـ ــب بـ ــام ضریـ ــه نـ ــاخصی بـ باشـ
هرچـــه ضریـــب بـــار بیشـــتر باشـــد، ظرفیـــت نیروگاهـــی 
نصـــب شـــده در طـــول ســـال، بیشـــتر مـــورد اســـتفاده 
قـــرار می گیـــرد بـــدون آنکـــه در ســـاعاتی خـــاص بـــه 
آنهـــا فشـــار بیشـــینه وارد شـــود. در نتیجـــه هزینـــه 
گـــر  کاهـــش می یابـــد. امـــا بالعکـــس ا تولیـــد بـــرق نیـــز 
کـــم باشـــد بـــه علـــت اینکـــه برخـــی از  ضریـــب بـــار 
ـــار فصـــل  کشـــور تنهـــا در ســـاعات اوج ب نیروگاه هـــای 

ـــا 4 ســـاعت  کـــه زمانـــی میـــان 2 ت گرفته انـــد  گرمـــا قـــرار 
را در بـــر می گیـــرد و در نتیجـــه بـــرای بازگشـــت ســـرمایه 
ــت  ــی از قیمـ ــل توجهـ ــش قابـ ــه بخـ کـ ــروگاه  ــه نیـ اولیـ
افزایـــش  جـــز  چـــاره ای  می دهـــد  تشـــکیل  را  بـــرق 

ــد.  ــد مانـ ــرق نخواهـ ــد بـ قیمـــت تولیـ
کـــه ایـــن  گفـــت  در مـــورد ضریـــب بـــار در ایـــران بایـــد 
ـــد  ـــا یـــک رون ـــا 1396 ب ـــب در ســـال های 1386 ت ضری
کاهـــش یافتـــه اســـت و  غیریکنواخـــت روی هم رفتـــه 
کمتـــر از مقـــدار ایـــن ضریـــب  در حـــال حاضـــر بســـیار 
کشـــورهای پیشـــرفته اســـت و ایـــن واقعیـــت نشـــان  در 
کـــه ناهمگونـــی مصـــرف در طـــول ســـال در   می دهـــد 
باالســـت، اختـــالف پرمصرف تریـــن  بســـیار  ایـــران 
کـــم مصـــرف بـــه بیـــش  روزهـــای ســـال بـــا روزهـــای 
عظیـــم  بســـیار  کـــه  می رســـد  مـــگاوات  20هـــزار  از 
کـــه ایـــن ظرفیـــت عظیـــم نیروگاهـــی در  اســـت چرا
ـــه هـــدر  دیگـــر روزهـــای ســـال مـــورد اســـتفاده نبـــوده و ب
گنجایـــش  مـــی رود و ایـــن میـــزان برابـــر 36 درصـــد 

کشـــور اســـت! نیروگاهـــی 
در اینجـــا بی درنـــگ پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش پیـــدا 
کـــه عمومـــا  کـــه چـــرا بـــا وجـــود صـــادرات بـــرق  می شـــود 
ـــا خاموشـــی  کشـــور ب کاالســـت،  ـــاد یـــک  ـــه معنـــا ازدی ب
میـــزان  اساســـًا  اینکـــه  نخســـت  اســـت؟  مواجـــه 
کشـــور بـــر خـــالف آنچـــه نشـــان داده   صـــادرات بـــرق 
کـــم و رقمـــی نزدیـــک بـــه 2 درصـــد  می شـــود بســـیار 
اســـت و ایـــن هـــم از آن دســـت تبلیغاتـــی بـــی مـــوردی 
گریبـــان دولت مـــردان  کـــه درســـت ســـر بزنـــگاه  اســـت 
را می گیـــرد. و دوم اینکـــه ایـــن صـــادرات در ماه هـــای 
کـــه  هنگامـــی  درســـت  می شـــود،  انجـــام  ســـرد 
بـــرق در  تامیـــن  بـــرای  نیروگاه هـــای ســـاخته شـــده 
ــده اند،  ــاخته شـ ــتان سـ ــرف تابسـ ــاعات اوج مصـ سـ
کـــه  کارایـــی ویـــژه ای ندارنـــد  بـــدون اســـتفاده بـــوده و 
بـــا توجـــه بـــه مـــازاد تولیـــد 36 درصـــدی تـــوان تولیـــد 
کشـــور، ایـــن میـــزان صـــادرات بســـیار ناچیـــز  بـــرق در 
کـــه صـــادرات  گرفـــت  اســـت. پـــس می تـــوان نتیجـــه 
ـــرق  ـــودن همیشـــگی ب ـــه ب ـــه معنـــای اضاف ـــًا ب ـــرق لزوم ب

ــور نیســـت.  کشـ در 
کشـــور  بـــرق  تولیـــد  حـــوزه  در  دیگـــر  موثـــر  مـــورد 
کـــه بـــه ویـــژه نقـــش  نیروگاه هـــای برق آبـــی هســـتند 
ـــان اوج  ـــی و زم ـــای بحران ـــرق روزه ـــن ب ـــری در تأمی مؤث
گذشـــته داشـــته اند. دلیـــل ایـــن  بـــار در ســـال های 
کـــه ســـدها در فصـــل ســـرد لبریـــز  اهمیـــت آن اســـت 
گشـــوده می شـــوند تـــا  گرمـــا  شـــده و تنهـــا در موســـم 
از آب آن بهره بـــرداری شـــود، نیروگاه هـــای برق آبـــی 
ایـــن ســـدها نیـــز در ایـــن هنـــگام بیشـــترین تولیـــد 
کـــه  بـــرق خـــود را وارد مـــدار می کننـــد  را داشـــته و 
گـــرم نیـــز هســـت  کمکـــی بـــه مصـــرف اوج بـــار روزهـــای 
و بـــا خشکســـالی موجـــود در ســـال های اخیـــر ایـــن 
کـــه دیگـــر  گذاشـــته اســـت، چرا امـــکان رو ضعـــف 
کـــه توربین هـــای  آبـــی در پشـــت ســـدها وجـــود نـــدارد 
ــی  ــش درآورده و ناجـ ــه چرخـ ــدها را بـ ــرق سـ ــد بـ تولیـ

گـــرم باشـــد. خانه هـــای ایرانیـــان در فصـــل 
پرویـــز غیاث الدیـــن، دبیـــر ســـندیکای تولیدکننـــدگان 
را  برقابـــی  نیروگاه هـــای  در  تولیدشـــده  بـــرق  بـــرق، 

اقتصاد نامناسب برق سبب شده 
سرمایه گذاری ها در این صنعت با 
مشکل مواجه شود و در نهایت، 

به دلیل تعویق در اجرای برنامه ها 
و عدم تکمیل نیروگاه های جدید، 
با پیشی گرفتن مصرف برق از تولید 
در زمان اوج مصرف، به سال های 

دهه 60 از نظر وقوع خاموشی های 
برنامه ریزی شده، بازگردیم
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هـــزار   10 اخیـــر،  خشك ســـالی های  وقـــوع  از  پیـــش 
هـــزار  از 55  و می گویـــد:  اعـــالم می کنـــد  مـــگاوات 
یـــم،  کـــه در زمـــان اوج مصـــرف نیـــاز دار مـــگاوات برقـــی 
گذشـــته حـــدود 20 درصـــد بـــرق مـــورد  در ســـال های 
ـــه وســـیله نیروگاه هـــای برقابـــی تأمیـــن می شـــد؛  نیـــاز ب
کثـــر 60 درصـــد  امـــا در ســـال 97 ایـــن نیروگاه هـــا حدا

کننـــد. ســـال قبـــل می تواننـــد تولیـــد 
ســـندیکای  دبیـــر  اعتقـــاد  بـــه  حـــال  ایـــن  بـــا 
تولیدکننـــدگان بـــرق معتقـــد اســـت عوامـــل مختلفـــی 
گـــذر از پیـــك تابســـتان دخالـــت دارد و می تـــوان  در 
ـــت  ـــتان را پش ـــی تابس ـــدون خاموش ـــی ب ـــا راهکارهای ب
بایـــد درســـت مصـــرف  مـــردم  امـــا  گذاشـــت.  ســـر 
ـــایل  ـــردم از وس ـــان م ـــاط جه ـــیاری از نق ـــد. در بس کنن
پر مصـــرف خـــود در ســـاعات اوج مصـــرف اســـتفاده 
ماشـــین  ماننـــد  وســـایلی  ســـاعت  نمی کننـــد. 
در  فعالیـــت  بـــرای  را  ظرف شـــویی  و  لباس شـــویی 

می کننـــد. تنظیـــم  نیمه شـــب 
کـــه ایـــن پیشـــنهاد آخـــری  البتـــه بایـــد در نظـــر داشـــت 
انـــواع  بـــا  کهنـــه  لـــوازم خانگـــی  مســـتلزم تعویـــض 
کـــم  کـــه شـــوربختانه در شـــرایط حا مدرن تـــر آن اســـت 

ــه اســـت. ــیاری مواجـ ــواری های بسـ ــا دشـ بـ
یـــاد شـــده می تـــوان  بـــه محدویت هـــای  توجـــه  بـــا 
کمبـــود ظرفیـــت بـــرق در ســـال 97 را چیـــزی میـــان 
کمبـــود  کـــه ایـــن  کـــرد.  3500 تـــا 6500 مـــگاوات بـــراورد 
کـــم و بیـــش وجـــود  ـــز  احتمـــاال در ســـال های آینـــده نی
خواهـــد داشـــت. ایـــن مشـــکل پرسشـــی را ایجـــاد 
کـــه  آیـــا بایـــد بـــرای رفـــع خاموشـــی بـــه احـــداث  می کنـــد 
ــرد؟ از یـــک  ــاال بـ گنجایـــش را بـ ــه داد و  ــروگاه ادامـ نیـ
ســـو نیروگاه هـــای برق آبـــی بـــا وجـــود اینکـــه انـــرژی 
کشـــور  ک تولیـــد می کننـــد امـــا بـــا توجـــه بـــه اقلیـــم  پـــا
ایـــران و دائمـــی نبـــودن بارندگـــی منبـــع مطمئنـــی 
سدســـازی  دیگـــر  ســـوی  از  و  نبـــوده  انـــرژی  بـــرای 
یـــه نیـــز مشـــکالت خـــود را داراســـت و حتـــی  بی رو
ـــش  ـــه نمای ـــود را ب ـــرب خ ـــرات مخ ـــز اث ـــاال نی ـــن ح همی
ــورد باقـــی منابـــع تولیـــد بـــرق  ــته اســـت و در مـ گذاشـ
کـــه در برابـــر ایـــن افزایـــش ظرفیـــت  نیـــز بایـــد پرســـید 
اساســـًا  آورده ایـــم.  دســـت  بـــه  چیـــزی  چـــه  تولیـــد 
صنعـــت بـــرق بســـتری بـــرای توســـعه اقتصـــادی و 
صنعتـــی و رفـــع نیـــاز ایـــن بخش هـــا بـــرای پیشـــرفت 
کـــه بـــرق  گفـــت  بـــی وقفـــه اســـت و شـــاید حتـــی بتـــوان 
گســـترش  خانگـــی پیامـــد ایـــن توســـعه بـــوده و تنهـــا بـــا 
کـــه مشـــترکان خانگـــی  کشـــاورزی اســـت  صنعـــت و 
نیـــز از بـــرق بهره منـــد خواهنـــد شـــد. پـــس در شـــرایطی 
و  صنعـــت  در  چندانـــی  توســـعه  و  شـــکوفایی  کـــه 
کشـــاورزی دیـــده نمی شـــود افزایـــش تولیـــد بـــرق چـــه 
توجیهـــی می توانـــد داشـــته باشـــد؟ چـــرا مـــا پیوســـته 
کـــرده  مصـــرف می کنیـــم بـــی آنکـــه چیـــزی تولیـــد 

باشـــیم؟
کمبـــود بـــرق  کـــه  در ایـــن شـــرایط روشـــن می شـــود 
کشـــور بلکـــه از مصـــرف  نـــه از ناتوانـــی صنعـــت بـــرق 
ـــه ویـــژه در  ـــرق توســـط مشـــترکان خانگـــی ب ـــه ب ی بـــی رو
کـــه بایـــد شـــیوه ایـــن  گـــرم سرچشـــمه می گیـــرد   فصـــل 
کـــرد و ایـــن وظیفـــه تنهـــا و تنهـــا بـــه  کنتـــرل  مصـــرف را 

عهـــده بخـــش خانگـــی بـــوده و انتظـــارات از بخـــش 
کشـــاورزی بـــه راســـتی بیجاســـت. امیـــد  صنعـــت و 
کـــه مســـئوالن نیـــز ایـــن انتظـــار و فشـــار را  از  اســـت 
ــمار  ــکالت بی شـ ــه مشـ کـ ــای نحیـــف  ــن بخش هـ ایـ
بـــر جایـــی متمرکـــز  دیگـــری نیـــز دارنـــد برداشـــته و 
ــش  ــت. در بخـ ــایل اسـ ــی مسـ ــه واقعـ ــه ریشـ کـ ــود  شـ
بعـــدی بـــه آن پرداختـــه و چالش هـــا و ضرورت هـــای 

مصـــرف در بخـــش خانگـــی را بررســـی می کنیـــم. 
اصـــالح  بـــه  مشـــتریان  ترغیـــب  راه هـــای  از  یکـــی 
آنـــان و بهره گیـــری از رســـانه و  بـــا  مصـــرف ارتبـــاط 
ـــه  ـــترکان ب ـــت مش ـــردن و هدای ک گاه  ـــرای آ ـــات ب تبلیغ
ســـمت یـــک الگـــوی مصـــرف مطلـــوب اســـت، البتـــه 
نگارنـــده در ایـــن حـــوزه تخصـــص نـــدارد، لیکـــن بـــا 
کشـــور  کشـــورها و آنچـــه در  توجـــه بـــه تجربـــه دیگـــر 
گفـــت  مـــا در حـــال حاضـــر اجـــرا می شـــود می تـــوان 
کشـــور مـــا در ایـــن زمینـــه بســـیار ضعیـــف و ناتـــوان  کـــه 
بـــوده و نیـــاز بـــه سیاســـت و برنامه ریـــزی و اقدامـــات 
کشـــور حتـــی  یـــم، شـــرکت بـــرق  بســـیار بهتـــر از ایـــن دار
کامـــال در اختیـــار خـــودش  کـــه  از قبـــوض مشـــترکان 
ـــرای تبلیغـــات و آمـــوزش بهـــره  ـــه درســـتی ب قـــرار دارد ب

نمی گیـــرد.
و  داوطلبانـــه  صـــورت  بـــه  بـــرق  ســـهمیه بندی 
کنتـــرل مصـــرف  اجبـــاری نیـــز از دیگـــر شـــیوه های 
کـــه البتـــه در ایـــن حـــوزه نیـــز بـــاز رســـانه و  اســـت 
بـــا ایجـــاد  تـــا  تبلیغـــات اهمیـــت بســـیاری دارنـــد 
کار در شـــرایط داوطلبانـــه  کـــه  کمپیـــن موجـــب شـــوند 
حالـــت  در  باشـــد،  داشـــته  بیشـــتری  موفقیـــت 
کشـــاورزی  اجبـــاری نیـــز بایـــد بـــرق صنایـــع و بخـــش 
روی  تمرکـــز  دیگـــر  ســـوی  از  و  شـــود  قطـــع  کم تـــر 
کنـــون بحـــران بـــرق  مشـــترکان پرمصـــرف باشـــد، هم ا
کنتـــرل  کشـــاورزان  در ایـــران از راه همـــکاری صنایـــع و 
کار درســـتی نیســـت چـــون  کـــه بـــه هیـــچ رو  می شـــود 
ســـهم ایـــن 2 بخـــش از مصـــرف بـــرق در ســـاعات اوج 
بـــار روی هـــم نزدیـــک 25درصـــد بـــوده و قطـــع بـــرق در 
کشـــورهای همچـــون  کـــه بـــرای  توســـعه ایـــن بخش هـــا 
بســـیار  پیامدهـــای  اســـت  حیاتـــی  بســـیار  ایـــران 
کمـــی  ویرانگـــری دارد و البتـــه هرچنـــد ایـــن مطلـــب 
کـــه بخـــش صنعـــت  شـــگفت اســـت امـــا هنگامـــی 
پـــول بیشـــتری بـــرای بـــرق می پـــردازد چـــرا بایـــد بـــرق 
ـــزون  ـــد؟ اف ـــت باش ـــی در اولوی ـــرای قطع ـــش ب ـــن بخ ای
بـــر ایـــن چنانکـــه پـــس از ایـــن شـــرح داده خواهـــد شـــد، 
گـــرم بـــه دلیـــل  بیشـــتر ســـهم اضافـــه بـــار در فصـــل 
ـــرای اســـتفاده از وســـایل سرمایشـــی  افزایـــش تقاضـــا ب
ــاز  ــت نیـ ــاورزی و صنعـ کشـ ــای  ــه بخش هـ کـ ــت  اسـ
چندانـــی بـــه آن نداشـــته و اساســـًا از لـــوازم سرمایشـــی 
کشـــیدن بـــار  بهره بـــرداری نمی کننـــد، پـــس بـــه دوش 
ـــه هیـــچ  ایـــن اضافـــه مصـــرف توســـط ایـــن بخش هـــا ب
کـــه بایـــد  کســـانی  رو منصفانـــه و منطقـــی نیســـت. 
کســـانی  همـــان  کننـــد  صرفه جویـــی  مصـــرف،  در 

ــده اند. ــار شـ ــه بـ ــن اضافـ ــبب ایـ ــه مسـ کـ ــتند  هسـ
بخش هـــای  مشـــتریان  ایـــن  ســـکه  دیگـــر  روی  در 
بیـــش  ســـهمی  کـــه  هســـتند  تجـــاری  و  خانگـــی 
و  داشـــته  بـــار  اوج  هنـــگام  در  درصـــدی   60 از 

مصرف کنندگانـــی غیرمولـــد هســـتند، پـــس ضـــروری 
اســـت بـــه ایـــن بخش هـــای پیکســـاز بیشـــتر توجـــه 
ـــرق  ـــه ب ک ـــی  کنون ـــیوه  ـــز ش ـــا نی ـــه در اینج ـــه البت ک ـــود  ش
مشـــترکان خانگـــی و تجـــاری را بـــه صـــورت منطقـــه 
بـــه منطقـــه و نوبتـــی قطـــع می کنـــد نادرســـت بـــوده و 

گرفـــت. بایـــد بـــه مشـــترکان پرمصـــرف را هـــدف 
تفـــاوت رویکـــرد و نـــوع نگـــرش بـــه تولیـــد و مصـــرف 
کشـــورهای صنعتـــی و  و صرفـــه اقتصـــادی، میـــان 
کشـــوری ماننـــد ایـــران در این چنیـــن مـــواردی بـــارز 
دیگـــر  وارون  درســـت  ایـــران،  در  کـــه  چرا می شـــود! 
کشـــورهای صنعتـــی قیمـــت بـــرق در بخـــش خانگـــی 
ـــه قیمـــت  ـــرای نمون ـــر از بخـــش صنعـــت بوده)ب ارزان ت
بـــرق در بخـــش صنعـــت حـــدود 1.3 برابـــر بخـــش 
کـــه درآلمـــان مشـــتریان  خانگـــی اســـت در حالـــی 
مشـــتریان  قیمـــت  نصـــف  بـــه  نزدیـــک  صنعتـــی 
خانگـــی می پردازنـــد و در ســـوئد ایـــن نســـبت حتـــی 
کمتـــر نیـــز هســـت!( و ســـهم بخش هـــای صنعـــت 
کشـــورمان  وارون  بـــه  کشـــور  ایـــن  در  کشـــاورزی  و 

بـــر  افـــزون  اســـت.  برابـــر بخـــش خانگـــی  چندیـــن 
بـــه  مربـــوط  مســـایل  و  اقتصـــادی  متعـــدد  دالیـــل 
همچـــون  صنعتـــی  کشـــورهای  عملکـــرد  توســـعه، 
کشـــور آلمـــان در ایـــن دو مـــورد بـــه ســـود صنعـــت 
بـــرق نیـــز هســـت، زیـــرا صنایـــع در تمـــام ســـال تـــوان 
افزایـــش  موجـــب  کـــه  دارنـــد  یکنواختـــی  مصرفـــی 
کـــه  گفتـــه شـــود  ضریـــب بـــار می شـــود. البتـــه شـــاید 
ایـــران،  در  مشـــترکان خانگـــی  بـــرق  ارزانـــی  دلیـــل 
ــن  ــورت ایـ ــر صـ ــا در هـ ــت، امـ ــه اسـ ــص یارانـ تخصیـ
یـــه  یارانـــه موجـــب نامتعـــادل شـــدن مصـــرف و بی رو
بخـــش  ســـهم  انـــدازه  از  بیـــش  رشـــد  آن،  شـــدن 
کشـــاورزی و  خانگـــی و جلوگیـــری از رشـــد صنعـــت و 
در پـــی آن رشـــد اقتصـــادی خواهـــد شـــد. همچنیـــن 
گفتـــه شـــد ایـــن  کـــه پیـــش از ایـــن نیـــز  همانگونـــه 
یارانـــه و ارزانـــی ناشـــی از آن آســـیب های پرشـــماری 
رنـــگ  آن  مزایـــای  می گـــذرد  کـــه  هرچـــه  و  دارد 
می بـــازد. پـــس برداشـــتن آن در درجـــه نخســـت بـــه 
کـــرد تـــا درفضایـــی  کمـــک خواهـــد  بخـــش خصوصـــی 
را  بـــرق  صنعـــت  منطقـــی  ســـود  دارای  و  رقابتـــی 
ـــه  ـــود ی ـــی خ ـــت واقع ـــه قیم ـــر اینگ ـــد و دیگ ـــعه ده توس
ــد.  ــد شـ ــز خواهـ ــی نیـ ــتفاده منطقـ ــود موجـــب اسـ خـ

هنگامی که تمام ظرفیت نیروگاهی 
کشور با بیشینه توان برای تولید برق 

مورد نیاز کشور به کار گرفته شود، امنیت 
تولید برق کاهش می یابد زیرا ممکن 

است نیروگاه ها زیر فشار از کار افتاده و 
برق به طور کامل قطع شود و دیگر اینکه 

نیروگاه ها و تأسیسات برق به صورت 
عمومی زودتر فرسوده شده و از عمر 

مفید آنها کاسته می شود
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کار ادارات و واحدهـــای تجـــاری   اصـــالح ســـاعات 
ــد پـــس  ــز بایـ ــا نیـ ــی در آنهـ ــوازم برقـ ــازی لـ ــه سـ و بهینـ
ایـــن  زیـــرا  باشـــد  نظـــر  در  مســـکونی  واحدهـــای  از 
بزرگتریـــن  خـــود  طویـــل  عریـــض  دیوانســـاالری 
کـــه  اســـت  قیمـــت  ارزان  بـــرق  کننـــده  مصـــرف 
ـــوال عمومـــی  ظاهـــرًا فرهنـــگ مصـــرف دلســـوزانه از ام
نیـــز در آن جایـــگاه باالیـــی نـــدارد و از ســـوی دیگـــر 
کـــه معمـــول  مشـــترکان تجـــاری نیـــز ظاهـــرًا آنگونـــه 
اســـت هزینـــه ای بـــرای بـــرق مصرفـــی منطبـــق بـــا مـــورد 

نمی پردازنـــد. خـــود  مصـــرف 
نیـــز  سرمایشـــی  مصـــرف  کـــم  تجهیـــزات  توســـعه 
کولرهـــای آبـــی پرمصـــرف و  مـــوردی حیاتـــی اســـت. 
ــون  کنـ ــا  ــال پیـــش تـ ــه از 50 سـ کـ ــتند  ــازده هسـ ــم بـ کـ
هیـــچ پیشـــرفت و دگرگونـــی در تولیـــد آن ایجـــاد نشـــده 
ـــد  ـــرار دارن ـــرژی در رده F  ق و از نظـــر ســـطح مصـــرف ان
و باتوجـــه بـــه اینکـــه اضافه بـــار فصـــل تابســـتان بیشـــتر 
کـــم  بـــه دلیـــل بکارگیـــری وســـایل سرمایشـــی بـــرای 
گرمـــای هواســـت پـــس بهســـازی و تعویـــض  کـــردن اثـــر 

ـــادی  ی ـــدازه ز ـــا ان ـــد مشـــکالت را ت کولرهـــا می توان ایـــن 
کنـــد. امـــا متاســـفانه نـــه تنهـــا توجهـــی بـــه ایـــن  حـــل 
امـــر نمی شـــود بلکـــه در بســـیاری مـــوارد مشـــترکان در 
کـــه نیـــازی هـــم وجـــود نـــدارد بـــه ســـوی بـــکار  مناطقـــی 
گـــر تعـــداد  کرده انـــد. ا گازی حرکـــت  کولرهـــای  گرفتـــن 
کشـــور بـــرآورد  کولرهـــای آبـــی برابـــر 16 میلیـــون عـــدد در 
کولرهـــا بـــا ارتقـــای رده انـــرژی، 200 وات  شـــود و ایـــن 
کاهـــش مصـــرف داشـــته باشـــند آنـــگاه حداقـــل 3200 
مگاوات)بـــه ارزش 6400 میلیـــارد تومـــان( از ظرفیـــت 
ـــود  کمب ـــر  ـــا براب ـــه تقریب ک کاســـته خواهـــد شـــد  شـــبکه 

بـــرق بـــرآورد شـــده در 97 اســـت.
خـــاص  مناطـــق  برخـــی  جـــز  بـــه  نیـــز  گازی  کولـــر   
نقـــاط  بســـیاری  در  کشـــور  جنوبـــی   و  شـــمالی 
اســـتفاده ضرورتـــی نداشـــته و تنهـــا بـــرق بیشـــتری 
کـــه مشـــترکان  مصـــرف می کنـــد، پـــس طبیعـــی اســـت 

مناطـــق  در  کولـــرگازی  داشـــتن  بـــه  عالقه منـــد 
و  اضافـــی  آســـایش  ایـــن  هزینـــه  نبایـــد  خشـــک 
غیرضـــروری را از جیـــب دیگـــر شـــهروندان بپردازنـــد 
گازی بـــرای شـــبکه بـــار  کولـــر  و بـــا مصـــرف 4 برابـــری 
گازی  کولـــر  کننـــد. مشـــترکان دارای  اضافـــی ایجـــاد 
مناطـــق عـــادی در ســـال 1396حـــدود 1400 مـــگاوات 
کـــه بـــا توجـــه  بـــه ظرفیـــت شـــبکه تحمیـــل نموده انـــد 
بـــه هزینـــه نیـــم میلیـــون دالری ســـاخت هـــر مـــگاوات 
گرفتـــن هزینـــه توســـعه  ـــدون در نظـــر  نیـــروگاه و البتـــه ب
معـــادل  تحمیلـــی  ظرفیـــت  ایـــن  شـــبکه،  توســـعه 
ـــه ایـــن هزینـــه  ـــر ب گ کـــه ا 2800 میلیـــارد تومـــان اســـت. 
و دلیـــل ایجـــاد آن بـــا دقـــت بیاندیشـــیم بـــی تردیـــد بـــه 

ســـردردی شـــدید دچـــار خواهیـــم شـــد.
گرمســـیر جنوبـــی  همچنیـــن در مناطـــق مرطـــوب و 
کولـــر  کـــه بـــرای ســـرمایش و تهویـــه مطبـــوع حتمـــا بـــه 
گازی نیـــاز اســـت بـــا جایگزینـــی دو میلیـــون دســـتگاه 
نـــو  و  کم مصـــرف  بـــا همتـــای  گازی قدیمـــی  کولـــر 
آن می تـــوان نزدیـــک بـــه 1500 مـــگاوات از تقاضـــای 
بـــا  داد.  کاهـــش  را  بـــار  اوج  زمـــان  در  مصرفـــی 
کـــه نزدیـــک بـــه  محاســـبه هزینـــه ایـــن مقـــدار بـــرق 
3هـــزار میلیـــارد تومـــان می شـــود، بـــی درنـــگ روشـــن 
از  حتـــی  کولرهـــا  ایـــن  جایگزینـــی  کـــه  می شـــود 

ســـاختن نیـــروگاه نیـــز بـــه صرفه تـــر اســـت! 
بـــا توجـــه بـــه آنچـــه در مـــورد ســـرمایش و مصـــرف 
گـــرم و هزینه هـــای تحمیلـــی  کولرهـــا در فصـــل  بـــرق 
گفتـــه شـــد، هیـــچ تردیـــدی باقـــی  چندهـــزار میلیـــادی 
دقیـــق،  برنامه ریـــزی  یـــک  بـــا  بایـــد  کـــه  نمی مانـــد 
کامـــال عملگرایانـــه بـــرای بهبـــود  جـــدی، متمرکـــز و 
ــوده،  ــای فرسـ کولرهـ ــا، تعویـــض  کولرهـ ــرژی  ــازده انـ بـ
و  ایـــن وســـیله  از  اصـــالح عـــادت هـــای اســـتفاده 
ــتفاده  ــم اسـ ــرم و موسـ گـ ــل  ــا در فصـ ــالح تعرفه هـ اصـ
کـــه همـــه ایـــن  کـــرد. چرا از ابـــزار سرمایشـــی تـــالش 
بـــه دلیـــل  رفتارهـــای مصـــرف در درجـــه نخســـت 

ــت. ــرق اسـ ــت بـ ــی قیمـ ــه رایگانـ ــک بـ ــی نزدیـ ارزانـ
در  مصـــرف  دادن  کاهـــش  بـــرق  تعرفـــه  اصـــالح 
ســـاعات اوج بـــار و افزایـــش مصـــرف در ســـاعات 
کـــردن  کم بـــاری و همچنیـــن تشـــویق بـــه یکنواخـــت 
شـــیوه  کـــردن  بهینـــه  و  ســـال  طـــول  در  مصـــرف 
مصـــرف بـــرای صرفه جویـــی در هزینه هـــا از جملـــه 
کـــه فرصـــت پرداختـــن بـــه  اقدامـــات ممکـــن اســـت 
آن در ایـــن جـــا وجـــود نـــدارد، اّمـــا همگـــی اثرگـــذاری 
مـــورد  در  کرده انـــد.  ثابـــت  ایـــن  از  پیـــش  را  خـــود 
گفتـــه  بـــرق ارزان و یارانـــه ای نیـــز هرچنـــد هـــزاران بـــار 
کـــه تـــا چیـــزی ارزش  گفـــت  شـــده امـــا بـــاز هـــم بایـــد 
نداشـــته باشـــد بـــه آن توجهـــی نشـــده و در مصـــرف آن 
گـــر تمـــام شـــبانه روز و در هـــر  دقـــت نمی شـــود حتـــی ا
کـــه چشـــم می بینـــد بـــرای اصـــالح الگـــوی  نقطـــه ای 
کشـــورها  مصـــرف تـــالش و تبلیـــغ شـــود. در برخـــی 
گـــون  گونا بـــرق در ســـاعت های  اختـــالف قیمـــت 
گاهـــی تـــا 12 برابـــر ارزان تریـــن قیمـــت نیـــز می رســـد 
کامـــال  ـــر آن در اقتصـــاد و هزینه هـــای مشـــترکان  ـــه اث ک
محســـوس بـــوده و ســـبب اقدامـــات اصالحـــی توســـط 

ـــوع تعرفه هـــای  ـــان خواهـــد شـــد.البته اجـــرای ایـــن ن آن
گـــون  گونا ســـاعات  و  روزهـــا  بـــرای  کـــه  ترکیبـــی 
قیمت هـــای متفـــاوت را تخصیـــص دهـــد، نیازمنـــد 
کـــه چـــون  کنتورهـــای هوشـــمند اســـت  زیرســـاخت 
ــه  ــه زمانـ ــای خانگـــی، سـ کنتورهـ ــد از  ــا 50 درصـ تنهـ
کشـــور عملـــی نیســـت.  هســـتند اجـــرای آن فعـــاًل در 
محدودیـــت  ایـــن  از  گـــذر  بـــرای  راه هایـــی  لیکـــن 
پرشـــتاب تر  هرچـــه  بایـــد  کـــه  هرچنـــد  دارد  وجـــود 
گـــر مقـــداری اجبـــار  کـــرد حتـــی ا کنتورهـــا را تعویـــض 
نیـــز چاشـــنی آن باشـــد چنـــدان هـــم بـــد نیســـت. 
نگارنـــده بـــه چشـــم خـــود در همیـــن شـــهر تهـــران و 
ـــاخت  ـــی س ـــور برق کنت ـــر  ـــدان فقی ـــه چن ـــه ای ن در محل
کـــه  یکـــی از شـــرکت های آلمانـــی را دیـــده اســـت 
کشـــور ســـازنده میانـــه  ســـال توقـــف ســـاخت آن در 
کنتـــور در  دهـــه 50 میـــالدی بـــود، حـــال آنکـــه ایـــن 
کار بـــود!  کشـــور مـــا همچنـــان بـــا افتخـــار در حـــال 
ــدرن و  ــای مـ کنتورهـ ــاخت  ــی سـ ــوان فنـ ــر تـ گـ ــه ا البتـ
یـــا امـــکان خریـــد آنهـــا وجـــود نـــدارد ان بحـــث دیگـــری 
کار  اســـت امـــا بـــی تردیـــد هـــر دقیقـــه تاخیـــر در ایـــن 

کشـــور وارد می کنـــد. یانـــی هنگفـــت بـــه  ز
ـــوی  ـــه س ـــترکان ب ـــت مش ـــرای هدای ـــت گذاری ب سیاس
ـــک  کم ـــرف و  کم مص ـــا  ـــرف ب ـــایل پرمص ـــض وس تعوی
و تشـــویق  آنهـــا بـــه شـــیوه های مختلـــف نیـــز بـــه ویـــژه 
کشـــور مـــا امـــری ضـــروری  کولـــر در  در مـــورد المـــپ و 
کار تنهـــا در مـــورد خریـــد  کـــه در ایـــران ایـــن  اســـت 
کـــم مصـــرف بـــا تخصیـــص یارانـــه انجـــام  المپ هـــای 
کـــه البتـــه بـــرای محـــدودی ادامـــه یافـــت و در  شـــد 
ـــوازم پرمصـــرف نیـــز اقـــدام قابـــل توجهـــی  مـــورد دیگـــر ل

انجـــام نگرفتـــه اســـت.
امـــا آنچـــه در درجـــه نخســـت اهمیـــت بـــرای اجـــرا قـــرار 
کنتورهـــای  دارد و اجـــرای آن حتـــی بـــدون تعویـــض 
تعرفه هـــای  اصـــالح  اســـت  واجـــب  نیـــز  فرســـوده 
مـــورد  ایـــن  در  کـــه  بـــوده  کشـــور  در  بـــرق  قیمـــت 
گویـــا نبـــودن شـــیوه قیمت گـــذاری  کاســـتی  نخســـتین 
کـــه چـــرا  ـــد  ـــرای مشـــترکان اســـت و مشـــتری نمی دان ب
ــش  کاهـ ــرای  ــردازد و بـ ــه را می پـ ــن هزینـ ــه ایـ و چگونـ
هزینـــه یـــا مشـــمول تخفیـــف شـــدن چـــه بایـــد بکنـــد 
ــر بـــه دلیـــل هزینه هـــای یکســـان اوج  و از ســـوی دیگـ
کشـــور ایـــن  بـــار بـــرای همـــه پله هـــای مصرفـــی در 
جریمـــه بـــا باالتـــر رفتـــن مصـــرف بـــه ناچیـــز می شـــود. 
کـــه می بایـــد  در واقـــع ایـــن جریمـــه دقیقـــا در جایـــی 
کنـــد، بـــی اثـــر می شـــود و بـــه بیـــان بدبینانه تـــر  عمـــل 
ــتر  ــرف بیشـ ــا مصـ ــه بـ کـ ــد  ــویق می کنـ ــترک را تشـ مشـ
کنـــد. در مقابـــل ایـــن روش  کم تـــر پرداخـــت  جریمـــه 
تعرفه گـــذاری  شـــیوه های  کارآمـــد  نا شـــدت  بـــه 
کارآمـــد و آزمـــون پـــس داده ای وجـــود  بســـیار دقیـــق، 
نتایـــج  و  شـــده  اجـــرا  جهـــان  سراســـر  در  کـــه  دارد 
ـــدون هیـــچ  ـــد ب ـــه می توان ک ـــز داشـــته اســـت  موفقـــی نی
کنتورهـــا در  بـــدون تعویـــض  محدودیتـــی و حتـــی 

گرفتـــه شـــود. کار  کشـــور مـــا نیـــز بـــه 
شـــیوه های  جزییـــات  وارد  اینکـــه  بـــدون 
تعییـــن  بـــرای  کـــه  اصولـــی  شـــویم  قیمت گـــذاری 

 یکی دیگر از معضالت بخش برق 
در کشور، نبود تعادل اقتصادی میان 

هزینه ها و درآمدهاست. این موضوع 
به ویژه از ابتدای دهه 90 سبب کاهش 

سرمایه گذاری در بخش تولید برق شده 
که با این شرایط سرمایه گذاری  است چرا

در این حوزه جذابیتی ندارد، پس با 
آزاد گذاشتن بخش خصوصی و ایجاد 

رقابت از یک سو هزینه های تولید و 
فروش برق کاهش پیدا کند و از سوی 
دیگر امکان اصالح مؤثر قیمت برق به 

دور از چالش های اجتماعی و سیاسی 
فراهم می شود
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ــت  ــد رعایـ ــد بایـ کارآمـ ــی و  ــح، منطقـ قیمـــت صحیـ
کـــه نخســـتین  شـــود بـــه صـــورت خالصـــه خواهـــد آمـــد 
گرفتـــن تشـــویق و تنبیـــه  قـــرار  کنـــار هـــم  مـــورد آن 
کاهـــش نارضایتـــی اجتماعـــی اســـت و  بهمنظـــور 
ایجـــاد  از اصـــالح قیمت هـــا  اینکـــه هـــدف  دیگـــر 
درصـــد  بایســـتی  شـــیوه  ایـــن  در  نباشـــد،  درآمـــد 
از  بیـــش  کم مصـــرف  مشـــترکان  قبـــض  افزایـــش 
مشـــترکان پرمصـــرف نباشـــد و تشـــویق و تنبیـــه بـــه 
صـــورت ملمـــوس بـــرای مشـــترکان احســـاس شـــود و 
کـــه پیـــش از ایـــن نیـــز بیـــان شـــد ســـاده،  مســـاله مهمـــی 
ـــرای  شـــفاف و قابـــل فهـــم بـــودن شـــیوه تعرفه گـــذاری ب

اســـت.  مشـــترکان 
امـــا جـــدای از مســـاله قیمت گـــذاری و بهینه ســـازی 
کـــه بســـیار مهـــم نیـــز هســـتند مســـایل راهبـــردی  لـــوازم 
آنهـــا  بـــه  بایـــد  کـــه  دارد  وجـــود  نیـــز  عمیق تـــری  و 
پرداختـــه شـــود، امـــا بـــا یـــک رویکـــرد بلندمـــدت و 
کافـــی و پیگیـــر تـــا راهگشـــا و مؤثـــر باشـــند  توجـــه 
بـــا  بـــرق  تجـــارت  توســـعه  مـــوارد  ایـــن  از  یکـــی  و 
ســـهم  کنـــون  ا کـــه  اســـت  همســـایه  کشـــورهای 
کشـــور را تشـــکیل  کل تولیـــد و مصـــرف در  ناچیـــزی از 
برابـــر  بـــرق  صـــادرات  کل   1396 ســـال  در  و  داده 
کل تولیـــد ناویـــژه نیروگاهـــی  2/6درصـــد از حجـــم 
ســـاعت  بحرانی تریـــن  در  همچنیـــن  بـــوده  کشـــور 
ــی  کل مصرفـ ــای  ــد تقاضـ ــا 1/ 1 درصـ ــز تنهـ ــال نیـ سـ
ــه  ــت. بـ ــده اسـ ــور وارد شـ کشـ ــه  ــار بـ ــه اوج بـ در لحظـ
ـــاه از  ـــت م ـــادرات در هش ـــعه ص ـــا توس ـــل ب ـــن دلی همی
ـــرق در چهـــار مـــاه فصـــل  ســـال و همچنیـــن واردات ب
ـــرق  ـــوان بســـیاری از مشـــکالت اقتصـــادی ب گـــرم می ت

کـــرد کشـــور را برطـــرف 
و  صنعـــت  بخشـــهای  در  بـــرق  مصـــارف  توســـعه 
کـــه یکنواختـــی مصـــرف در طـــول ســـال  حمـــل ونقـــل 
)ضریـــب بـــار( را بیشـــتر می کنـــد و مزایـــای آن نیـــز 
ــزارش برشـــمرده شـــد و همچنیـــن تـــالش  گـ ــاز  در آغـ
بـــرق،  ذخیره ســـاز  فناوریهـــای  از  اســـتفاده  بـــرای 
ماننـــد باتـــری و روش هـــای پیشـــرفته تـــر ماننـــد آنچـــه 
کشـــور آلمـــان در حـــال انجـــام اســـت می توانـــد  در 
کـــه در جریـــان  مفیـــد باشـــد. در ایـــن روش خالقانـــه 
ـــه وســـیله نیروگاه هـــای  ـــرق اضافـــی تولیـــد شـــده ب آن ب
پروســـه  صـــرف  کم بـــاری  زمـــان  در  خورشـــیدی 
دی اکســـیدکربن  بـــا  آن  ترکیـــب  و  آب  الکترولیـــز 
گاز متـــان تولیـــد شـــود و ســـپس بـــا ذخیـــره  می شـــود تـــا 
گاز در مخـــازن، هنـــگام نبـــود نـــور خورشـــید بـــا  ایـــن 
گازی، دوبـــاره آن را  هدایـــت متـــان بـــه یـــک نیـــروگاه 
ـــد. در  ـــبکه وارد می کنن ـــه ش ـــرده و ب ک ـــرق  ـــه ب ـــل ب تبدی
واقـــع ایـــن هـــم بـــه نوعـــی یـــک باتـــری بـــه شـــمار مـــی رود 
کشـــور مـــا نیـــز بایـــد ســـرمایه گذاری  و بـــه نظـــر می رســـد 

کنـــد. روی ایـــن ایده هـــای خالقانـــه را آغـــاز 
اصـــالح ســـاختار مدیریـــت و تصدی گـــری در بخـــش 
انـــرژی نیـــز بایـــد در بلندمـــدت مـــورد توجـــه باشـــد، بـــاال 
بـــودن ســـهم دولـــت در تصدی گـــری و قیمت گـــذاری 
انـــرژی  مدیریـــت  کـــز  مرا تعـــدد  بـــرق،  عرصـــه  در 
خصوصی ســـازی های  همچنیـــن  و  کشـــور  در 

کـــه ســـبب  غیراصولـــی ازجملـــه آســـیب هایی اســـت 
بی معنا شـــدن  و  قیمت هـــا  شـــدن  واقعـــی  غیـــر 
رقابـــت می شـــود و همچنیـــن از یـــک ســـو جامعـــه 
ــرده و  کـ ــاله ای سیاســـی قلمـــداد  قیمـــت بـــرق را مسـ
بـــا دیـــد منفـــی بـــه آن می نگـــرد و از ســـوی دیگـــردر 
حضـــور دولـــت در ایـــن بخـــش موجـــب سیاســـی 
و امنیتـــی شـــدن قیمـــت بـــرق و اســـتفاده ابـــزاری 
ــون  گـ گونا ــل  ــه دالیـ ــت بـ ــه دولـ ــا اینکـ ــده و یـ از آن شـ
می کنـــد.  خـــودداری  قیمـــت  اصـــالح  از  سیاســـی 
متناســـب  بـــرق  تولیـــد  واقعـــی  ارزش  نـــه  بنابرایـــن 
بـــا ایـــام مختلـــف ســـال از مشـــتریان اخـــذ میشـــود 
کـــه  دارنـــد  وجـــود  متعـــدد  عرضه کننـــدگان  نـــه  و 
در یـــک فضـــای رقابتـــی ســـالم بتواننـــد بـــا افزایـــش 
کاهـــش  مشـــتریان  بـــرای  را  هزینه هـــا  بهـــره وری، 
و  عرضـــه  سیســـتم  کم کـــم  درنتیجـــه  دهنـــد. 
ـــرژی از تعـــادل اقتصـــادی خـــارج شـــده و  تقاضـــای ان
بحـــران بـــرق تشـــدید خواهـــد شـــد. پـــس حرکـــت بـــه 
ســـمت خصوصی ســـازی اصولـــی ضـــروری اســـت 
بـــرق اصـــالح شـــده و فضـــای رقابتـــی  تـــا قیمـــت 
کنـــد تـــا هزینـــه  مناســـبی میـــان تولیدکننـــدگان فراهـــم 

کاهـــش یابـــد. نهایـــی بـــرای مشـــتری 
کشـــور، نبـــود   یکـــی دیگـــر از معضـــالت بخـــش بـــرق در 
تعـــادل اقتصـــادی میـــان هزینه هـــا و درآمدهاســـت. 
ایـــن موضـــوع بـــه ویـــژه از ابتـــدای دهـــه 90 ســـبب 
کاهـــش ســـرمایه گذاری در بخـــش تولیـــد بـــرق شـــده 
در  ســـرمایه گذاری  شـــرایط  ایـــن  بـــا  کـــه  چرا اســـت 
گذاشـــتن  ایـــن حـــوزه جذابیتـــی نـــدارد، پـــس بـــا آزاد 
ســـو  یـــک  از  رقابـــت  ایجـــاد  و  خصوصـــی  بخـــش 
پیـــدا  کاهـــش  بـــرق  فـــروش  و  تولیـــد  هزینه هـــای 
ــر قیمـــت  ــر امـــکان اصـــالح مؤثـ کنـــد و از ســـوی دیگـ
بـــرق بـــه دور از چالش هـــای اجتماعـــی و سیاســـی 
فراهـــم می شـــود زیـــرا ایـــن مســـاله دیگـــر بـــه دولـــت 
ارتباطـــی پیـــدا نمی کنـــد. در ایـــن شـــرایط دولـــت 
می توانـــد بـــه جـــای مدیریـــت ســـنگین، ســـخت، 
ــرق  ــروش بـ ــذاری و فـ ــیه قیمت گـ ــر و پرحاشـ وقت گیـ
کار ســـاده تر و بی دردســـرتر حمایـــت از دهک هـــای 
کـــردن افزایـــش قیمـــت  پاییـــن جامعـــه بـــرای تحمـــل 
کـــه موجـــب افزایـــش محبوبیـــت  را بـــر عهـــده بگیـــرد 
حکومـــت نیـــز خواهـــد شـــدو همچنیـــن بـــا یـــک شـــیوه 
کـــه از افزایـــش قیمـــت بـــرق مشـــترکان  تعرفه گـــذاری 
کـــم مصـــرف -کـــه اغلـــب از قشـــر ضعیـــف جامعـــه نیـــز 
هســـتند- خـــودداری می کنـــد می تـــوان نارضایتـــی را 
کمینـــه میـــزان ممکـــن رســـاند و حمایـــت عمومـــی  بـــه 
مشـــترکان  هزینه هـــای  افزایـــش  بـــرای  را  طـــرح  از 

ــرد.   کـ پرمصـــرف فراهـــم 
خوشـــبختانه امســـال بـــا پایـــان تابســـتان و فروکـــش 
یـــع وزیـــر و وزارت نیـــرو  کـــردن مشـــکالت تولیـــد و توز
ـــرای ســـال آینـــده  مســـاله را فرامـــوش نکـــرده و ظاهـــرًا ب
اردکانیـــان  چنانکـــه  هســـتند.  چـــاره  اندیشـــه  در 
کـــه دولـــت بـــرای مدیریـــت مصـــرف  تصریـــح می کنـــد 
کارشناســـی  برنامه هـــای   1398 ســـال  تابســـتان 
 11 بـــه  می تـــوان  آنهـــا  جملـــه  از  کـــه  دارد  شـــده ای 

کـــرد. برنامـــه مدیریـــت مصـــرف اشـــاره 
بـــرای  نیـــرو  وزارت  برنامـــه  می کنـــد:  اظهـــار  وی 
نهادهـــا  مشـــارکت  شـــامل   1398 ســـال  تابســـتان 
دولتـــی  ســـازمانهای  کوچـــک،  و  بـــزرگ  صنایـــع  و 
بـــار  اوج  بـــرآورد  و  اســـت  مـــردم  خـــود  و همـــکاری 
هـــزار   61 از  بیـــش  نیـــز    1398 تابســـتان  مصـــرف 
کـــه بـــه معنـــی حـــدود 8 هـــزار  مـــگاوات خواهـــد بـــود 
ــد  کار چنـ ــن  ــرای ایـ ــا بـ ــت و مـ ــود اسـ کمبـ ــگاوات  مـ

داده ایـــم. صـــورت  را  بنـــدی  تقســـیم 
وزیـــر نیـــرو ادامـــه می دهـــد: 25 نیـــروگاه حرارتـــی در 
کـــه برنامـــه زمـــان بنـــدی تـــک  یـــم  حـــال ســـاخت دار
ـــه مـــدار آمـــدن ایـــن  ـــا ب تـــک آنهـــا مشـــخص اســـت و ب
25 نیـــروگاه ظرفیـــت حـــدود 5 هـــزار و 200 مـــگاوات 
و ظرفیـــت عملـــی مـــا حـــدود 4 هـــزار و 200 مـــگاوات 
برنامـــه  مطابـــق  همچنیـــن  شـــد.  خواهـــد  اضافـــه 
حـــدود 600 مـــگاوات دیگـــر تـــا تابســـتان ســـال 98 از 
ــا  ــن بـ ــد. لیکـ ــد آمـ ــدار خواهنـ ــه مـ ــا بـ ــد پذیرهـ تجدیـ
کمبـــود 8 هـــزار مگاواتـــی در حـــدود ســـه هـــزار  توجـــه بـــه 
ـــاره آن  کـــه درب کمبـــود وجـــود دارد  مـــگاوات دیگـــر نیـــز 
ــه  کـ ــم  کرده ایـ ــی  ــت مصـــرف طراحـ 11 برنامـــه مدیریـ
کار در دوران اوج  شـــامل تغییـــر و اصـــالح ســـاعت 
ــون المـــپ  ــردن نزدیـــک 15 میلیـ کـ ــرف  کم مصـ ــار،  بـ
روشـــنایی معابـــر  و  مصرفـــی ســـازمان های دولتـــی 
ــر  گام دیگـ ــز  ــی نیـ ــای آبـ کولرهـ ــرف   ــت مصـ و مدیریـ
مـــا اســـت همچنیـــن اســـتفاده از ظرفیـــت مولدهـــای 
ــای  ــع و چاه هـ ــازمان ها، صنایـ ــه سـ کـ ــی  ــود تامینـ خـ
اســـت  پرمصرف هـــا  تعرفـــه  اصـــالح  کشـــاورزی، 
بـــرای تشـــویق آنـــان بـــه اصـــالح الگـــوی مصـــرف نیـــز 
کـــه البتـــه دولـــت بـــه عنـــوان  کار اســـت  در دســـتور 
یـــک منبـــع تامیـــن درآمـــد بـــه ایـــن طرح هـــا نـــگاه 
ــده اند  ــزی شـ ــه ای برنامه ریـ گونـ ــه  ــه بـ ــد، بلکـ نمی کنـ

کاهـــش مصـــرف شـــوند. کـــه موجـــب 
اردکانیـــان  اظهـــارات  اینکـــه  اســـت  روشـــن  آنچـــه 
گفته هـــای  بـــه  نســـبت  اضافـــه ای  چیـــز  تقریبـــا 
ــه  ــن برنامـ ــن در ایـ ــدارد، همچنیـ ــال های پیـــش نـ سـ
کشـــاورزی  و  صنعـــت  بخـــش  همـــکاری  بـــر  نیـــز 
کـــه بازهـــم بـــه معنـــی انداختـــن  کیـــد شـــده اســـت  تا
ــت  ــه دوش آنهاسـ ــی بـ ــی بخـــش خانگـ ــار پرمصرفـ بـ
یـــا  تعویـــض  مـــورد  آنکـــه چیـــزی در  مـــورد دیگـــر  و 
چشـــم  بـــه  مشـــترکان  فرســـوده  لـــوازم  بهینه ســـازی 
نمی خـــورد و دولـــت تنهـــا بـــه ســـهم خـــود بســـنده 
ـــه  ـــت اینک ـــر اس ـــه مهم ت ـــه از هم ـــا آنچ ـــت. ام ـــرده اس ک
در اظهـــارات اردکانیـــان نیـــز ماننـــد مســـئوالن پیشـــین 
و  قیمت هـــا  اصـــالح  بـــر  قاطعانـــه  کیـــد  تا از  اثـــری 
تنهـــا  و  نبـــوده  آن  و جزئیـــات  تعرفه گـــذاری  شـــیوه 

کـــم جـــان بـــه آن شـــده اســـت. گـــذرا و  اشـــاره ای 
البتـــه ممکـــن اســـت در جزییـــات ایـــن طـــرح بـــه ایـــن 
مـــوارد بـــه خوبـــی پرداختـــه شـــده باشـــد، امـــا بایـــد 
کـــه در ســـال آینـــده چـــه پیـــش خواهـــد آمـــد،  دیـــد 
کـــه تابســـتان آتـــی بـــا تحـــوالت بســـیار  یـــم  امیدوار
یـــع، فـــروش  کارآمـــدی در زمینـــه تولیـــد، توز اساســـی و 

ــد. ▪ ــراه باشـ ــرق همـ ــرف بـ و مصـ
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1. مقدمه
امـــروزه انـــرژی الکتریکـــی یکـــی از زیرســـاخت هـــای 
اساســـی رشـــد و توســـعه جوامـــع بـــه حســـاب می آیـــد. 
میـــزان دسترســـی بـــه بـــرق و ســـرانه خاموشـــی هـــر 
مشـــترک از مولفـــه هـــای اثرگـــذار بـــر شـــاخص هـــای 
توســـعه هســـتند و هرگونـــه خلـــل ایجـــاد شـــده در 
ـــر  ـــه تاثی ـــر جامع ـــدد ب ـــای متع ـــال ه کان ـــرق از  ـــه ب عرض

می گـــذارد. 
کشـــورها  بـــا توجـــه بـــه رشـــد تقاضـــای بـــرق در جوامـــع، 
گـــذاری هـــای مســـتمر در توســـعه و  نیازمنـــد ســـرمایه 
کشـــورهایی  نگهـــداری صنعـــت بـــرق هســـتند. در 
کـــه تمـــام یـــا بخـــش مهمـــی از صنعـــت بـــرق آن هـــا 
دولتـــی اســـت، ایـــن مســـاله فشـــارهای هزینـــه ای بـــر 
کنـــد و همیـــن مســـاله منجـــر  بودجـــه دولـــت وارد مـــی 
ــا  ــا خصوصـ ــه و تقاضـ ــان عرضـ ــالء میـ ــاد خـ ــه ایجـ بـ
کشـــورهای در حـــال توســـعه، بـــا فشـــارهای مالـــی  در 
بـــاال و تـــوان تامیـــن مالـــی پاییـــن مـــی شـــود. در حـــل 
ـــرق شـــناخت علـــل  ـــه تامیـــن ب ـــوط ب بحـــران هـــای مرب
کـــه  و نـــوع خاموشـــی هـــا اولیـــن مســـاله ای اســـت 
بایـــد بـــه آن پرداخـــت. عمدتـــا در مواجـــه بـــا ایـــن 
بحـــران هـــا مجموعـــه  رویکـــرد هـــای ســـمت عرضـــه و 
کاربســـت صحیـــح آنهـــا  کـــه  تقاضـــا مـــورد نیـــاز اســـت 

مســـتلزم درک دالیـــل وقـــوع خاموشـــی اســـت. 
بـــرآورد هزینـــه هـــای مربـــوط بـــه قطـــع بـــرق دومیـــن 
ـــای  ـــت ه ـــاذ سیاس ـــور اتخ ـــه منظ ـــه ب ک ـــت  ـــی اس قدم
گیـــری  گیـــرد. تصمیـــم  درســـت بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار 
در ارتبـــاط بـــا افزایـــش قـــدرت تولیـــد بـــرق بـــه دلیـــل 
کـــه بـــرای دولـــت دارد عمدتـــا تحـــت تاثیـــر  بعـــد مالـــی 
گیـــرد. همگـــن نبـــودن  ـــرار مـــی  مناســـبات سیاســـی ق
الگـــوی تقاضـــای بـــرق در فصـــول مختلـــف ســـال 
تنهـــا در زمان هـــای  بـــرق  کمبـــود  و طـــرح مشـــکل 

گیـــری  تصمیـــم  در  تعلـــل  بـــه  ســـال،  از  خاصـــی 
کـــردن ایـــن تصمیـــم از  پیرامـــون عرضـــه بـــرق و خـــارج 
دایـــره تحلیـــل هـــای اقتصـــادی دامـــن مـــی زنـــد. ایـــن 
مســـاله، اهمیـــت درک صحیـــح و محاســـبه بـــرآوردی 

کنـــد.  از هزینـــه هـــای قطعـــی بـــرق را آشـــکارتر مـــی 
ــرژی  ــای مدیریـــت انـ ــناخت راهکارهـ در نهایـــت شـ
در ســـمت عرضـــه و تقاضـــا بـــر اســـاس تجربیـــات 
جهانـــی و انتخـــاب ابزارهـــای مدیریتـــی متناســـب 
ـــا شـــرایط داخلـــی، نیازمنـــد مطالعـــه دقیـــق، انجـــام  ب
گیـــری و اقـــدام جمعـــی  محاســـبات مرتبـــط و نتیجـــه 
ـــت.  ـــردم اس ـــی و م ـــش خصوص ـــت، بخ ـــوی دول از س
بـــه  ابتـــدا  رو،  پیـــش  یادداشـــت  مقدمـــه،  ایـــن  بـــا 
تشـــریح علـــل خاموشـــی هـــای اخیـــر در ایـــران بـــر 
اســـاس تحلیـــل عوامـــل ســـمت عرضـــه و تقاضـــا 
ــار  ــرآورد ارزش مالـــی بـ ــه بـ ــردازد. بخـــش دوم بـ مـــی پـ
کیلـــو وات ســـاعت  از دســـت رفتـــه )VoLL(  یـــا هـــر 
بـــرق عرضـــه نشـــده، بـــا اســـتفاده از داده هـــای ســـال 
1394 ) انتخـــاب ســـال بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت در 
گرفتـــه اســـت( در  دسترســـی بـــه داده هـــا صـــورت 
ایـــران و بـــر اســـاس رویکـــرد تابـــع تولیـــد اختصـــاص 
ـــده در  ـــناخته ش ـــای ش ـــرح ابزاره ـــت، ش دارد. در نهای
جهـــان بـــه منظـــور مدیریـــت عرضـــه و تقاضـــای انـــرژی 
و اســـتخراج توصیـــه هـــای سیاســـتی متناســـب بـــا 
شـــرایط مشـــکل پیـــش رو در ایـــران، بخـــش پایانـــی 

ــد.   ــی دهنـ ــاص مـ ــود اختصـ ــه خـ یادداشـــت را بـ

2.  علل بروز خاموشی
کـــه بـــه تشـــریح  در ابتـــدا، مجموعـــه ای از آمارهـــا 
کننـــد،  کمـــک مـــی   علـــل خاموشـــی هـــای اخیـــر 
کـــه  کشـــورهای منتخـــب  گروهـــی از  بـــرای ایـــران و 
اســـتفاده  بـــا  و عمدتـــا  توســـعه  اســـاس ســـطح  بـــر 
از  شـــاخص توســـعه انســـانی )HDI( در رده نســـبتا 

مشـــابه بـــا ایـــران قـــرار دارنـــد، ارائـــه می شـــود. 

کـــه مشـــاهده مـــی شـــود ایـــران بـــه لحـــاظ  همانطـــور 
کشـــورهای  مصـــرف ســـرانه بـــرق در رتبـــه دوم بیـــن 
رتبـــه  در  انـــرژی  شـــدت  لحـــاظ  بـــه  و  منتخـــب 
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــرار دارد، ای ـــروه ق گ ـــن  ـــت ای نخس
کشـــور  کـــه GDP ســـرانه ایـــران در رتبـــه پنجـــم از شـــش 
گرفتـــه و تنهـــا از اقتصـــاد هنـــد در ایـــن  منتخـــب قـــرار 

گـــروه بیشـــتر مـــی باشـــد. 
و  حقیقـــی  ســـرانه  تولیـــد  رونـــد  بررســـی  همچنیـــن 
مصـــرف ســـرانه بـــرق در فاصلـــه ســـال هـــای 2000 
ــرانه  ــرف سـ ــد مصـ ــی دهـ ــان مـ ــران نشـ ــا 2016 در ایـ تـ
بـــا  رشـــد  بـــه  رو  و  رونـــدی صعـــودی  بـــرق همـــواره 
یـــاد داشـــته در حالی کـــه تولیـــد ســـرانه در  شـــیب ز
ـــن  ـــده و چندی ـــان ش ـــار نوس ـــف دچ ـــال های مختل س

کـــرده اســـت.  کاهشـــی متنـــاوب را طـــی  دوره 
ــای  ــودن تقاضـ ــاال بـ ــانگر بـ ــوق نشـ ــای فـ ــاخص هـ شـ
نســـبی بـــرق و انـــرژی در ایـــران اســـت. ســـهم 33 
بـــرق در بخـــش خانگـــی  درصـــدی فـــروش انـــرژی 
در ســـال 1395 نشـــان از بـــاال بـــودن مصـــرف بـــرق 
از  اســـتفاده  بـــه  نیـــاز  کـــه  اســـت  بخـــش  ایـــن  در 
بخـــش  در  را  تقاضـــا  مدیریـــت  سیاســـت های 
کنـــار بخـــش تولیـــدی  کننـــدگان خانگـــی در  مصـــرف 

مـــی دهـــد.   بـــرق نشـــان  کاهـــش قطعی هـــای  در 
بـــه  بایـــد  همچنیـــن  مصـــرف  الگـــوی  بحـــث  در 
شـــدت بـــاالی ناهمـــوار بـــودن الگـــوی مصـــرف در 
فصـــول مختلـــف ســـال در ایـــران بـــه عنـــوان نکتـــه ای 
کـــرد. مطابـــق آمارهـــای  حائـــز اهمیـــت بســـیار اشـــاره 
منتشـــر شـــده توســـط وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر در 
ــتان  ــرف تابسـ ــر مصـ کثـ ــال 1395، اختـــالف حدا سـ
مصـــرف  نیـــاز  پیـــک  کثـــر  حدا روز  در  زمســـتان  و 
ــه  کـ ــوده اســـت  ــگاوات بـ ــده، 17743 مـ ــالح شـ اصـ
رقـــم قابـــل توجهـــی مـــی باشـــد. در چنیـــن شـــرایطی 
گـــذار انتظـــار داشـــت تنهـــا  نمـــی تـــوان از ســـرمایه 
ـــع مالـــی ارزشـــمند خـــود  ـــرای دو فصـــل از ســـال مناب ب

/ پگاه پاشا /
واحد آموزش و پژوهش سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

کـــه خالصـــه ای از مطالعـــه تفصیلـــی  گـــزارش  ایـــن 
گرفتـــه در خصـــوص شناســـایی علـــل،  صـــورت 
بـــرآورد مالـــی ارزش بـــار از دســـت رفتـــه و راهکارهـــای 
مقابلـــه بـــا خاموشـــی اســـت، توســـط واحـــد آمـــوزش و 
پژوهـــش ســـندیکای شـــرکت هـــای تولیدکننـــده بـــرق 
تهیـــه شـــده اســـت. ناظـــر علمـــی ایـــن پژوهـــش، دکتـــر 
علیرضـــا اســـدی و مدیـــر مطالعـــه، مهنـــدس پرویـــز 
غیـــاث الدیـــن بـــوده انـــد. چکیـــده ایـــن پژوهـــش را 

می خوانیـــد؛

چرا خاموشی؟

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

ترکیه مکزیک  برزیل  هند  مالزی  ایران  شاخص / کشور

2885  2099  2452  804  4783  3108 )KWh( مصرف داخلی سرانه برق

GDP سرانه حقیقی)دالر(

)koe/$2005p( شدت انرژی

14117  9871  10868  1862  11031  6733

0.911  0.601  0.211  0.221  0.231  0.602
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خاموشی ها

مرداد و شهریور  97 115

ــه  کـ ــی  ــد در حالـ ــرار دهـ ــرق قـ ــد بـ را در خدمـــت تولیـ
کثـــر روزهـــای  از خریـــد محصـــول تولیـــدی خـــود در ا

ــدارد. ــی نـ ــال اطمینانـ سـ
ــوار بـــودن الگـــوی مصـــرف  کـــه ناهمـ  نکتـــه دیگـــری 
شـــبکه  بـــار  ضریـــب  بـــه  مربـــوط  دارد،  همـــراه  بـــه 
کـــم بـــودن ضریـــب بـــار نشـــان از ایـــن دارد  اســـت. 
در  تنهـــا  کشـــور عمدتـــا  هـــای  نیـــروگاه  برخـــی  کـــه 
ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــال مـ ــرف در سـ ــک مصـ ــان پیـ زمـ
ـــرمایه  ـــت س ـــور بازگش ـــه منظ ـــه ب ـــد، در نتیج گیرن ـــی  م
اولیـــه نیـــروگاه ناچارنـــد قیمـــت تولیـــد بـــرق را افزایـــش 
دهنـــد. مطابـــق آمارهـــای موجـــود، میانگیـــن ضریـــب 
بـــار شـــبکه در فاصلـــه ســـال هـــای 1385 تـــا 1396، 
کـــردن  همـــوار  بـــا  کـــه  اســـت  بـــوده  درصـــد   66.7
الگـــوی مصـــرف مـــی تـــوان ایـــن رقـــم را افزایـــش داد.
همچنیـــن  و  خانوارهـــا  مصرفـــی  رفتـــار  تغییـــر 
بخـــش  در  بـــرق  مصـــرف  الگوهـــای  در  تغییـــرات 
تولیـــدی هرچنـــد امـــری ضـــروری اســـت امـــا عمومـــا 
کوتـــاه مـــدت بـــه اســـتثنای اتخـــاذ سیاســـت هـــای  در 
قهـــری ماننـــد اعمـــال ســـهمیه بنـــدی هـــا، چنیـــن 
کاهـــش مصرفـــی دیـــده نمـــی شـــود و تغییـــر الگوهـــای 
تقاضـــا عمومـــا نیازمنـــد اســـتمرار سیاســـت هـــا و در 
ــاهده  ــور مشـ ــه منظـ ــان بلندمـــدت بـ ــن زمـ گرفتـ ــر  نظـ
کـــه  اثربخشـــی آن هاســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
گرفتـــه از رونـــد تقاضـــای  پیـــش بینـــی هـــای صـــورت 
هـــای  ســـال  در  تقاضـــا  ایـــن  رشـــد  از  نشـــان  بـــرق 
پیـــش رو دارد. بنابرایـــن انتظـــار مـــی رود بـــه منظـــور 
جلوگیـــری از تکـــرار قطعـــی  بـــرق خصوصـــا در زمـــان 
ــرق  ــه بـ ــر عرضـ ــر بـ ــل موثـ ــی عوامـ ــرف، بررسـ اوج مصـ

ــد.  ــته باشـ ــتر داشـ ــب بیشـ ــه مراتـ ــی بـ اهمیتـ
گیـــری در ارتبـــاط بـــا میـــزان کمبـــود احتمالـــی  تصمیـــم 

ـــه پیـــش بینـــی هـــا از  ـــرق بســـتگی مســـتقیم ب عرضـــه ب
ســـطح مصـــرف آتـــی خواهـــد داشـــت. تعییـــن حجـــم 
گـــذاری مـــورد نیـــاز در ســـاخت نیـــروگاه هـــای  ســـرمایه 
ــود و  کمـــک بـــه حفـــظ ظرفیـــت هـــای موجـ جدیـــد، 
ارتقـــای آن هـــا همگـــی بـــر اســـاس برآوردهـــا از حجـــم 
ـــی  ـــه فعل ـــزان عرض ـــا می ـــکاف آن ب ـــی و ش ـــای آت تقاض

گیـــرد.  صـــورت مـــی 
بـــا توجـــه بـــه آن کـــه مطالعـــات داخلـــی و خارجـــی 
ــد  ــه تاییـ ــل توجـ ــد قابـ ــرخ رشـ ــا نـ ــا را بـ ــش تقاضـ افزایـ
کننـــد، در ایـــن قســـمت بـــا تکیـــه بـــر مطالعـــات  مـــی 
گذشـــته و وضـــع موجـــود تولیـــد بـــرق، ســـه ســـناریو 
نیـــاز  مـــورد  گـــذاری  ســـرمایه  میـــزان  تعییـــن  بـــرای 
در تولیـــد بـــرق بـــه منظـــور پوشـــش تقاضـــای مـــورد 
انتظـــار آتـــی ارائـــه می شـــود. بایـــد توجـــه داشـــت در 
گـــذاری مـــورد نیـــاز در هـــر  تعییـــن حجـــم ســـرمایه 
ســـناریو، تغییـــر الگـــوی مصـــرف و تغییـــرات بالقـــوه 
ـــا  گرفتـــه شـــده اســـت و ارقـــام ب بخـــش تقاضـــا نادیـــده 
فـــرض اســـتمرار ســـاختار موجـــود در ســـمت تقاضـــا 
ـــد توجـــه داشـــت  اســـتخراج شـــده انـــد. همچنیـــن بای
گـــذاری مـــورد نیـــاز بـــا فـــرض یـــک  حجـــم ســـرمایه 
میلیـــون دالر  منابـــع مالـــی بـــرای افزایـــش 1مـــگاوات 
ــه اســـت.  گرفتـ ــرار  ــبه قـ ــورد محاسـ ــرق، مـ ــت بـ ظرفیـ
همچنیـــن الزم بـــه ذکـــر اســـت وضـــع فعلـــی در ایـــن 
جـــدول ســـال 1396 و وضـــع آتـــی ســـال 1400 تعریـــف 
اســـاس متوســـط  بـــر  اول  اســـت. ســـناریوی  شـــده 
درصـــد رشـــد ســـاالنه فـــروش انـــرژی بـــرق ســـال 1394 
گرفتـــه شـــده اســـت. در ســـناریوی  ـــه 1384 در نظـــر  ب
دوم رقـــم 8 درصـــد بـــر اســـاس نـــرخ رشـــد اقتصـــادی 
برنامـــه ریـــزی شـــده در قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه 
طراحـــی شـــده اســـت. ســـناریوی ســـوم بـــر اســـاس 

ایـــران  اقتصـــادی  افـــزوده بخش هـــای  ارزش  رشـــد 
در ســـال 1396 نســـبت بـــه ســـال 1395 )بـــه قیمـــت 

ــت.  ــده اسـ ــور شـ ــال 1390 ( منظـ ــت سـ ثابـ
ســـوم  ســـناریوی  کـــه  ســـناریو  تریـــن  ســـاده  در 
می باشـــد و صرفـــا بـــر رشـــد بخـــش تولیـــدی اقتصـــاد و 
گرفتـــن رشـــد بخـــش مصـــرف خانگـــی  بـــدون در نظـــر 
متکـــی اســـت، ســـاالنه قریـــب بـــه 3100 مـــگاوات 
ــورد  ــود مـ ــی موجـ ــای نیروگاهـ ــت هـ ــش در ظرفیـ افزایـ
انتظـــار اســـت. ایـــن رقـــم در ســـناریوی شـــماره یـــک 
بـــر اســـاس وضـــع موجـــود رشـــد مصـــرف در هـــر دو 
بخـــش خانوارهـــا و بخـــش تولیـــدی، تقریبـــا 4800 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ کـ ــت  ــاالنه اسـ ــط سـ ــگاوات متوسـ مـ
میلیـــون  معنـــای 4800  بـــه  تشـــریح شـــده،  فـــرض 
گـــذاری مـــورد نیـــاز اســـت. حـــال بـــرای  دالر ســـرمایه 
مقایســـه آنچـــه بـــه منظـــور پوشـــش تقاضـــای مـــورد 
انتظـــار مـــورد نیـــاز اســـت و آنچـــه در ســـال هـــای 
گذشـــته بـــه صـــورت واقعـــی اتفـــاق افتـــاده اســـت 

ــردد.  گـ ــی  ــه مـ ــر ارائـ ــودار زیـ نمـ
کـــه از نمـــودار بـــاال پیداســـت، در تمامـــی  همانطـــور 
ایـــن ســـال ها ســـرمایه-گذاری در ایجـــاد ظرفیـــت 
ــد  ــه بایـ ــا آنچـ ــی بـ ــل توجهـ ــه قابـ ــد فاصلـ ــای جدیـ هـ
مطابـــق برنامـــه ریـــزی بـــرای پوشـــش تقاضـــای مصرفـــی 
کنـــار تحلیـــل هـــای  گیـــرد، داشـــته اســـت. در  صـــورت 
کـــه بـــه خوبـــی نشـــان از لـــزوم اتخـــاذ سیاســـت  فـــوق 
هـــای مدیریتـــی صحیـــح در ســـمت عرضـــه و در 
ـــداری  ـــه منظـــور پای ـــی ب ـــع تامیـــن مال گرفتـــن مناب نظـــر 
از  دیگـــری  بعـــد  بـــه  توجـــه  دارنـــد،  بـــرق  اقتصـــاد 
گـــذاری  کـــه بحـــث قیمـــت  ـــرق  وضعیـــت صنعـــت ب
ــرق  ــای بـ ــه و تقاضـ ــر دو ســـمت عرضـ ــر هـ اســـت و بـ
اثرگـــذار اســـت، ضـــروری و اجتنـــاب ناپذیـــر اســـت. 

نمودار 1. افزایش ظرفیت تولید برق در سالهای گذشته

گذاری مورد نیاز در هر سناریو جدول 2: سناریوهای رشد تقاضای برق و تعیین حجم سرمایه 
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ســـال  در  توانیـــر  و  نیـــرو  وزارت  اطالعـــات  مطابـــق 
مختلـــف  بخش هـــای  در  بـــرق  بهـــای   ،1395
یـــال  بـــه صـــورت متوســـط 662 ر کننـــده  مصـــرف 
ــی  ــن در حالـ ــت. ایـ ــوده اسـ ــاعت بـ ــووات سـ کیلـ ــر  بـ
کـــه مقایســـه متوســـط قیمـــت بـــرق در بســـیاری  اســـت 
کشـــورها و آنچـــه در ایـــران پرداختـــه مـــی شـــود،  از 
نشـــان از اختـــالف قابـــل توجـــه میـــان ایـــن دو رقـــم 
دارد. نکتـــه مهـــم تـــر آنکـــه قیمـــت فـــروش بـــرق در 
ایـــران از هزینـــه تمـــام شـــده تولیـــد آن پاییـــن تـــر بـــوده 
ــوازن  گیـــری عـــدم تـ ــر بـــه شـــکل  ــاله منجـ و ایـــن مسـ
کـــه  در اقتصـــاد بـــرق شـــده اســـت. در تیـــر مـــاه 1397 
انتظـــار باالتریـــن ســـطح تقاضـــا و قیمـــت وجـــود دارد، 
میانگیـــن وزنـــی قیمـــت بـــرق در معامـــالت بـــورس 
یـــال و متوســـط نـــرخ فـــروش بـــرق در  انـــرژی، 407 ر
ــه  ــوده اســـت. در حالیکـ ــال بـ یـ ــرق، 831.9 ر ــازار بـ بـ
یـــاد میـــان ایـــن دو نـــرخ بـــه تنهایـــی چالشـــی  تفـــاوت ز
گـــذاری بـــرق تلقـــی مـــی شـــود،  در بحـــث قیمـــت 
هـــردوی ایـــن قیمـــت هـــا نیـــز از متوســـط هزینـــه تمـــام 
ـــر بـــوده و ایـــن مســـاله تولیـــد  شـــده تولیـــد بـــرق پاییـــن ت
کـــه  کـــرده اســـت  یـــان ده تبدیـــل  بـــرق را بـــه فعالیتـــی ز
ـــه پتروشـــیمی هـــا  ـــع از جمل ـــا ســـایر صنای ـــت ب در رقاب
و یـــا صنایـــع غذایـــی و معدنـــی تـــوان جـــذب منابـــع 
کنـــار ریســـک های  نخواهـــد داشـــت. ایـــن مســـاله در 
تســـهیم  هـــای  شـــیوه  و  بـــرق  صنعـــت  در  موجـــود 
ـــر  گـــذار و ســـرمایه پذی ریســـک میـــان طرفیـــن ســـرمایه 
گیـــری جریـــان خـــروج ســـرمایه از  منجـــر بـــه شـــکل 

ایـــن صنعـــت شـــده اســـت. 
بررســـی آمارهـــای موجـــود در زمینـــه درصـــد رشـــد 
هـــای  بخـــش  در  بـــرق  بهـــای  متوســـط  ســـاالنه 
کـــه در نمـــودار زیـــر ترســـیم  کننـــده  مختلـــف مصـــرف 
شـــده اســـت، الگـــوی رفتـــاری باثباتـــی را در سیســـتم 
گذشـــته  بـــرق طـــی ســـالیان  تعرفـــه هـــای  تعییـــن 

نشـــان نمـــی دهـــد. 
بـــرق  فـــروش  هـــای  تعرفـــه  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
ـــر ســـودآوری ایـــن صنعـــت دارد  اثرگـــذاری مســـتقیم ب
ـــع  ـــذب مناب ـــه ج ـــن اولی ـــت رک ـــر صنع ـــود آوری ه و س
ـــوط  ـــی در قوانیـــن مرب ـــی ثبات ـــه ب گون ـــه آن اســـت، هـــر  ب
ــر رونـــد  ــر منفـــی بـ ــا مـــی توانـــد اثـ ــه هـ ــه تعییـــن تعرفـ بـ

گـــذاری در صنعـــت بـــرق داشـــته باشـــد. ســـرمایه 
ــاوت  ــع مابه التفـ ــه موقـ ــت بـ ــدم پرداخـ در نهایـــت عـ
قیمـــت تکلیفـــی و قیمـــت فـــروش بـــه نیـــروگاه هـــای 
تولیـــد بـــرق و انباشـــته شـــدن ایـــن بدهـــی هـــا تـــا 
مـــرز 30 هـــزار میلیـــارد تومـــان، منجـــر بـــه ســـرایت 
ایـــن عـــدم تـــوازن بـــه بخـــش عرضـــه بـــرق شـــده و 
ــرف  ــان اوج مصـ ــران در زمـ ــر ایـ ــای اخیـ خاموشـــی هـ
تـــوازن  عـــدم  ایـــن  نمودهـــای  از  تابســـتان بخشـــی 

مســـری بـــوده اســـت. 
کمبودهـــای  ـــه تحلیـــل علـــل  ـــوط ب در بخـــش آخـــر مرب
ــای  ــروگاه هـ ــر نیـ ــه تاثیـ ــد بـ ــرق، بایـ ــر در بخـــش بـ اخیـ
کـــرد. ظرفیـــت نامـــی ایـــن نیـــروگاه هـــا  برق آبـــی اشـــاره 
کـــه  در ســـال 1395، 11هـــزار و 578 مـــگاوات بـــوده 
کل ظرفیـــت  ــا از  نشـــان از ســـهم  15.1 درصـــدی آنهـ
همیـــن  دارد.  ســـال  ایـــن  در  هـــا  نیـــروگاه  تولیـــدی 
منظـــور  بـــه  پیـــک  شـــرایط  در  بـــرق  تولیـــد  میـــزان 
ـــا  ـــی بنظـــر مـــی رســـد. ب ـــرق حیات اجتنـــاب از قطعـــی ب
ــه  گرفتـ ــورت  ــه ریـــزی هـــای صـ ــود، در برنامـ ایـــن وجـ
گـــذاری مـــورد نیـــاز بـــه منظـــور  پیرامـــون میـــزان ســـرمایه 
ــد  ــت تولیـ ــد افـ ــترده، بایـ گسـ ــی  ــوع خاموشـ ــدم وقـ عـ
ــورد  ــی مـ ــم بارشـ کـ ــرایط  ــا در شـ ــروگاه هـ ــن نیـ ــرق ایـ بـ
گرفتـــه و صرفـــا بـــه ظرفیـــت بالقـــوه آن هـــا  توجـــه قـــرار 

توجـــه نشـــود. 

)VoLL( 3. برآورد مالی ارزش بار از دست رفته
در ادبیـــات اقتصـــادی بیـــن هزینـــه هـــای مســـتقیم و 
غیرمســـتقیم قطـــع بـــرق تمایـــزی وجـــود دارد. هزینـــه 
یـــان و خســـارت ایجـــاد شـــده در  هـــای مســـتقیم ز
ارزش دارایـــی هـــا، بـــه عنـــوان مثـــال بـــه علـــت خرابـــی 
کامپیوتـــر و یـــا آســـیب بـــه دیگـــر تجهیـــزات حســـاس 
اســـت. هزینـــه هـــای غیرمســـتقیم شـــامل تبعـــات 
تولیـــدی  بـــه عنـــوان عامـــل  بـــرق  نتایـــج قطعـــی  و 
کلیـــدی  مصرفـــی  کاالی  و  هـــا  بنـــگاه  کلیـــدی 
کاهـــش تولیـــد و رفـــاه  خانوارهـــا اســـت. عـــالوه بـــر 
اثـــرات  توانـــد  مـــی  بـــرق  کننـــده، قطعـــی  مصـــرف 
مخربـــی را از طریـــق وابســـتگی هـــای زنجیـــره تامیـــن 
کند)ونـــزل و وولـــف ،  و تغییـــرات رفتـــاری ایجـــاد 
کـــه ماهیـــت هزینـــه هـــای  2013(. بـــا توجـــه بـــه ایـــن 

کـــه اتفـــاق مـــی  مســـتقیم نســـبت بـــه نـــوع قطعـــی بـــرق 
افتـــد بســـیار متفـــاوت اســـت، اقتصـــاددان هـــا عمدتـــا 
ـــرای  ـــه عنـــوان راهـــی ب ـــر هزینـــه هـــای غیـــر مســـتقیم ب ب
کمبـــود  ـــی آســـیب پذیـــری اقتصـــادی ناشـــی از  یاب ارز

کننـــد.   بـــرق تمرکـــز مـــی 
در طـــول ســـالیان، طیـــف وســـیعی از روش هـــای 
یابـــی ارزش بـــار از دســـت رفتـــه ارائـــه شـــده اســـت.  ارز
بـــر اســـاس نـــوع داده هـــای مـــورد اســـتفاده، می تـــوان 
تقســـیم  عمـــده  دســـته  ســـه  بـــه  را  هـــا  روش  ایـــن 
کـــرد: رویکردهـــای مبتنـــی بـــر نظریـــه، رویکردهـــای 
دو  تولیـــد.  تابـــع  رویکردهـــای  و  بـــازار  بـــر  مبتنـــی 
کشـــف تمایـــل بـــه پرداخـــت  روش اول بـــه دنبـــال 
ـــری از  ـــور جلوگی ـــه منظ ـــرق ب ـــرای ب ـــدگان ب مصرف کنن
وقـــوع خاموشـــی هســـتند. ایـــن تـــالش هـــا مبتنـــی بـــر 
نظرســـنجی بـــه دنبـــال یافتـــن ارزش مالـــی ایـــن تمایـــل 
پرسشـــنامه  از  اســـتفاده  بـــا  یـــا  مســـتقیم  روش  بـــه 

.)2013  ، همـــکاران  و  ژک  هســـتند)پیاس 
تولیـــد،  تابـــع  رویکـــرد  رویکردهـــا،  ایـــن  مقابـــل  در 
ــات  ــرق را از ترجیحـ ــع بـ ــای قطـ ــه هـ ــتقیما هزینـ مسـ
کنـــد  ـــا اظهـــار شـــده اســـتنتاج نمـــی  آشـــکار شـــده و ی
کالن اســـتفاده  امـــا از پیوندهـــای موجـــود در اقتصـــاد 
ــا در ســـطح  ــه هـ ــن هزینـ ــور تعییـ ــه منظـ ــد. بـ کنـ ــی  مـ
ــاده  ــوان نهـ ــه عنـ ــرق بـ ــگاه، از نقـــش بـ ــا بنـ ــرکت یـ شـ
ـــا فـــرض یـــک  کلیـــدی تولیـــدی اســـتفاده مـــی شـــود. ب
یـــان هـــای ایجـــاد شـــده  رابطـــه تولیـــدی خـــاص، ز
کمبـــود انـــرژی بـــرق  در فرآینـــد تولیـــد در پاســـخ بـــه 
کاهـــش ظرفیـــت پـــس از دسترســـی  از طریـــق میـــزان 
کـــم بـــه ایـــن نهـــاده تخمیـــن زده مـــی شـــود. بـــه طـــور 
بـــه دلیـــل هزینـــه هـــای ناشـــی از قطعـــی  مشـــابه، 
بـــرق بـــرای خانوارهـــا، بـــرق بـــه عنـــوان یـــک نهـــاده در 
تولیـــد مطلوبیـــت در اوقـــات فراغـــت دیـــده می شـــود. 
ــار توســـط  ــرای نخســـتین بـ ــا بـ ی ایـــن ایـــده هـ ــر دو هـ
گلرســـون )1979(، ارائـــه شـــده انـــد.   موناشـــینگ و 
کـــه در ادبیـــات مـــورد  در نهایـــت آخریـــن رویکـــردی 
گرفتـــه اســـت و جـــدای از ســـه دســـته  بررســـی قـــرار 
اســـت.  مـــوردی  مطالعـــات  می-باشـــد،  اصلـــی 
کـــه مطالعـــات  کـــه ایـــن روش دارد ایـــن اســـت  مزیتـــی 
ـــی  ـــه قطع ـــا فرضی ـــه صرف ـــرق و ن ـــی ب ـــی واقع روی قطع
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بـــود(  مطـــرح  هـــا  پرسشـــنامه  در  کـــه  برق)آن طـــور 
ــرد.  گیـ صـــورت مـــی 

کـــدام از روش هـــای فـــوق، نقـــاط قـــوت و ضعفـــی  هـــر 
کـــه در ایـــن میـــان، رویکـــرد تابـــع تولیـــد بـــه  دارنـــد 
کالن،  ـــر داده هـــای اقتصـــاد  دلیـــل ســـادگی و تکیـــه ب
بـــه یکـــی از ابزارهـــای اصلـــی محاســـبه VoLL در 
ــن  ــا ایـ ــده اســـت. بـ ــل شـ ــورهای مختلـــف تبدیـ کشـ
وجـــود در بکارگیـــری ایـــن روش بایـــد بـــه چنـــد نکتـــه 
بســـیار مهـــم توجـــه داشـــت. نخســـت آ ن کـــه ایـــن 
روش تنهـــا ارزش تولیـــدات از دســـت رفتـــه در زمـــان 
ک محاســـبه ارزش از دســـت رفتـــه  قطعـــی بـــرق را مـــال
ــه  ــال بـ ــرای مثـ ــد و بـ ــرار می دهـ در بخـــش تولیـــدی قـ
ـــه و  ـــواد اولی ـــی م ـــا خراب ـــن و ی ـــره تامی ـــر زنجی ـــرات ب تاثی
کاالهـــای مصرفـــی خانوارهـــا  تجهیـــزات تولیـــدی یـــا 
ایـــن  نتایـــج  تحلیـــل  در  نتیجـــه  در  نمی-پـــردازد، 
ـــا  ـــت. ی گرف ـــر  ـــده را در نظ ـــاظ نش ـــوارد لح ـــد م روش بای
بـــه عبـــارت بهتـــر، ایـــن روش ارزش بـــار از دســـت رفتـــه 
کمتـــر از حـــد واقعـــی آن  در بخـــش تولیـــد و مصـــرف را 
ــرای ارائـــه تحلیـــل پایـــه و  ــا بـ کنـــد امـ اســـتخراج مـــی 
ــارت هـــای وارده در  کلـــی از ارزش خسـ کســـب دیـــد 
کاربـــرد بـــاال در  ــا  بخـــش تولیـــدی روشـــی مناســـب بـ

مطالعـــات اقتصـــادی اســـت. 
رویکـــرد تابـــع تولیـــد در ایـــران در ســـال 1392 امـــا بـــا 
ــان و  ــال 1389 توســـط مجیـــد احمدیـ داده هـــای سـ
ــذاری  گـ ــت  ــه سیاسـ ــاس زاده)مجلـ ــرت اهلل عبـ نصـ
گـــزارش بـــا  یابـــی شـــده اســـت. در ایـــن  اقتصـــادی( ارز
کـــه انطبـــاق آن  اســـتفاده از روش شناســـی ایـــن مقالـــه 
بـــا اســـتانداردهای مقـــاالت خارجـــی بررســـی و تاییـــد 
شـــده اســـت، امـــا بـــا داده هـــای ســـال 1394، ارزش 
بـــار از دســـت رفتـــه بـــرای خانوارهـــا و بخش هـــای 

گیـــرد.   مختلـــف تولیـــدی مـــورد محاســـبه قـــرار مـــی 
بـــه  مربـــوط  هـــای  داده  از   VoLL محاســـبه  بـــرای 
ارزش افـــزوده فعالیـــت هـــای مختلـــف اقتصـــادی بـــه 
قیمـــت ثابـــت ســـال 1390 مرکـــز آمـــار ایـــران، چکیـــده 
گـــذران وقـــت در نقـــاط  یافتـــه هـــای طـــرح آمارگیـــری 

ـــه تابســـتان 1394، آمارهـــای فـــروش  ـــوط ب شـــهری مرب
بـــرق )بـــه تفکیـــک تعرفـــه هـــای خانگـــی،  انـــرژی 
کشـــاورزی، صنعتـــی، ســـایر مصـــارف(،  عمومـــی، 
کار 1394  گـــزارش نتایـــج طـــرح آمارگیـــری از نیـــروی 
و بـــرای محاســـبه دســـتمزد ســـاعتی از اطالعـــات 
 ،1394 ســـال  دســـتمزد  حداقـــل  رقـــم  بـــه  مربـــوط 
نتایـــج طـــرح آمارگیـــری از هزینـــه و درآمـــد خانوارهـــای 
طـــرح  نتایـــج   ،1394 ســـال  روســـتایی  و  شـــهری 
شـــاغل  انســـانی  نیـــروی  دســـتمزد  از  آمارگیـــری 
در طـــرح هـــای عمرانـــی نیمـــه دوم 1395 و طـــرح 
نفـــر  ده  دارای  صنعتـــی  هـــای  کارگاه  از  آمارگیـــری 
کارکـــن و بیشـــتر اســـتفاده شـــده اســـت. جـــدول زیـــر 
ـــا محاســـبه  گـــزارش در ارتبـــاط ب ـــج ایـــن  خالصـــه نتای

ارزش بـــار از دســـت رفتـــه را نشـــان مـــی دهـــد: 
کیلـــو وات ســـاعت  کـــه پیداســـت، هـــر  همان طـــور 
بـــرق عرضـــه نشـــده بـــه طـــور متوســـط و چنانچـــه بـــا 
رویکـــرد تابـــع تولیـــد اقـــدام بـــه محاســـبه آن شـــود، بـــا 
یـــال  داده هـــای ســـال 1394 ایـــران، 49 هـــزار و 410 ر
ارزش دارد. بـــر اســـاس ایـــن محاســـبات مـــی تـــوان 
کل بـــار از دســـت رفتـــه ســـال 1394 را  ارزش مالـــی 
کل  ـــی  ـــرد. ارزش مال ک ـــبه  ـــر محاس ـــدول زی ـــق ج مطاب
بـــار از دســـت رفتـــه در ســـال 1394، بالـــغ بـــر 2100 
میلیـــارد تومـــان و ارزش هـــر دقیقـــه بـــرق عرضـــه نشـــده 
ـــترک  ـــر مش ـــرای ه ـــال ب ی ـــادل 653 ر ـــی، مع ـــا خاموش ی

بـــوده اســـت.
هـــر  خاموشـــی  زمـــان  کل  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم 
 71.2  ،1394 ســـال  در  هـــا(  بخـــش  مشـــترک)کل 
دقیقـــه در روز بـــوده اســـت. ارزش دالر در ســـال 1394 
ـــال در ازای هـــر  ی ـــه قیمـــت رســـمی 29 هـــزار و 580 ر ب
گرفتـــه شـــده اســـت. همچنیـــن در ایـــن  دالر در نظـــر 
و  خاموشـــی  دوره  طـــول  تفکیـــک  از  محاســـبات، 
زمـــان وقـــوع آن صـــرف نظـــر شـــده اســـت و تنهـــا از 
اســـتفاده  هـــا  داده  تجمیـــع  بـــرای  ارقـــام  متوســـط 
کـــه  ایـــن  کیـــد مـــی شـــود  شـــده اســـت. مجـــددا تا
رقـــم صرفـــا ارزش تولیـــدات از دســـته رفتـــه بنـــگا ه هـــا 

و ارزش فراغـــت از دســـت رفتـــه خانوارهـــا را مبنـــای 
محاســـبه قـــرار مـــی دهـــد و آســـیب هـــای وارده بـــر 
خرابـــی قطعـــات، خرابـــی مـــواد غذایـــی، تاثیـــرات 
ـــر زنجیـــره تامیـــن و امثـــال ایـــن هزینـــه هـــا  خاموشـــی ب

را در محاســـبه منظـــور نکـــرده اســـت.

کاهـــش خاموشـــی و مقابلـــه بـــا  4. راهکارهـــای 
کمبـــود بـــرق

ـــه این کـــه در قســـمت هـــای پیشـــین مشـــکالت  نظـــر ب
در  بـــرق  عرضـــه  و  تقاضـــا  ســـمت  دو  از  ناشـــی 
ایـــران تاییـــد و تشـــریح شـــده اســـت، مـــی تـــوان از 
کـــه در ادبیـــات اقتصـــادی مطـــرح شـــده  ابزارهایـــی 
در  آن هـــا  بکارگیـــری  تجربـــه  بـــه  مربـــوط  مـــدارک  و 
ــت،  ــده اسـ ــازی شـ ــا مستندسـ ــاط مختلـــف دنیـ نقـ
کـــرد.  متناســـب بـــا شـــرایط اقتصـــاد ایـــران اســـتفاده 

4-1. سیاست های سمت تقاضا
انـــرژی  المللـــی  بیـــن  آژانـــس  گـــزارش  اســـاس  بـــر 
تواننـــد  مـــی  عمدتـــا  کـــه  هایـــی  سیاســـت   )2011(
باشـــند  اثرگـــذار  تقاضـــا  ســـمت  مدیریـــت  بـــر 
تغییـــرات  قیمتـــی،  ســـیگنال-های  از:  عبارتنـــد 
رفتـــاری، جایگزینـــی تکنولـــوژی، ســـهمیه بنـــدی، 

بـــازار.  مکانیزم هـــای 
بـــه صـــورت  را  ابزارهـــا  ایـــن  یـــک  هـــر  زیـــر  جـــدول 
کـــرده و پیـــش نیازهـــای آن هـــا را  خالصـــه معرفـــی 

کنـــد: بیـــان مـــی 
فـــوق  جـــدول  اطالعـــات  تکمیـــل  در  زیـــر  نـــکات 

گـــردد: مـــی  تشـــریح 
شـــرایط  در  توانـــد  مـــی  قیمـــت  هـــای  ســـیگنال   -
خـــاص باعـــث صرفـــه جویـــی در مصـــرف بـــرق شـــود. 
کاربـــران نهایـــی بایـــد  ســـیگنال هـــای قیمـــت بـــرای 
بـــه یـــک مکانیـــزم بـــازار عمـــده فروشـــی متصـــل شـــوند 
کننـــده عرضـــه و تقاضـــا  تـــا قیمـــت هـــا منعکـــس 

ــند.  باشـ
هـــای  از روش  تـــوان  مـــی  هـــا  تعرفـــه  افزایـــش  در   -
کـــه  کـــرد، بـــه ایـــن صـــورت  بلوک بنـــدی اســـتفاده 

گزارش کیلو وات ساعت برق عرضه نشده به تفکیک تعرفه های برق مصرفی در سال 1394 / منبع: محاسبات  جدول 3. ارزش یک 
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ــن  ــرف پاییـ ــی از مصـ ــد معینـ ــرای حـ ــرق بـ ــت بـ قیمـ
حـــد  ایـــن  از  بیـــش  مصـــرف  ســـطوح  در  اســـت. 
ـــرای  ـــه منظـــور حفـــظ انگیـــزه ب ـــر اســـت. ب قیمـــت باالت
ــت  ــرق، قیمـ ــم بـ کـ ــر  ــی مقادیـ ــد حتـ کارآمـ ــتفاده  اسـ
مســـتقیم  هـــای  هزینـــه  از  بیشـــتر  بایـــد  اول  بلـــوک 
 .2010 ,ESMAP((اجتنـــاب از مصـــرف بـــرق باشـــد
کـــه  گـــذاری وجـــود دارد  گزینـــه قیمـــت  - چندیـــن 
ــش  کاهـ ــای اوج  ــاعت هـ ــا را در سـ ــد تقاضـ ــی توانـ مـ

دهـــد:
 :)TOU(گـــذاری بـــر اســـاس زمـــان اســـتفاده - قیمـــت 
کـــه در آن قیمـــت بـــا توجـــه بـــه یـــک برنامـــه از پیـــش 
تعییـــن شـــده متغیـــر اســـت، بـــه عنـــوان مثـــال زمـــان 

خاصـــی از  روز، روزی در هفتـــه و فصـــل. 
کـــه در آن   :)RTP(گـــذاری زمـــان واقعـــی - قیمـــت 
کاربـــر نهایـــی بـــه طـــور مســـتقیم بـــه قیمـــت  قیمـــت 
مرتبـــط  فروشـــی  عمـــده  بـــازار  یـــک  در  ای  نقطـــه 

اســـت.
گـــذاری در پیـــک بحرانـــی)CPP(: ترکیبـــی  - قیمـــت 
کـــه در آن نـــرخ TOU در تمـــام طـــول   RTP و TOU از
یـــخ دقیـــق آن  ســـال بـــه جـــز تعـــداد روزهـــای پیـــک )تار
کـــه در آن بـــرق بـــا قیمـــت باالتـــری  ناشـــناخته اســـت( 

گـــذارد.  عرضـــه مـــی شـــود، تأثیـــر مـــی 
گـــذاری پویایـــی  گزینـــه هـــای قیمـــت  بـــرای چنیـــن 
گیـــری،  ماننـــد RTP و CPP فـــن آوری هـــای انـــدازه 
ــد  ــا بایـ ــردازش داده هـ ــای پـ ــتم هـ ارتباطـــات و سیسـ

گیرنـــد. مـــورد اســـتفاده قـــرار 
ــر  ــه اقدامـــات مبتنـــی بـ کـ ــان داده اســـت  ــه نشـ تجربـ
درخواســـت تغییـــر رفتـــار، اغلـــب از طریـــق ابزارهایـــی 
کمپیـــن هـــای اطالعاتـــی، بـــه ویـــژه در دوره  ماننـــد 
کمبـــود بـــرق مـــی توانـــد بـــه صرفـــه  ـــاه مـــدت  کوت هـــای 

کنـــد.  کمـــک  جویـــی شـــدید در انـــرژی 
در هنـــگام طراحـــی و اجـــرای یـــک کمپیـــن اطالعاتی، 
مقامـــات بایـــد در چهـــار حـــوزه تمرکـــز داشـــته باشـــند: 
تغییـــر  تعیین کننـــده  عوامـــل  تحلیـــل  و  تجزیـــه 

گـــروه هـــدف؛ انتخـــاب  رفتـــار مطلـــوب؛ شناســـایی 
ــرار  کانـــال هـــای ارتباطـــی؛ و انتقـــال اضطـ موثرتریـــن 
بـــه  بینـــی  خـــوش  حالی کـــه  در  شـــرایط  یـــت  فور و 
ــا  ــادی در بیانیه-هـ ــه حالـــت عـ ــرایط بـ بازگشـــت شـ

حفـــظ مـــی شـــود)میکانن و همـــکاران ، 2010(.
مقصـــر  نبایـــد  اطالعاتـــی  هـــای  کمپیـــن  هـــدف 
کننـــدگان بخاطـــر نقـــش مهمـــی  دانســـتن مصـــرف 
کـــه در صرفـــه جویـــی انـــرژی دارنـــد، باشـــد بلکـــه 
کـــردن آن هـــا بـــه ایجـــاد تغییراتـــی در  بایـــد متقاعـــد 

باشـــد. عملکردشـــان 
ســـایر  نســـبت  بـــه  هرچنـــد  فنـــاوری  جایگزینـــی 
اقدامـــات زمـــان بـــر اســـت، امـــا صرفـــه جویـــی قابـــل 
ایجـــاد  بـــرق  مصـــرف  در  پایدارتـــری  و  اعتمادتـــر 
کمبـــود بـــرق ژاپـــن در ســـال 2011، منجـــر  می کنـــد. 
بـــه ایجـــاد رکـــورد در فـــروش المـــپ هـــای LED شـــد. 
بیـــن  تجـــارت  بـــازار  هـــای  مکانیـــزم  در 
کـــه مایلنـــد رقـــم بیشـــتری  مصرف کننـــدگان بـــزرگ 
کمتـــر از  کســـانی که بـــه دلیـــل مصـــرف  بپردازنـــد بـــا 
کـــه  ســـهمیه انتظـــار جبـــران دارنـــد، راه حلـــی اســـت 
کاربســـت یـــک  ـــر از  کارات مـــی توانـــد از نظـــر اقتصـــادی 
کننـــدگان باشـــد.  پایـــه ثابـــت بـــرای تمامـــی مصـــرف 
تجربیـــات  اســـاس  بـــر  کـــه  فـــوق  مـــوارد  کنـــار  در 
گرفتـــه  مطـــرح شـــده در دنیـــا و مطالعـــات صـــورت 
می باشـــند، پـــاره ای مـــوارد در بحـــث الگـــوی مصـــرف 
ــا  ــب بـ ــد متناسـ ــر می رسـ ــه نظـ ــه بـ کـ ــتند  ــرژی هسـ انـ
ــرد.  کـ ــاره  ــا اشـ ــه آنهـ ــد بـ ــران بایـ ــم در ایـ کـ ــرایط حا شـ
در بخـــش هـــای قبـــل بـــه ناهمگنـــی مصـــرف انـــرژی 
در فصـــل هـــای مختلـــف ســـال و تبعـــات آن اشـــاره 
ــالیان  ــه در سـ کـ ــی  ــت هایـ ــه سیاسـ ــد. از جملـ گردیـ
کشـــی  گذشـــته اتخـــاذ شـــده اســـت، سیاســـت لولـــه 
کنین روســـتاها و شـــهرها  گازرســـانی بـــه تـــک تـــک ســـا
و  تامیـــن مصـــارف حرارتـــی  الگـــوی  اســـت.  بـــوده 
ـــرای  ـــی خانگـــی در شـــهر و روســـتا منجـــر شـــده ب برودت
گاز، یـــک پیـــک  هریـــک از حامـــل هـــای انـــرژی بـــرق و 

مصـــرف ســـه یـــا چهـــار ماهـــه بســـیار باالتـــر از متوســـط 
گـــذاری در هـــر دو  کـــه ســـرمایه  ســـال داشـــته باشـــیم 
کـــرده اســـت.  بخـــش را از توجیـــه اقتصـــادی خـــارج 
جهـــت  رود  مـــی  انتظـــار  بلندمـــدت  در  بنابرایـــن 
ــه ماننـــد  کـ ــه ای باشـــد  گونـ ــه  ــا بـ گیـــری سیاســـت هـ
ــی  ــی و برودتـ ــارف حرارتـ ــا مصـ ــورهای دنیـ کشـ ــایر  سـ
خانگـــی در شـــهر و روســـتا بـــه اضافـــه روشـــنایی و 
بـــرق  حمـــل و نقـــل شـــهری و..... فقـــط از طریـــق 
کارخانجـــات و  گاز  تامیـــن شـــده و از قطـــع بـــرق و 
یـــادی در ایـــام مختلـــف ســـال  کـــه تلورانـــس ز صنایـــع 
ندارنـــد، اجتنـــاب شـــود. بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه ایـــن 
گاز از فـــراز و  هـــدف، هـــم تولیـــد و مصـــرف بـــرق و 
کـــه آســـیب باالیـــی بـــه ایـــن صنایـــع  نشـــیب بســـیار 
کـــرده اســـت خـــارج شـــده و هـــم هـــوای شـــهرهای  وارد 
گازوئیـــل و  گاز و  ـــزرگ از آلودگـــی ناشـــی از ســـوزاندن  ب

بنزیـــن رهایـــی می یابـــد. 
4-2. سیاست های سمت عرضه انرژی

در بخـــش عرضـــه انـــرژی نیـــز مـــی تـــوان توصیـــه هایـــی 
ــرد  کـ ــرح  ــرق مطـ ــد بـ ــوان تولیـ ــور افزایـــش تـ ــه منظـ را بـ
کـــه عمدتـــا ایـــن توصیـــه هـــا در تطبیـــق بـــا شـــرایط 

اقتصـــاد ایـــران بیـــان مـــی شـــوند. 
 اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای تولیـــد بـــرق مبتنـــی بـــر 
ــواردی اســـت  ــه مـ ــر از جملـ ــای تجدیدپذیـ ــرژی هـ انـ
کمبـــود  بـــر  اثرگـــذرای  بـــه  قـــادر  کـــه در بلندمـــدت 

عرضـــه بـــرق اســـت.
آمـــده  پیشـــین  هـــای  قســـمت  در  کـــه  همان طـــور 
گرفتـــه اقتصـــاد  اســـت، مطابـــق محاســـبات صـــورت 
ایـــران بـــرای پاســـخگویی بـــه تقاضـــای روز افـــزون 
نیازمنـــد جـــذب منابـــع مالـــی و  ورود ســـرمایه هـــا بـــه 
گـــذاری،  اقتصـــاد بـــرق اســـت. ماننـــد هـــر نـــوع ســـرمایه 
ــد  ــای جدیـ ــروگاه هـ ــاخت نیـ ــذاری در سـ گـ ــرمایه  سـ
ــات  ــودآوری، حفـــظ ثبـ ــان از سـ ــد اطمینـ ــز نیازمنـ نیـ
ـــد  ـــرق و خری ـــروش ب ـــا ف ـــه هـــا و قوانیـــن مرتبـــط ب ی در رو
کـــم  کلـــی ثبـــات حا نهـــاده هـــای تولیـــد بـــرق و بـــه طـــور 
اســـت.  کشـــور  سیاســـی  و  اقتصـــادی  شـــرایط  بـــر 
الگوهـــای مختلـــف تامیـــن مالـــی داخلـــی و خارجـــی 
کـــه هـــم بـــه لحـــاظ قانونـــی بســـترهای  وجـــود دارد 
ــوان بـــه  اســـتفاده از آن طراحـــی شـــده اســـت )مـــی تـ
بنـــد »د« از مـــاده 133 قانـــون برنامـــه پنجـــم توســـعه 
کشـــور و بنـــد »ت« از مـــاده 48  اقتصـــادی اجتماعـــی 
کـــرد( و هـــم تمامـــی پیـــش  قانـــون برنامـــه ششـــم اشـــاره 
ـــادی  ـــات اقتص ـــا در ادبی ـــردن از آن ه ـــره ب ـــای به نیازه
تجربـــه  از  تـــوان  مـــی  و  اســـت  بررســـی شـــده  دنیـــا 
کشـــورهای موفـــق در اســـتفاده از آن هـــا بهـــره جســـت. 
ـــرژی  ـــه نظـــر مـــی رســـد در ســـمت عرضـــه ان بنابرایـــن ب
نیازمنـــد اقدامـــات جـــدی در اســـتفاده از روش هـــای 

نویـــن تامیـــن مالـــی هســـتیم.
کـــه ســـودآوری هـــر فعالیـــت تولیـــدی شـــرط  از آنجایـــی 
گـــذاری در آن اســـت و بـــا توجـــه  نخســـت ســـرمایه 
ــران از  ــر بـــودن قیمـــت فـــروش بـــرق در ایـ بـــه پاییـــن تـ
ــه نامناســـب دولـــت  کارنامـ ــام شـــده آن و  ــه تمـ هزینـ
در پرداخـــت بدهـــی هـــای مربـــوط بـــه مابه التفـــاوت 
ــودن  ــان ده بـ یـ ــی، ز ــروش از قیمـــت تکلیفـ قیمـــت فـ

گزارش کل بار از دست رفته در سال 1394/ منبع: محاسبات  جدول 4. ارزش مالی 

کیلو وات ساعت( فروش انرژی برق)میلیون 

تعداد مشترکین)هزار نفر(

مصرف متوسط هر مشترک در دقیقه)کیلو وات ساعت(

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

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

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

کل بار از دست رفته در سال)میلیون دالر( ارزش مالی 
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717 /424536
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کمبود برق جدول 5. ابزارهای سمت تقاضا برای مدیریت 
.Adapted from ESMAP, 2010

معیار

ارسال سیگنال شدت بحران از تعرفه های صنعتی
طریق قیمت ها

کاربران  سیگنال کمبود برق به 
مسکونی از طریق قیمت

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

کارآمدتر و  کردن المپ های  جایگزین 
کارآمدتر )CFL ، LED ، چراغ های  وسایل 

راهنمایی، چراغ های خیابانی و غیره(

کارآمد  جایگزینی تجهیزات نا
هدف گذاری شده

توانایی تنظیم قیمتها، اطالعات در مورد کشش قیمت 
گذاری بر اساس زمان  بخش خانگی، اراده سیاسی، قیمت 

استفاده )TOU(، کنتورهای هوشمند

توانایی انتخاب / هماهنگی رسانه ها و پیام رسان ها.

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

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

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

تعرفه های خانگی

جایگزینی سیستم 
روشنایی

جایگزینی لوازم و 
تجهیزات

سهمیه بندی 
داوطلبانه

تجارت دوجانبه 
سهمیه برق

بازار ثانویه

تقاضا برای کاهش داوطلبانه در مصرف برق

کاهش بار بین مصرف  استفاده از فرصت 
کنندگان بزرگ انرژی

مکانیسم دیگر برای کاهش بار تجاری در بین 
کاربر نهایی چندین 

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

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

نیاز به ایجاد یک مرکز تجاری یا مکانیسم OTC، قراردادها، 
داور شخص ثالث و مبنایی برای تأیید

سهمیه بندی 
اجباری

کردن استفاده از برق تجزیه و تحلیل برای تعیین کاهش معقول در مقایسه با مجوز محدود 
تاثیرات آن بر اقتصاد و شبکه های امنیتی اجتماعی و در 

ی گرفتن مجازات هایی برای عدم پیرو نظر 

سهولت در پیاده سازی)می تواند باعث زیان های بزرگ و قطع برق مهندسی شدهریزش بار
غیر قابل پیش بینی اقتصادی شود(

کنندگان نهایی به منظور محدودکننده جریان یا کنترل دستگاهکنترل بار نیاز به شناسایی مصرف 
کنترل جریان کنترل و طراحی الگوریتم های ممکن 

کمپین های 
اطالعاتی

شرح

سیگنال های قیمتی

تغییرات رفتاری

جایگزینی تکنولوژی

سهمیه بندی

مکانیزم های بازار

پیش نیازها
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گـــذاری القـــا شـــده اســـت، یکـــی از  ـــوع ســـرمایه  ایـــن ن
ــرق اصـــالح  ــه بـ ــای اساســـی در بخـــش عرضـ گام  هـ
گـــذاری بـــرق اســـت. بـــا ایـــن وجـــود،  سیســـتم قیمـــت 
گونـــه سیاســـت تغییـــر قیمـــت و خصوصـــا  در هـــر 
کاالهـــای اساســـی چـــون بـــرق، چندیـــن  در زمینـــه 
کـــه غفلـــت از  کلیـــدی و اساســـی وجـــود دارد  نکتـــه 
ــا هـــدف اصـــالح بخشـــی از اقتصـــاد بـــدون  ــا بـ آن هـ
ـــد  ـــر ســـایر بخـــش هـــا مـــی توان ـــرات ب گرفتـــن اث در نظـــر 
ـــه  ـــه همـــراه داشـــته باشـــد. ب ـــرات جبـــران ناپذیـــری ب اث
کلـــی و هم چنیـــن بـــه اســـتناد تجربـــه اقتصـــاد  طـــور 
ایـــران از سیاســـت هـــای تغییـــر قیمـــت از جملـــه 
طـــرح هدفمنـــدی یارانـــه هـــا، چنـــد نکتـــه را مـــی تـــوان 

کـــرد: اســـتخراج 
بـــر  قیمتـــی  تغییـــر  سیاســـت  گونـــه  هـــر  موفقیـــت 
کشـــش هـــای  میـــزان مصـــرف، نیازمنـــد محاســـبه 
ــازار خـــاص مـــورد بررســـی و تحلیـــل  ــرای بـ قیمتـــی بـ

آن هاســـت.
سیاســـت هـــای تغییـــر قیمـــت همـــواره بـــا اثـــرات 
جامعـــه  رفـــاه  خالـــص  بـــر  و  بازارهـــا  ســـایر  بـــر 
کلـــی  بـــه طـــور  کـــه  ایـــن مســـاله  همـــراه هســـتند. 
قیمـــت  افزایشـــی  تغییـــرات  از  مصرف کننـــدگان 
امـــا  اســـت  بدیهـــی  امـــری  کننـــد  نمـــی  اســـتقبال 
را  بـــازار  شـــرایط  نیـــاز  مـــورد  اصالحـــات  ضـــرورت 
بـــه منظـــور پوشـــش هزینـــه هـــای بخـــش تولیـــدی 
بـــرق  صنعـــت  در  گـــذاری  ســـرمایه  ســـودآوری  و 
کـــه  بـــرد. خصوصـــا در شـــرایطی  از بیـــن نخواهـــد 
پرداخـــت  از  مانـــع  ای  بودجـــه  مالـــی  فشـــارهای 
جبـــران زیان هـــای بخـــش تولیـــد در طـــی ســـالیان 
کـــه  ــر توســـط دولـــت شـــده اســـت. از آن جایـــی  اخیـ
اســـتمرار ایـــن رونـــد مـــی توانـــد منجـــر بـــه شـــوک های 
افزایشـــی شـــدیدتر در آینـــده نـــه چنـــدان دور شـــود 
کـــه طبیعتـــا فشـــارهای مالـــی مضاعفـــی را نیـــز بـــه 
دوش مصرف کننـــدگان انتقـــال خواهـــد داد، انتظـــار 
کالن  اقتصـــاد  هـــای  مـــدل  طراحـــی  بـــا  رود  مـــی 
متفـــاوت  ســـناریوهای  تاثیـــرات  شبیه ســـازی  و 
ـــود  ـــن ش ـــتی تدوی ـــت سیاس ـــت، در نهای ـــش قیم افزای
کـــه ضمـــن حـــل مشـــکل عـــدم تـــوازن اقتصـــاد بـــرق 
کاهـــش رفـــاه  کمتریـــن آثـــار  در میـــان مـــدت دارای 
کوتـــاه مـــدت باشـــد. ایـــن مهـــم میســـر  بـــر جامعـــه در 
ـــوی، لحـــاظ  کارشناســـی ق کار  ـــا  نخواهـــد شـــد مگـــر ب
کـــردن تاثیـــرات ایـــن سیاســـت بـــر تمامـــی بازارهـــای 
احتمالـــی  و در نهایـــت اتخـــاذ سیاســـت بهینـــه. 
بـــه عنـــوان آخریـــن و در زمـــره مهمتریـــن نـــکات در 
مدیریـــت ســـمت عرضـــه بایـــد توجـــه داشـــت بـــه 
ـــت  ـــده و قیم ـــام ش ـــای تم ـــوازن در به ـــاد ت ـــور ایج منظ
کاهـــش  کـــه بـــه  فـــروش بـــرق، نیـــاز بـــه اقداماتـــی اســـت 
کـــه  هزینـــه هـــا در بخـــش هایـــی از صنعـــت بـــرق 
دولـــت متولـــی آن اســـت و خصوصـــا وزارت نیـــرو، 
مناســـب  هـــای  سیاســـت  اعمـــال  بـــا  بیانجامـــد. 
ــا را در بخـــش تولیـــد،  مدیریتـــی مـــی تـــوان هزینـــه هـ
کاهـــش داد، راندمـــان نیـــروگاه هـــا  یـــع  انتقـــال و توز
شـــبکه  در  بـــاال  انـــرژی  اتـــالف  از  و  داد  افزایـــش  را 
ـــه عبـــارت بهتـــر، اصـــالح مکانیـــزم  کـــرد. ب جلوگیـــری 
گـــذاری بـــرق بـــه دنبـــال جلـــب مشـــارکت  قیمـــت 
اقتصـــاد  مشـــکل  حـــل  در  کننـــدگان  مصـــرف 

نامتـــوازن بـــرق اســـت و تـــا زمانیکـــه هزینـــه هـــای 
انـــرژی  کارآمـــدی دولتـــی در مدیریـــت  نا از  ناشـــی 
اصـــالح نگـــردد، تمامـــی بـــار اصالحـــات مـــورد نیـــاز 
کننـــدگان خواهـــد  ــر دوش مصـــرف  صنعـــت بـــرق بـ
کـــه بـــه طبـــع افـــت شـــدید رفـــاه جامعـــه را بـــه  بـــود 
همـــراه خواهـــد داشـــت. بنابرایـــن انتظـــار مـــی رود 
کـــه بـــه بهبـــود  کارآمـــد  بـــا اتخـــاذ سیاســـت هـــای 
مـــی  انـــرژی منجـــر  عملکـــرد دولتـــی در مدیریـــت 
و  بـــرق  شـــده  تمـــام  بهـــای  میـــان  شـــکاف  شـــود، 
کـــه نیـــاز  گونـــه ای  کاهـــش یابـــد بـــه  بهـــای فـــروش آن 
کـــه اثـــرات  بـــه شـــوک هـــای شـــدید افزایـــش قیمتـــی 
ـــدگان  کنن ـــرف  ـــت مص ـــا و رضای ـــایر بازاره ـــر س ـــوی ب ق
اصـــالح  امـــکان  و  برطـــرف  گذاشـــت،  خواهـــد 
کارشناســـی شـــده  قیمت هـــا تحـــت اســـتراتژی هـــای 

گـــردد. ▪ و در طـــول زمـــان، میســـر 
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متعـــدد  آثـــار  کشـــوری  هـــر  بـــرای  بـــرق  خاموشـــی 
اقتصـــادی، اجتماعـــی و حتـــی سیاســـی داشـــته و بـــه 
ـــه عنـــوان یـــک  ـــرق« ب همیـــن منظـــور از  عـــدم تأمیـــن ب

بحـــران یـــاد می شـــود.
در چنـــد دهـــه اخیـــر نـــه تنهـــا میـــزان مصـــرف بـــرق، 
بلکـــه حتـــی ســـرانه آن نیـــز رونـــد صعـــودی داشـــته 
اســـت در نتیجـــه در بســـیاری از ســـال ها بیشـــینه 
تقاضـــای مشـــترکان از بیشـــینه تـــوان تولیـــدی شـــبکه 
ـــا خاموشـــی های  کشـــور ب گرفـــت و  کشـــور پیشـــی  کل 
کـــه  پـــی در پـــی در روزهـــای  تابســـتان روبـــرو شـــد 
نمونـــه  روشـــن آن در ســـال  هـــای 86 و 87 رخ داد.
کـــه آهنـــگ رشـــد  البتـــه ایـــن نیـــز قابـــل توجـــه اســـت 
کشـــور نیـــز از  ظرفیـــت اســـمی و عملـــی نیروگاه هـــای 
ســـال 91 بـــه بعـــد نســـبت بـــه بـــازه زمانـــی ســـال های 
ـــت. ـــوده اس ـــوردار ب ـــری برخ کمت ـــرعت  ـــا 91 از س 81 ت

از پایـــان دهـــه 1380 ، افـــت ســـرمایه گذاری در بخـــش 
کنـــون ادامـــه داشـــته  تولیـــد بـــرق آغـــاز شـــده و تـــا 
کامـــل طـــرح هدفمنـــدی  کـــه پیگیـــری نکـــردن  اســـت 
گرفتـــن تحریم هـــا، پاییـــن بـــودن  یارانه هـــا، شـــدت 
اختـــالف  نکـــردن  پرداخـــت  بـــرق،  فـــروش  نـــرخ 
دولـــت  توســـط  تمام شـــده  و  تکلیفـــی  قیمـــت 
غیرمنطقـــی  و  غیراصولـــی  خصوصی ســـازی  و 
کاهـــش بـــه شـــمار  نیروگاه هـــا، ازجملـــه عوامـــل ایـــن 

می رونـــد.
میـــان  ایمـــن  فاصلـــه  رعایـــت  ســـال ها  ایـــن  در 
کـــه  بیشـــینه ظرفیـــت بـــا بیشـــینه تقاضـــای مصرفـــی 

یکـــی از شـــاخص های مهـــم در تولیـــد بـــرق اســـت، 
ـــر تولیـــد پیشـــی  ـــر نبـــوده و تقاضـــا همـــواره ب امکان پذی
ـــیاری  ـــیب های بس ـــاله آس ـــن مس ـــه ای ک ـــت  ـــه اس گرفت
کشـــور بـــه  یـــع بـــرق در  را بـــرای شـــبکه تولیـــد و توز

دنبـــال داشـــته اســـت. 
بـــرق یکنواختـــی  شـــاخص مهـــم دیگـــر در  تولیـــد 
ــول  ــرق در طـ ــای بـ ــزان تقاضـ ــودن میـ ــان بـ ــم نوسـ کـ و 
یـــک ســـال اســـت، زیـــرا ظرفیـــت نیـــروگاه در طـــول 
یـــک ســـال، بیشـــتر مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد 
بـــدون آنکـــه در ســـاعت های خاصـــی بـــه آنهـــا فشـــار 
بیشـــینه وارد شـــود و در نتیجـــه هزینـــه تولیـــد بـــرق 
کاهـــش خواهـــد یافـــت. در ســـوی دیگـــر ایـــن  نیـــز 
ــه  ــد، بـ ــاال باشـ ــا بـ ــان تقاضـ ــه نوسـ ــر دامنـ گـ ــه ا معادلـ
ــا در  ــور تنهـ کشـ ــای  ــه برخـــی از نیروگاه هـ علـــت اینکـ
ـــرداری  ـــورد بهره ب ـــا م گرم ـــل  ـــار فص ـــاعت های اوج ب س
اولیـــه  ســـرمایه  بازگشـــت  بـــرای  گرفته انـــد  قـــرار 
کـــه بخـــش قابـــل توجهـــی از قیمـــت بـــرق را  نیـــروگاه 
نیـــز تشـــکیل می دهـــد قیمـــت بـــرق افزایـــش خواهـــد 

یافـــت.
ـــار  ـــب ب ـــه ضری ـــر اینک ـــزون ب ـــاخص اف ـــن ش ـــورد ای در م
کشـــور )کـــه بـــاال بـــودن آن یکنواختـــی تقاضـــا را نشـــان 
کشـــورهای صنعتـــی و برخـــی  می دهـــد( نســـبت بـــه 
در  و  اســـت  پایین تـــر  توســـعه  حـــال  در  کشـــورهای 
کاهـــش چشـــمگیری داشـــته و  ســـال های اخیـــر نیـــز 

ــده اســـت. ــی شـ موجـــب نگرانی هایـ
در واقـــع اختـــالف شـــدید تقاضـــای بـــرق در فصـــل 

تابســـتان بـــا دیگـــر فصـــول ســـال موجـــب شـــده اســـت 
کشـــور  ـــا بخـــش بســـیار بزرگـــی از ظرفیـــت نیروگاهـــی  ت
ـــده و  ـــی مان ـــتفاده باق ـــدون اس ـــال ب ـــع س ـــر مواق در دیگ
ــا را در پـــی داشـــته باشـــد  اتـــالف منابـــع و ظرفیت هـ
ــه 36  ــال بـ ــای سـ ــی از روزهـ ــن اتـــالف در برخـ ــه ایـ کـ

ــز می رســـد. کل ظرفیـــت نیـ درصـــد 
افزایـــش  بـــرای  از ســـوی دیگـــر رونـــد پیش بینی هـــا 
نیـــز  و تجدیدپذیـــر  نیروگاه هـــای حرارتـــی  ظرفیـــت 
ــته  ــت نپیوسـ ــه حقیقـ ــون بـ کنـ ــا  ــال 96 و 97 تـ در سـ
کم تـــر  و از میـــزان مـــورد انتظـــار مقادیـــر قابـــل توجهـــی 
گذشـــته  کـــه در ســـال های  اســـت و انـــرژی برقابـــی نیـــز 
نقـــش بســـزایی در تامیـــن انـــرژی بـــرای ســـاعات اوج 
کاهـــش  ـــه  ـــا توجـــه ب گـــرم داشـــته ب مصـــرف در فصـــول 
ــوان  ــال 96 از تـ ــی  در سـ ــزان بارندگـ ــدی میـ 30 درصـ
 97 ســـال  در  نقـــش  ایـــن  ایفـــای  بـــرای  چندانـــی 

ــوده اســـت. ــوردار نبـ برخـ
کارشناســـان  کـــه  هایـــی  بینـــی  پیـــش  اســـاس  بـــر 
کشـــور ایـــران  در 97 در  پیشـــتر انجـــام داده بودنـــد، 
بیشـــترین  در  و  مـــگاوات   3500 حالـــت  کمتریـــن 
بـــرق  کمبـــود  مـــگاوات   6500 بـــه  نزدیـــک  میـــزان 
کمبودهـــا  خواهـــد داشـــت و بایـــد بـــه شـــیوه ای بـــا ایـــن 

ســـازگار شـــد.

حـــل  بـــرای  جهـــان  و  ایـــران  تجربیـــات  بررســـی 
بـــرق بحـــران 

کلـــی در تجربیـــات جهانـــی چهـــار ابـــزار  بـــه طـــور 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزیده ای از 

راهبردهای مواجهه 
با خاموشی ها
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کاهـــش تقاضـــای مصـــرف بـــرق بـــه   عمـــده بـــرای 
کـــه  منظـــور عبـــور از اوج مصـــرف بـــرق وجـــود دارد 

از: عبارتنـــد 
کـــه در آن  بـــا ارائـــه اطالعـــات  1( ارتبـــاط بـــا مشـــترکین  
تـــالش  مشـــترکان  بـــرای  شـــرایط  تشـــریح  و  دقیـــق 
در  ویـــژه  بـــه  را  آنهـــا  مصرفـــی  رفتـــار  تـــا  می شـــود 
ایـــن  در  ســـازد،  دگرگـــون  مصـــرف،  اوج  ســـاعات 
روش، دو عنصـــر محتـــوای پیـــام و نـــوع درگاه ارتباطـــی 

بـــا مشـــتریان دارای اهمیـــت بنیادیـــن اســـت.
رادیـــو،  تلویزیـــون،  ماننـــد  جمعـــی  رســـانه های 
روزنامه هـــا و اینترنـــت، ابـــزار اصلـــی بـــرای ارتبـــاط 
ســـرعت  و  قـــدرت  از  کـــه  هســـتند  مشـــتریان  بـــا 
مـــدت  در  می تواننـــد  و  برخوردارنـــد  انکارناپذیـــری 
کوتاهـــی بـــا تهییـــج مشـــترکان، شـــمار بســـیاری از آنهـــا 
کاهـــش  را بـــرای انجـــام هدفـــی مشـــترک از جملـــه 
ـــد.  ـــه همـــکاری وادارن ـــار ب مصـــرف در ســـاعات اوج ب
ایـــن تجربـــه در بیشترکشـــورها نتایـــج موفقـــی در پـــی 
جنوبـــی  آفریقـــای  کشـــور  )ماننـــد  اســـت.  داشـــته 
کـــه بـــا نمایـــش 4 درجـــه رنگـــی بـــه نشـــانه میـــزان 
گوشـــه صفحـــه  بـــار شـــبکه از عـــادی تـــا بحرانـــی در 
یـــا  بـــرق  تلویزیـــون مشـــترکان را در شـــیوه مصـــرف 
صرفه جویـــی آن در هـــر لحظـــه راهنمایـــی می کـــرد 
و بازخـــورد ایـــن اقـــدام نیـــز بـــه ویـــژه در وضعیـــت 

یابـــی شـــد.( بحـــران، مثبـــت ارز
تمـــام  تقریبـــًا  کـــه  می دهـــد  نشـــان  پژوهش هـــا 
را  مشـــتریان  بـــا  ارتبـــاط  بررســـی  مـــورد  کشـــورهای 
بـــا  و  رســـانه ای  فعالیت هـــای  ارتباطـــی  درگاه  از 
ـــرف،  ـــش مص کاه ـــرای  ـــت ب ـــام  درخواس ـــوای پی محت
کشـــور مـــا نیـــز  کار خـــود قـــرار داده انـــد. در  در دســـتور 
بـــا وجـــود امـــکان ارتبـــاط بـــا مشـــترکان از هریـــک از 
ــال  ــه اقبـ ــه بـ ــا توجـ ــده بـ ــاد شـ ــی یـ ــای ارتباطـ درگاه هـ
و  رادیـــو  جمعـــی  رســـانه های  بـــه  مـــردم  بیشـــتر 
تلویزیـــون و در درجـــه بعـــد شـــبکه های اینترنتـــی، بـــه 
کـــه ایجـــاد ارتبـــاط از ایـــن دو درگاه بـــه  نظـــر می رســـد 

نتایـــج بهتـــری دســـت یابـــد.
کـــه بـــه دو روش اجبـــاری و  2( ســـهمیه بندی بـــرق 
داوطلبانـــه در بخش هـــای مختلـــف مشـــترکان ماننـــد 
دولتـــی، صنعـــت و عمومـــی امکان پذیـــر بـــوده و در 
ـــی  گون گونا ـــطوح  ـــا س ـــان ب ـــورهای جه کش ـــیاری از  بس
اســـت.  شـــده  گذاشـــته  اجـــرا  بـــه  نیـــز  توســـعه  از 
ـــه  ـــد )ب ـــاری(، نیوزلن ـــه روش اجب ـــل )ب ـــورهای برزی کش
کانـــادا و ژاپـــن) بـــا بکارگیـــری هـــر  روش اختیـــاری( و 
دو روش( از جملـــه نمونه هـــای مدیریـــت مصـــرف 
گذشـــته  بـــرق بـــه شـــیوه  ســـهمیه بندی در چنـــد ســـال 
کـــه در برخـــی مـــوارد حتـــی نتایجـــی فراتـــر از  بوده انـــد 

انتظـــار را در پـــی داشـــته اســـت.
راه  از  ایـــران  کشـــورمان  در  بـــرق  بحـــران  کنـــون  هم ا
کنتـــرل  کشـــاورزان  و  صنایـــع  بخـــش  همـــکاری 
بـــه  طـــرح  اجـــرای  در  اســـت  ضـــروری  و  می شـــود 
ماننـــد  دیگـــر  پرمصـــرف  و  پیک ســـاز  بخش هـــای 
بخـــش مشـــترکان خانگـــی بیشـــتر توجـــه شـــود و از 
ــتری را  ــه نقـــش بیشـ کـ ــتریان خانگـــی خواســـت  مشـ
کـــه اّواًل بخـــش  گیرنـــد چـــرا  در ایـــن حـــوزه بـــر عهـــده 
کشـــور مـــا مصرفـــی رو بـــه شـــدت داشـــته و  خانگـــی در 

از الگـــوی مصرفـــی افراطـــی، غیرمنطقـــی و ناعادالنـــه 
ـــی توســـعه  ـــه ضـــرورت حیات ـــًا ب پیـــروی می کنـــد و دوم
ــور،  کشـ ــرای  ــاورزی و صنعـــت بـ کشـ در بخش هـــای 
خاموشـــی پیوســـته و بیـــش از انـــدازه ایـــن بخـــش 

چنـــدان خردمندانـــه بـــه نظـــر نمی رســـد.
کاهـــش  3( اصـــالح تعرفـــه بـــرق یکـــی از ابزارهـــای 
کـــه بـــا  کشورهاســـت  مصـــرف بـــرق در بســـیاری از 
ایـــن روش و  بـــودن  بعـــدی  توجـــه جالـــب و چنـــد 
کشـــور مـــا، اشـــاره بـــه چنـــد نمونـــه  ناآشـــنا بـــودن آن در 
کاربـــردی خواهـــد  کشـــورهای دیگـــر دنیـــا  از آن در 

بـــود.

الف( فرانسه
بـــرق  تولیدکننـــدگان  بزرگ تریـــن  از  یکـــی  فرانســـه 
نخســـتین  اســـت.  پایـــی  ارو کشـــورهای  میـــان  در 
قیمت گـــذاری  ســـامانه  در  اساســـی  اصالحـــات 
ــور فرانســـه، نزدیـــک بـــه 60 ســـال پیـــش  کشـ بـــرق در 
ــه  ــبز )Tariff Vert( بـ ــه سـ ــوی تعرفـ ــوان الگـ ــر عنـ و زیـ
گذشـــته نزدیـــک  گذاشـــته شـــد. در ســـال های  اجـــرا 
بـــا  بـــرق  از تعرفه گـــذاری  نـــوع ویـــژه  و دیگـــری  نیـــز 
کـــه  می شـــود  اعمـــال   )Tempo( تمپـــو  تعرفـــه  نـــام 
کوچـــک می تواننـــد بـــر  مشـــترکان خانگـــی و تجـــاری 
ـــرارداد  ـــرق ق ـــا شـــرکت های تولیدکننـــده ب اســـاس آن ب

ببندنـــد.
تعرفـــه ســـبز بـــرای مشـــترکان غیرخانگـــی بـــا تـــوان 
کـــه  کار بـــرده می شـــود  مصرفـــی متوســـط و بـــاال بـــه 
در یـــک جـــدول بـــر اســـاس انـــدازه بهنجـــار مصـــرف 
بـــرای  بـــرق  قیمت گـــذاری  و  شـــده اند  گروه بنـــدی 
ایـــن مشـــترکان بـــا توجـــه بـــه میـــزان تـــوان مصرفـــی 
انجـــام  آنهـــا  واقعـــی  مصـــرف  مقـــدار  همچنیـــن  و 

می شـــود.
تعرفه گـــذاری  از مشـــتریان  بـــه 99 درصـــد  نزدیـــک 
تـــوان  کـــه همـــه غیرخانگـــی هســـتند دارای  ســـبز  
کـــه  کیلـــووات هســـتند  مصرفـــی میـــان 250 تـــا 3000 
در ایـــن نظـــام قیمت گـــذاری بـــا نمـــاد A5 پوشـــش 
داده می شـــوند. البتـــه قیمت گـــذاری بـــرق مصرفـــی 
گـــروه افـــزون بـــر میـــزان تقاضـــای مصرفـــی، بـــر پایـــه  ایـــن 
کل بهره بـــرداری  زمـــان مصـــرف و همچنیـــن ســـاعات 
گـــذر یـــک ســـال نیـــز بســـتگی دارد. بدیـــن  از شـــبکه در 
در  قیمت هـــا  روز   طـــول  در  نخســـت  کـــه  ترتیـــب 
ـــار  ـــوده و زمـــان اوج ب زمان هـــای مختلـــف، متفـــاوت ب
کـــه  بیشـــترین قیمـــت را داراســـت و دوم مشـــترکانی 
ـــوان مصرفـــی خـــود را در بیشـــتر  گـــذر یـــک ســـال، ت در 
 Very Long می کنند)مشـــترکان  اســـتفاده  اوقـــات 
کیلـــووات  ـــه ازای هـــر  ـــرای آنهـــا ب ـــرق ب Use(، قیمـــت ب
کمتـــر از قیمـــت مشـــخص شـــده محاســـبه  ســـاعت 
تـــوان  قیمـــت  هرچنـــد  حالـــت  ایـــن  در  می شـــود. 
مصرفـــی ســـالیانه ایـــن مشـــترکان بـــه دلیـــل ظرفیـــت 
ـــرق آنهـــا  ـــر اســـت، امـــا قیمـــت ب مصـــرف بیشـــتر، باالت
کمتـــر خواهـــد  کیلـــووات ســـاعت مصـــرف،  ـــرای هـــر  ب
کـــه دوره مصـــرف  بـــود. در ســـوی دیگـــر، مشـــترکانی 
کمتـــر اســـت، هزینـــه ثابـــت تـــوان  کل ســـال  آنهـــا در 
کمتـــری پرداخـــت می کننـــد، امـــا  مصرفـــی ســـالیانه 
کیلـــووات ســـاعت  قیمـــت بـــرق آنهـــا بـــه ازای هـــر 

قیمـــت  همچنیـــن  بـــود.  خواهـــد  بیشـــتر  مصـــرف 
ـــر  ـــار از دیگ ـــان اوج ب ـــترکان در زم ـــه مش ـــرای هم ـــرق ب ب
در  و  بـــوده  بیشـــتر  شـــبانه روز  یـــک  ســـاعت های 
کم بـــاری از همـــه  مقابـــل آن بهـــای بـــرق در ســـاعات 

کمتـــر اســـت.  ســـاعت های دیگـــر 
کـــه در بخـــش نخســـت مقالـــه نیـــز اشـــاره  همانطـــور 
کـــردن از نیروگاه هـــای تولیـــد  کمتـــر اســـتفاده  ـــا  شـــد، ب
بـــرق در طـــول ســـال )بـــرای نمونـــه در فصـــل زمســـتان(،  
قیمـــت تمـــام شـــده بـــرق افزایـــش یافتـــه و بـــا هـــدف 
ــه از  ــن هزینـ ــرق، ایـ ــد بـ ــرای تولیـ ــرمایه بـ بازگشـــت سـ
یافـــت می شـــود. امـــا ایـــن مطلـــب بـــه   مشـــترکان در
مـــورد  بـــرق ســـبز  تعرفه گـــذاری  در ســـامانه  خوبـــی 
گرفتـــه و مشـــترکان را تشـــویق می کنـــد تـــا  توجـــه قـــرار 
ضریـــب بـــار شـــبکه را افزایـــش داده و نوســـان میـــزان 

کاهـــش دهنـــد. مصـــرف را  
ـــی  کـــه بـــرای مشـــترکان خانگ امـــا تعرفه گـــذاری تمپـــو 
کوچـــک طراحـــی شـــده اســـت، یـــک نظـــام  و تجـــاری 
کـــه 6 نـــرخ  قیمت گـــذاری بـــه نســـبت پیچیـــده اســـت 
مختلـــف از قیمـــت بـــرق را در زمان هـــای مختلـــف 
بـــه دســـت می دهـــد. بـــر ایـــن اســـاس قیمـــت بـــرق 
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط آب و هوایـــی، مناســـبت های 
تقویمـــی روزهـــای ســـال و ســـاعت های شـــبانه روز 

تعییـــن می شـــود.
ــی  ــه 3 بخـــش قیمتـ ــال بـ ــای سـ ــیوه روزهـ در ایـــن شـ
گـــران، ارزان و متوســـط بـــا رنگ هـــای آبـــی، ســـفید و 
ــه 3 بخـــش  ــود بـ ــز خـ ــر روز نیـ ــاعت های هـ ــز و سـ قرمـ
ــوند  ــیم می شـ ــاری تقسـ ــم بـ کـ ــاری و  ــار، میان بـ اوج بـ
کـــه هـــر روز بـــر اســـاس پیش بینـــی تقاضـــای بـــرق 
بـــرای آن روز دســـته بندی می شـــود. میـــزان تقاضـــای 
ـــرار  ـــر ق ـــر تأثی ـــوا زی ـــل آب و ه ـــه دلی ـــتر ب ـــز بیش ـــر روز نی ه
کـــه اپراتـــور شـــبکه  می گیـــرد. همچنیـــن امـــکان دارد 
انتقـــال فرانســـه، در صـــورت بـــروز رخدادهـــای ویـــژه 
کنـــد.  گـــروه یـــک روز را جـــا بـــه جـــا  در شـــبکه بـــرق، 
قوائـــد دیگـــری نیـــز در تقســـیم بندی روزهـــا وجـــود 
کـــه رویهم رفتـــه تعرفـــه قیمـــت بـــرق را در ایـــن  دارد 
شـــیوه بســـیار متنـــوع و دقیـــق می کنـــد)از 3 ســـنت 
کیلووات/ســـاعت تـــا 36 ســـنت یـــورو  یـــورو بـــرای هـــر 
کیلووات/ســـاعت( و مشـــترکان بـــه خوبـــی  ـــرای هـــر  ب
بـــه ســـوی مصـــرف درســـت و منطقـــی بـــرق هدایـــت 
می شـــوند و ایـــن روش در برخـــی روزهـــا تـــا 45 درصـــد 
ـــه همـــراه داشـــته اســـت  ـــز ب ـــرق را نی کاهـــش مصـــرف ب

کـــه آمـــاری خیره کننـــده بـــه شـــمار مـــی رود.
زیرســـاخت  نبـــودن  فراهـــم  دلیـــل  بـــه  شـــوربختانه 
ــازی ایـــن  ــاده سـ ــران، پیـ ــمند در ایـ ــای هوشـ کنتورهـ
کشـــورمان  کنونـــی بـــرای  روش هوشـــمندانه در زمـــان 

نیســـت. امکان پذیـــر 

کوبا  ب( 
کوبـــا بـــرای اصـــالح تعرفـــه بـــرق خـــود شـــیوه  کشـــور 
ـــده اســـت  ـــزان مصـــرف را برگزی ـــر اســـاس می ـــی ب پلکان
کـــه بـــاال رفتـــن میـــزان مصـــرف، بهـــای بـــرق مصرفـــی 
ــر  ــد برابـ ــه و چنـ ــاال رفتـ ــدی بـ ــورت تصاعـ ــه صـ ــز بـ نیـ
کشـــور برزیـــل نیـــز بـــه تقریـــب از همیـــن  می شـــود، 
گرفتـــن یـــک ســـهمیه پایـــه بـــرای  روش و بـــا در نظـــر 
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مـــازاد  قیمـــت  محاســـبه  ســـپس  و  مشـــتری  هـــر 
ـــا یـــک فرمـــول تصاعـــدی بهـــره  مصـــرف هـــر مشـــترک ب
کـــه متمرکـــز بـــر مشـــترکان  جســـته اســـت. ایـــن شـــیوه 
ـــا  ـــور م کش ـــی در  ـــه نوع ـــون ب کن ـــت، هم ا ـــرف اس پرمص

نیـــز اجـــرا می شـــود.

کالیفرنیا( ج( ایاالت متحده آمریکا )ایالت 
ـــه  ـــا مقایس ـــترک ب ـــر مش ـــرق ه ـــت ب ـــت قیم ـــن ایال در ای
گذشـــته  کنونـــی و مـــدت مشـــابه آن در ســـال  مصـــرف 
کاهـــش  بـــا  کـــه  صورتـــی  بـــه  می شـــود  محاســـبه 
گذشـــته تـــا ســـقف 20 یـــا  مصـــرف نســـبت ســـال 
حتـــی 30 درصـــد، بـــه همیـــن نســـبت در قیمـــت بـــرق 
ـــه  ـــود. البت ـــف داده می ش ـــترک تخفی ـــه مش ـــی ب مصرف
در برخـــی دوره هـــا افزایـــش قیمـــت بـــرق مشـــترکان 
گذاشـــته شـــد.  پرمصـــرف نیـــز در ایـــن ایالـــت بـــه اجـــرا 
)در برخـــی مـــوارد تـــا 50 درصـــد افزایـــش قیمـــت بـــرای 

گرفتـــه شـــد( مشـــترکان پرمصـــرف در نظـــر 
البتـــه در ایـــن مـــورد آخـــر بهتـــر اســـت در ایـــران بـــه 
بـــا میـــزان  یـــک مشـــترک  جـــای مقایســـه مصـــرف 
گذشـــته، مصـــرف مشـــترکان  مصـــرف او در ســـال 
بـــا یکدیگـــر در یـــک شـــهر یـــا ناحیـــه و محلـــه انجـــام 
بـــه ســـبب جابه جایـــی  کـــه نخســـت  شـــود. چـــرا 
گســـترده مســـتأجران در هـــر ســـال، مقایســـه دو ســـال 
ـــه نظـــر می رســـد و دوم مقایســـه  پـــی در پـــی بی معنـــا ب
عملکـــرد خانوارهـــا بـــا ســـایر همشـــهریان، انگیـــزه 
ــد. کنـ ــی  ــاد مـ ــرف ایجـ ــرل مصـ کنتـ ــرای  ــتری بـ بیشـ

لـــوازم  بـــا  برقـــی  خانگـــی  لـــوازم  جایگزینـــی   )4
: ف تـــر کم مصر

کار، ایجـــاد انگیـــزه بـــرای   یکـــی از روش هـــای ایـــن 
تغییـــر رفتـــار مصرفـــی مشـــترکان از راه تخصیـــص 
ــرف  کم مصـ ــی  ــوازم الکتریکـ ــتفاده از لـ ــه اسـ ــه بـ یارانـ

اســـت.
کوبـــا  نـــروژ و  ایـــاالت متحـــده آمریـــکا،  کشـــورهای 
 ... و  نقـــدی  کمک هـــای  و  یارانـــه  اختصـــاص  بـــا 
ــا  ــه بـ کهنـ ــی  ــی الکتریکـ ــوازم خانگـ ــرای تعویـــض لـ بـ
کاهـــش قابـــل  ــه  کم مصـــرف موفـــق بـ ــوازم مـــدرن و  لـ
برزیـــل  کشـــورهای  و  شـــدند  بـــرق  مصـــرف  توجـــه 
تعویـــض  طـــرح  اجـــرای  بـــا  نیـــز  آفریقای جنوبـــی  و 
ــرف  ــم مصـ کـ ــنت و  ــا فلورسـ ــته ای بـ ــای رشـ المپ هـ
ـــعله  ـــا ش ـــال میلیون ه ـــد س ـــذر چن گ ـــدند در  ـــق ش موف
کاهـــش  از ایـــن المپ هـــا تعویـــض و مصـــرف بـــرق را 

دهنـــد.
بـــا  المپ هـــا  تعویـــض  طـــرح  نیـــز  ایـــران  در  البتـــه 
قیمـــت  روی  مســـتقیم  غیـــر  یارانـــه  تخصیـــص 
کاهـــش دادن نـــرخ آن تـــا  کـــم مصـــرف و  المپ هـــای 

اجـــرا شـــد. حـــدودی 
تجربیـــات بین المللـــی نشـــان می دهدکـــه  بیشـــتر 
یـــک  بـــه  بـــرق  بحـــران  بـــا  مقابلـــه  بـــرای  کشـــورها 
کار  روش بســـنده نکـــرده و بیـــش از یـــک ابـــزار را بـــه 

نـــد. گرفته ا

تجربیات ایران برای مقابله با بحران برق
روش هـــای  برخـــالف  گذشـــته  ســـال های  در 

متـــداول مقابلـــه بـــا بحـــران بـــرق در دنیـــا، تنهـــا از 
روش هـــای محـــدودی بـــرای مقابلـــه بـــا بحـــران بـــرق 
گذشـــته  در ایـــران اســـتفاده شـــده اســـت. در ســـالیان 
ـــوده و از  ـــوان ب ـــا مـــردم بســـیار نات روش هـــای ارتباطـــی ب
ــو و تلویزیـــون  ظرفیـــت وســـایل ارتباطـــی ماننـــد رادیـ
بـــه منظـــور مقابلـــه بـــا بحـــران بـــرق بـــه خوبـــی اســـتفاده 
کـــه می تـــوان بـــا اســـتفاده  نشـــده اســـت. در حالـــی 
ــانه ای نیرومنـــد، همـــگان را نســـبت  از ابزارهـــای رسـ
گاه ســـاخت و درخواســـت بـــرای  بـــه بحـــران بـــرق آ
در  ویـــژه  بـــه  و  بـــار  اوج  زمان هـــای  در  را  مصـــرف 

کاهـــش داد. روزهـــای بحرانـــی 
همچنیـــن در رابطـــه بـــا جایگزینـــی وســـایل پربـــازده 
از  بهتـــر  کشـــور  وضعیـــت  کم بـــازده  وســـایل  بـــا 

اســـت. نبـــوده  رســـانه ها  از  بهره بـــرداری 
کم مصـــرف اقدامـــات  هرچنـــد در مـــورد المپ هـــای 
گرفـــت، امـــا دربـــاره جایگزینـــی ســـایر  خوبـــی انجـــام 
لـــوازم خانگـــی پرمصـــرف تنهـــا بـــه تعویـــض چنـــد 
کـــه افـــزون بـــر ناچیـــز بـــودن  یخچـــال بســـنده شـــد 
ضـــروری  چنـــدان  نیـــز  طـــرح  خـــود  پـــروژه،  ابعـــاد 
کنتـــرل بـــار در  کـــه وســـیله مهـــم بـــرای  نیســـت چرا
سرمایشـــی  ابـــزار  و  کولرهـــا  مســـکونی  خانه هـــای 
کـــه شـــوربختانه توجهـــی بـــه تعویـــض آنهـــا  هســـتند 
نشـــده اســـت. در واقـــع برنامه هـــای وزارت نیـــرو در 
ـــر بخش هـــای صنعـــت  ـــر بحـــران بیشـــتر ب ـــگام زدن ب ل
ــی. ــتریان خانگـ ــا مشـ ــز اســـت تـ ــاورزی متمرکـ کشـ و 
کشـــاورزی در  کـــردن قیمـــت بـــرق بخـــش  رایـــگان 
کشـــاورزان  کم بـــاری بـــا اســـتقبال برخـــی  ســـاعات 
بخـــش  در  تشـــویقی  سیاســـت های  و  همـــراه  نیـــز 
گـــرم  صنایـــع بـــه منظـــور انتقـــال تعمیـــرات بـــه فصـــول 
کم بـــاری  و جابه جایـــی مصـــرف از ســـاعت اوج بـــه 
و دادن پـــاداش بـــه صنایـــع از جملـــه ایـــن اقدامـــات 
کـــه نتایـــج مثبتـــی نیـــز در پـــی  بـــه شـــمار مـــی رود 
داشـــته اســـت. بـــا ایـــن وجـــود بایـــد در نظـــر داشـــت 
کـــه اقدامـــات طرح هـــای ذخیره ســـازی در صورتـــی 
کـــم  کامـــاًل داوطلبانـــه و یـــا دســـت  کـــه  درســـت اســـت 
گاهـــی از پیـــش داده شـــده در شـــرایط بحرانـــی  بـــا آ
از ســـوی صنایـــع انجـــام پذیـــرد. امـــا در ســـال های 
کـــه برخـــی خاموشـــی های  گذشـــته بارهـــا دیـــده شـــده 
گهانـــی و اجبـــاری در بخـــش صنایـــع رخ داده و ایـــن  نا
ــرده اســـت. کـ ــرو  ــا آســـیب جـــدی روبـ ــا را بـ بخش هـ

کشـــور در  اقدامـــات انجـــام شـــده در مـــورد صنایـــع 
کـــه سیاســـت  گذشـــته در حالـــی رخ داده  ســـال های 
کامـــاًل بـــر پایـــه حمایـــت از بخـــش  کشـــورهای پیشـــرو 

کشـــورها اســـت. صنایـــع ایـــن 

کنتـــرل  کوتاه مـــدت و میان مـــدت در  راهبردهـــای 
اوج بـــار

کنتـــرل مصـــرف در بخـــش  ایـــن راهبردهـــا بیشـــتر بـــر 
ـــی  ـــش از نیم ـــه بی ک ـــت چرا ـــده اس ـــتوار ش ـــی اس خانگ
ایـــن بخـــش اســـت در  کشـــور در  بـــرق  از مصـــرف 
ــم  ــاورزی روی هـ کشـ ــت و  ــه بخـــش صنعـ کـ ــی  حالـ
رفتـــه بـــه زحمـــت یک چهـــارم مصـــرف را بـــه خـــود 
منتشـــر  آمـــار  همچنیـــن  می دهنـــد.  اختصـــاص 
کـــه در چنـــد  شـــده از وزارت نیـــرو نشـــان می دهـــد 

گذشـــته زمـــان اوج بـــار در فصـــل تابســـتان و از  ســـال 
شـــب بـــه روز منتقـــل شـــده و اختـــالف اوج مصـــرف 
در فصـــول تابســـتان و زمســـتان نیـــز در ســـال 1396 بـــه 

ــید اســـت.  ــگاوات رسـ ــزار مـ بیـــش از 20هـ
بـــه  بـــار  اضافـــه  ایـــن  بیشـــتر  آنکـــه  توجـــه  جالـــب 
کـــه بخـــش صنعـــت  وســـایل سرمایشـــی بازمی گـــردد 
بـــه علـــت ناچیـــز بـــودن ســـهم ایـــن وســـایل در ســـبد 
اوج  اختـــالف  بـــر  چندانـــی  تأثیـــر  خـــود،  مصـــرف 
واقـــع  در  و  نداشـــته  زمســـتان  و  تابســـتان  مصـــرف 
در ایـــن ماجـــرا قربانـــی بخـــش خانگـــی، تجـــاری و 
کاســـتی های آنـــان را یـــک تنـــه  خدمـــات بـــوده و بـــار 

می کشـــد. دوش  بـــر 
کنتـــرل مصـــرف  ـــرای  ـــر ایـــن ضـــروری اســـت ب افـــزون ب
ـــا  ـــرف آنه ـــه مص ک ـــاری  ـــی و تج ـــای عموم در بخش ه

ـــود. ـــیده ش ـــری اندیش ـــز، تدابی ـــت نی ـــاز اس پیک س
کنتـــرل  بـــرای  زیـــر  راهبردهـــای  مقدمـــه  ایـــن  بـــا 

می رســـد: نظـــر  بـــه  ممکـــن  مصـــرف 
ـــد  ـــه بای ک ـــار  ـــذاری اوج ب ـــام تعرفه گ ـــالح نظ ـــف( اص ال

ـــد: ـــر باش ـــای زی ـــه ویژگی ه ـــر پای ب
اجتماعـــی  نارضایتـــی  کاهـــش  منظـــور  بـــه   -1
ــان در پیـــش  ــه بایـــد همزمـ ــویق و تنبیـ سیاســـت تشـ

شـــود. گرفتـــه 
ــرای  ــد بـ ــاد درآمـ ــد ایجـ ــذاری نبایـ 2- هـــدف تعرفه گـ
یـــع بلکـــه اصـــالح الگـــوی مصـــرف  شـــبکه تولیـــد و توز

باشـــد
3- در طـــرح نهایـــی بایـــد درصـــد افزایـــش هزینـــه 
کم مصـــرف بیـــش از مشـــترکان پرمصـــرف  مشـــترکان 

نباشـــد.
4- تعرفه گـــذاری بایـــد تشـــویق و تنبیـــه را بـــه صـــورت 
ــر  ــار اثـ کاهـــش اوج بـ ــر  گونـــه ای بـ ملمـــوس درآورد بـــه 

اساســـی داشـــته باشـــد.
یـــان بایـــد  5- شـــیوه محاســـبه قیمـــت و میـــزان ســـود ز
ــترکان  ــه مشـ ــرای همـ ــم بـ ــل فهـ ــفاف و قابـ ــاده، شـ سـ

باشـــد
 اصلی تریـــن ایـــن روش هـــا تعرفه گـــذاری در سراســـر 
 Time جهـــان عبارتنـــد از روش زمـــان اســـتفاده یـــا
ـــه ســـه قســـمت  Of Using ) تقســـیم زمـــان اســـتفاده ب
قیمت گـــذاری  و  بـــار  اوج  و  میان بـــاری  کم بـــاری، 
ــا یـــک اختـــالف محســـوس(، روش  ــا بـ ــاوت آنهـ متفـ

در سال های گذشته بارها دیده شده که 
گهانی و اجباری در  برخی خاموشی های نا
بخش صنایع رخ داده و این بخش ها را با 

آسیب جدی روبرو کرده است.
اقدامات انجام شده در مورد صنایع کشور 
در سال های گذشته در حالی رخ داده که 

 بر پایه 
ً

سیاست کشورهای پیشرو کامال
حمایت از بخش صنایع این کشورها است
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  Real Time Pricing یـــا واقعـــی  قیمـــت لحظـــه ای 
و  بـــوده  تغییـــر  در حـــال  دائمـــًا  بـــرق  )قیمت هـــای 
می شـــود(،  تعییـــن  مشـــترکان  تقاضـــای  براســـاس 
 Critical Peak یـــا  بـــار  اوج  بحرانـــی  قیمـــت  روش 
Pricing  )معرفـــی برخـــی از روزهـــای ســـال بـــه عنـــوان 
روز بحرانـــی و افزایـــش قیمـــت بـــرق در ایـــن روزهـــا 
ــول(و روش تخفیـــف  ــدار معمـ ــر مقـ ــن برابـ ــه چندیـ بـ
کاهـــش اوج بـــار یـــا Peak Time Rebates )بـــه جـــای 
بـــه مشـــترکانی  بـــرق،  قیمـــت  افزایـــش  یـــا  جریمـــه 
کـــه مقـــدار مصـــرف بـــرق خـــود را در زمـــان اوج بـــار 
کاهـــش دهنـــد تخفیـــف قیمتـــی داده خواهـــد شـــد(.
کانـــادا،  ماننـــد  کشـــورهایی  در  نخســـت  روش 
کشـــورهای اروپایـــی و آمریـــکا اجـــرا  کـــره جنوبـــی، 
می شـــود و در صـــورت موفقیـــت میـــزان تقاضـــای 
کاهـــش می دهـــد.  الـــی 6 درصـــد  را ســـه  بـــار  اوج 
ــرا شـــده  ــای آمریـــکا اجـ روش دوم در برخـــی ایالت هـ

درصـــد تـــا 46  می توانـــد  و 
کاهـــش اوج بـــار مؤثـــر باشـــد. روش ســـوم نیـــز در  بـــر 
برخـــی نقـــاط ایـــاالت متحـــده رایـــج بـــود و میـــان 13 
ــه  ــاط بـ ــن نقـ ــار را در ایـ کاهـــش اوج بـ ــد  ــا 27 درصـ تـ
کـــه آمریـــکا  همـــراه داشـــته اســـت. روش چهـــارم هـــم 
کاهـــش اوج  بـــه 12 درصـــد  آزمایـــش شـــده منجـــر 
گشـــته اســـت، امـــا ایـــن روش، بـــرای بخشـــهای  بـــا 
ــده و در  ــه شـ ــی توصیـ ــاورزی و صنعتـ کشـ ــاری،  تجـ

بخـــش خانگـــی تجربـــه ای نداشـــته اســـت.
کارگیـــری ترکیبـــی از روش نخســـت و ســـوم در  بـــه 
کشـــورهای جهـــان رواج بیشـــتری دارد هرچنـــد  میـــان 
ـــه  کـــه هرکـــدام از ایـــن روش هـــا ب ـــد در نظـــر داشـــت  بای
کـــه بایـــد پیـــش  زیرســـاخت های ویـــژه خـــود نیـــاز دارد 
کـــه بـــر پایـــه  از اجـــرا فراهـــم شـــود. بـــرای نمونـــه روش دوم 
تقاضـــای لحظـــه ای در شـــبکه برنامه ریـــزی شـــده 
کشـــور  کـــه در  کنتورهـــا را نیـــاز دارد  اســـت نوعـــی از 

کارگیـــری نشـــده اســـت. هنـــوز بـــه 

کمبـــاری در  تعرفـــه بـــرق خانگـــی در زمـــان اوج و 
ــران ایـ

پیـــروی  پلکانـــی  روش  یـــک  از  حاضـــر  حـــال  در   
ـــی  ـــت و تخفیف ـــه قیم ـــر آن اضاف ـــزون ب ـــه اف ک ـــد  می کن
کم بـــاری بـــه  نیـــز بـــرای مصـــرف در شـــرایط اوج بـــار و 
کـــه البتـــه ایـــن نـــرخ اضافـــه  مشـــترکات داده می شـــود 
قیمـــت و تخفیـــف در هـــر منطقـــه مبلغـــی متفـــاوت 

امـــا ثابـــت اســـت.
بـــرای  تخفیـــف  و  مقـــدار جریمـــه  کـــه  آنجایـــی  از 
مقـــدار  امـــا  بـــوده،  ثابـــت  اقلیـــم  یـــک  مشـــترکان 
مصرفـــی  مختلـــف  پله هـــای  در  بـــرق  تعرفه هـــای 
متفـــاوت اســـت، در نتیجه«نســـبت قیمـــت زمان اوج 
ــترکان یکســـان  ــه  مشـ ــرای همـ ــاری« بـ کم بـ ــه زمـــان  بـ
نبـــوده و حتـــی بـــا افزایـــش میـــزان مصـــرف ایـــن نســـبت 
کـــه در حـــال حاضـــر بهـــای  کاهـــش پیـــدا میکنـــد. چرا
بـــرق هـــر مشـــترک به صـــورت تصاعـــدی )پلکانی(بـــا 
افزایـــش مصـــرف آن بـــاال مـــی رود، امـــا جریمـــه اوج بـــار 
کیلـــووات ســـاعت  کم بـــاری بـــه ازای هـــر  و تخفیـــف 

مصـــرف بـــرق ثابـــت اســـت.
ــی  ــه در روش فعلـ کـ ــت  گفـ ــوان  ــر می تـ ــان دیگـ ــه بیـ بـ

کل بهـــای بـــرق  درصـــد جریمـــه اوج بـــار نســـبت بـــه 
کمتـــر از مشـــترکان  ـــرای مشـــترکان پرمصـــرف بســـیار  ب
ـــرف  ـــترکان پرمص ـــه مش ـــت و در نتیج ـــرف اس کم مص
در  بـــرق  مصـــرف  از  بیشـــتری  ســـهم  معمـــواًل  کـــه 
کاهـــش  کمتـــری بـــرای  زمـــان اوج بـــار دارنـــد، انگیـــزه 

ــد. ــدا می کننـ ــار پیـ ــان اوج بـ ــود در زمـ ــرف خـ مصـ
گـــر جریمـــه  گفـــت ا در یـــک نمونـــه عـــددی می تـــوان 
کیلـــووات ســـاعت 50 تومـــان باشـــد  اوج بـــار بـــرای هـــر 
ـــش  ـــای برق ـــه به ک ـــت  ـــه نخس ـــترک پل ـــرای مش ـــگاه ب آن
کیلـــووات ســـاعت 16 تومـــان اســـت هزینـــه  مثـــال هـــر 
4 برابـــر مـــی شـــود امـــا بـــرای مشـــترکی در پلـــه پایانـــی 
کیلـــووات ســـاعت بـــرت بـــرق 100 تومـــان  بـــرای هـــر 
تومـــان   50 همـــان  بـــارش  اوج  جریمـــه  و  پرداختـــه 
اســـت ایـــن افزایـــش قیمـــت بـــه زحمـــت یـــک و نیـــم 
کـــه چنیـــن مشـــترک  برابـــر می شـــود و طبیعـــی اســـت 
پرمصرفـــی اهمیـــت چندانـــی بـــه ایـــن جریمـــه اوج 
ــار ندهـــد و بـــا حفـــظ نظـــام تعرفه گـــذاری موجـــود،  بـ
خـــود  بـــرق  بهـــای  نه تنهـــا  پرمصـــرف  مشـــترکان 
بلکـــه  نمی کننـــد،  پرداخـــت  را  بـــار  اوج  زمـــان  در 
کاهـــش مصـــرف خـــود در زمـــان  ـــرای  انگیـــزه ای هـــم ب
اوج بـــار ندارنـــد. پـــس ایـــن نظـــام قیمت گـــذاری از 

ــی اســـت. ــراد اساسـ ــه دارای ایـ پایـ
نکتـــه  ایـــن  بـــه  قیمت گـــذاری  هنـــگام  بـــه  بایـــد 
کم مصـــرف در  ــترکان  ــتر مشـ ــه بیشـ کـ ــه داشـــت  توجـ
کمینـــه وســـایل ضـــروری اســـتفاده  زمـــان اوج بـــار از 
کـــه میـــزان مصـــرف  می کننـــد و نبایـــد انتظـــار داشـــت 
کاهـــش دهنـــد.  خـــود در زمـــان اوج بـــار را چنـــدان 
بـــا  می تواننـــد  پرمصـــرف  مشـــترکان  آنکـــه  حـــال 
اصـــالح رفتـــار خـــود و پرهیـــز از بکارگیـــری وســـایل 
کـــه در خانـــه دارنـــد، هنـــگام  غیرضـــروری بســـیاری 
زمان هـــای  در  را  خـــود  مصرفـــی  تـــوان  بـــار،  اوج 
کاهـــش دهنـــد و یـــا اینکـــه بهـــای واقعـــی  حســـاس 

کننـــد! بـــرق خـــود را در زمـــان اوج بـــار پرداخـــت 
کشـــور و بـــا توجـــه  کنونـــی  بـــه نظـــر می رســـد در شـــرایط 
کـــه  بـــه امکانـــات موجـــود دو روش زمـــان اســـتفاده 
کنـــون نیـــز در حـــال اجراســـت  و  قیمـــت بحرانـــی  هم ا

کاربردی تـــر از دیگـــر روش هـــا باشـــند. اوج بـــار  
1(در روش زمـــان اســـتفاده بایـــد اختـــالف قیمـــت 
بـــه میـــزان قابـــل  بـــا دیگـــر زمان هـــا  بـــار  زمـــان اوج 
ــی  کافـ ــزه  ــا انگیـ ــد تـ ــتر باشـ ــی بیشـ ــه و محسوسـ توجـ
در مشـــترکان پرمصـــرف بـــرای صرفه جویـــی ایجـــاد 
کـــه هرچنـــد  شـــود، همچنیـــن بایـــد توجـــه داشـــت 
ـــترکان  ـــّوق مش ـــد مش ـــز بای ـــاری نی کم ب ـــان  ـــف زم تخفی
بـــرای انتقـــال زمـــان مصـــرف بـــه ایـــن اوقـــات باشـــد، 
کـــه بـــه ســـبب توجـــه  لیکـــن نبایـــد بـــه انـــدازه ای باشـــد 
مشـــترکان بـــه قـــدر مطلـــق جریمـــه )جریمـــه اوج بـــار 
کمبـــاری(، اثـــر جریمـــه بیشـــتر را خنثـــی  منهـــای نـــرخ 
کم بـــاری بـــه مشـــترک  ســـازد. زیـــرا ایـــن ارزانـــی زمـــان 
کـــه بـــه دلیـــل صرفه جویـــی  اینگونـــه القـــا می کنـــد 
گـــران زمـــان  مبلغـــی قابـــل توجـــه، می توانـــد از بـــرق 
کنـــد، بـــدون  اوج بـــار نیـــز بـــه میـــزان دلخـــواه اســـتفاده 
اینکـــه افزایـــش چندانـــی را در هزینـــه نهایـــی خـــود 

متحمـــل شـــود.
ــه از ضـــرب  کـ ــول  ــوان از یـــک فرمـ در ایـــن روش می تـ

ــه  کـ ــت  ــی ثابـ ــی در ضریبـ ــرق مصرفـ ــزان بـ ــردن میـ کـ
خـــود از نســـبت دو ضریـــب ثابـــت زمـــان اوج بـــار و 

کـــرد. کـــم بـــاری تشـــکیل شـــده اســـت اســـتفاده 
همچنیـــن می تـــوان در ایـــن فرمـــول ضریـــب زمـــان 
بـــار  کم بـــاری را نیـــز نســـبتی از ضریـــب زمـــان اوج 
گرفـــت تـــا روش محاســـبه ســـاده تر و قابـــل  در نظـــر 

درک تـــر شـــود.
گرفتـــن  بـــر پایـــه محاســـبات انجـــام شـــده، در نظـــر 
فرمـــول*  )در   0  /  8 برابـــر  بـــار  اوج  زمـــان  ضریـــب 
بـــرق  میـــزان   x آن  در  کـــه   ])a-2(/)2a+2([  x
مصرفـــی و a ضریـــب زمـــان اوج بـــار اســـت( بـــه نفـــع 
کیلـــووات ســـاعت در  کـــه زیـــر 200  مشـــترکینی اســـت 
گرفتـــن ایـــن  ــر  ــا درنظـ ــاه مصـــرف دارنـــد. درواقـــع بـ مـ
کم مصـــرف  کـــه  کثریـــت مـــردم از مردمـــی  ضریـــب، ا
کـــرده و در  هســـتند از طـــرح پیشـــنهادی حمایـــت 
نتیجـــه اجـــرای آن ســـاده تر خواهـــد شـــد. در ایـــن 
کـــه در بخـــش  کنونـــی  روش محاســـبه برخـــالف روش 
گذشـــته توضیـــح داده شـــد، نســـبت نـــرخ زمـــان اوج 
در  مشـــترکان  همـــه  بـــرای  کم بـــاری  زمـــان  بـــه  بـــار 
همـــه پله هـــا ثابـــت و نزدیـــک 3 برابـــر خواهـــد بـــود، 
بـــه ایـــن ترتیـــب دیگـــر مشـــترکان پرمصـــرف در زمـــان 
کمتـــری را پرداخـــت نکـــرده و بهـــای  اوج بـــار هزینـــه 
متقّبـــل  را  بـــار  اوج  ســـاعات  در  خـــود  پرمصرفـــی 

خواهنـــد شـــد.
کـــه بـــا مشـــخص  2( در مـــورد روش قیمـــت بحرانـــی 
ـــه عنـــوان روزهـــای  کـــردن شـــماری از روزهـــای ســـال ب
کـــه بـــا توجـــه  گفـــت  بحرانـــی، عمـــل می کنـــد، بایـــد 
امـــکان  کشـــور،  در  موجـــود  زیرســـاخت های  بـــه 
قرائـــت  و  مشـــترکان  بـــه  بحرانـــی  روزهـــای  اعـــالم 
میـــزان مصـــرف زمـــان اوج بـــار در روزهـــای خـــاص و 
کار بایـــد بـــه  گسســـته وجـــود نـــدارد و ایـــن  بـــه صـــورت 
صـــورت یـــک بـــازه یـــک یـــا چنـــد ماهـــه پیوســـته انجـــام 
کـــردن یکســـان قیمـــت  شـــود. افـــزون بـــر ایـــن اعمـــال 
کاری ناعادالنـــه  بـــه همـــه مشـــترکان نیـــز  بحرانـــی 
گفـــت  ــاره  ــوان در ایـــن بـ کلـــی می تـ ــور  ــه طـ اســـت. بـ
ــن  ــای پاییـ ــترکان پله هـ ــت، مشـ ــه نخسـ ــه در درجـ کـ
کمتـــری برخوردارنـــد و نبایـــد  مصـــرف از تـــوان مالـــی 
ــا  ــترکان پرمصرفهـ ــا مشـ ــا بـ ــر قبـــض آنهـ ــد تغییـ درصـ
ـــر باشـــد. دوم اینکـــه مشـــترکان پرمصـــرف معمـــواًل  براب
ــز مصـــرف بیشـــتری نســـبت بـــه  ــار نیـ در زمـــان اوج بـ
کم مصـــرف داشـــته و بـــه همیـــن دلیـــل  مشـــترکان 
تمرکـــز طـــرح بایـــد بـــر ایـــن مشـــترکان باشـــد. و ســـوم، 
ایجـــاد تبعیـــض میـــان مشـــترکان ســـبب همراهـــی 
نتیجـــه  در  و  طـــرح  اجـــرای  بـــا  مـــردم  از  بخشـــی 
کاهـــش نارضایتـــی اجتماعـــی خواهـــد شـــد. از ایـــن 
رو در یـــک راهـــکار صحیـــح اصـــالح قیمتـــی بایســـتی 
میـــان مشـــترکان تفـــاوت محســـوس وجـــود داشـــته 
قیمـــت  روش  در  کـــه  می شـــود  پیشـــنهاد  و  باشـــد 
ــان  ــرف در زمـ ــتاندارد مصـ ــزان اسـ ــی، یـــک میـ بحرانـ
اوج بـــار تعییـــن شـــده و قیمـــت بحرانـــی تنهـــا بـــه 

ــود. ــال شـ ــزان اعمـ ــن میـ ــر از ایـ ــارف باالتـ مصـ
افـــزودن  بـــا  کـــه  اســـت  ضـــروری  میـــان  ایـــن  در 
بـــه  کم بـــاری  دوران  مصـــرف  بـــرای  تخفیـــف 
کاهـــش مبلـــغ قبـــض  کم مصـــرف بـــرای  مشـــترکان 
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کـــرد،  کمـــک  خـــود و جلوگیـــری از افزایـــش هزینـــه بـــرق 
تـــا بـــه ایـــن وســـیله حمایـــت ایـــن قشـــر از اجـــرای طـــرح 
نیرومندتـــر شـــود. در ایـــن راســـتا بـــرای اطمینـــان بیشـــتر 
ــان  ــف زمـ ــال تخفیـ ــوان اعمـ ــرح می تـ ــت طـ از موفقیـ
کم بـــاری را مشـــروط بـــه نداشـــتن اضافـــه مصـــرف 
کـــرد تـــا مشـــترکان بـــرای داشـــتن  در زمـــان اوج بـــار 
تخفیـــف، صرفـــه جویـــی زمـــان پیـــک مصـــرف را 
کـــه  فرامـــوش نکننـــد. در ایـــن شـــرایط مشـــترکانی 
مصـــرف  آن  زیـــر  امـــا  مصـــرف،  الگـــوی  نزدیـــک 
احســـاس  را  تخفیـــف  مقـــدار  بیشـــترین  می کننـــد 
ــورت تبلیغـــات صحیـــح،  ــه در صـ کـ ــرد  کـ ــد  خواهنـ
منجـــر بـــه تشـــویق بیشـــتر مشـــترکان پرمصـــرف نزدیـــک 

الگـــو بـــه رعایـــت الگـــوی مصـــرف خواهـــد شـــد.

مقایسه طرح های پیشنهادی با یکدیگر
پله هـــای  از  قبـــض  چنـــد  تصادفـــی  برگزیـــدن  بـــا 
گـــون مصرفـــی و اعمـــال روش هـــای محاســـبه  گونا
قیمـــت بـــرق بـــر هـــر یـــک از آنهـــا مشـــخص می شـــود 
کنونـــی افزایـــش قیمـــت بـــرق مشـــترکان  کـــه در روش 
کم مصـــرف 5 درصـــد و مشـــترکان پرمصـــرف تنهـــا در 
کـــه بـــا روش قیمـــت  2 درصـــد خواهـــد بـــود! در حالـــی 
گرفتـــن الگـــوی مصـــرف ایـــن  بحرانـــی بـــا در نظـــر 
ـــه ترتیـــب 5 و 25 درصـــد و در روش قیمـــت  ـــر ب مقادی
بحرانـــی بـــر اســـاس الگـــوی مصـــرف و بـــا تخفیـــف بـــه 
کـــه بســـیار قابـــل  0 )صفـــر!( و 27 درصـــد می رســـد 
توجـــه و منصفانه تـــر اســـت. البتـــه در روش زمـــان 
اســـتفاده نیـــز درصـــد تغییـــر قیمت هـــا میـــان 4 تـــا 6 

درصـــد اســـت.
کـــه  می دهـــد  نشـــان  مطالعـــات  دیگـــر  ســـوی  از 
ـــای  ـــار در روش ه ـــرف اوج ب ـــدی مص ـــش 20 درص کاه
کـــه پیرامـــون خـــط  بـــرای مشـــترکانی  دوم  و ســـوم 
الگـــوی اســـتاندارد مصـــرف قـــرار دارنـــد بیشـــترین 
و  داشـــت  خواهـــد  همـــراه  بـــه  را  کاهـــش  درصـــد 
ــان  ــی آنـ ــه جویـ ــرای صرفـ ــی بـ ــوق خوبـ ــد مشـ می توانـ
یـــادی  کـــه بـــا توجـــه بـــه قـــرار داشـــتن درصـــد ز باشـــد 
گـــروه رضایـــت بخـــش بزرگـــی از  از مشـــتریان در ایـــن 

جامعـــه را نیـــز در پـــی خواهـــد داشـــت.
بـــه نظـــر می رســـد  گفتـــه شـــد  بـــه آنچـــه  بـــا توجـــه 
روش هـــای دوم و ســـوم از هـــر نظـــر بـــر روش هـــای دیگـــر 
کشـــور مفیـــد خواهـــد  برتـــری داشـــته و اجـــرای آنهـــا در 
الگـــوی  مقـــدار  می تـــوان  راســـتا  همیـــن  در  بـــود. 
کـــه 75 درصـــد  کـــرد  گونـــه ا  ی تعییـــن  مصـــرف را بـــه 
مشـــترکان داخـــل الگـــو قـــرار بگیرنـــد. پـــس از تعییـــن 
عـــدد الگـــو بـــه عنـــوان خـــط مرجـــع، مقـــدار جریمـــه 
ــدار  ــترکان حـــذف شـــده، مقـ ــه مشـ ــرای همـ ــابق بـ سـ
ــوی  ــارج از الگـ ــترکان خـ ــا از مشـ ــد تنهـ ــه جدیـ جریمـ
گرفتـــه می شـــود. میـــزان جریمـــه مشـــترکان  مصـــرف 
ــد.  ــوس باشـ ــورت محسـ ــه صـ ــد بـ ــز بایـ ــرف نیـ پرمصـ
ـــه مشـــترکان  کنـــار جریمـــه مشـــترکان پرمصـــرف، ب در 
ـــرف  ـــزان مص ـــا می ـــق ب ـــرف و مطاب ـــوی مص ـــل الگ داخ

کم بـــاری تخفیـــف داده می شـــود. در زمـــان 
ـــک  ـــن ی ـــه درنظرگرفت ک ـــت  ـــر اس ـــایان ذک ـــن ش همچنی
درصـــد ثابـــت بـــرای تعییـــن الگـــوی مصـــرف، بـــه 
و اصـــالح  آتـــی  الگـــو در ســـال های  کاهـــش عـــدد 

الگـــوی مصـــرف منجـــر خواهـــد شـــد. در فصـــول 
غیرگـــرم نیـــز می تـــوان مقادیـــر فعلـــی جریمـــه و اوج 

کـــرد.  بـــار را حـــذف 
از  درصـــد   50 نزدیـــک  هنـــوز  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
کنتـــور تک زمانـــه دارنـــد، پیشـــنهاد  مشـــترکان بـــرق 
می شـــود از متوســـط نســـبت مصـــرف در زمـــان اوج 
کنتـــور ســـه زمانه  کل مشـــترکان دارای  بـــه مصـــرف 
ـــه ایـــن ترتیـــب  ـــرای ایـــن مشـــترکان اســـتفاده شـــود. ب ب
هـــر  مصـــرف  مقـــدار  تقریبـــی  طـــور  بـــه  می تـــوان 
کنتـــور تک زمانـــه را در زمـــان اوج بـــار  مشـــترک دارای 
کـــرد. ـــر آنهـــا اعمـــال  ـــار را ب تخمیـــن زد و جریمـــه اوج ب
ــا  کنتورهـ ــه  ــازی همـ ــرای نوسـ ــد بـ ــت بایـ ــا در نهایـ امـ
کـــرد، بـــرای نمونـــه می تـــوان پـــاداش  اقدامـــی جـــدی 
کـــه دارای  ـــه مشـــترکینی  کمبـــاری را تنهـــا ب مصـــارف 
کنتـــور ســـه زمانه هســـتند داد. همچنیـــن می تـــوان 
بـــه  معمولـــی،  کنتورهـــای  دارنـــدگان  قبـــوض  در 
کـــه بـــه علـــت عـــدم  مشـــترکان ایـــن پیغـــام را رســـاند 
محـــروم  تخفیـــف  یافـــت  در از  کنتـــور،  نوســـازی 

شـــده اند.
تی دارنـــد  قبـــوض بـــرق نیـــز در حـــال حاضـــر مشـــکال

کـــه شـــامل مـــوارد زیـــر اســـت:
کتورهـــای اطالعاتـــی و درنتیجـــه  - شـــمار بـــاالی فا
ـــط  ـــوای مرتب ـــام و محت ـــن پی ـــودن اصلی تری ـــوم ب نامعل

بـــا مدیریـــت مصـــرف و هزینـــه بـــرق
-  مشـــخص و عامه فهـــم نبـــودن اشـــارات بـــه میـــزان 
کاهـــش  تأثیـــر  و  بـــار  اوج  زمـــان  در  بـــرق  مصـــرف 
کاهـــش مبلـــغ قبـــض مصـــرف بـــرق زمـــان پیـــک در 
ــورد وضعیـــت  ــترکان در مـ ــه مشـ ــدادن بـ ــی نـ گاهـ - آ
نســـبی مصـــرف آنهـــا در مقایســـه بـــا ســـایر مشـــترکان 

در شـــهر یـــا محلـــه
ـــی در  ـــوض پ ـــدور قب ـــان ص ـــاد می ی ـــی ز ـــه زمان -  فاصل
ـــر رفتـــار  پـــی و در نتیجـــه تأثیرگـــذاری ناچیـــز قبـــوض ب

مشـــترکین
پیشـــنهاد  زیـــر  کارهـــای  آن  اصـــالح  بـــرای  کـــه 

: د می شـــو
- چـــاپ دقیـــق و واضـــح میـــزان مصـــرف اوج بـــار 
اوج  ســـاعات  کم بـــاری،  تخفیـــف  آن،  جریمـــه   و 

راهکارهـــای  تأثیـــر  میـــزان  همچنیـــن  و  مصـــرف 
قبـــض هزینـــه  کاهـــش  در  کنتـــرل مصـــرف 

-  مقایســـه وضعیـــت مصرفـــی مشـــترک نســـبت بـــه 
ـــکونت  ـــل س ـــهر مح ـــا ش ـــه ی ـــه، منطق ـــراد محل ـــایر اف س

در راســـتای ترغیـــب آنهـــا بـــه مدیریـــت مصـــرف
در مـــورد رســـانه های جمعـــی نیـــز پیشـــنهادهای زیـــر 

مفیـــد بـــه نظـــر می رســـد:
ـــم نشـــان دهنده وضعیـــت شـــبکه  - اســـتفاده از عالی

در هنـــگام پخـــش برنامه هـــا
- قطـــع برنامـــه برخـــی از شـــبکه های تلویزیونـــی در 

ــام هشـــدار ــار و نمایـــش پیـ ســـاعات اوج بـ
- ارتباط پیامکی با مشترکین

- اســـتفاده از ابزارهـــای تشـــویقی جهـــت ترغیـــب 
بـــه  کنتـــور  شـــماره  خوداظهـــاری  بـــه  مشـــترکان 
کاهـــش زمـــان عملـــی  صـــورت هفتگـــی در راســـتای 

قبـــوض صـــدور 
- امـــکان اجـــرای انـــواع برنامه هـــا )مســـابقات، بازیهـــا 
ــتای  ــردی در راسـ کاربـ ــای  و ...( در قالـــب نرم افزارهـ

مدیریـــت مصـــرف
مشـــترکان  مـــورد  کـــه  اقدامـــات  ایـــن  از  جـــدای 
و  ادارات  کار  ســـاعات  اصـــالح  اســـت  خانگـــی 
واحدهـــای تجـــاری بـــرای خـــارج شـــدن از ســـاعات 
اوج بـــار نیـــز می توانـــد راهگشـــا باشـــد، همچنیـــن بـــا 
ــر  ــی در اواخـ ــای مصرفـ ــودن تقاضـ ــر بـ کمتـ ــه  ــه بـ توجـ
ـــا  ـــراه ب ـــوان هم ـــر، می ت ـــای دیگ ـــه روزه ـــبت ب ـــه نس هفت
تعطیلـــی زودهنـــگام در طـــول هفتـــه، برخـــی ســـاعت 
ــرد.  کـ ــنبه منتقـــل  ــه روز پنجشـ ــز بـ کاری ادارات را نیـ
روزهـــای  در  مصـــرف  تعدیـــل  باعـــث  امـــر  ایـــن 
تابســـتان خواهـــد شـــد. تعرفـــه ســـاعات پایانـــی شـــب 
بـــرای واحدهـــای تجـــاری نیـــز نیـــاز بـــه اصـــالح دارد.
تجهیـــزات  توســـعه  مفیـــد  اقدامـــات  دیگـــر  از 
کـــه ســـهم مصـــرف  کم مصـــرف سرمایشـــی اســـت 
کنـــون بـــه آن پرداختـــه نشـــده  باالیـــی داشـــته و تـــا 
گازی  کولرهـــای آبـــی و  اســـت، ایـــن وســـایل شـــامل 

. هســـتند
مهم تریـــن  از  کولرهـــا  ایـــن  آبـــی:  کولرهـــای  الـــف( 
وســـایل سرمایشـــی موجـــود در منـــازل بـــوده و بـــا توجـــه 
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بـــه اقلیـــم نســـبتًا خشـــک ایـــران، در بیشـــتر مناطـــق 
ـــاز  ـــه نی ک ـــتند  ـــی هس ـــاز سرمایش ـــخگوی نی ـــور پاس کش

5 / 62 درصـــد مشـــترکان را تامیـــن می کننـــد.
و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  ســـازمان  گـــزارش  بـــه 
از 13  بـــرق در ســـال 1390بیـــش  انـــرژی  بهـــره وری 
کشـــور وجـــود داشـــته و میـــزان  کولرآبـــی در  میلیـــون 
نیـــز در حـــدود 800  آبـــی  کولرهـــای  تولیـــد ســـاالنه 
بدیـــن  کـــه  اســـت  ســـال  در  عـــدد  هـــزار   900 الـــی 
کـــه در حـــال حاضـــر حـــدود  گفـــت  ترتیـــب می تـــوان 
کشـــور توســـط مشـــترکان  کولـــر آبـــی در  16 میلیـــون 
خانگـــی اســـتفاده می شـــود. متوســـط تـــوان مصرفـــی 
کولرهـــای آبـــی در حـــدود 500 وات و بـــازده مصرفـــی 
آن پـــس از دهه هـــا تولیـــد همچنـــان از رده F فراتـــر 

نرفتـــه اســـت.
کولرهـــای آبـــی و بازدهـــی  بـــا توجـــه بـــه شـــمار بـــاالی 
کمـــی بهبـــود  ـــا  کـــه ب بســـیار پاییـــن آنهـــا روشـــن اســـت 

راندمـــان می تـــوان میـــزان قابـــل توجهـــی در مصـــرف 
ـــد مـــورد  کـــه ایـــن مطلـــب بای کـــرد  ـــه جویـــی  ـــرق صرف ب

گیـــرد. توجـــه قـــرار 
کـــه بیشـــترین ســـهم از وســـایل  گازی   کولرهـــای  ب( 
کولرهـــای آبـــی  سرمایشـــی موجـــود در منـــازل را پـــس از 
بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد، بســـیار پرمصـــرف بـــوده 
کولرهـــای  و تـــوان مصرفـــی آنهـــا بیـــش از چهـــار برابـــر 
گذشـــته اســـتفاده از ایـــن  آبـــی اســـت و در ســـال های 

ـــزار سرمایشـــی رو بـــه افزایـــش بـــوده اســـت. اب
ــده در  ــد شـ گازی تولیـ ــای  کولرهـ ــی از  ــه برخـ ــا اینکـ بـ
ـــرژی باالیـــی هســـتند،  چنـــد ســـال اخیـــر دارای رده ان
ـــوان باالیـــی  ـــرای ســـرمایش منـــازل ت کولرهـــا ب امـــا ایـــن 
کشـــور  مناطـــق  بیشـــتر  در  و  می کننـــد  مصـــرف  را 
ضـــروری و بـــه صرفـــه نیســـت، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
گازی بـــه یـــک ُمـــد تبدیـــل  کولـــر  ایـــن روزهـــا داشـــتن 
شـــده و موجـــب تحمیـــل هزینـــه اضافـــی بـــر دولـــت 
ـــترکان  ـــن مش ـــرق ای ـــن ب ـــروگاه و تأمی ـــاخت نی ـــرای س ب
مشـــترکانی  بنابرایـــن  می شـــود.  بـــار  اوج  زمـــان  در 
ــتر هســـتند بایـــد هزینه هـــای  ــاه بیشـ کـــه خواهـــان رفـ
نیـــز  را  بـــار  اوج  زمـــان  در  بـــرق  تولیـــد  بـــا  مرتبـــط 

بپردازنـــد.
کنتـــرل رونـــد  بـــه نظـــر می رســـد بهتریـــن شـــیوه بـــرای 
مناطـــق  در  گازی  کولرهـــای  از  اســـتفاده  افزایشـــی 
عـــادی، اصـــالح ســـاختار تعرفه هـــا در زمـــان اوج بـــار 
گـــر میـــزان الگـــوی مصـــرف ماهانـــه در زمـــان  باشـــد. ا

گرفتـــه  اوج بـــار برابـــر متوســـط بیشـــتر مـــردم در نظـــر 
شـــود آنـــگاه می تـــوان قیمـــت بـــرق مشـــترکان خـــارج از 

کـــرد. یافـــت  کامـــل از ایشـــان در الگـــو را بـــه طـــور 
گرمســـیری نیـــز  گفتـــه شـــد مناطـــق  کـــه  همانطـــور 
کـــه اســـتفاده  اقلیـــم تقســـیم می شـــوند  بـــه چهـــار 
ــا  ــدارد و تنهـ ــرورت نـ ــا ضـ ــه آنهـ گازی در همـ ــر  کولـ از 
گازی  کولـــر  تـــا 3 از  گرمســـیری 1  بایـــد در مناطـــق 
گرمســـیری  کـــرد. عمـــده مشـــترکان مناطـــق  اســـتفاده 
کننـــد شـــامل ســـه  گازی اســـتفاده  ــر  کولـ کـــه بایـــد از 
کشـــور یعنـــی خوزســـتان، هرمـــزگان و  اســـتان جنوبـــی 

سیســـتان و بلوچســـتان اســـت.
ــتفاده  ــد اسـ ــم هرچنـ ــیری هـ گرمسـ ــق  ــورد مناطـ در مـ
می تـــوان  امـــا  دارد،  ضـــرورت  گازی  کولرهـــای  از 
ــامل  کـــه شـ گرفتـــن یـــک الگـــوی مصـــرف  ــر  ــا درنظـ بـ
بیشـــتر مـــردم بشـــود مـــردم را بـــه اســـتفاده بیشـــتر از 
ــرد.  کـ ــویق  ــه تشـ ــرف و بهینـ کم مصـ گازی  ــای  کولرهـ
گرمســـیری افـــزون بـــر اصـــالح  همچنیـــن در مناطـــق 
نظـــام تعرفه گـــذاری، بایـــد نســـبت بـــه جایگزینـــی 
گازی نـــو بـــا رده انـــرژی  کولرهـــای  کولرهـــای قدیمـــی بـــا 

کـــرد. بـــاال اقـــدام 
کاهـــش اوج  اهمیـــت بهســـازی وســـایل سرمایشـــی بـــر 
کامـــاًل مشـــهود اســـت و از دیـــد هزینـــه نیـــز بـــا مبلـــغ  بـــار 
گـــذر 2 ســـال از ایـــن محـــل صرفه جویـــی  کـــه در  برقـــی 
ــن  ــده در ایـ ــه شـ ــارات هزینـ ــوان اعتبـ ــود، می تـ می شـ
کـــرد. از ایـــن رو ضـــروری اســـت  زمینـــه را جبـــران 
کشـــور، وســـایل سرمایشـــی  کاهـــش اوج بـــار در  بـــرای 
گرفتـــه و بـــا اســـتفاده از  کم مصـــرف مـــورد توجـــه قـــرار 
کاهـــش اوج بـــار، جایگزیـــن  منابـــع حاصـــل از ارزش 
اســـت،  ذکـــر  شـــایان  شـــوند.  پرمصـــرف  وســـایل 
اولویـــت  بـــا  بایـــد  گازی  کولرهـــای  جایگزینـــی 
ــام  ــور انجـ کشـ ــمالی  ــهرهای جنوبـــی و ســـپس شـ شـ
ــای آبـــی  کولرهـ ــد  ــز بایـ ــادی نیـ شـــده و در مناطـــق عـ

ــوند. ــن شـ جایگزیـ
بـــرای بهبـــود وضعیـــت مصـــرف انـــرژی الکتریکـــی 
کـــه  در وســـایل سرمایشـــی راهکارهایـــی وجـــود دارد 

ــا بســـیار ســـاده هســـتند. برخـــی از آنهـ
نخســـتین راهـــکار اصـــالح برچســـب هـــای انـــرژی 
کیفیـــت  کنـــون از  کـــه هـــم ا کولرهـــای آبـــی اســـت  روی 
ایـــن  در  نیســـتند.  برخـــوردار  درخـــوری  اطالعاتـــی 
راســـتا بهتـــر اســـت بـــا برداشـــتن اطالعـــات مربـــوط بـــه 
ظرفیـــت هوادهـــی )کـــه در بســـیاری از مواقـــع حتـــی 
ســـبب انتخـــاب نادرســـت مشـــتریان نیـــز مـــی شـــود!( 
ـــر آبـــی )کـــه  کول اطالعاتـــی دربـــاره ظرفیـــت سرمایشـــی 
ــا  ــر بـ کولـ ــه تناســـب ویژگـــی هـــای  ــردن بـ ــرای پـــی بـ بـ
نیازهـــای مشـــتری مناســـب تـــر اســـت( بـــه جـــای 
آن بـــر روی برچســـب منتشـــر شـــود. افـــزون بـــر ایـــن 
کولـــر  آوردن اطالعـــات تـــوان مصرفـــی و بـــازده انـــرژی 
و حتـــی بـــازه متـــراژ هماهنـــگ بـــا تـــوان ایـــن وســـیله 
ــد  ــی توانـ ــز مـ ــرژی نیـ ــب انـ ــر روی برچسـ ــی بـ سرمایشـ

کارگشـــا و راهنمـــا باشـــد. بســـیار 
یکـــی از راه هـــای حمایـــت از بهینه ســـازی،  پرداخـــت 
کولرهـــای آبـــی و  کـــم بـــه تولیدکننـــدگان  وام بـــا بهـــره 
کاری حســـاس  کـــه همـــواره  کم مصـــرف اســـت  گازی 
ـــوان  ـــوده اســـت، در ایـــن زمینـــه می ت و بحث برانگیـــز ب
هزینه هـــای  کاهـــش  محـــل  از  را  نیـــاز  اعتبـــارات 

ـــار تامیـــن  کاهـــش اوج ب ـــر  مجموعـــه وزارت نیـــرو در اث
کـــرد و همچنیـــن بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه نیـــز توجـــه داشـــت 
کاال باشـــد.  کـــه پرداخـــت وام بایـــد بـــه شـــرط فـــروش 
ایـــن امـــر ســـبب تشـــویق واحدهـــای صنعتـــی بـــه 
کاهـــش هزینه هـــا  کم مصـــرف و  کولرهـــای آبـــی  تولیـــد 
خـــود خواهـــد شـــد. همچنیـــن همزمـــان بـــا اعطـــای 
تســـهیالت می تـــوان در یـــک رونـــد تدریجـــی، تولیـــد 
ــی  ــه آرامـ ــوع و بـ ــرف را ممنـ ــای پرمصـ کولرهـ ــع  یـ و توز

کـــرد. کارآمـــد را از دور خـــارج  کولرهـــای نا
وســـایل  تبلیغـــات  بـــرای  یارانـــه  تخصیـــص 
یـــج  ترو یـــات  ضرور از  کـــه  کم مصـــرف  سرمایشـــی 
کـــه   گیـــرد  کولرهاســـت نیـــز بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار  ایـــن 
ــای  ــش هزینه هـ کاهـ ــل  ــد از محـ ــرو می توانـ وزارت نیـ
تولیـــد بـــرق در پیـــک، بخـــش اعظـــم هزینـــه ایـــن 
تبلیغـــات را بپـــردازد بـــدون اینکـــه بـــار مالـــی اضافـــه 
نیـــز ماننـــد  ایـــن بخـــش  بـــه دولـــت وارد شـــود. در 
کولرهـــای  یـــج تبلیـــغ  راهـــکار پیشـــین می تـــوان بـــه تدر
گهـــی آنهـــا را  کـــرد و یـــا هزینـــه  آ پرمصـــرف را ممنـــوع 

بـــاال بـــرد.
راهـــکار دیگـــر ایجـــاد رقابـــت در میـــان تولیدکننـــدگان 
کولـــری آبـــی بـــا بازدهـــی انـــرژی بهتـــر  بـــرای ســـاخت 
کـــه مـــی توانـــد بـــا برگـــزاری یـــک مســـابقه و  اســـت 
حمایـــت  صـــورت  بـــه  جایـــزه  تخصیـــص  ســـپس 
کار ســـبب  کولـــر برتـــر انجـــام پذیـــرد. ایـــن  از تولیـــد 
کـــم مصـــرف  کولرهـــای  افزایـــش انگیـــزه بـــرای ســـاخت 
ــتن  گذاشـ ــا  ــر بـ ــر شـــده و از ســـوی دیگـ ــر و نیرومندتـ تـ
یـــک ســـقف مشـــخص بـــرای مبلـــغ جایـــزه )بـــرای 
ســـاخت،  برابـــر  در  تومـــان  هـــزار   400 مبلـــغ  نمونـــه 
کولـــر( مـــی تـــوان ســـازندگان را  فـــروش و راه انـــدازی هـــر 
کاهـــش  ـــه  ـــازده ب ـــا افزایـــش ب کـــه همـــراه ب کـــرد  تشـــویق 
ـــوان  ـــا ت ـــز توجـــه داشـــته باشـــند ت ـــر نی کول ـــه تولیـــد  هزین

ــازار را بـــاال نـــگاه دارنـــد. رقابـــت در بـ
از  اســـت،  بســـیار  مســـابقه  برگـــزاری  هـــای  مزیـــت 
جملـــه اینکـــه شایســـته ســـاالری و تـــالش و ســـخت 
مـــی  نهادینـــه  و  شـــده  ســـتایش  کشـــور  در  کوشـــی 
ــده  ــت از برنـ ــا حمایـ ــون تنهـ ــه چـ ــر اینکـ ــردد و دیگـ گـ
کـــردن  مســـابقه انجـــام مـــی شـــود، هـــم در هزینـــه 
هـــم  و  شـــود  مـــی  جویـــی  صرفـــه  عمومـــی  منابـــع 
توقعـــات  و  پیوســـته  نارضایتـــی  بـــرای  بهانه هـــا 
بیکـــران و همیشـــگی تولیدکننـــدگان از دولـــت پایـــان 
کـــه شـــرایط حمایـــت روشـــن و قابـــل  مـــی پذیـــرد. چرا
تشـــخیص بـــوده و دیگـــر نمـــی تـــوان ادعـــای دشـــواری 

کـــرد. تولیـــد در صـــورت نبـــود حمایـــت را مطـــرح 
و  مصـــرف  کـــم  کولـــر  مســـابقه  مزایـــای  دیگـــر  از 
ــه  کـ ــت  ــالق اسـ ــای خـ ــده هـ ــکوفایی ایـ ــازده، شـ پربـ
در  البتـــه  هســـتند،  انتظـــار  از  فراتـــر  بســـیار  گاهـــی 
ــا  ــوان بـ ــوع مـــی تـ ــورت ُمَحَقـــق نشـــدن ایـــن موضـ صـ
کاهـــش مصـــرف  کمینـــه  گذاشـــتن یـــک شـــاخص 
بـــرای صالحیـــت ورود بـــه مســـابقه ایـــن مشـــکل را 

کـــرد. رفـــع 
کنـــار ایجـــاد رقابـــت در تولیدکننـــدگان، برگـــزاری  در 
کننـــدگان نیـــز مـــی تـــوان مفیـــد  مســـابقه میـــان مصـــرف 
ـــدگان  ـــی از  تولیدکنن ـــد برخ ـــه مانن ـــن پای ـــر ای ـــد، ب باش
کولـــر آبـــی  لـــوازم خانگـــی، می تـــوان پـــس از نصـــب هـــر 
کـــه بـــه تاییـــد رســـمی رســـیده باشـــد،  کم مصـــرف 

تخصیص یارانه برای تبلیغات وسایل 
سرمایشی کم مصرف که از ضروریات ترویج 

این کولرهاست نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد که  وزارت نیرو می تواند از محل کاهش 

هزینه های تولید برق در پیک، بخش 
اعظم هزینه این تبلیغات را بپردازد بدون 
اینکه بار مالی اضافه به دولت وارد شود
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کـــه در پایـــان هـــر روز  خریـــدار را بـــه فهرســـتی افـــزود 
ـــداران ثبـــت شـــده در  ـــا ... میـــان خری ـــا هـــر هفتـــه و ی ی
فهرســـت یـــک قرعه کشـــی برگـــزار و جوایـــزی بـــه آنهـــا 

کـــرد. پرداخـــت 
کولرهـــای  مزیت هـــای ایـــن راهـــکار افزایـــش تقاضـــای 
و  وســـایل  ایـــن  تولیـــد  بـــازار  ثبـــات  و  کم مصـــرف 
مشـــارکت دادن مـــردم در رونـــد اجـــرای ایـــن طـــرح 
ـــی و فرهنگ ســـازی در جامعـــه اســـت، لیکـــن 

ّ
مل

تنهـــا  برنـــدگان  کـــه  اســـت  آن  ایـــن طـــرح  مشـــکل 
بـــرای  کـــه  می شـــود  انتخـــاب  شـــانس  برمبنـــای 
از  می تـــوان  شـــده  یـــاد  منفـــی  پیامدهـــای  کاهـــش 
کاســـت و بـــر شـــمار برنـــدگان افـــزود. مبلـــغ جوایـــز 
کـــه بـــرای  یـــادآوری ایـــن نکتـــه نیـــز  ضـــروری اســـت 
اجـــرای درســـت و مؤثـــر همـــه راهکارهـــای توســـعه 
کم مصـــرف، بایـــد همـــه اســـتانداردهای  کولرهـــای 
آزمـــون،  و  شـــوند  کارآمـــد  و  روز  بـــه  حـــوزه  ایـــن 
و  خوبـــی  بـــه  صالحیت هـــا  تأییـــد  و  اندازه گیـــری 
بـــه صـــورت منظـــم توســـط نهادهـــای مرتبـــط انجـــام 

گیـــرد.
اصـــالح نظـــام تعرفه گـــذاری نیـــز می توانـــد در مصـــرف 
بـــرق توســـط لـــوازم سرمایشـــی اثـــر درخـــور توجهـــی 
کاهـــش تدریجـــی  کار ودر پـــی آن  ــا ایـــن  بگـــذارد، بـ
کم مصـــرف ســـهم  کولرهـــای آبـــی  الگـــوی مصـــرف، 
بیشـــتری از بـــازار را بـــه خـــود اختصـــاص خواهنـــد 
کهنـــه  کولرهـــای آبـــی  داد. زیـــرا بـــا وجـــود بـــازده پاییـــن 
ــه  گازی بـ ــای  کولرهـ ــه  کـ ــی  ــزاف برقـ گـ ــای  و هزینه هـ
دیگـــر  کولرهـــا  ایـــن  از  بهره بـــرداری  دارنـــد،  همـــراه 
منطقـــی نخواهـــد بـــود. افـــزون بـــر ایـــن اصـــالح نظـــام 
کاهـــش حجـــم  کشـــور منجـــر بـــه  کل  تعرفه گـــذاری در 
و  کشـــور  بـــه  پرمصـــرف  گازی  کولرهـــای  قاچـــاق 
گازی  کولرهـــای  تشـــویق مشـــترکان بـــه اســـتفاده از 
باالتـــر  انـــرژی  رده  بـــا  و  ضمانـــت  بـــا  اســـتاندارد، 

ــد. ــد شـ خواهـ
ـــوازم  در مـــورد سیاســـت های تعویـــض و جایگزینـــی ل
کـــه  کم مصرف تـــر آن  کهنـــه بـــا انـــواع نـــو و  سرمایشـــی 
کنـــون چنـــدان مـــورد توجـــه نبـــوده و اقدامـــی جـــدی  تـــا 
در مـــورد آن صـــورت نگرفتـــه نیـــز بایـــد بـــه مـــواردی 

ـــرد: ک ـــاره  اش
کم مصـــرف  کولرهـــای قدیمـــی بـــا  1( بـــرای جایگزینـــی 
بایـــد یـــک ســـامانه اســـقاط راه انـــدازی شـــود تـــا در 
کولـــر جدیـــد  کولـــر قدیمـــی و خریـــد  برابـــر تحویـــل 
کـــه ایـــن  کم مصـــرف، بـــه مشـــترکان تخفیـــف دهـــد 
ــه یـــک  کـ ــی  ــته و هنگامـ ــار روانـــی مثبتـــی داشـ کار بـ
ـــه قیمتـــی هرچنـــد ناچیـــز از مشـــترکان  ـــر قدیمـــی ب کول
ــویق  ــیاری تشـ ــدازه بسـ ــا انـ ــا را تـ ــود آنهـ ــداری شـ خریـ
کـــرد. همچنیـــن  کولـــر قدیمـــی خواهـــد  بـــه تعویـــض 
کـــه  ـــوان اطمینـــان داشـــت  ـــا اجـــرای ایـــن طـــرح می ت ب
کولرهـــای پرمصـــرف -حتمـــا از چرخـــه مصـــرف بـــرق 
کار  کشـــور بیـــرون رفتـــه و در جـــای دیگـــری بـــه  در 
ـــر ظرفیت هـــای مـــاده  ـــا تکیـــه ب گرفتـــه نخواهـــد شـــد. ب
12 قانـــون رفـــع موانـــع تولیدپذیـــر، ایـــن امـــکان وجـــود 
ـــش  ـــه بخ ـــی را ب ـــای قدیم کولره ـــقاطاین   ـــه اس ک دارد 
کاهـــش مصـــرف بـــرق  خصوصـــی ســـپرد و از محـــل 
در اوج بـــار، منفعـــت ایـــن ســـرمایه گذاران را تأمیـــن 

کـــرد تـــا  افـــزون بـــر هـــدف اصلـــی طـــرح بـــه رونـــق تولیـــد 
کمکـــی شـــده باشـــد. نیـــز 

کـــه در بودجـــه ســـال های 96 و 97 بـــرای  2( یارانـــه ای 
کمیتـــه امـــداد، بهزیســـتی  خانوارهـــای تحـــت پوشـــش 
گرفتـــه شـــده اســـت میـــزان  ودیگـــر مددجویـــان درنظـــر 
ــوان مقـــداری از آن را  ــه می تـ کـ قابـــل توجهـــی اســـت 
گازی  کولرهـــای آبـــی و  صـــرف خریـــد و جایگزینـــی 
کـــه در صـــورت  کـــرد  ـــرای مشـــترکان بی بضاعـــت  ـــو ب ن
نیـــرو  وزارت  مشـــوق هایی  بـــا  منابـــع  ایـــن  ترکیـــب 
می تـــوان بـــه توســـعه ایـــن تجهیـــزات شـــتاب بیشـــتری 
کاهـــش هزینـــه  بخشـــید. اجـــرای ایـــن طـــرح  موجـــب 
قبـــض بـــرق مشـــترکان  بی بضاعـــت شـــده و رضایـــت 

ایشـــان را در پـــی خواهـــد داشـــت.
3( دولـــت نیـــز بـــا الـــزام بخشـــهای زیـــر نظـــر خـــود 
کم مصـــرف و  کولرهـــای  ازجملـــه ادارات بـــه خریـــد 
ــی  ــوازم سرمایشـ ــن لـ ــه تامیـ ــان کاران بـ ــتن پیمـ واداشـ
مناســـب بـــرای پروژه هـــای عمـــده  ماننـــد مســـکن 
کـــه خـــود دولـــت بـــر احـــداث آن نظـــارت دارد، در  مهـــر 
کم بـــازده و انـــواع بهینه تـــر  ایـــن جایگزینـــی وســـایل 

باشـــد. یاری رســـان 

کنترل اوج بار راهبردهای بلندمدت در 
کشـــورهای همســـایه:  ـــا  الـــف( توســـعه تجـــارت بـــرق ب
کشـــورهای همســـایه در برابـــر  ســـهم تجـــارت بـــرق بـــا 
کشـــور بســـیار ناچیـــز  ـــرق تولیـــدی و مصرفـــی  حجـــم ب
کشـــور را  تـــا 3 درصـــد تولیـــد  بـــوده و در حـــدود 2 
ـــرق از خـــارج، هنـــگام  تشـــکیل می دهـــد، و واردات ب
کـــه مزیـــت  اوج بـــار نیـــز اندکـــی بیـــش از 1 درصـــد بـــوده 
اســـاس  بـــر همیـــن  نمی آیـــد،  شـــمار  بـــه  چندانـــی 
و  ســـال  از  مـــاه  هشـــت  در  صـــادرات  توســـعه  بـــا 
همچنیـــن افزایـــش واردات بـــرق در چهـــار مـــاه فصـــل 
ـــرق  ـــوان بســـیاری از مشـــکالت اقتصـــادی ب گـــرم می ت

کـــرد. کشـــور را برطـــرف 
ب( توســـعه مصـــارف بـــرق در بخش هـــای صنعـــت 
و حمـــل ونقـــل: چـــون بـــرق در ایـــن بخش هـــا در همـــه 
روزهـــای ســـال مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــردو میـــزان 
مصـــرف آن همـــواره پایـــدار و ثابـــت اســـت، درنتیجـــه 
کـــردن وزنشـــان در  توســـعه ایـــن بخش هـــا و ســـنگین 
کشـــور، ســـبب افزایـــش ضریـــب بـــار  مجمـــوع مصـــرف 
می شـــود )کـــه اهمیـــت آن در آغـــاز مقالـــه توضیـــح 
داده شـــد( و بی تردیـــد اقتصـــاد بـــرق را بهبـــود خواهـــد 
کشـــورهای توســـعه  بخشـــید. بـــی دلیـــل نیســـت در 
یافتـــه مصـــرف بخـــش صنعـــت چندیـــن برابـــر بخـــش 
ـــوده و بهـــای بـــرق مصرفـــی ایـــن بخـــش نیـــز  خانگـــی ب

ـــر از بخـــش خانگـــی اســـت. ارزان ت
ــش  ــامل دو بخـ ــه شـ کـ ــبکه  ــات شـ ــش تلفـ کاهـ پ( 
کاهـــش تلفـــات فنـــی  کـــه  فنـــی و غیرفنـــی اســـت 

ــل ــوان قابـ ــه افزایـــش تـ ــر بـ منجـ
ـــی خواهـــد شـــد  کل ســـال و روزهـــای بحران تأمیـــن در 
کنـــار تامیـــن تقاضـــای مصرفـــی در زمـــان اوج  و در 
کاهـــش خواهـــد  بـــار، قیمـــت بـــرق را نیـــز در درازمـــدت 
کاهـــش تلفـــات غیرفنـــی نیـــز می توانـــد بـــر درآمـــد  داد. 
شـــرکت های تولیـــد بـــرق افـــزوده و امـــکان مدیریـــت 

ـــد. کن ـــم  ـــز فراه ـــرف را نی مص

ت( اســـتفاده از فناوری هـــای ذخیره ســـاز بـــرق در 
ـــرق میـــان تابســـتان  کـــه اختـــالف مصـــرف ب شـــرایطی 
و زمســـتان، نزدیـــک 20 هـــزار مـــگاوات اســـت بســـیار 
در  اســـت  ضـــروری  و  می رســـد  نظـــر  بـــه  حیاتـــی 
ــاد  ــا، ایجـ ــازی نیروگاه هـ ــا نوسـ طرح هـــای توســـعه و یـ
ـــر دو  ـــرق در ه ـــاز ب ـــامانه های ذخیره س ـــری س و بکارگی

گیـــرد.  کالن و ُخـــرد مـــورد توجـــه قـــرار  ُبعـــد 
در  اصـــالح ســـاختار مدیریـــت وتصدی گـــری  ث( 
ـــت  ـــهم دول ـــودن س ـــاال ب ـــل ب ـــه دلی ـــز ب ـــرژی نی ـــش ان بخ
در تصدی گـــری و قیمت گـــذاری در صنعـــت بـــرق 
نوعـــی  کـــه  غیراصولـــی   خصوصی ســـازی های  و 
ــت،  ــود آورده اسـ ــه وجـ ــه بـ ــن عرصـ ــار را در ایـ انحصـ
ایـــن  درنتیجـــه  کـــه  چرا اســـت،  ضـــروری  کامـــال 
شـــرایط قیمت هـــا از آغـــاز تـــا پایـــان زنجیـــره تولیـــد و 
تـــا مصـــرف بـــرق غیرواقعـــی بـــوده و رقابـــت نیـــز واژه ای 
بی معناســـت. دولتـــی بـــودن تولیـــد و عرضـــه بـــرق 
اســـت  شـــده  ســـبب  پیاپـــی،  دهه هـــای  گـــذر  در 
اجتماعـــی  مشـــکالت  بـــا  قیمت هـــا  اصـــالح  کـــه 
نبـــود رقابـــت  بـــه علـــت  بـــوده و  و سیاســـی روبـــرو 
منطقـــی، هزینه هـــای تولیـــد پیوســـته افزایـــش یابـــد و 
کاهـــش هزینه هـــای مشـــتریان بســـیار  بهـــره وری بـــرای 
یـــج سیســـتم عرضـــه  ـــه تدر ناچیـــز باشـــد و درنتیجـــه ب
ـــرژی از تعـــادل اقتصـــادی خـــارج شـــده  و تقاضـــای ان

ــود. ــدید شـ ــرق تشـ ــران بـ و بحـ
مدیریتـــی  ســـاختار  اصـــالح  بایـــد  راســـتا  ایـــن  در 
کار اقدامـــات بلندمـــدت  صنعـــت بـــرق را در دســـتور 
کشـــور قـــرار داد و بـــا خصوصی ســـازی واقعـــی ایـــن 
یـــک  در  و  آســـان  را  قیمت هـــا  اصـــالح  صنعـــت، 
را  مشـــتری  نهایـــی  هزینه هـــای  رقابتـــی  فضـــای 
کاهـــش داد. همچنیـــن یکپارچه ســـازی مدیریـــت 
کشـــور و پرهیـــز از ایجـــاد منابـــع  کالن صنعـــت بـــرق 
ـــد در ایـــن بخـــش مـــورد  ـــز بای متعـــدد تصمیم گیـــری نی

ــرد.  گیـ ــرار  ــه قـ توجـ
کاهـــش  بـــه عنـــوان آخریـــن ســـخن دلیـــل اصلـــی 
ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق و تمایـــل نداشـــتن 
ــود  ــن بخـــش، نبـ ــور در ایـ ــرای حضـ ــرمایه گذاران بـ سـ
درآمدهـــا  و  هزینه هـــا  میـــان  اقتصـــادی  تعـــادل 
کاهـــش  بـــا  آن  رفـــع  کـــه  اســـت  بـــرق  در صنعـــت 
هزینه هـــای تولیـــد و اصـــالح واقعـــی قیمـــت بـــرق 
انـــرژی  قیمـــت  اصـــالح  لیکـــن  می شـــود،  ممکـــن 
کشـــور مـــا همـــواره بـــا چالش هـــای اجتماعـــی و  در 
گزیـــر  کـــه بـــا توجـــه بـــا نا سیاســـی همـــراه بـــوده اســـت 
یـــک  بـــا تدویـــن  ایـــن اصالحـــات می تـــوان  بـــودن 
ــی  ــه را راضـ کـــه بیشـــینه اقشـــار جامعـ طـــرح جامـــع 
نـــگاه مـــی دارد و َدَهک هـــای ضعیـــف جامعـــه در 
می بیننـــد،  کمتـــری  یـــان  ز طـــرح  اجـــرای  جریـــان 

کـــرد. شـــهروندان را بـــا ایـــن اصالحـــات همـــراه 
برخـــوردار  حیاتـــی  اهمیـــت  از  آنچـــه  روی  هـــر  بـــر 
کـــه بنیـــاد  اســـت، اصـــالح واقعـــی قیمت هـــا بـــوده 
هـــر نـــوع بهبـــود در صنعـــت بـــرق اســـت و بـــه هـــر روش 
ــه  ــد هرچـ کار بایـ ــن  ــام ایـ ــرایطی انجـ ــر شـ و تحـــت هـ

گیـــرد. ▪ کار قـــرار  زودتـــر در دســـتور 
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نظـــام  اصـــالح  بـــا  بـــرق  قطعـــی  بحـــران  مدیریـــت 
تعرفه گـــذاری در بخـــش خانگـــی و افزایـــش هزینـــه 
ـــار، بهتریـــن  مشـــترکان پرمصـــرف در زمان هـــای اوج ب
راهبـــرد عـــدم تکـــرار بحـــران خاموشـــی در ســـال های 

آتـــی اســـت.
ـــارس، تامیـــن  ـــه نقـــل از ف ـــن ب ـــزارش اقتصادآنالی گ ـــه  ب
یـــع بـــرق بـــه عنـــوان یکـــی از اصلی تریـــن پیـــش  و توز
در  اقتصـــادی  و  اجتماعـــی  پیشـــرفت  نیازهـــای 
ـــورت  ـــه در ص ک ـــوری  ـــه ط ـــت، ب ـــف اس ـــع مختل جوام
قطـــع بـــرق، بســـیاری از صنایـــع و همچنیـــن دیگـــر 
خدمات رســـانی ها بـــه مـــردم از قبیـــل آب و تلفـــن 
دچـــار اختـــالل جـــدی می شـــود. علـــت ایجـــاد ایـــن 
ــتان  ــرق در تابسـ ــی بـ ــری 4300 مگاواتـ کسـ ــوع،  موضـ
ــای  ــال هـ ــرق در سـ ــری بـ کسـ ــزان  ــال اســـت. میـ امسـ

ــر آمـــده اســـت: ــودار زیـ ــا 96 در نمـ 86 تـ
کثـــر اقدامـــات  کـــه ا بررســـی  هـــا نشـــان مـــی  دهـــد 
در  بـــرق  بحـــران  بـــا  مقابلـــه  بـــرای  نیـــرو  وزارت 
ســـال  های اخیـــر، متمرکـــز بـــر بخـــش  هـــای صنعـــت 
مرکـــز  گـــزارش  طبـــق  اســـت.  بـــوده  کشـــاورزی  و 
از  مـــگاوات   4000 حـــدود  مجلـــس  پژوهش هـــای 
میـــزان مصـــرف بـــرق بخـــش هـــای صنعـــت، خانگـــی 
ــا  ــد تـ ــته شـ کاسـ ــال 96  ــتان سـ ــاورزی در تابسـ کشـ و 
کاهـــش  ــرق رخ ندهـــد. بخشـــی از ایـــن  خاموشـــی بـ
میـــزان مصـــرف بـــرق بـــا ارائـــه مشـــوق هـــای وزارت 
ــری  ــا رخ داده و بخـــش دیگـ ــن بخـــش هـ ــه ایـ ــرو بـ نیـ
کاهـــش نیـــز ناشـــی از برخـــی خاموشـــی هـــای  از ایـــن 
ــا  ــوده و آنهـ ــا بـ ــن بخش هـ ــاری در ایـ ــی و اجبـ گهانـ نا

ــرده اســـت. در همیـــن  کـ ــرو  ــا آســـیب جـــدی روبـ را بـ
مدیـــران  هـــای  گالیـــه  گیـــری  اوج  شـــاهد  راســـتا، 
شـــیوه  ایـــن  از  اجرایـــی  مدیـــران  حتـــی  و  صنایـــع 

قطعـــی بـــرق در تابســـتان امســـال بودیـــم.
ـــد مدیرعامـــل شـــرکت  ـــراد مومیون ـــه عنـــوان مثـــال، م ب
میلیونـــی   300 ضـــرر  از  کرمانشـــاه  باختـــر  مارپیـــچ 
ـــت:  گف ـــر داد و  ـــرق خب ـــی ب ـــل قطع ـــه دلی ـــد ب ـــن واح ای
قطـــع  ســـاعت  دو  روزی  کـــه  فعلـــی  شـــرایط  »در 
یـــم، واحـــد عمـــال تعطیـــل اســـت، امـــا بایـــد  بـــرق دار
یـــم«. مومیونـــد از اینکـــه ســـاعت  هزینه هـــا را بپرداز
نمی شـــود  اعـــالم  صنایـــع  بـــه  بـــرق  قطعـــی  دقیـــق 
کافـــی بـــرای  گازوئیـــل  کـــرد و افزود:»مـــا حتـــی  گالیـــه 
شـــرایط  ایـــن  در  و  یـــم  ندار ژنراتـــور  کـــردن  روشـــن 
کـــردن آن و واردن  کار  تعطیلـــی واحـــد بـــه صرفه تـــر از 

شـــدن ایـــن همـــه خســـارت اســـت«.
ــت  ــس اداره صنعـ ــی رئیـ ــوب خیراللهـ ــن ایـ همچنیـ
و تجـــارت مراغـــه دربـــاره خســـارات وارد شـــده بـــه 
گفـــت: »قطعـــی  واحدهـــای صنعتـــی ایـــن منطقـــه 
ایـــن  صنعتـــی  و  تولیـــدی  واحدهـــای  بـــه  بـــرق 
یـــک  از  بیـــش  صنعتـــی  شـــهرک  در  شهرســـتان 
بـــه  اســـت«.  کـــرده  وارد  خســـارت  یـــال  ر میلیـــارد 
عـــالوه، مهـــرداد غضنفـــری، معـــاون اســـتاندار قـــم 
گفـــت: »مبحـــث خاموشـــی  دربـــاره ایـــن موضـــوع 
واحد هـــای  در  قبلـــی  اطـــالع  برق بـــدون  قطـــع  و 
ـــروز ایـــن قبیـــل  کـــه ب ـــد متوقـــف شـــود چرا صنعتـــی بای
مســـائل ســـبب ایجـــاد خســـارت های مالـــی فراوانـــی 
همچنیـــن  می شـــود«.  صنعتـــی  واحد هـــای  بـــه 

قطعـــی بـــرق در فصـــل تابســـتان باعـــث خامـــوش 
یختـــن زمـــان  شـــدن موتـــور چـــاه هـــای آب، بـــه هـــم ر
آبیـــاری زمیـــن هـــای زراعـــی، نرســـیدن آب مـــورد نیـــاز 
کشـــاورزی و در  در زمـــان مناســـب بـــه محصـــوالت 
کشـــاورزی مـــی شـــود. تلـــف  نهایـــت از بیـــن رفتـــن 
شـــدن حـــدود دو هـــزار مـــرغ در یکـــی از مرغـــداری 
هـــای شهرســـتان شـــوط در اســـتان آذربایجـــان غربـــی 
ـــای  ـــه ه ـــردن تهوی کارک ـــدم  ـــود و ع ـــای موج گرم ـــر  ـــر اث ب
مرغـــداری بـــه علـــت قطعـــی بـــرق نیـــز یکـــی دیگـــر از 
ـــوده  کشـــور ب ـــی در  گهان خســـارات  خاموشـــی هـــای نا

اســـت.
بـــا  کشـــورمان  صنایـــع  بـــا  برخـــورد  ایـــن  حالـــی  در 
هـــدف جلوگیـــری از قطعـــی بـــرق بخـــش خانگـــی رخ 
کامـــال مبتنـــی  کشـــورهای پیشـــرو  کـــه سیاســـت  داده 
کشـــورها اســـت.  بـــر حمایـــت از بخـــش صنایـــع ایـــن 
ــه  ــرق بـ ــری بـ کسـ ــزان  ــاری، میـ ــال جـ ــتان سـ در تابسـ
کـــه حتـــی ایـــن اقدامـــات  ــاد بـــوده اســـت  یـ قـــدری ز
بـــه  بگیـــرد.  را  خاموشـــی  جلـــوی  نتوانســـته  هـــم 
کاهـــش خاموشـــی  عبـــارت دیگـــر، امســـال سیاســـت 
در بخـــش خانگـــی از طریـــق ایجـــاد فشـــار بیشـــتری بـــر 
کشـــاورزی موثـــر واقـــع نشـــده  بخـــش هـــای صنعـــت و 
اســـت. هرچنـــد امســـال دوره پیـــک مصـــرف بـــرق 
بـــه پایـــان رســـید و پرونـــده بحـــران خاموشـــی تقریبـــا 
کـــه  ــا ایـــن ســـوال مهـــم مطـــرح اســـت  بســـته شـــد امـ
ـــی  راهـــکار عـــدم تکـــرار ایـــن بحـــران در ســـال هـــای آت

چیســـت؟
از  خـــروج  مـــدت  کوتـــاه  راهـــکار  تولیـــد،  افزایـــش 
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نیســـت بـــرق  قطعـــی  بحـــران 
در دو دهـــه اخیـــر همـــواره شـــاهد افزایـــش مســـتمر 
ظرفیـــت نیـــروگاه هـــا بـــوده ایـــم ولـــی شـــیب آن در 
ســـال  هـــای 91 بـــه بعـــد نســـبت بـــه ســـال هـــای قبـــل 

کاهـــش یافتـــه اســـت. از آن 
کـــه   بـــا توجـــه بـــه همیـــن موضـــوع، اولیـــن راهـــکاری 
کارشناســـان و مســـئوالن بـــرای بـــرون  توســـط برخـــی از 
شـــود،  مـــی  پیشـــنهاد  خاموشـــی  بحـــران  از  رفـــت 
اســـت.  نیـــرو  وزارت  توســـط  بـــرق  تولیـــد  افزایـــش 
ــه اوال  کـ ــود  ــی شـ ــرح مـ ــی مطـ ــنهاد در حالـ ــن پیشـ ایـ
احـــداث نیـــروگاه، اقدامـــی میـــان مـــدت و بعضـــا 
بلنـــد مـــدت بـــوده و از ســـال هـــا قبـــل بایـــد شـــروع مـــی 
کـــه دولـــت بـــرای  شـــد. ثانیـــا: بـــا توجـــه بـــه یارانـــه ای 
تولیـــد بـــرق مـــی پـــردازد و پاییـــن بـــودن قیمـــت فـــروش 
ـــرای  ـــرق ب ـــه قیمـــت تمـــام شـــده آن، تولیـــد ب نســـبت ب
دولـــت اقتصـــادی نیســـت. در نتیجـــه، دولـــت بـــا 
توجـــه بـــه وضعیـــت نامناســـب اقتصـــاد بـــرق، عالقـــه 
ای بـــه افزایـــش تولیـــد آن نـــدارد. اوضـــاع وقتـــی بدتـــر 
ـــد  ـــرق بای ـــرای افزایـــش تولیـــد ب کـــه بدانیـــم ب مـــی شـــود 
ــه  ــا توجـ ــی بـ ــود ولـ ــاخته شـ ــد سـ ــای جدیـ ــروگاه هـ نیـ
ـــه اینکـــه پیـــک مصـــرف نهایتـــا در ســـه مـــاه از ســـال  ب
ـــای  ـــروگاه ه ـــت، نی ـــتان اس ـــل تابس ـــا فص ـــی عموم یعن
ســـاخته شـــده، عمـــال در زمـــان هـــای غیـــر پیـــک، 

تعطیـــل خواهـــد بـــود.
راهـــکاری  هـــا،  پرمصـــرف  بـــرق  تعرفـــه  افزایـــش 
موفـــق در دنیـــا بـــرای مدیریـــت بحـــران قطعـــی بـــرق
بحـــران  شـــدن  برطـــرف  بـــرای  حـــل  راه  دومیـــن 
خاموشـــی هـــای اخیـــر افزایـــش قیمـــت بـــرق بخـــش 

خانگـــی بـــرای پـــر مصـــرف هـــا اســـت. ایـــن روش 
کشـــورهای مختلـــف بـــا الگوهـــای متنـــوع دنبـــال  در 
کوبـــا و آمریـــکا  کشـــورهای فرانســـه،  شـــده اســـت. 
کالیفرنیـــا( تجربـــه هـــای موفقـــی در اســـتفاده  )ایالـــت 
از ایـــن راهبـــرد، بـــه حســـاب مـــی آینـــد. بـــه عنـــوان 
کوبـــا قیمـــت بـــرق بـــرای همـــه مصـــرف  مثـــال، دولـــت 
اســـتثنای  )بـــه  کشـــور  ایـــن  خانگـــی  کننـــدگان 
بـــا  و  پلکانـــی  صـــورت  بـــه  را  نیازمنـــد(  مشـــترکین 
گونـــه  تمرکـــز بـــر مشـــترکین پرمصـــرف افزایـــش داد بـــه 
کـــه قیمـــت پلـــه اول ثابـــت امـــا قیمـــت پلـــه آخـــر  ای 
ـــرق  ـــت ب ـــش قیم ـــن افزای ـــد. ای ـــر ش ـــار براب ـــش از چه بی

در جـــدول )1( مشـــاهده مـــی شـــود:
شـــرکت های  هـــم  آمریـــکا  کالیفرنیـــای  ایالـــت  در 
راســـتای  در  اساســـی  تغییـــرات  گاز  و  بـــرق  یـــع  توز
افزایـــش تعرفه هـــای بخـــش خانگـــی در ســـال 2001 
کردنـــد. ایـــن افزایـــش قیمـــت بـــرای همـــه  اعمـــال 
ــه  ــد بلکـ ــام نشـ ــان انجـ ــورت یکسـ ــه صـ ــترکین بـ مشـ
گرفـــت  بـــا تمرکـــز بـــر مشـــترکین پرمصـــرف صـــورت 
و موجـــب شـــد تـــا تـــوان مصرفـــی در زمـــان اوج بـــار 
کاهـــش. جـــدول  حـــدود 12% نســـبت بـــه ســـال 2000 
ـــرق در ایـــن  ـــه هـــای ب 2، درصـــد افزایـــش قیمـــت تعرف

ــد: ــی دهـ ــان مـ ــور را نشـ کشـ
ـــرق در بخـــش  ـــار ب اصـــالح نظـــام تعرفـــه  گـــذاری اوج ب
خانگـــی، راهـــکار بهینـــه خـــروج از بحـــران خاموشـــی

یـــع شـــرکت  طبـــق اعـــالم معاونـــت هماهنگـــی و توز
توانیـــر بیـــش از 50 درصـــد تقاضـــای مصـــرف در زمـــان 
اوج بـــار مربـــوط بـــه بخـــش خانگـــی اســـت )شـــکل 1(. 
کاهـــش تقاضـــای مصـــرف  در نتیجـــه، تـــالش بـــرای 

بخـــش خانگـــی در زمـــان اوج بـــار، نســـبت بـــه ســـایر 
بخـــش هـــا اولویـــت دارد. بـــه همیـــن دلیـــل بایســـتی 
کاهـــش اوج بـــار  غالـــب سیاســـتها و برنامـــه هـــای 
نیـــز بـــا تمرکـــز بـــر بخـــش خانگـــی صـــورت پذیـــرد. در 
نتیجـــه، اصـــالح تعرفـــه هـــای بـــرق بخـــش خانگـــی 
کنتـــرل مصـــرف در بخـــش پرمصـــرف هـــا  مبتنـــی بـــر 
کـــه تنهـــا 25 درصـــد  و افزایـــش قیمـــت بـــرق آنهـــا 
مشـــترکین را شـــامل مـــی شـــوند، مهـــم تریـــن راهبـــرد 
ــی  ــای آتـ ــال هـ ــی در سـ ــران خاموشـ ــرار بحـ ــدم تکـ عـ

اســـت.
رضـــا اردکانیـــان، وزیـــر نیـــرو در اوایـــل شـــهریور 97 
در نشســـت خبـــری خـــود، تغییـــر تعرفـــه مشـــترکین 
مصـــرف  مدیریـــت  بـــرای  راهـــکاری  را  پرمصـــرف 
در  هـــم  بعـــد  روز  چنـــد  و  دانســـت  کشـــور  بـــرق 
گفتگـــوی ویـــژه خبـــری بـــا اشـــاره بـــه طـــرح  برنامـــه 
ایـــن وزارتخانـــه بـــرای اصـــالح تعرفـــه بـــرق مشـــترکین 
کاهـــش 10 درصـــدی مصـــرف بـــرق در  پرمصـــرف، 
کـــرد. بـــا  صـــورت اجـــرای ایـــن طـــرح را پیـــش بینـــی 
توجـــه بـــه اینکـــه عـــزم جـــدی دولـــت در اصـــالح نظـــام 
ـــرق پرمصـــرف هـــا مـــی توانـــد ضامـــن  گـــذاری ب تعرفـــه 
کشـــور از بحـــران خاموشـــی ها و جلوگیـــری  خـــروج 
از بـــروز خســـارات اقتصـــادی بـــه بخـــش صنعـــت 
کشـــاورزی در ســـال هـــای آینـــده باشـــد، انتظـــار  و 
مـــی رود هـــر چـــه ســـریعتر شـــاهد بررســـی و تصویـــب 
پیشـــنهاد وزارت نیـــرو بـــرای افزایـــش قیمـــت بـــرق 
مشـــترکین پرمصـــرف در هیئـــت دولـــت باشـــیم.▪

*برگرفته از خبرگزاری فارس 

جدول 2- تغییرات تعرفه برق در ایالت 
کالیفرنیا با تمرکز بر مشترکین پرمصرف

شکل 1- نقش مولفه های مختلف بر اوج بار کوبا به منظور مقابله با بحران برق جدول 1- تغییرات تعرفه برق در 

نمودار2، روند ظرفیت نامی و عملی نیروگاه های کشور در بیست سال اخیر
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اخبار
هیات مدیره  

سندیکا

با تصمیم هیات مدیره صورت گرفت؛ 
گزارش چالش های تامین مواد  ارائه 

کشور  اولیه صنعت برق به شورای امنیت 

ســـی و دومیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره 
ســـال  مهـــر  اول  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 

برگـــزار شـــد.  جـــاری در محـــل ســـندیکا 
در  نیـــرو  وزیـــر  انـــرژی  و  بـــرق  معـــاون  بـــا  جلســـه 
همچنیـــن  و  قـــراردادی  مشـــکالت  خصـــوص 
مطالبـــات اعضـــا، جلســـه بـــا مدیـــرکل دفتـــر صنایـــع 
درخصـــوص  صنعـــت  وزارت  الکترونیـــک  و  بـــرق 
مشـــکالت ثبـــت ســـفارش تجهیـــزات صنعـــت بـــرق، 
ـــرق  ـــزارش چالش هـــا و راهبردهـــای صنعـــت ب گ ـــه  ارائ
بـــه اتـــاق تهـــران جهـــت انعـــکاس بـــه رییـــس جمهـــور، 
پیگیـــری مشـــکل تامیـــن فلـــزات بـــرای ســـازندگان از 
ـــا انجمـــن تولیدکننـــدگان  وزارت صنعـــت و جلســـه ب
دکل ســـازان  مشـــکالت  حـــل  بـــرای  ایـــران  فـــوالد 
و  اولیـــه  مـــواد  نظرگرفتـــن  در  پیشـــنهاد  ســـندیکا، 
کاالی اساســـی  تجهیـــزات صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان 
بـــه اتـــاق بازرگانـــی و مجلـــس و پیگیـــری مطالبـــات 
اعضـــا از توانیـــر، اهـــم اقدامـــات ســـندیکا طـــی دو 
کـــه توســـط دبیـــر ســـندیکا  گذشـــته بـــوده اســـت  هفتـــه 

ــد.  ــه شـ ارائـ
ــا  ــت اعضـ ــا موافقـ ــر و بـ ــزارش دبیـ گـ ــتماع  ــس از اسـ پـ
گزارشـــی از چالش هـــا و راهبردهـــای تامیـــن  مقـــرر شـــد 
ــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق بـــرای ارائـــه بـــه  مـ
یافـــت  در از  پـــس  و  تهیـــه  کشـــور  امنیـــت  شـــورای 
نقطـــه نظـــرات اعضـــای هیات مدیـــره ارســـال شـــود. 

همچنیـــن بنـــا شـــد از معـــاون بـــرق وزیـــر نیـــرو بـــه 
منظـــور برگـــزاری یـــک جلســـه اختصاصـــی بـــا موضـــوع 
خصـــوص  در  ســـندیکا  مطالعـــات  گـــزارش  ارائـــه 
صـــادرات  توســـعه  راه  نقشـــه  و  ســـندراهبردی 
بـــرق دعـــوت بـــه عمـــل آیـــد. همچنیـــن مقـــرر شـــد 
هماهنگی هـــای الزم بـــرای برگـــزاری اولیـــن جلســـه 
کارگـــروه ســـه جانبـــه وزارت صمـــت، وزارت نیـــرو و 

گیـــرد  کار ســـندیکا قـــرار  ســـندیکا در دســـتور 
مشـــترک  کارگـــروه  جلســـات  از  گزارشـــی  ادامـــه  در 
کارگـــروه حـــل  ســـندیکا و وزارت نیـــرو و جلســـات 
مســـاله بررســـی راهـــکار جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز 
ــرر  ــروه مقـ کارگـ ــد. در  ــه شـ ــائلی ارائـ ــای مسـ ــط آقـ توسـ
کـــه 30 درصـــد از قراردادهـــای صنعـــت بـــرق  شـــده 
و 30 درصـــد  تنفـــس  اجرایـــی، 30 درصـــد شـــامل 
کیـــد شـــد  کننـــد. بـــر ایـــن اســـاس تا خاتمـــه پیـــدا 
اولویـــت بنـــدی پروژه هـــا از اهمیـــت بســـیاری در حـــل 
گـــزارش مقـــرر  بحـــران برخـــوردار اســـت. طبـــق ایـــن 
کـــه ســـازمان برنامـــه طـــی نامـــه ای محرمانـــه  شـــده 
قراردادهـــا  فســـخ  از  کـــه  بخواهـــد  نیـــرو  وزارت  از 
چنیـــن  کنـــون  تا متاســـفانه  ولـــی  کنـــد  خـــودداری 
ـــر همیـــن اســـاس مقـــرر  ـــالغ نشـــده اســـت. ب نامـــه ای اب
ــه شـــکل جـــدی  ــنامه را بـ ــندیکا ابـــالغ بخشـ ــد سـ شـ

کنـــد.  پیگیـــری 
ــندیکا،  ــد سـ ــرر شـ ــا مقـ ــم اعضـ ــا تصمیـ ــن بـ همچنیـ
بـــرای ایفـــای نقـــش و حضـــور موثـــر  اقدامـــات الزم 
آورد  عمـــل  بـــه  را  ایـــران  اتـــاق  بودجـــه  کارگـــروه  در 
کارگـــروه  ایجـــاد  منظـــور  بـــه  الزم  پیگیری هـــای  و 
مشـــترکی بـــا وزارت نیـــرو در زمینـــه بودجـــه ســـال 98 

انجـــام شـــود.

مقابله با انحصار 
کار هیات مدیره سندیکا در دستور 

چهـــارم  ســـندیکا  هیات مدیـــره  جلســـه  ســـی امین 
شـــهریور ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت 

بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات  در ابتـــدای جلســـه ســـی ام، 

از  تقدیـــر  گـــزارش  قبیـــل  از  ســـندیکا  مکاتبـــات  و 
ــادی  ــکل های اقتصـ ــی تشـ ــندیکا در همایـــش ملـ سـ
کشـــور، انتخـــاب  کشـــور بـــه عنـــوان برتریـــن تشـــکل 
عضـــو  عنـــوان  بـــه  ســـندیکا  هیأت مدیـــره  رئیـــس 
هیأت رییســـه ســـیگره ایـــران از ســـوی معـــاون وزیـــر 
نیـــرو، ارائـــه نتایـــج پژوهـــش ســـندیکا در خصـــوص 
طـــرح  و  بـــرق  صنعـــت  اولیـــه  مـــواد  در  انحصـــار 
پیش نویـــس دســـتورالعمل مدیریـــت عرضـــه فلـــزات 
رنگـــی در کمیســـیون صنعـــت و معـــدن اتـــاق بازرگانـــی 
تهـــران توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه شـــد. جلســـات 
نیـــرو، جلســـه  کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا و وزارت 
بـــا معاونـــت اقتصـــادی وزرات نیـــرو در خصـــوص 
انعـــکاس  و  اولیـــه  مـــواد  و  ارز  تامیـــن  مشـــکالت 
و  مواداولیـــه  فهرســـت  و  اعضـــا  ارزی  مشـــکالت 
کاالهـــای مـــورد نیـــاز و همچنیـــن مشـــکالت قـــراردادی 
کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا، وزارت نیـــرو و  اعضـــا بـــه 
توانیـــر نیـــز از اهـــم اقدامـــات ســـندیکا در طـــول دو 
کـــه توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه  گذشـــته بـــود  هفتـــه 

ــد.  شـ
برگـــزار شـــده توســـط  از جلســـه  گزارشـــی  ادامـــه  در 
ســـندیکا بـــا مدیـــرکل دفتـــر تحقیقـــات و فـــن آوری 
یابـــی توانیـــر و  شـــرکت توانیـــر و اعضـــای شـــورای ارز
نهایـــی  بـــرای  پذیرفتـــه  صـــورت  هماهنگی هـــای 
شـــرکت های  یابـــی  ارز آغـــاز  و  موضـــوع  کـــردن 
ــندیکا  ــر سـ ــه و دبیـ کمیتـ متقاضـــی توســـط ریاســـت 
یابـــی وارد  کمیتـــه ارز ارائـــه و مقـــرر شـــد دبیرخانـــه و 
فـــاز اجرایـــی شـــوند و هماهنگی هـــای الزم در ایـــن 
گـــزارش  خصـــوص بـــا خزانـــه دار ســـندیکا انجـــام و 

اقدامـــات بـــه هیـــأت مدیـــره منعکـــس شـــود.
کارگـــروه  اقدامـــات  از  گزارشـــی  جلســـه  ایـــن  در 
مشـــترک وزارت نیـــرو و ســـندیکا ارائـــه شـــد. بـــر اســـاس 
کارگـــروه مشـــترک بـــه دنبـــال تصویـــب  گـــزارش،  ایـــن 
متـــن الحاقیـــه قراردادهـــا مبنـــی بـــر لـــزوم انجـــام هرگونـــه 
کمیتـــه حـــل مشـــکالت  برخـــورد قـــراردادی بـــا تاییـــد 
ــروه  کارگـ ــوی  ــای آن از سـ ــه اعضـ کـ ــت  ــراردادی اسـ قـ
ـــه عـــالوه برگـــزاری جلســـه بخـــش  تعییـــن مـــی شـــود.  ب
کـــردن ابهامـــات بوجـــود  ـــرای برطـــرف  حقوقـــی توانیـــر ب
آمـــده در خصـــوص الحاقیـــه پیشـــنهادی ســـندیکا 
و تالش هـــای صـــورت پذیرفتـــه بـــرای جلوگیـــری از 
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ــات  ــم اقدامـ ــکاران، از اهـ ــراردادی پیمانـ ــات قـ اقدامـ
ســـندیکا  کـــه  شـــد  کیـــد  تا اســـت.  بـــوده  کارگـــروه 
ــه  ــه خاتمـ ــا بـ ــرو راسـ ــر و وزارت نیـ ــد توانیـ ــالش نمایـ تـ
اســـتفاده  جـــاری  بودجـــه  از  کـــه  پیمان هایـــی 
ـــر همیـــن اســـاس مقـــرر شـــد   می کننـــد، اقـــدام  کننـــد. ب
گـــر بخـــش حقوقـــی توانیـــر انعطـــاف پذیـــری الزم بـــرای  ا
الحـــاق متـــن پیشـــنهادی بـــه قراردادهـــا را نداشـــته 
کارگـــروه مشـــترک، موضـــوع را از  باشـــد، ســـندیکا و 
طریـــق معاونـــت بـــرق و انـــرژی وزارت نیـــرو پیگیـــری 

کنـــد. 
گزارشـــی  جلســـه،  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
صـــدور  راســـتای  در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از 
شـــورای  بـــه  رنگـــی  فلـــزات  عرضـــه  دســـتورالعمل 
رقابـــت، ســـتاد تنظیـــم بـــازار و مرکـــز پژوهش هـــای 
انجـــام  منظـــور  بـــه  شـــد  مقـــرر  و  ارائـــه  مجلـــس 
هماهنگـــی هـــای الزم نشســـت مشـــترکی بـــا شـــورای 

شـــود. برگـــزار  رقابـــت 
نامـــه وزارت صمـــت بـــه وزارت نیـــرو در خصـــوص 
کاالهـــای ســـاخت داخـــل بررســـی و مقـــرر شـــد  لیســـت 
کمیتـــه ســـازندگان، پســـت  لیســـت وزارت صمـــت بـــه 
و مشـــاوران جهـــت بررســـی و اظهـــار نظـــر ارســـال شـــود. 
بنـــا شـــد ســـندیکا بانـــک اطالعاتـــی ســـاخت داخـــل 
)براســـاس اطالعـــات شـــرکت های عضـــو خـــود( را 
ــد  ــق دهـ ــت تطبیـ ــت وزارت صمـ ــا لیسـ ــاء و بـ احصـ
و مـــوارد غیرمنطبـــق در ایـــن دو لیســـت بـــه منظـــور 
انجـــام اصالحـــات الزم بـــه وزارتخانـــه هـــای صمـــت 
ـــرای  کـــه وزارت صمـــت ب کیـــد شـــود  و نیـــرو اعـــالم و تا
داخـــل  ســـاخت  کاالهـــای  لیســـت  رســـانی  بـــروز 
حتمـــًا از ســـندیکا یـــا ســـایر تشـــکل های تخصصـــی 
گزارشـــی از پیگیـــری  کنـــد.  همچنیـــن  اســـتعالم نظـــر 
کارگـــروه  یـــک  تشـــکیل  بـــرای  شـــده  انجـــام  هـــای 
کارگـــروه مشـــترک  مشـــترک بـــا وزارت صمـــت از طریـــق 
ســـندیکا بـــا وزارت نیـــرو ارائـــه و مقـــرر شـــد ســـندیکا 
را  موضـــوع  صمـــت،  وزارت  بـــا  مکاتبـــه  طریـــق  از 
کنـــد. بـــا موافقـــت اعضـــا مصـــوب شـــد  پیگیـــری 
مطالعـــه ای در خصـــوص انحصـــار در صنعـــت بـــرق 
کـــه در صنعـــت بـــرق دچـــار  کاالهایـــی  انجـــام شـــده و 
انحصـــار هســـتند، شناســـایی و مشـــخص شـــونند.
صـــدور  خصـــوص  در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات 
ــرخ ارز از ســـوی  ــانات نـ ــر نوسـ ــران تاثیـ ــنامه جبـ بخشـ
شـــد  مقـــرر  و  بررســـی  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان 
دربـــاره  اعضـــا  کـــه  اطالعاتـــی  براســـاس  ســـندیکا 
میـــزان تاثیرپذیـــری ارزی تجهیـــرات و قراردادهایشـــان 
کـــرده انـــد، درصـــد شـــاخص تعدیـــل مـــورد نیـــاز  اعـــالم 

بـــرای قراردادهـــای صنعـــت بـــرق را بـــه ســـازمان برنامـــه 
و شـــرکت توانیـــر ارائـــه دهـــد و بـــا اســـتناد بـــه قانـــون 
کار بـــر لـــزوم دریافـــت  کســـب و  بهبـــود مســـتمر محیـــط 
ـــالغ دســـتورالعمل و  نظـــر بخـــش خصوصـــی قبـــل از اب

کیـــد شـــود.  بخشـــنامه جدیـــد ارزی، تا
بـــه  در ادامـــه نامـــه هـــای آقـــای امیـــری خامکانـــی 
ریاســـت مجلـــس در خصـــوص مشـــکالت صنعـــت 
ـــود را  ـــی خ ـــندیکا آمادگ ـــد س ـــرر ش ـــی و مق ـــرق را بررس ب
بـــرای هرگونـــه همـــکاری و اطالعـــات تکمیلـــی بـــرای 

کنـــد. ســـرانجام رســـاندن موضـــوع اعـــالم 
در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  همچنیـــن 
خصـــوص پیگیـــری مطالبـــات اعضـــا از شـــرکت  های 
یـــع و بـــرق منطقـــه ای از طریـــق شـــرکت توانیـــر ارائـــه و  توز
مقـــرر شـــد ســـندیکا پیگیـــری مطالبـــات را همچنـــان از 
کـــرده و طـــی مکاتبـــه  تمامـــی مبـــادی ممکـــن پیگیـــری 
ـــه از عـــدم  گالی ـــا مقامـــات ارشـــد وزارت نیـــرو ضمـــن  ب
توانیـــر در پرداخـــت مطالبـــات  همـــکاری شـــرکت 
کنـــد.  اعضـــا، تأثیـــر مطالبـــات بـــر اشـــتغال را منعکـــس 
همچنیـــن موضـــوع پرداخـــت مطالبـــات اعضـــا از 
طریـــق اســـناد خزانـــه اســـالمی بررســـی و مقـــرر شـــد 
ــن  ــر در ایـ ــرکت توانیـ ــه شـ ــه نامـ ــخ بـ ــندیکا در پاسـ سـ
خصـــوص، پیشـــنهادات خـــود بابـــت ســـطح بنـــدی 

کنـــد.  آن را ارائـــه 
کمـــک برخـــی از  بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد بـــا 
کارشناســـان و خبـــرگان صنعـــت بـــرق، جایـــگاه و 
ــت  ــود صنعـ ــع موجـ ــور از وضـ ــندیکا در عبـ نقـــش سـ
هماهنگـــی  جلســـه  و  تبییـــن  خاموشـــی ها  و  بـــرق 
ـــی  ـــت پژوهش ـــن معاون ـــرح فیمابی ـــن ط ـــام ای ـــرای انج ب
ــندیکا  ــده سـ ــوان نماینـ ــه عنـ ــی بـ ــای مهذب ترابـ و آقـ

ــود.  ــزار شـ برگـ
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد موضـــوع داوری و حـــل 
ـــا جدیـــت بیشـــتری پیگیـــری  اختـــالف در ســـندیکا ب
شـــود و بررســـی هـــا و اقدامـــات الزم در ایـــن خصـــوص 
توســـط هیـــأت مدیـــره و دبیرخانـــه ســـندیکا صـــورت 

پذیـــرد.
شـــایان ذکـــر اســـت طبـــق تصمیـــم اعضـــا در بیســـت 
یـــخ بیســـت  ــه تار ــره بـ ــات مدیـ ــه هیـ و نهمیـــن جلسـ
و یکـــم مـــرداد، مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه ایجـــاد ســـتاد 
گـــزارش  مقابلـــه بـــا تحریـــم هـــا در دولـــت، ســـندیکا نیـــز 
کنـــد. همچنیـــن  تحریم هـــا را بـــه ایـــن ســـتاد ارســـال 
کمیتـــه  ــا هماهنگـــی  ــا شـــد دبیرخانـــه ســـندیکا بـ بنـ
کار  حقوقـــی در خصـــوص تغییـــرات جدیـــد قانـــون 

کنـــد.  اعـــالم موضـــع 
در جلســـه مذکـــور فهرســـت نماینـــدگان ســـندیکا در 

کمیته هـــا  اتـــاق بازرگانـــی و ســـایر نهادهـــا، تشـــکل ها، 
از ســـندیکا مـــورد بررســـی و  کارگروه هـــای خـــارج  و 
گرفـــت. مقـــرر شـــد آقـــای پیـــام باقـــری  بازنگـــری قـــرار 
نایـــب رئیـــس هیات مدیـــره ســـندیکا جایگزیـــن آقـــای 
علـــی بخشـــی بـــه عنـــوان نماینـــده ســـندیکا در هیـــات 
نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی ایـــران باشـــد. همچنیـــن 
مقـــرر شـــد آقـــای حمیـــد صالحـــی بـــه عنـــوان نماینـــده 
یابـــی توانیـــر معرفـــی و از ایـــن  ســـندیکا در شـــورای ارز
کـــه دعوتنامه هـــا بـــه صـــورت  شـــورا درخواســـت شـــود 
مســـتقیم بـــه دبیرخانـــه ســـندیکا ارســـال شـــود  تـــا در 
صـــورت نبـــود ایشـــان، نماینـــده ای از ســـوی دبیرخانـــه 

در جلســـات حضـــور یابـــد. 
از  نمایندگـــی  بـــه  طاهـــرزاده  و  ســـلطان زاده  آقایـــان 
کمیتـــه پیمانـــکاران پســـت در جلســـه هیات مدیـــره 
حضـــور یافتنـــد و توضیحاتـــی در خصـــوص افزایـــش 
از تجهیـــزات داخلـــی  غیرمنطقـــی قیمـــت برخـــی 
علیرغـــم واریـــز پیـــش پرداخـــت از ســـوی پیمانـــکار و 
لـــزوم ایجـــاد هماهنگـــی و تعامـــل بیـــن شـــرکت های 
ســـازنده و پیمانـــکار ارائـــه دادنـــد و مقـــرر شـــد نامـــه ای از 
کمیتـــه ســـازندگان بـــرای شـــرکت های  ســـوی ریاســـت 
ســـازنده تجهیـــزات ارســـال و از آنهـــا درخواســـت شـــود 
ـــرای حفـــظ منافـــع صنعـــت، قیمـــت تجهیـــزات  کـــه ب
خـــود را تـــا پایـــان ســـال بـــا حداقـــل افزایـــش ممکـــن 
ـــل  ـــور ح ـــه منظ ـــد ب ـــرر ش ـــن مق ـــد. همچنی کنن ـــاظ  لح
مســـاله و ایجـــاد زمینـــه تعامـــل و همـــکاری نشســـت 
کمیته هـــای مشـــاوران و پیمانـــکاران  مشـــترکی بیـــن 
پســـت بـــا حضـــور نمایندگانـــی از هیـــات مدیـــره و 
کمیتـــه  همینطـــور جلســـه ای فیمابیـــن هیات رییســـه 
شـــرکت های  و  ســـازندگان  کمیتـــه  پست ســـازان، 

کـــه مـــورد نقـــد هســـتند، برگـــزار شـــود. ســـازنده ای 
ــزان  ــاره میـ ــی دربـ گزارشـ ــد  ــرر شـ ــه مقـ ــان جلسـ در پایـ
ــه و در  ــرق تهیـ ــت بـ ــل در صنعـ ــاخت داخـ ــق سـ عمـ
ـــا موافقـــت اعضـــا  جلســـه هیـــات مدیـــره ارائـــه شـــود. ب
کمیتـــه  بنـــا شـــد جلســـه ای  فیمابیـــن نماینـــدگان 
)آقایـــان  یـــع  توز بخـــش  در  توانیـــر  بازرگانـــی  عالـــی 
گـــودرزی و قارداشـــی( و نماینـــده ســـندیکا و عضـــو 
کارگـــروه وزارت نیـــرو )آقـــای مســـائلی( بـــا موضـــوع 
هم اندیشـــی دربـــاره دســـتورالعمل جبرانـــی نـــرخ ارز 
برگـــزار و  وقـــت  یـــع در اســـرع  توز بـــرای قراردادهـــای 
کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا و وزارت  نتیجـــه آن بـــه 

نیـــرو منعکـــس شـــود.

کید هیات مدیره بر ضرورت تقویت  تا
ارتباط سازمان یافته سندیکا 

با سازمان برنامه 

مدیـــره هجدهـــم  هیـــات  یکمیـــن جلســـه  و  ســـی 
کـــه بـــا ارائـــه  شـــهریور ســـال جـــاری برگـــزار شـــده بـــود 
گزارشـــی در خصـــوص طـــرح مشـــکالت اعضـــای 
اتـــاق  ســـندیکا در نشســـت مشـــورتی تشـــکل های 
در  قراردادهـــا  خاتمـــه  موضـــوع  قرارگرفتـــن  و  تهـــران 
کار ایـــن شـــورا، نشســـت مشـــترک هیـــات  دســـتور 

اخبار 
هیات مدیره 
سندیکا
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مدیـــره ســـندیکا بـــا هیـــات رییســـه اتـــاق تهـــران و 
ارائـــه چالش هـــای صنعـــت بـــرق در قالـــب بســـته 
جلســـه  جمهـــور،  رییـــس  بـــه  اتـــاق  پیشـــنهادی 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس بـــا موضـــوع بررســـی  بـــا 
گزارش هایـــی از  قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق، 
ــندیکا  ــکاری سـ ــای پیمانـ کمیته هـ ــای  ــه روسـ جلسـ
کمیته هـــا بـــه عنـــوان اهـــم  بـــه منظـــور ادغـــام ایـــن 

اقدامـــات ســـندیکا آغـــاز شـــد. 
کمیته هـــا  گزارشـــی از نشســـت روســـای  همچنیـــن 
کمیته هـــای  بـــه منظـــور ســـاماندهی و تغییـــر ســـاختار 
صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه  نشســـت  ســـندیکا، 
ســـندیکا بـــا مشـــاور وزیـــر نیـــرو در امـــور بیـــن الملـــل و 
کمیتـــه  یابـــی ســـندیکا بـــا رییـــس  کمیتـــه ارز جلســـه 
ــی  ــوص نهایـ ــر در خصـ ــرکت توانیـ ــی شـ ــی بازرگانـ فنـ
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت،  شـــدن موضـــوع ارز
ــول  ــم موکـ ــرق و تصمیـ ــیون بـ ــروه فدراسـ کارگـ ــه  جلسـ
شـــدن اقدامـــات آتـــی بـــه بعـــد از ابـــالغ آییـــن نامـــه 
جدیـــد تشـــکیل تشـــکل های اتـــاق ایـــران ارائـــه شـــد. 
کارگـــروه  جلســـات  از  گزارشـــی  جلســـه  ادامـــه  در 
مشـــترک وزارت نیـــرو و ســـندیکا و ممانعت هایـــی 
ـــرای تدویـــن  کـــه ب ـــر  کـــه در دفتـــر حقوقـــی شـــرکت توانی
ـــت  ـــای صنع ـــن قرارداده ـــه مت ـــزودن آن ب ـــه و اف الحاقی
کرده انـــد توســـط آقـــای مهـــذب ترابـــی  بـــرق ایجـــاد 
ارائـــه و مقـــرر شـــد برگـــزاری نشســـتی بـــا مســـئولین دفتـــر 
ـــع در  ـــن موان ـــع ای ـــور رف ـــه منظ ـــر ب ـــرکت توانی ـــی ش حقوق

ــرد.  گیـ ــرار  کار ســـندیکا قـ ــتور  دسـ
کارگاه حـــل مســـاله  گزارشـــی مشـــروحی از جلســـات 
ـــرخ  ـــه منظـــور بررســـی همـــه جانبـــه تبعـــات افزایـــش ن ب
ارز و ارائـــه راهکارهـــای موثـــر توســـط اقـــای مســـائلی 
ارائـــه و مقـــرر شـــد ســـندیکا ارتبـــاط ســـازمان یافتـــه 
کـــرده  و اثرگـــذار خـــود بـــا ســـازمان برنامـــه را تقویـــت 
و بـــه منظـــور افزایـــش ضریـــب نفـــوذ خـــود در شـــورای 
ــه همـــکاری  کنـــد و هرگونـ ــزی  ــه ریـ هماهنگـــی برنامـ

ــرا باشـــد.  ــازمان را پذیـ ــا سـ کارشناســـی بـ
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آقـــای بهـــزاد نماینـــده هیـــأت 
از  ســـندیکا  موضوعـــات  پیگیـــری  بـــرای  مدیـــره 
ســـازمان برنامـــه می باشـــند، مقـــرر شـــد اطالعـــات 
هـــای  بخـــش  در  کـــه  راهبردهایـــی  و  کارشناســـی 
گـــردآوری مـــی شـــوند، جهـــت  مختلـــف ســـندیکا 
گیـــرد. ارائـــه بـــه ســـازمان برنامـــه در اختیـــار ایشـــان قـــرار 
آقـــای  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن 
دادمـــان، رییـــس هیـــات مدیـــره انجمـــن شـــرکت های 
ــه نمایندگـــی از بخـــش خصوصـــی در  ــاختمانی بـ سـ

ــور دارد، جلســـه مشـــترکی  شـــورای عالـــی فنـــی حضـ
بیـــن هیـــات مدیـــره و مهنـــدس دادمـــان و یـــا هیـــات 
ترتیـــب  ســـاختمانی  شـــرکت های  انجمـــن  مدیـــره 

داده شـــود. 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه موضـــوع ســـوال از وزیـــر نیـــرو در 
گرفتـــه، از  کمیســـیون انـــرژی مجلـــس قـــرار  کار  دســـتور 
کـــه اطالعـــات دقیـــق مربـــوط  ســـندیکا خواســـته شـــده 
بـــه مطالبـــات شـــرکت های عضـــو خـــود را در اختیـــار 
کمیســـیون قـــرار دهـــد. بـــر همیـــن اســـاس مقـــرر  ایـــن 
ـــالم  ـــی اع ـــارد تومان ـــزار میلی ـــم 6 ه ـــه رق ـــه ب ـــا توج ـــد ب ش
شـــده از ســـوی دکتـــر اردکانیـــان بـــه عنـــوان بدهـــی 
وزارت نیـــرو بـــه پیمانـــکاران و ســـازندگان، ایـــن رقـــم 
بـــه تفکیـــک در ســـه بخـــش پیمانـــکاران، ســـازندگان و 

کمیســـیون انـــرژی اعـــالم شـــود. مشـــاوران بـــه 
ــه  ــوص ارائـ ــرو در خصـ ــی درخواســـت وزارت نیـ بررسـ
ـــه تجهیـــزات مـــورد نیـــاز صنعـــت  ـــوط ب اطالعـــات مرب
کـــه مقـــرر شـــد اطالعـــات  بـــرق محـــور دیگـــر جلســـه بـــود 
و  درخواســـت  تخصصـــی  کمیته هـــای  از  مربوطـــه 
کمیته هـــا  دبیرخانـــه اطالعـــات ارائـــه شـــده از ســـوی 

کنـــد.  گـــردآوری و جمع بنـــدی  را 
بـــا توجـــه بـــه گالیـــه برخـــی از ســـازندگان عضـــو ســـندیکا 
یـــع  کـــه برخـــی از شـــرکت های توز از تعهدنامه هایـــی 
از ســـازندگان اخـــذ می کننـــد، مقـــرر شـــد پیگیـــری 
ابالغـــی  نامه هـــای  آییـــن  بررســـی  بـــرای  هـــای الزم 
ــا شـــرکت  گرفتـــه و رایزنی هـــای الزم بـ ــر صـــورت  توانیـ
کســـب نظـــرات بخـــش خصوصـــی  توانیـــر بـــه منظـــور 
و  کســـب  بـــا  مرتبـــط  هـــای  نامـــه  آییـــن  روی  بـــر 
شـــد  مقـــرر  همچنیـــن  پذیـــرد.  انجـــام  اعضـــا  کار 
گارانتـــی  اطالعـــات تکمیلـــی در مـــورد موضـــوع اخـــذ 
از ســـازندگان تجهیـــزات در مناقصـــات شـــرکت های 
یـــع، جهـــت بررســـی و اتخـــاذ تصمیمـــات الزم در  توز

ــرد. گیـ ــرار  ــره قـ ــار هیـــات مدیـ اختیـ

امیـــری طیبـــی  و  ناصـــح  آقایـــان  پایـــان جلســـه  در 
کمیتـــه حـــل اختـــالف و داوری ســـندیکا  نماینـــدگان 
گزارشـــی در خصـــوص دســـتورالعمل  ضمـــن ارائـــه 
ـــر تفـــاوت روش هـــای پیگیـــری  کمیتـــه ب مصـــوب ایـــن 
موضـــوع حـــل اختـــالف بـــا موضـــوع داوری پرداختنـــد. 
در همیـــن راســـتا بـــا توجـــه بـــه حضـــور نماینـــدگان 
کمیتـــه حـــل اختـــالف و داروی  هیـــأت مدیـــره در 
کمیتـــه حـــل اختـــالف  ســـندیکا، انتخـــاب داوران بـــه 

ســـپرده شـــد.

کمیته اتوماسیون و مخابرات

بررسی نحوه همکاری کمیته اتوماسیون 
و مخابرات  سندیکا با سازمان تنظیم 

مقررات رادیوئی

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  جلســـه هیـــات رئیســـه 
و مخابـــرات ســـندیکا بیســـت و یکـــم مـــرداد ســـال 
جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 

برگـــزار شـــد. 
نامـــه  آییـــن  نهایـــی  نســـخه  جلســـه،  ابتـــدای  در 
یکپارچـــه ســـازان بررســـی و مقـــرر شـــد ایـــن نســـخه 
نماینـــدگان  نظـــرات  نقطـــه    جمعبنـــدی  از  پـــس 
کمیتـــه مهندســـی مشـــاور در اختیـــار هیـــأت مدیـــره 
گرفتـــه و نهایتـــا جهـــت ابـــالغ بـــه دفتـــر  ســـندیکا قـــرار 

فنـــی انتقـــال شـــرکت توانیـــر ارائـــه شـــود. 
کـــه ســـندیکا مکاتبـــات الزم  در ادامـــه عنـــوان شـــد 
ـــا دفتـــر امـــور  در مـــورد پروپـــوزال اســـپک تهیـــه شـــده را ب
ـــر انجـــام  اداری و خدمـــات و پشـــتیبانی شـــرکت توانی

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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داده و ایـــن موضـــوع در حـــال پیگیـــری اســـت. 
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد نـــوع فعالیـــت و همـــکاری 
ـــا ســـازمان  ـــرات ســـندیکا ب کمیتـــه اتوماســـیون و مخاب
کار قـــرار بگیـــرد و  تنظیـــم مقـــررات رادیوئـــی در دســـتور 
ـــن  ـــکاری ای ـــت هم ـــای الزم جه ـــی ه ـــن بررس همچنی

ـــا ســـندیکای مخابـــرات بـــه عمـــل آیـــد.  کمیتـــه ب

کمیته انرژی های تجدیدپذیر

تشکیل کارگروه تدوین استاندارد 
انرژی های تجدیدپذیر در سندیکا

بـــه  نامـــه ای  در  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
ــازمان انرژی هـــای  ــتانداردهای سـ ــاون فنـــی و اسـ معـ
تشـــکیل  از  بـــرق  انـــرژی  بهـــره وری  و  تجدیدپذیـــر 
کارگـــروه تدویـــن اســـتاندارد انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
ــن  ــکاری ایـ ــتاری همـ ــر داد و خواسـ ــندیکا خبـ در سـ

معاونـــت بـــا ســـندیکا شـــد. 
ـــه  ـــا توجـــه ب کـــه ب در ابتـــدای نامـــه عنـــوان شـــده اســـت 
ـــزات  ـــوالت و تجهی ـــازی محص ـــت استانداردس اهمی
در صنعـــت نوپـــای انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر و بـــا 
عنایـــت بـــه رســـالت ســـندیکا در اشـــاعه و توســـعه 
کشـــور،  بـــرق  اســـتاندارد در صنعـــت  محصـــوالت 
ـــر  ـــرژی هـــای تجدیدپذی ـــن اســـتاندارد ان ـــروه تدوی کارگ
 TC82 کمیتـــه تخصصـــی ســـندیکا بـــا همـــکاری 
ســـازمان ملـــی اســـتاندارد در ایـــن ســـندیکا تشـــکیل 

شـــده اســـت. 
کـــه ســـندیکا آمادگـــی  کـــرده اســـت  ایـــن نامـــه تاییـــد 
خـــود جهـــت تدویـــن، اصـــالح، پیشـــنهاد و ترجمـــه 
هـــای  انـــرژی  صنعـــت  بـــا  مرتبـــط  اســـتانداردهای 
تجدیدپذیـــر شـــامل انـــرژی خورشـــیدی، بـــاد، زمیـــن 
گرمایـــی، زیســـت تـــوده و بـــرق آبـــی را اعـــالم مـــی دارد. 
شـــایان ذکـــر اســـت ترجمـــه و تدویـــن اســـتانداردهای 
کارگـــروه  کار  IEC مرتبـــط بـــا فتوولتاییـــک در دســـتور 
اشـــاره شـــده قـــرار دارد و در ایـــن نامـــه از معاونـــت فنـــی 
و اســـتانداردهای ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
و بهـــره وری انـــرژی بـــرق دعـــوت بـــه همـــکاری شـــده 

اســـت. 

درخواست سندیکا از وزیر نیرو 
برای مشارکت در تدوین بودجه 

تجدیدپذیرها در سال 98

ـــا  ـــه رض ـــه ای ب ـــران در نام ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
کـــه از بـــروز  کـــرد  اردکانیـــان، وزیـــر نیـــرو درخواســـت 
پیشـــنهادی  بودجـــه  در  تجدیدپذیر هـــا  مشـــکالت 

ــد.  کنـ ــگیری  ــال 98 پیشـ سـ
در ابتـــدای ایـــن نامـــه بـــا اشـــاره بـــه قانـــون حمایـــت از 
کـــه طبـــق مـــاده 5  کشـــور آمـــده اســـت  صنعـــت بـــرق 
ایـــن قانـــون، دولـــت ملـــزم بـــه دریافـــت عـــوارض بـــرق 

ــد درصـــدی جهـــت  ــرف صـ ــرای مصـ ــترکین بـ از مشـ
خریـــد بـــرق تجدیدپذیـــر و توســـعه بـــرق روســـتایی 
اســـت و در ادامـــه نامـــه بـــه بنـــد »د« تبصـــره 6 قانـــون 

بودجـــه ســـال 97 اشـــاره شـــده اســـت.
ــا  کـــه بـ کـــرده اســـت  ســـندیکا در ایـــن نامـــه تصریـــح 
گذشـــته  ســـال های  در  قانونـــی  بســـتر های  وجـــود 
عـــدم  شـــاهد  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  صنعـــت 
بخـــش  ســـرمایه گذاران  بـــه  بودجـــه  تخصیـــص 
نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر  و صاحبـــان  خصوصـــی 
شـــرکت های  از  بســـیاری  بطوریکـــه  اســـت.  بـــوده 
ــال  ــه در حـ ــرق تجدیدپذیرکـ ــنده بـ ــی فروشـ خصوصـ
تولیـــد بـــرق بـــوده انـــد، بهـــای بـــرق خـــود را بـــا تاخیـــر 
کـــه ایـــن امـــر موجـــب  کردنـــد  بســـیار از ســـاتبا دریافـــت 
گـــذاران و فعـــاالن ایـــن حـــوزه  بـــی انگیزگـــی ســـرمایه 

شـــده اســـت. 
کـــه جهـــت حـــل مشـــکل فـــوق، ســـال  کیـــد دارد  نامـــه تا
گذشـــته در روزهـــای تصویـــب قانـــون بودجـــه ســـال 97 
تالش هـــای بســـیاری از جانـــب تشـــکل های بخـــش 
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر  خصوصـــی از جملـــه 
اعمـــال  بـــرای  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
اصالحـــات مـــورد نیـــاز در متـــن پیشـــنهادی صـــورت 
کثریـــت نماینـــدگان در  کـــه نتوانســـت نظـــر ا گرفـــت 
کمیســـیون تلفیـــق مجلـــس شـــورای اســـالمی را جلـــب 

ـــد.  کن
کـــه بـــا بررســـی هـــای  همچنیـــن عنـــوان شـــده اســـت 
بعمـــل آمـــده مشـــخص شـــد وجـــود عبـــارت »پـــس 
از مبادلـــه موافقتنامـــه بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
کشـــور و تخصیـــص آن توســـط ایـــن ســـازمان« در متـــن 
بودجـــه مربوطـــه موجـــب عـــدم همـــکاری ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه و ایجـــاد مشـــکالت بعـــدی شـــده 
اســـت.  بـــه نظـــر مـــی رســـد چناچـــه دولـــت قبـــل از 
ارائـــه بودجـــه ســـال آینـــده بـــه مجلـــس، نظـــرات و 
پیشـــنهادات بخـــش خصوصـــی فعـــال در ایـــن حـــوزه 
کمتـــری در  کنـــد، مشـــکالت  یافـــت و اعمـــال  را در
مجلـــس  در  بخـــش  ایـــن  مدنظـــر  قانـــون  تصویـــب 

خواهیـــم داشـــت. 
در پایـــان نامـــه از وزیـــر نیـــرو درخواســـت شـــده اســـت 
کـــه بـــه منظـــور تبـــادل نظـــر دربـــاره پیشـــنهادات بخـــش 
پیشـــنهادی  بودجـــه  قانـــون  متـــن  در  خصوصـــی 
ــور  ــا حضـ ــترکی را بـ ــه مشـ ــده دولـــت، جلسـ ــال آینـ سـ
آن  ذیربـــط  و مســـئوالن  ایـــن ســـندیکا  نماینـــدگان 

کننـــد.  وزارتخانـــه هماهنـــگ 

کمیته دکل های انتقال نیرو

با یک توافق بین تشکلی صورت گرفت؛
گام بلند برای حل مساله تامین 

نبشی های دکل سازان

نشســـت مشـــترک ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
بـــا انجمـــن ملـــی فـــوالد ایـــران در خصـــوص نحـــوه 
تامیـــن نبشـــی های مـــورد نیـــاز شـــرکت های ســـازنده 
ـــم  ـــندیکا، هجده ـــو س ـــروی عض ـــال نی ـــای انتق دکل ه

شـــهریور در محـــل انجمـــن فـــوالد برگـــزار شـــد و دو 
بـــه  فیمابیـــن  همکاری هـــای  راســـتای  در  تشـــکل 

توافقاتـــی رســـیدند. 
ـــاز دکل ســـازان،  واردات برخـــی از نبشـــی های مـــورد نی
از اردیبهشـــت مـــاه امســـال ممنـــوع شـــده اســـت. 
تـــوان  فـــوالد  داخلـــی  ســـازندگان  اینکـــه  علیرغـــم 
ســـاخت برخـــی از نبشـــی های مـــورد نیـــاز دکل ســـازان 
را دارنـــد، بـــرای تولیـــد آنهـــا و مقـــرون بـــه صرفـــه بـــودن 
آن ســـفارش، تنـــاژ باالیـــی را بـــرای ســـفارش مطالبـــه 
می کننـــد. البتـــه ایـــن محدودیـــت پیـــش از ایـــن هـــم 
وجـــود داشـــت امـــا عـــدم ممنوعیـــت واردات نبشـــی، 
ـــه 26  ـــا تعرف ـــه واردات ب ـــر ب گزی ـــازان را نا ـــه دکل س اگرچ
درصـــدی می کـــرد و هزینـــه تمـــام شـــده دکل را افزایـــش 
مـــی داد امـــا در نهایـــت بـــاز هـــم از توجیـــه اقتصـــادی 
گزیـــر نبودنـــد  کـــه ســـازندگان دکل نا برخـــوردار بـــود چـــرا 
ـــا تنـــاژ بـــاال خریـــداری  نبشـــی های مـــورد نیـــاز خـــود را ب

کننـــد. 
ســـه ســـال پیـــش ایـــن دو تشـــکل بـــه منظـــور حـــل ایـــن 
کـــره شـــدند امـــا نتایـــج موفقـــی  چالـــش بـــا هـــم وارد مذا
کـــرات حاصـــل نشـــد و دکل ســـازان بـــه واردات  از مذا
نبشـــی بـــا تعرفـــه بـــاال رضایـــت دادنـــد. امـــا ممنوعیـــت 
واردات ایـــن دســـت از نبشـــی هـــا از اردیبهشـــت مـــاه 
ســـال جـــاری، دکل ســـازان را دچـــار مشـــکالت جـــدی 

کـــرد.  ـــازه ای  ت
کـــه برخـــی از ایـــن شـــرکت ها  بـــود  ایـــن در حالـــی 
و  ارزی  جدیـــد  دســـتورالعمل  اعـــالم  از  پیـــش 
ـــه  کاالهـــا، اقـــدام ب ممنوعیـــت واردات ایـــن دســـت از 
ــرده  کـ ــود  ــاز خـ ــورد نیـ ــی های مـ ــد و واردات نبشـ خریـ
بودنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب آنهـــا نـــه تنهـــا قـــادر بـــه ترخیـــص 
گمـــرک نیســـتند بلکـــه در تامیـــن  کاالهـــای خـــود از 
ـــا  ـــم ب ـــان ه ـــاری ش ـــروژه  ای ج ـــاز پ ـــورد نی ـــی های م نبش

شـــده اند.  مواجـــه  بســـیاری  گرفتاری هـــای 
هجدهـــم  یکشـــنبه  کـــه  نشســـتی  حـــال  ایـــن  بـــا 
شـــهریور مـــاه ســـال جـــاری بیـــن انجمـــن ملـــی فـــوالد 
کمیتـــه ســـازندگان  ایـــران و نماینـــدگان ســـندیکا و 
آغـــاز فصـــل  برگـــزار شـــد،  نیـــرو  انتقـــال  دکل هـــای 
جدیـــدی از همکاری هـــای تشـــکلی طرفیـــن بـــود. 
ــع در  ــارض منافـ ــار تعـ ــرف دچـ ــه دو طـ ــم اینکـ علیرغـ
ـــه چهـــار توافـــق  ـــد امـــا ب واردات و ســـاخت داخـــل بودن

کلیـــدی دســـت یافتنـــد.  اثرگـــذار و 
ـــه  ـــق ایجـــاد شـــده میـــان دو تشـــکل ارائ ـــن تواف مهمتری
ملـــی  انجمـــن  بـــه  ســـندیکا  ســـوی  از  مســـتندات 
گواهـــی عـــدم ســـاخت  فـــوالد ایـــران بـــرای صـــدور 
قانـــون  بـــه دلیـــل اعمـــال  کـــه  اســـت  نبشـــی هایی 
ــا  کرده انـــد. بـ گمـــرک رســـوب  ممنوعیـــت واردات در 
کـــه نبشـــی های  ایـــن اقـــدام شـــرکت های ســـازنده دکل 
وارداتـــی آنهـــا تـــا پیـــش از دســـتورالعمل جدیـــد وارد 
ـــا  ـــد ب ـــده اند، می توانن ـــص نش ـــی ترخی ـــده ول ـــرک ش گم
گرفتـــه ســـندیکا بـــا انجمـــن  توجـــه بـــه توافـــق صـــورت 
کاالهـــای  ملـــی فـــوالد ایـــران نســـبت بـــه ترخیـــص 

کننـــد.  ــود اقـــدام  خـ
دومیـــن توافـــق، اســـتعالم و جمـــع بنـــدی نیـــاز ســـه 
گذشـــته شـــرکت های دکل ســـاز بـــه نبشـــی های  ســـال 
فـــوالدی بـــه تفکیـــک ســـایز از ســـوی ســـندیکا و اعـــالم 
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آن بـــه انجمـــن ملـــی فـــوالد ایـــران اســـت. از ایـــن طریـــق 
متوســـط نیـــاز صنعـــت بـــرق بـــه نبشـــی های فـــوالدی 
شـــرکت های  بـــه  انجمـــن  ایـــن  تعاونـــی  طریـــق  از 
ســـازنده فـــوالد جهـــت برنامه ریـــزی تولیـــد بـــرای آینـــده 

اعـــالم خواهـــد شـــد. 
دو تشـــکل همچنیـــن در خصـــوص اعـــالم ســـایز و نـــوع 
نبشـــی های مـــورد نیـــاز قراردادهـــای جـــاری ســـازندگان 
گواهـــی  دکل بـــه انجمـــن فـــوالد و در خصـــوص صـــدور 
کـــه فعـــال  عـــدم ســـاخت آن دســـته از نبشـــی هایی 
توافـــق  نـــدارد،  وجـــود  آن  داخـــل  ســـاخت  امـــکان 
ـــه  ـــر اســـاس آنچـــه ســـندیکا ب ـــه ایـــن ترتیـــب ب ـــد. ب کردن
ــر نبشـــی های  ــرد، عـــالوه بـ کـ ــد  ــن اعـــالم خواهـ انجمـ
کـــه فعـــال  بـــا ســـایز بـــاالی 160، ســـایر نبشـــی هایی 
ـــز از ســـوی  ـــدارد نی امـــکان ســـاخت داخـــل آن وجـــود ن
انجمـــن ملـــی فـــوالد ایـــران اعـــالم و اقدامـــات الزم 
ـــرای برطـــرف شـــدن ممنوعیـــت واردات آنهـــا انجـــام  ب

خواهـــد شـــد. 
کنـــار ایـــن توافقـــات، ســـندیکای صنعـــت بـــرق  در 
بـــرای  همـــکاری  لـــزوم  بـــر  فـــوالد  ملـــی  انجمـــن  و 
تدویـــن اســـتاندارهای الزم بـــرای نبشـــی های مـــورد 
کـــه بـــا  کردنـــد  کیـــد و مقـــرر  نیـــاز صنعـــت بـــرق تا
تدویـــن ایـــن اســـتانداردها زمینه هـــای الزم بـــرای بـــه 
کشـــور  کارگیـــری فـــوالد ST52 در دکل هـــای داخـــل 
ــد.  ــم آورنـ ــوالد 5SP را فراهـ ــای فـ و جایگزینـــی آن بجـ
ـــران و  ـــوالد ای ـــن ترتیـــب نشســـت انجمـــن ملـــی ف ـــه ای ب
ـــه منظـــور  ـــرق زمینه هـــای الزم ب ســـندیکای صنعـــت ب
همکاری هـــای موثـــر دو طرفـــه در راســـتای ارتقـــای 

کشـــور را نیـــز فراهـــم آورده اســـت.  صنعـــت 

بررسی اصالحات فرمول مابه التفاوت 
قیمت فلزات درکمیته تخصصی 

سازندگان دکل های انتقال نیرو

کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان  جلســـه هیئـــت رئیســـه 
ــاری در  ــرداد ســـال جـ ــرو، دوم مـ ــال نیـ دکل هـــای انتقـ

ـــزار شـــد.  ـــران برگ ـــرق ای محـــل ســـندیکای صنعـــت ب
آمادگـــی  اعـــالم  بـــه  توجـــه  بـــا  جلســـه  ابتـــدای  در 
فلـــزات و  مـــورد تعدیـــل قیمـــت  توانیـــر در  شـــرکت 
نظرخواهـــی از ســـندیکا در ایـــن خصـــوص و حضـــور 
یکـــی از اعضـــای هیـــأت مدیـــره بـــه نمایندگـــی از 
کمیتـــه ســـازندگان دکل هـــای انتقـــال نیـــرو ســـندیکا 

دربـــاره  اعضـــا  از  یـــک  هـــر  مربوطـــه،  جلســـات  در 
قیمـــت  مابه التفـــاوت  فرمـــول  اصالحـــات  اعمـــال 
آهـــن آالت بـــا توجـــه بـــه عـــدم پوشـــش آن در قـــرارداد، 

بـــه اظهـــار نظـــر پرداختنـــد.
فرمـــول  اصالحـــات  اعمـــال  بررســـی  بـــه  توجـــه  بـــا 
شـــد  مقـــرر  آهـــن آالت،  قیمـــت  مابه التفـــاوت 
ســـاختار فرمـــول تعدیـــل بـــه قـــوت خـــود باقـــی مانـــده 
و پارامترهـــای اصلـــی تغییـــر نیابـــد. همچنیـــن بنـــا 
شـــد در بحـــث منابـــع، ســـازمان بـــورس اوراق بهـــادار 
بـــه عنـــوان منبـــع مرجـــع حـــذف شـــده و از منابـــع 
واقعی تـــری ماننـــد ســـایت ســـندیکا اســـتفاده شـــود. 
کمیتـــه مقـــرر شـــد دربـــاره مـــورد فـــوق  بـــه درخواســـت 
الذکـــر، میانگیـــن قیمـــت نبشـــی 10 )6 متـــری( بطـــور 
گیـــرد و منبـــع  ـــرار  ـــر روی ســـایت ســـندیکا ق هفتگـــی ب
کارخانجـــات  واقعـــی  قیمت هـــای  از  قیمت هـــا 
ــان  یـ ــز، آر ــاب تبریـ ــوالد نـ ــر فـ ــی نظیـ ــده نبشـ تولیدکننـ
اصفهـــان  آهـــن  ذوب  و  اصفهـــان  آتریـــن  فـــوالد، 

اســـتخراج شـــود.
کیـــد بـــر اینکـــه قیمـــت  در ادامـــه جلســـه اعضـــا بـــا تا
کردنـــد  فلـــز روی شـــامل تعدیـــل نمی باشـــد، مقـــرر 
ــر  ــز روی در نظـ ــًا بـــرای فلـ فرمـــول تعدیـــل فلـــزات عینـ
گرفتـــه شـــده و مبنـــای قیمت هـــای اولیـــه و ثانویـــه 
کمیتـــه  مشـــابه از ســـایت ســـندیکا اســـتخراج شـــود. 
ــد قیمـــت  شـــمش  ــه رشـ ــه بـ ــا توجـ ــز بـ ــازان نیـ دکل سـ
روی، بایـــد قیمـــت میانگیـــن هفتگـــی ایـــن فلـــز را در 

کنـــد.  ســـایت ســـندیکا ارائـــه 
ـــز موضـــوع عـــدم حضـــور اعضـــای  ـــان جلســـه نی در پای

کلیـــه مناقصـــات آتـــی وابســـته بـــه وزارت  کمیتـــه در 
پایـــان  تـــا  مصوبـــه  ایـــن  شـــد  مقـــرر  و  مطـــرح  نیـــرو 

ســـاعت اداری ســـی ام مـــرداد مـــاه ادامـــه یابـــد.

کمیتـــه ســـازندگان دکل هـــای انتقـــال نیـــرو  در جلســـه 
مطـــرح شـــد؛ 

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

قراردادها

کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان  جلســـه هیـــات رئیســـه 
ـــاری  ـــال ج ـــهریور س ـــم ش ـــرو پنج ـــال نی ـــای انتق دکل ه
ــران تشـــکیل  ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ در محـــل سـ

ـــد.  ش
در ابتـــدای جلســـه رئیـــس کمیتـــه بـــه ارائـــه توضیحاتـــی 
کمیتـــه  عـــدم حضـــور شـــرکت های عضـــو  دربـــاره 
نیـــرو  وزارت  آتـــی  مناقصـــات  در  دکل  ســـازندگان 
کـــرد.  پرداخـــت و از اعضـــا در ایـــن زمینـــه نظرخواهـــی 
ــد  ــرر شـ ــراوان مقـ ــای فـ ــادل نظرهـ ــث و تبـ پـــس از بحـ
حضـــور شـــرکت های عضـــو ســـندیکا در مناقصـــات 
ــرایط  ــا شـ ــق بـ ــرو، مطابـ ــه وزارت نیـ ــرکت های تابعـ شـ
گـــزارش عملکـــرد آن  ـــرد و  اقتصـــادی روز صـــورت پذی
کمیتـــه ارائـــه  اواســـط مهرمـــاه ســـال جـــاری در جلســـه 

شـــود.  
کمیتـــه  نامـــه  پیش نویـــس  بررســـی  بـــه  توجـــه  بـــا 
ســـازمان  بـــه  نیـــرو  انتقـــال  دکل هـــای  ســـازندگان 
مدیریـــت و برنامه ریـــزی کشـــور در زمینـــه پیشـــنهادات 
ســـندیکا در مـــورد تعدیـــل نـــرخ ارز و قیمـــت فلـــزات در 
ـــی  ـــا اصالحات قراردادهـــا مقـــرر شـــد متـــن تهیـــه شـــده ب
ـــه  ـــدن ب ـــی ش ـــس از نهای ـــد، پ ـــرح ش ـــه مط ـــه در جلس ک

کمیتـــه حقوقـــی ســـندیکا اعـــالم شـــود. 
یابـــی  ارز پرسشـــنامه  و  دســـتورالعمل  دربـــاره 
بخـــش  در  کاال  تامین کننـــدگان  صالحیـــت 
کمیتـــه  ــای  ــد اعضـ ــرر شـ ــرو، مقـ ــال نیـ ــای انتقـ برج هـ
ــهریور  ــم شـ ــا چهاردهـ ــود را تـ ــر خـ ــی، نظـ پـــس از بررسـ

کننـــد.  اعـــالم 
در خصـــوص نامـــه ســـندیکا بـــه امـــور نظـــام فنـــی و 
اجرایـــی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در مـــورد میـــزان 
کمیتـــه  تاثیرپذیـــری ارزی قراردادهـــای صنعـــت بـــرق، 
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تولیـــد  بخـــش  بـــر  ارز  درصـــدی   75 تاثیـــر  دربـــاره 
دکل هـــای انتقـــال نیـــرو بـــه اتفـــاق نظـــر رســـید. در مـــورد 
برنامه یـــزی  و  مدیریـــت  ســـازمان  بهـــای  فهرســـت 
کشـــور در خصـــوص قیمـــت دارشـــدن دفترچـــه بهـــای 
کـــه اخیـــرا قـــرارداد  خطـــوط انتقـــال نیـــرو اعـــالم شـــد 

ــده اســـت. ــته شـ ــاال بسـ یاپـ ــرکت در ــا شـ الزم بـ

کمیته سازندگان یراق آالت

بررسی بحران اقتصادی کشور در جلسه 
کمیته سازندگان یراق آالت توزیع

یـــع دوم  کمیتـــه ســـازندگان یـــراق آالت توز جلســـه 
ــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت  ــال جـ ــرداد سـ مـ

ــزار شـــد. ــران برگـ ــرق ایـ بـ
بـــر  کـــم  در ابتـــدای جلســـه، بحـــران اقتصـــادی حا
کشـــور، رکـــود پروژه هـــا و نوســـانات نـــرخ ارز بررســـی 
کاهـــش  شـــد، ســـپس مهنـــدس غنـــی زاده بـــا توجـــه بـــه 
و  سیســـتم  نگهداشـــتن  فعـــال  بـــا  بـــازار  تقاضـــای 
کار و  کارخانـــه، تقســـیم  کاهـــش هزینه هـــای ســـربار 
بـــاال نگهداشـــتن فـــروش چگونگـــی فراینـــد همـــکاری 
کـــه مقـــرر شـــد  کمیتـــه را شـــرح دادنـــد  بیـــن اعضـــای 
ایـــن موضـــوع در جلســـه آینـــده بیشـــتر و دقیـــق تـــر مـــورد 

بررســـی قـــرار بگیـــرد. 
کـــه پـــس از پگیری هـــای  در ادامـــه جلســـه اعـــالم شـــد 
ســـندیکا درخصـــوص وصـــول مطالبـــات اعضـــا از 
کانـــال توانیـــر، بیـــش از نیمـــی از مطالبـــات اعضـــای 

کمیتـــه پرداخـــت شـــده اســـت. 
در پایـــان مقـــرر شـــد اعضـــا در جلســـه آتـــی بـــه بررســـی، 
ــر  ــی بـ ــود مبنـ ــرات خـ ــه نظـ ــه نقطـ ــع بنـــدی و ارائـ جمـ
یابـــی در خصـــوص همـــکاری بـــا کمیته  معیارهـــای ارز
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت ســـندیکا بپردازنـــد. ارز

بررسی نحوه شرکت در مناقصات در 
جلسه کمیته تخصصی سازندگان 

یراق آالت انتقال نیرو

کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان یـــراق آالت  جلســـه 
انتقـــال نیـــرو، یکـــم مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت فعلـــی 
نحـــوه تجدیدنظـــر  ثبـــات قیمت هـــا  و عـــدم  بـــازار 

یراق ســـاز  شـــرکت های  فیمابیـــن  قراردادهـــای  در 
کارفرمایـــان، نحـــوه  و برق هـــای منطقـــه ای و ســـایر 
شـــرکت در مناقصـــات مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 

گرفـــت.
ـــرر  ـــا مق ـــم اعض ـــده و تصمی ـــام ش ـــای انج ـــی ه ـــا بررس ب
یافـــت بـــه  شـــد قـــرارداد از زمـــان پرداخـــت پیـــش در
فروشـــنده آغـــاز شـــده و تعـــدل نـــرخ فلـــزات و مـــواد 
ـــد  ـــا ش ـــن بن ـــود. همچنی ـــه ش گرفت ـــر  ـــه در آن در نظ اولی
کاهـــش 25% تـــا 1/3 طـــول مـــدت  ــزان افزایـــش و  میـ

قـــرارداد ابـــالغ شـــود. 
همچنیـــن مقـــرر شـــد تعدیـــل نـــرخ فلـــزات و مـــواد 
اولیـــه اصلـــی در قیمـــت پیشـــنهادی قـــرارداد منطبـــق 

بـــا فرمولـــی شـــامل بندهـــای زیـــر باشـــد. 
• عـــدم پرداخـــت پیـــش پرداخـــت ظـــرف مـــدت 
یکمـــاه از زمـــان مبادلـــه قـــرارداد منجـــر بـــه خاتمـــه 

قـــرارداد خواهـــد شـــد.
ـــر یکمـــاه پـــس از  کث • پرداخـــت صورتحســـاب ها حدا
ـــه پرداخـــت جریمـــه  ـــدار متعهـــد ب کاال و خری تحویـــل 
تاخیـــر در صـــورت عـــدم پرداخـــت صورتحســـاب ها 

در زمـــان مشـــخص شـــده، می باشـــد.
و  یابـــی  ارز بنـــدی  بـــارم  مـــوارد  جلســـه  پایـــان  در 
توســـط  کمیتـــه  اعضـــای  صالحیـــت  تشـــخیص 
مهنـــدس عبهـــری و اعضـــای حاضـــر در جلســـه مـــورد 

گرفـــت. تبـــادل نظـــر قـــرار 

بررسی بحران پیش روی شرکت های 
عضو در جلسه کمیته سازندگان 

یراق آالت توزیع 

یـــع  توز آالت  یـــراق  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه 
ســـیزدهم شـــهریور ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای 

صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد.
شـــرکت ها  مطالبـــات  مســـئله  جلســـه  ابتـــدای  در 

کـــه بـــا توجـــه بـــه پیگیری هـــای رئیـــس  مطـــرح شـــد 
از  نیمـــی  از  بیـــش  وصـــول  خصـــوص  در  کمیتـــه 
کمیتـــه از ســـوی شـــرکت توانیـــر،  مطالبـــات اعضـــای 
کـــه مابقـــی مطالبـــات نیـــز در  ابـــراز امیـــدواری شـــد 

آینـــده ای نزدیـــک پرداخـــت شـــود. 
ـــا تشـــریح شـــرایط  کمیتـــه در ادامـــه جلســـه ب اعضـــای 
پیـــش  بحران هـــای  بررســـی  بـــه  کشـــور  اقتصـــادی 
توجـــه  پرداختنـــد.  کمیتـــه  عضـــو  شـــرکت های  رو 
بـــه وضعیـــت موجـــود مشـــتریان و فـــروش نقـــدی و 
پیگیـــری از طریـــق شـــورای تامیـــن نقدینگـــی توانیـــر، 
مشـــکالت تامیـــن مـــواد اولیـــه و نوســـانات نـــرخ ارز، 
مـــوج معضـــالت قیمـــت تمـــام شـــده، تامیـــن مـــواد 
کاال  اولیـــه از تشـــکل های موجـــود، حضـــور در بـــورس 
و ثبـــت نـــام در ســـایت بهین یـــاب از مـــوارد مطروحـــه 

ــود.  ــه بـ در ایـــن جلسـ
مباحـــث  از  گزارشـــی  کمیتـــه  رئیـــس  ادامـــه  در 
کمیته هـــای  ارائـــه شـــده در جلســـه اخیـــر روســـای 
کمیته هـــای  تخصصـــی ســـندیکا و همچنیـــن ادغـــام 
یـــع و یـــراق انتقـــال  تخصصـــی ســـازندگان یـــراق توز

ــرد.  کـ ــه  ارائـ
کمیتـــه بـــا توجـــه بـــه مـــدارک ارائـــه شـــده از  اعضـــای 
کردنـــد  ســـوی شـــرکت یـــراق آوران نیـــرو دی مصـــوب 
کـــه طـــی بازدیـــد حضـــوری از ایـــن شـــرکت، وضعیـــت 
کارشناســـی  نظـــر  ارائـــه  بـــه  و  بررســـی  را  آن  تولیـــد 

بپردازنـــد. 
ـــر  ـــالم نظ ـــه و اع کمیت ـــای  ـــی اعض یاب ـــوص ارز در خص
یابـــی توانیـــر، مقـــرر شـــد آیین نامـــه  در مـــورد مـــدارک ارز
یابـــی توســـط اعضـــا مطالعـــه و در جلســـه آینـــده  ارز
ــا شـــد  ــود. همچنیـــن بنـ ــه شـ ــر پرداختـ ــادل نظـ ــه تبـ بـ
مهنـــدس  هماهنگـــی  بـــا  کمیتـــه،  آینـــده  جلســـه 
ــود.  ــزار شـ ــرو برگـ ــاز نیـ ــوی سـ ــرکت قـ محمـــدی در شـ

کمیته سازندگان پست های فشار قوی
 

ضرورت قیمت گذاری خدمات طراحی 
و مهندسی در آئین نامه شرکت های 

یکپارچه ساز سیستم اتوماسیون پست

کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان پســـت های  جلســـه 
فشـــار قـــوی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت 
و پنجـــم شـــهریور ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا 

برگـــزار شـــد. 
کمیتـــه  رئیـــس  حضـــور  بـــا  کـــه  جلســـه  ایـــن  در 
تخصصـــی اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا تشـــکیل 

اخبار 
کمیته های 
سندیکا
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تدویـــن مشـــخصات  پیشـــنهادی  پروپـــوزال  شـــد، 
فنـــی و روش اجرایـــی جامـــع سیســـتم های اتوماســـیون 
پســـت هـــای فشـــارقوی و آئیـــن نامـــه یکپارچـــه ســـازی 

ــد.  ــی شـ ــتم DCS  بررسـ سیسـ
مذکـــور  پیشـــنهادی  پروپـــوزال  جلســـه  اعضـــای 
تخصصـــی  کمیتـــه  شـــد  مقـــرر  و  کردنـــد  تاییـــد  را 
ــه در  ــه مرحلـ ــه بـ ــر حلـ ــورت مـ ــت بصـ ــازندگان پسـ سـ
گزارش هـــای  پـــروژه،  انجـــام  رونـــد  کامـــل  جریـــان 
ارســـالی، متـــن تهیـــه شـــده و پیشـــنهادی اســـپک قـــرار 

کنـــد. گرفتـــه و اعـــالم نظـــر 
آئیـــن نامـــه شـــرکت هـــای یکپارچـــه ســـاز سیســـتم 
اتوماســـیون پســـت نیـــز بررســـی شـــد و اعضـــا نقطـــه 
کـــه بـــر ایـــن اســـاس  کردنـــد  نظـــرات خـــود را مطـــرح 
در خریـــد تجهیـــزات مســـتقل از قـــرارداد طراحـــی و 
مهندســـی پیمانـــکاران پســـت بایـــد انعطـــاف پذیـــری 

وجـــود داشـــته باشـــد. 
طبـــق نظـــرات اعضـــا ایـــن آییـــن نامـــه بـــه شـــرطی 
وجـــود  منافـــع  تعـــارض  بـــدون  اجرائـــی  قابلیـــت 
کـــه قـــرارداد بخـــش اتوماســـیون و  خواهـــد داشـــت 
حفاظـــت در قالـــب یـــک قـــرارداد مســـتقل از قـــرارداد 
EPC پســـت انجـــام شـــود. همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد 
قیمت گـــذاری و فهـــارس بهـــای خدمـــات طراحـــی و 
مهندســـی در ایـــن حـــوزه نیـــز تعریـــف و تدویـــن شـــود. 

کمیته توسعه صادرات

پیشنهاد دانایی فر برای حضور نماینده 
سندیکا در ستاد ویژه اقتصادی ایران، 

عراق و سوریه

ســـندیکای  صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه  جلســـه 
ـــا دانایی فـــر، رئیـــس ســـتاد ویـــژه  ـــرق ایـــران ب صنعـــت ب
اقتصـــادی ایـــران، عـــراق و ســـوریه، پانزدهـــم مـــرداد 

ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
ــه  کمیتـ ــری رئیـــس  ــه مهنـــدس باقـ ــدای جلسـ در ابتـ
و  ســـندیکا  دربـــاره  توضیحاتـــی  صـــادرات  توســـعه 
کـــرد و ســـپس تیـــزری در  کمیتـــه متبـــوع خـــود ارائـــه 
خصـــوص توانمندی هـــای صادراتـــی صنعـــت بـــرق 
ــوارد  ــه مـ ــا بـ ــن مهنـــدس رهنمـ ــد. همچنیـ پخـــش شـ
کردســـتان  بـــازار اقلیـــم  و مشـــکالت شـــرکت ها در 

ــرد. کـ ــاره  اشـ
در ادامـــه جلســـه رئیـــس ســـتاد ویـــژه اقتصـــادی ایـــران، 
گفـــت:  کـــرد و  عـــراق و ســـوریه بـــه بـــازار عـــراق اشـــاره 
باشـــد،  آینـــده  بـــه  بایـــد نگاهمـــان  بـــازار عـــراق  در 
کنیـــم  کردســـتان تمرکـــز  امـــروز بایـــد بـــر بـــازار اقلیـــم 
کـــه جلســـاتی در ایـــن بـــاره نیـــز تشـــکیل شـــده اســـت 
و پیگیـــر موضـــوع هســـتیم. دولـــت عـــراق اعـــالم مـــی 
کنـــد بیـــش از 11500 مـــگاوات تولیـــد بـــرق دارد و در 
حـــال حاضـــر 18000 مـــگاوات نیـــاز دارد. در بحـــث 
ـــر ســـازندگی  گ ـــه ا ک ـــع نیـــز چنیـــن اســـت  ی انتقـــال و توز
ـــه  ـــه ایـــن عـــدد اضاف ـــد 30 الـــی 35 درصـــد ب بوجـــود آی

خواهـــد شـــد.

بانـــک توســـعه  بـــا  کـــه  افـــزود: طـــی جلســـه ای  وی 
حـــل  بـــرای  مســـاعدی  قـــول  داشـــتیم  صـــادرات 
شـــده  داده  شـــرکت ها  طلـــب  و  پـــروژه  مشـــکالت 
ــاره  ــوان دربـ ــی بتـ ــاه آتـ ــا دو مـ ــم تـ یـ ــه امیدوار کـ ــت  اسـ

کـــرد.  اقـــدام  جدیـــد  پروژه هـــای 
 مهنـــدس نیـــازی دربـــاره پروژه هـــای شـــرکت نصـــب 
گفـــت:  و  کـــرد  ارائـــه  توضیحاتـــی  عـــراق  در  نیـــرو 
ایـــن شـــرکت در رمیلـــه 4 واحـــد و در مجمـــوع 650 
مـــگاوات در حـــال نصـــب دارد. مشـــکالت ویـــزای 
کـــه دولـــت  ـــز از معضـــالت شـــرکت ماســـت چرا کار نی
کاری هـــر نفـــر 1000 دینـــار ســـپرده  عـــراق بـــرای ویـــزای 
ـــا توجـــه بـــه حجـــم پـــروژه هـــا و تعـــداد  کـــه ب می خواهـــد 
نفـــرات رقـــم قابـــل توجهـــی اســـت. بحـــث تعرفـــه 
مشـــکالت  برخـــی  و  ایرانـــی  محصـــوالت  گمرکـــی 
کار بـــا  کـــه در مســـیر  مـــرزی نیـــز از مـــواردی هســـتند 

ــتیم. ــه هسـ ــا مواجـ آنهـ
در ادامـــه جلســـه آقـــای دانایـــی فـــر بـــرای پیگیـــری 
گفـــت: در  ــرده و  کـ ــه اعـــالم آمادگـــی  مشـــکالت تعرفـ
مشـــکالت مـــرزی بایـــد ایـــن اصـــل را در نظـــر بگیریـــد 
کردســـتان عـــراق بـــه صرفـــه تـــر و  کاال از مـــرز  کـــه ورود 

ــر اســـت.  ــوالت راحـــت تـ ــادرات محصـ صـ
بانـــک  داشـــتن  ضـــرورت  بـــه  کالهـــی  مهنـــدس 
گفـــت:  کـــرد و  مشـــترک بیـــن ایـــران و عـــراق اشـــاره 
شـــرکت ها  بـــرای  تی  مشـــکال پرداخت هـــا  بحـــث 
کـــه بانـــک مشـــترکی بیـــن  کـــرده اســـت چرا ایجـــاد 
ایـــران و عـــراق وجـــود نـــدارد. در مـــورد بازرســـی و تاییـــد 
ـــا  کاالهـــای ایرانـــی توســـط دولـــت عـــراق نیـــز شـــرکتها ب
تی درگیـــر هســـتند.  پیشـــنهاد اصلـــی مـــن  مشـــکال

ایجـــاد صنـــدوق توســـعه ای مشـــترک اســـت.
در ادامـــه جلســـه نماینـــدگان شـــرکت های صانیـــر، 
ــائل پیـــش  ــه مسـ ــز بـ ــزد نیـ ــل یـ کابـ ــیم و  ــاژ، سـ ــم آلیـ قـ
روی فعالیـــت خـــود در بـــازار عـــراق و ســـوریه اعـــم 
کیـــد  از مطالبـــات و مشـــکالت تامیـــن مـــواد اولیـــه تا
ـــتاد  ـــس س ـــه رئی ک ـــدند  ـــا ش ـــل آنه ـــتار ح ـــرده و خواس ک
ویـــژه اقتصـــادی ایـــران، عـــراق و ســـوریه درخواســـت 
کننـــد  کردنـــد مســـتندات ایـــن مـــوارد را بـــه وی ارائـــه 
ـــود.  ـــرح ش ـــور مط کش ـــد  ـــات ارش ـــا مقام ـــه ب ـــا در جلس ت
اعتبـــاری  خـــط  بـــر  کیـــد  تا بـــا  ادامـــه  در  دانایی فـــر 
گفـــت: چنـــد بنـــد ایـــن خـــط اعتبـــاری نهایـــی  ســـوریه 
شـــده اســـت امـــا بندهـــای دیگـــر آن بعـــد از ســـفر آقـــای 
ــد.  ــد شـ ــی خواهـ ــاه نهایـ ــر مـ ــد از مهـ ــری بعـ جهانگیـ

کـــه بـــا طـــرف ســـوری بـــه  شـــرکت ها پروژه هایـــی را 
کننـــد، ایـــن خـــط  توافـــق رســـیده اند بـــه مـــا اعـــالم 
بـــا ارزش افـــزوده  بـــرای  زیرســـاخت و پـــروژه هـــای 
حضـــور  زمینـــه  یافـــت.  خواهـــد  اختصـــاص  بـــاال 
ــود،  ــم شـ ــد فراهـ ــا بایـ ــن بازارهـ ــرکت ها در ایـ ــه شـ همـ
ــاد  یـ ــا ز ــی در پروژه-هـ ــرکتهای متقاضـ ــداد شـ ــر تعـ گـ ا
یـــم. در خصـــوص  گذار باشـــد بیـــن آنهـــا مناقصـــه مـــی 
کـــه  خـــط اعتبـــاری عـــراق نیـــز مشـــکل اینجاســـت 
کـــه  طـــرف عراقـــی ضمانـــت دولتـــی نمـــی دهـــد چـــرا 
آمریکایـــی هـــا در عـــراق در خصـــوص مســـائل بانکـــی 

یـــادی مـــی آورنـــد.  ــار ز فشـ
ـــه عـــراق  ـــران ب ـــار صـــادرات ای ـــه آم وی ضمـــن اشـــاره ب
در مقابـــل ترکیـــه و عربســـتان، از شـــرکت های فعـــال 
ــای  ــت: رقبـ گفـ ــرد و  کـ ــر  ــراق تقدیـ ــازار عـ ــی در بـ ایرانـ
کـــردن دســـت مـــا از  کوتـــاه  مـــا در عـــراق بـــه دنبـــال 
ــی  ــم افزایـ ــا هـ ــد بـ ــذا بایـ ــتند لـ ــور هسـ کشـ ــن  ــازار ایـ بـ
کـــه مـــا در ســـتاد آمادگـــی  کار را پیـــش ببریـــم  بیشـــتری 
کرده ایـــم  خـــود را بـــرای پیگیـــری امـــور شـــرکتها اعـــالم 
کمـــک حـــال مـــا در ایـــن مســـیر  و ســـندیکا می توانـــد 

باشـــد. 
ـــران، عـــراق و ســـوریه  ـــژه اقتصـــادی ای رئیـــس ســـتاد وی
کشـــور عـــراق تقریبـــا دو  ادامـــه داد: ارزش صـــادرات بـــه 
کـــه در ایـــن  برابـــر ســـایر دنیاســـت لـــذا پیشـــنهاد دارم 
ــندیکا  ــر سـ ــده و دفتـ ــام شـ ــرکت انجـ ــور ثبـــت شـ کشـ
می تـــوان  همچنیـــن  شـــود.  انـــدازی  راه  عـــراق  در 
نمایشـــگاهی دائمـــی از محصـــوالت ایرانـــی در عـــراق 

کـــرد.   راه انـــدازی 
کیـــد بـــر اینکـــه برنامـــه ســـتاد اســـتفاده از  وی بـــا تا
ســـندیکا  افـــزود:  اســـت،  صنایـــع  صاحبنظـــران 
می توانـــد عضـــوی از ســـتاد از  در بخـــش بـــرق و انـــرژی 
باشـــد و نماینـــده آن بـــه طـــور پـــاره وقـــت در ســـتاد 
مســـتقر شـــود. همچنیـــن مشـــکالت بـــازار ســـوریه اعـــم 
ـــرح  ـــاری مط ـــط اعتب ـــات و خ ـــناد مناقص ـــد اس از خری
کـــرد بایـــد رفـــع آنهـــا  کـــه آقـــای دانایـــی فـــر اعـــالم  شـــد 

جلســـات فـــوری تشـــکیل شـــود. 
کـــه  کـــرد  در پایـــان جلســـه مهنـــدس باقـــری اعـــالم 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات دربـــاره تحلیـــل  گـــزارش 
ایـــن  پیشـــنهادات  همچنیـــن  و  عـــراق  بـــرق  بـــازار 
کمیتـــه دربـــاره حـــل مشـــکالت بازارهـــای عـــراق و 
ســـوریه، بـــه ســـتاد ویـــژه اقتصـــادی ایـــران، عـــراق و 

ســـوریه ارائـــه خواهـــد شـــد. 

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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به همت کمیته توسعه صادرات سندیکا
برگزار شد؛ 

نشست بررسی ارزیابی شرکت ها جهت 
حضور در کنسرسیوم های صادراتی

یابـــی شـــرکت ها  نشســـت آشـــنایی بـــا سیســـتم ارز
صادراتـــی  کنسرســـیوم های  در  حضـــور  جهـــت 
کمیتـــه توســـعه صـــادارت  صبـــح امـــروز بـــه همـــت 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
کـــه بـــا حضـــور مهنـــدس باقـــری  در ایـــن نشســـت 
کمالـــی زاده  کمیتـــه توســـعه صـــادرات، دکتـــر  رئیـــس 
و مهنـــدس  کمیتـــه  رئیســـه  ارشـــد هیـــات  مشـــاور 
کمیتـــه و حـــدود 45 شـــرکت عضـــو  مرادیـــان دبیـــر ایـــن 
یابـــی  ــه ارز ــوط بـ ــد، مباحـــث مربـ ــزار شـ ــندیکا برگـ سـ
کنسرســـیوم های  شـــرکت ها بـــه منظـــور حضـــور در 

ــد.  ــته شـ گذاشـ ــی  ــه بحـــث و بررسـ ــی بـ صادراتـ
کنسرســـیوم های  و معرفـــی  یابـــی  ارز اجرایـــی  روش 
کنسرســـیوم های  ایجـــاد  فراینـــد  صادراتـــی، 
و  اجـــرا  مکانیـــزم  یابـــی،  ارز چارچـــوب  صادراتـــی، 
یابـــی از محورهـــای اصلـــی ایـــن  بودجـــه نظـــارت و ارز
گســـترده دربـــاره آنهـــا بحـــث  کـــه بـــه طـــور  نشســـت بـــود 
و تبـــادل نظـــر شـــد و اعضـــا ســـواالت خـــود را در ایـــن 
کردنـــد.  کـــرده و پاســـخ خـــود را دریافـــت  زمینـــه مطـــرح 

در جلسه کمیته توسعه صادرات مطرح شد؛
کاال و  اعالم آمادگی سندیکا برای ارسال 

خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان

کمیتـــه توســـعه صـــادرات  جلســـه هیـــأت رئیســـه 
محـــل  در  جـــاری  ســـال  مـــرداد  یکـــم  و  بیســـت 

شـــد.  برگـــزار  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
در ابتـــدای جلســـه مهنـــدس باقـــری بـــه عنـــوان رئیـــس 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات بـــر ضـــرورت تقویـــت ارتبـــاط 
کـــرده و  کیـــد  کشـــورهای هـــدف در ایـــران تا بـــا ســـفرای 
گزارشـــی از جلســـات برگـــزار شـــده  کمیتـــه  گفـــت: دبیـــر 
کنـــد رونـــدی  کمیتـــه بایـــد تـــالش  کنـــد و  بـــا ســـفرا ارائـــه 
ـــتمرار  ـــده، اس ـــاز ش ـــفرا آغ ـــا س ـــری ب ـــرای ارتباط گی ـــه ب ک
ببخشـــد. وی همچنیـــن در خصـــوص جلســـه بـــا 
کشـــورهای آفریقایـــی توضیحـــات مرتبـــط  ســـفرای 

ـــه شـــد. ـــری ارائ ـــای باق توســـط آق
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس حقیقـــی بـــا اشـــاره بـــه 
کـــرد:  تصریـــح  قطـــر،  در  ایـــران  ســـفیر  بـــا  جلســـه 
کامـــال  قطـــر بـــازار راهبـــردی مـــا نیســـت امـــا بـــازاری 
بـــرای  کـــه ظرفیـــت خوبـــی  فرصت طلبانـــه اســـت 
فراهـــم  ســـندیکا  عضـــو  شـــرکت های  فعالیـــت 
عنـــوان  بـــه  حضـــور  جهـــت  بایـــد  لـــذا  می کنـــد 
کشـــور  ـــا ســـفیر ایـــن  پیمانـــکاران دســـته دوم در قطـــر، ب

باشـــیم.  داشـــته  جلســـاتی 
ارائـــه توضیحـــات دربـــاره جلســـه بـــا سرکنســـول های 
کـــه  بـــود  جلســـه  دیگـــه  محـــور  عـــراق  در  ایـــران 
ارائـــه  گزارشـــی  بـــاره  ایـــن  در  زمانی فـــر  مهنـــدس 

کمیتـــه  گزارشـــی از جلســـه اخیـــر  کردنـــد. همچنیـــن 
توســـعه صـــادرات بـــا دانایـــی فـــر دبیـــر ســـتاد توســـعه 
اقتصـــادی ایـــران در عـــراق و ســـوریه از ســـوی دبیـــر 

کمیتـــه ارائـــه شـــد. 
بررســـی اهمیـــت، فرصت هـــا و موانـــع پیـــش روی 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــه ب ک ـــود  ـــازار عـــراق محـــور دیگـــر جلســـه ب ب
ـــه  ـــن زمین ـــه از قبـــل در ای ک اقدامـــات و پژوهش هایـــی 
کـــه بـــرای فعالیـــت  کیـــد شـــد  انجـــام شـــده بـــود، تا
در بـــازار عـــراق بایـــد نقشـــه راهـــی تدویـــن شـــود و بنـــا 
شـــد نمایندگانـــی از مپنـــا در تدویـــن ایـــن نقشـــه راه بـــه 

کننـــد.  کمـــک  ســـندیکا 
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس برزی مهـــر، دبیـــر ســـندیکا 
ـــر اینکـــه ســـند راهبـــردی توســـعه صـــادرات  کیـــد ب ـــا تا ب
گفـــت: ایـــن  توســـط ســـندیکا تدویـــن شـــده اســـت، 
ســـندیکا،  پژوهشـــی   واحـــد  کـــه  راهبـــردی  ســـند 
تغییـــرات نهایـــی و جمـــع بنـــدی آن را انجـــام خواهـــد 

داد، آمـــاده ارائـــه شـــدن بـــه اتـــاق اســـت. 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات نیـــز بـــا اشـــاره بـــه  رئیـــس 
ــا  ــد از طرفیـــت مپنـ ــه بایـ کـ ــرد  کـ ــان  ــوق بیـ ــوع فـ موضـ
و  کـــرد  اســـتفاده  پـــروژه  ایـــن  در  صانیـــر  شـــرکت  و 
ایـــن  و  ســـندیکا  نماینـــدگان  از  مرکـــزی  هســـته ای 

ببرنـــد.  پیـــش  را  کار  تـــا  داد  تشـــکیل  شـــرکت ها 
ـــت  ـــن نشس ـــر ای ـــور دیگ ـــتان مح ـــازار ترکمنس ـــی ب بررس
کـــه نمایندگانـــی از شـــرکت افزارمـــا توضیحـــات  بـــود 
کردنـــد. آنهـــا عنـــوان  گزارشـــی در ایـــن زمینـــه ارائـــه  و 
کـــه می تـــوان از محـــل مطالبـــات ترکمنســـتان  کردنـــد 
ـــا  ـــه آنهـــا داد. ب ـــی ب کاال و تجهیـــزات ایران ـــرق،  بابـــت ب
ــور  کشـ ــن  ــرک در ایـ ــرکت های تـ ــور شـ ــه حضـ ــه بـ توجـ
کـــه از قبـــل در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد،  تی  و مشـــکال
کـــه امـــور مربـــوط بـــه حضـــور در بـــازار  کیـــد شـــد  تا
ترکمنســـتان از طریـــق ســـندیکا پیگیـــری شـــود بـــه 
کـــه  کـــرد  کـــه مهنـــدس حقیقـــی پیشـــنهاد  طـــوری 
ســـندیکا در ایـــن خصـــوص تفاهم نامـــه ای بـــا وزارت 

کنـــد. نیـــرو امضـــا 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات  در ادامـــه ایـــن بحـــث رئیـــس 
کـــه شـــرکت های عضـــو ســـندیکا در زمینـــه  کـــرد  اعـــالم 
کاال و تجهیـــزات بـــه ترکمنســـتان در قبـــال  ارســـال 
کشـــور از ایـــران بابـــت بـــرق، آمادگـــی   مطالبـــات ایـــن 
خصـــوص  ایـــن  در  شـــد  مقـــرر  لـــذا  دارنـــد   کامـــل 
نامـــه ای بـــه مهنـــدس حائـــری، معـــاون وزیـــر نیـــرو در 
ـــرژی ارســـال شـــود. همچیـــن مقـــرر شـــد  ـــرق و ان امـــور ب
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ــازار  ــه راه بـ ــه نقشـ ــوص تهیـ ــی در خصـ ــد پژوهشـ واحـ
کار قـــرار دهـــد. عـــراق اقدامـــات مقتضـــی را در دســـتور 

در جلسه کمیته توسعه صادرات صورت گرفت؛ 
مراسم تقدیر از مدیرکل دفتر توسعه 
کید طرفین بر  صادرات وزارت نیرو/تا

حفظ و تقویت همکاری ها  

کمیتـــه توســـعه صـــادرات  در جلســـه هیـــأت رئیســـه 
محـــل  در  جـــاری  ســـال  شـــهریور  یازدهـــم  کـــه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تشـــکیل شـــد، از 
مهنـــدس نظـــام الملکـــی تقدیـــر و تشـــکر بـــه عمـــل 

آمـــد. 
گـــزارش  کمیتـــه ضمـــن ارائـــه  در ابتـــدای جلســـه، دبیـــر 
کـــه نامـــه آمادگـــی  کـــرد  اقدامـــات انجـــام شـــده عنـــوان 
و  کاال  ارســـال  بـــرای  ســـندیکا  عضـــو  شـــرکت های 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــه ترکمنســـتان بـــه جـــای 
بدهـــی بابـــت پـــول بـــرق، بـــه  مهنـــدس حائـــری ارســـال 
شـــده و جلســـه ای در خصـــوص تدویـــن نقشـــه راه 
بـــازار عـــراق، بـــا معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا و شـــرکت 

ـــت.  ـــده اس ـــزار ش ـــا برگ مپن
یابـــی  گـــزارش نشســـت سیســـتم ارز در ادامـــه جلســـه 
کنسرســـیوم هـــای  شـــرکت هـــا جهـــت حضـــور در 
کمیتـــه  گـــزارش بودجـــه پیشـــنهادی بـــرای  صادراتـــی، 
گـــزارش موجـــودی حســـاب توســـط دبیـــر  و همچنیـــن 
ــث و  ــه بحـ ــات بـ ــن موضوعـ ــاره ایـ ــا دربـ ــه و اعضـ ارائـ

تبـــادل نظـــر پرداختنـــد.
کیـــد بـــر اینکـــه ارقـــام اعـــالم  مهنـــدس باقـــری ضمـــن تا
پوشـــش  را  نیازهـــا  پیشـــنهادی  بودجـــه  در  شـــده 
کـــه بایـــد در اعـــالم بودجـــه  کـــرد  کیـــد  نخواهـــد داد، تا
ـــور  کش ـــود  ـــرایط موج ـــت، ش ـــق عضوی ـــن ح ـــرای تعیی ب
گرفتـــه شـــود. در ادامـــه  کمیتـــه در نظـــر  و برنامه هـــای 
دربـــاره  اعضـــا  ســـوی  از  مختلفـــی  پیشـــنهادات 

ــد. ــرح شـ ــه مطـ کمیتـ ــنهادی  ــه پیشـ بودجـ
دبیـــر ســـندیکا توضیحاتـــی دربـــاره برنامـــه ســـندیکا در 
کمیته هـــا، برنامـــه روابـــط عمومـــی  خصـــوص ادغـــام 
ـــاره  ـــه درب کمیت ـــرد. رئیـــس  ک ـــه  و واحـــد بین الملـــل ارائ
کـــه  کـــرد  ـــح  ایجـــاد واحـــد بیـــن الملـــل ســـندیکا تصری
ــاری  ــای تجـ ــداد هیات هـ ــور پرتعـ ــه حضـ ــه بـ ــا توجـ بـ
بـــه ایـــران بعـــد از توافـــق برجـــام، نیـــاز بـــه واحـــد بیـــن 

از صـــادرات  رویکـــرد غیـــر  بـــا  الملـــل در ســـندیکا 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات نیـــز در آن  احســـاس شـــد. 
زمـــان پیشـــنهادات خـــود را در ایـــن خصـــوص بـــه دبیـــر 

کـــرد  ســـندیکا ارئـــه 
در ایـــن جلســـه ســـندیکا میزبـــان مهنـــدس نظـــام 
الملکـــی؛ مدیـــرکل دفتـــر توســـعه صـــادرات وزارت 
نیـــرو و مدیـــران ایـــن مجموعـــه بـــود. در ایـــن جلســـه 
همـــکاری  علـــت  بـــه  نظام الملکـــی  مهنـــدس  از 
مشـــکالت  پیگیـــری  و  ســـندیکا  بـــا  صمیمانـــه 

شـــرکت های عضـــو در بخـــش صـــادرات، تقدیـــر بـــه 
عمـــل آمـــد. 

کمیتـــه  ــابقه همـــکاری بیـــن  مهنـــدس باقـــری بـــه سـ
توســـعه صـــادرات و دفتـــر توســـعه صـــادرات وزارت 
کـــه مهنـــدس نظام الملکـــی  کـــرد  کیـــد  نیـــرو اشـــاره و تا
و  هســـتند  و  بودنـــد  خصوصـــی  بخـــش  مدافـــع 
بـــا  را  صـــادرات  بخـــش  در  شـــرکت ها  مشـــکالت 

کرده انـــد.  پیگیـــری  جدیـــت 
الملکـــی  نظـــام  مهنـــدس  تقدیـــر،  مراســـم  از  بعـــد 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکا  ضمـــن تشـــکر از 
کمیتـــه  ـــر  ـــه ارتبـــاط موث ـــزاری ایـــن جلســـه، ب بابـــت برگ
توســـعه صـــادرات بـــا دفتـــر توســـعه صـــادرات وزارت 
ـــه شـــناخت توانمنـــدی  ـــا توجـــه ب کـــرده و ب نیـــرو اشـــاره 
کمیتـــه، حضـــور در بازارهـــای منطقـــه را  اعضـــای 

بســـیار موثـــر دانســـتند. 
کـــرد ســـندیکا در مـــورد تشـــکیل اتـــاق  وی پیشـــنهاد 
ـــی داشـــته و  ـــد نقـــش فعال ـــران و ســـوریه بای ـــی ای بازرگان
در هیـــات رئیســـه ایـــن اتـــاق حضـــور داشـــته باشـــد. 
توســـعه  دفتـــر  بـــا  ارتبـــاط  شـــد  کیـــد  تا همچنیـــن 
صـــادرات وزارت نیـــرو و آقـــای مهنـــدس صبـــور مقـــدم 

همچنـــان حفـــظ شـــود.

کمیتـــه توســـعه صـــادرات بـــا مشـــاور وزیـــر  در نشســـت 
نیـــرو در امـــور بین الملـــل مقـــرر شـــد؛ 

انعکاس چالش ها و راهبردهای 
پیشنهادی سندیکا برای توسعه 

صادرات شرکت های عضو به وزیر نیرو 

صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه  مشـــترک  نشســـت 
دکتـــر  بـــا  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
ـــل  ـــن المل ـــور بی ـــرو در ام ـــر نی ـــاور وزی ـــت مش یزدان دوس
توســـعه  و  صنایـــع  پشـــتیبانی  مرکـــز  سرپرســـت  و 
بـــرق، ســـیزدهم شـــهریور  و  صـــادرات صنایـــع آب 

شـــد.  برگـــزار  ســـندیکا  محـــل  در  جـــاری  ســـال 
ــه  کمیتـ ــری رئیـــس  ــه مهنـــدس باقـ ــدای جلسـ در ابتـ
دربـــاره  توضیحاتـــی  ارائـــه  بـــه  صـــادرات  توســـعه 
کمیتـــه مزبـــور پرداخـــت. وی همچنیـــن  ســـندیکا و 
ـــه  کمیت ـــوی  ـــده از س ـــام ش ـــات انج ـــه اقدام ـــاره ب ـــا اش ب
در  ســـندیکا  کـــه  کـــرد  اظهـــار  صـــادارت  توســـعه 
کارگـــروه هـــای وزارت نیـــرو از جملـــه در  جلســـات و 
کارگـــروه  تدویـــن اســـتراتژی صـــادرات صنعـــت بـــرق و 
بودجـــه ســـال 96 مشـــارکت فعـــال داشـــته اســـت. 
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس بخشـــی رئیـــس هیـــات 
ــادی  ــرایط اقتصـ ــه شـ ــان اینکـ ــا بیـ ــندیکا بـ ــره سـ مدیـ
کـــرد: بـــا وجـــود همـــه  کشـــور مناســـب نیســـت، تصریـــح 
مشـــکالت، ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران از بیـــن 
حـــدود 200 تشـــکل اقتصـــادی، بـــه عنـــوان تشـــکل 
کشـــور شـــناخته شـــد. وی همچنیـــن  ـــر اقتصـــادی  برت
بـــه ارتبـــاط مناســـب و موثـــر ســـندیکا بـــا ســـازمان و 
ــا  گفـــت: ســـندیکا بـ کـــرد و  نهادهـــای مرتبـــط اشـــاره 
مجلـــس، مرکـــز پژوهش هـــا و ســـازمان های ذیربـــط 
کمیتـــه  ارتبـــاط خوبـــی دارد و نحـــوه مشـــارکت ها در 
کمیتـــه  همـــکاری مشـــترک تعریـــف شـــده اســـت. در 
کنسرســـیوم  نحـــوه  ســـندیکا  صـــادرات  توســـعه 
و  شـــده  ایجـــاد  صادراتـــی  هـــای  پـــروژه  در  ســـازی 
ارزیابی هـــا  زمینـــه  در  توانیـــر  بـــا  تفاهم نامه هایـــی 

ــده اســـت.   ــا شـ امضـ
کمیته هـــای تخصصـــی  معرفـــی ســـاختار ســـندیکا و 
هـــای  برنامـــه  و  اقدامـــات  گـــزارش  و  عمومـــی  و 
ســـندیکا و همچنیـــن توانمندی هـــای شـــرکت هـــای 
عضـــو توســـط دبیـــر ســـندیکا بـــه میهمانـــان جلســـه، 

ــر ایـــن جلســـه بـــود.  ــور دیگـ محـ

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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امـــور  نیـــرو در  یـــزدان دوســـت، مشـــاور وزیـــر  دکتـــر 
کشـــور  کیـــد بـــر اینکـــه شـــرایط امـــروز  بیـــن الملـــل بـــا تا
شـــرایط مطلوبـــی نیســـت، ادامـــه داد: درخواســـت 
کـــه ســـندیکا جهـــت اخـــذ مجوزهـــای  مـــا ایـــن اســـت 
گمـــرک و مابـــه التفـــاوت  موردنیـــاز از دولـــت در بحـــث 
کنـــد. بـــا توجـــه بـــه  کمـــک  نـــرخ ارز بـــه وزارت نیـــرو 
ــر ضـــرورت توســـعه  ــور بـ کشـ رویکـــرد مقامـــات ارشـــد 
روابـــط بـــا همســـایگان، مـــراودات بـــا آنهـــا از اهمیـــت 
کشـــور  کـــرد:  کیـــد  ویـــژه ای برخـــوردار اســـت.  وی تا
ارمنســـتان ظرفیـــت ویـــژه  و خاصـــی بـــرای همـــکاری 
دارد. ســـندیکا بـــه عنـــوان بـــازوی اجرایـــی مـــی توانـــد 
کشـــورهای همســـایه،  کـــرات بـــا  مـــا را در مســـیر مذا
کثـــر  حدا موقعیت هـــا  از  بتوانیـــم  تـــا  کنـــد  کمـــک 
ـــد در ایـــن زمینـــه  ـــم. مـــا و ســـندیکا بای اســـتفاده را ببری
کنیـــم تـــا بتوانیـــم  تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک تهیـــه 

پیگیـــر امـــور از ســـایر ســـازمان ها و نهادهـــا باشـــیم. 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات  در ادامـــه جلســـه رئیـــس 
کمیتـــه  کـــه هـــدف تشـــکیل  کـــرد  ســـندیکا عنـــوان 
ــازی  ــی و بسترسـ ــاد هم افزایـ ــادرات، ایجـ ــعه صـ توسـ
ـــه  ـــاعت ب ـــر س ـــه 180 نف کمیت ـــت. در  ـــادرات اس در ص
یابـــی شـــرکت ها جهـــت  بحـــث تدویـــن سیســـتم ارز
پرداختـــه  صادراتـــی  کنسرســـیوم های  در  حضـــور 
کشـــور عضـــو دارای  اســـت. ســـندیکا بـــا بیـــش از 500 
کـــه می تواننـــد امـــور را  تخصص هـــا مختلفـــی اســـت 

کننـــد. پیگیـــری 
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس صـــادق نیـــت حقیقـــی 
گفـــت:  کـــرد و  بـــه مشـــکالت بـــازار عـــراق اشـــاره ای 
کشـــورها  متاســـفانه در زمینـــه روبـــط بانکـــی بـــا ســـایر 
کـــه مـــواردی از آنهـــا قابـــل  تی وجـــود دارد   مشـــکال
حـــل و فصـــل اســـت. مـــا بایـــد در زمینـــه خـــام فروشـــی 
کـــرده و جلـــوی آن را بگیریـــم. همـــه  جـــدی تـــر عمـــل 
جـــای دنیـــا خـــام فروشـــی تعرفـــه بازدانـــده دارد و در 
ایـــران در روز ملـــی صـــادرات از خـــام فروشـــان تقدیـــر 

هـــم می شـــود.
کـــه  کـــرد  در پایـــان جلســـه مهنـــدس باقـــری اعـــالم 
گزارش هـــای تهیـــه شـــده توســـط ســـندیکا بـــه دفتـــر 

ـــا  ـــد ت ـــد ش ـــال خواه ـــرو ارس ـــل وزارت نی ـــن المل ـــور بی ام
ــال  ــز ارسـ ــرو نیـ ــر نیـ ــرای وزیـ بعـــد از بررســـی و تاییـــد بـ
کـــه مـــوارد  کـــرد  کیـــد  شـــود. دکتـــر یـــزدان دوســـت نیـــز تا
ـــی  ـــوردی و مصداق ـــورت م ـــه ص ـــد ب ـــری بای ـــل پیگی قاب
ـــوان  کـــه از ایـــن مـــوارد مـــی ت ـــر نیـــرو مطـــرح شـــود  ـــا وزی ب
بخـــش  مشـــکالت  و  تجدیدپذیرهـــا  موضـــوع  بـــه 

ــرد.  کـ ــاره  ــرق اشـ ــادرات بـ ــی در صـ خصوصـ

کمیته حقوقی

ــندیکا  ــای سـ ــی و قراردادهـ ــه حقوقـ کمیتـ ــه  در جلسـ
گرفـــت؛  ــورت  صـ

کار در جلسه  ضرورت بررسی قانون 
مشترک سندیکا و نمایندگان مجلس 

کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق 
ایران، چندی پیش در محل سندیکا برگزار شد. 

در ابتـــدای جلســـه اعضـــا بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر 
کار و احتمـــال دائمـــی شـــدن نیروهـــای  دربـــاره »قانـــون 
بـــاالی ســـه ســـال« پرداختنـــد و مقـــرر شـــد موضـــوع 
طـــی  ســـال  ســـه  بـــاالی  نیروهـــای  شـــدن  دائمـــی 
مـــورد پیگیـــری  بـــا مجلـــس  ارتبـــاط  و  هماهنگـــی 
گیـــرد تـــا نظـــرات ســـندیکا و بخـــش خصوصـــی  قـــرار 
کـــه در مجلـــس در حـــال  در خصـــوص ایـــن موضـــوع 

بررســـی اســـت، لحـــاظ شـــود.
حقوقـــی  کمیتـــه  شـــد  بنـــا  جلســـه  ادامـــه  در 

بـــا  هماهنگـــی  طـــی  ســـندیکا  قراردادهـــای  و 
خصـــوص  در  مجلـــس  مرتبـــط  کمیســـیون های 
نماینـــدگان  بـــا  جلســـه ای  کار،  قانـــون  مشـــکالت 
کار قـــرار دهـــد و اقدامـــات الزم  مجلـــس در دســـتور 
را انجـــام دهـــد. همچنیـــن مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــا 
در  خـــود  اعتـــراض  تشـــکل ها  ســـایر  هماهنگـــی 
کار را اعـــالم  خصـــوص تدویـــن یـــک ســـویه قانـــون 

کنـــد. 

کمیته دانش بنیان

بررسی راهکارهای جذب شرکت های 
دانش بنیان برای عضویت در سندیکا 

کمیتـــه دانش بنیـــان بیســـت  جلســـه هیـــات رئیســـه 
و یکـــم مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای 

ــد.  ــکیل شـ ــران تشـ ــرق ایـ ــت بـ صنعـ
کمیتـــه توضیحاتـــی دربـــاره  در ابتـــدای جلســـه دبیـــر 
ــه  ــان ارائـ ــه دانش بنیـ کمیتـ ــر  ــات اخیـ ــه و اقدامـ برنامـ

کـــرد. 
در ادامـــه جلســـه در رابطـــه بـــا مســـائل قابـــل طـــرح در 
ـــو آوری  ـــا معـــاون تجـــاری ســـازی صنـــدوق ن جلســـه ب
و شـــکوفایی اعضـــاء وارد بحـــث شـــدند و رئیـــس 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  مشـــکالت  بـــه  کمیتـــه 
گفـــت: مشـــکلی اصلـــی ایـــن شـــرکت ها  کـــرد و  اشـــاره 
یافـــت تســـهیالت اســـت تـــا بتواننـــد  مربـــوط بـــه در
ایـــن  کـــه در  را توســـعه دهنـــد  فعالیت هـــای خـــود 
در  را  الزم  مبالـــغ  اســـت  شـــده  پیشـــنهاد  زمینـــه 
اختیـــار بانک هـــا قـــرار دهنـــد تـــا شـــرکت ها از بانـــک 

تســـهیالت بگیرنـــد. 
از  اعضـــای حاضـــر در جلســـه دربـــاره موضوعاتـــی 
قبیـــل لیزینـــگ دولتـــی، مشـــارکت و ضمانت نامه هـــا 
ــدند و  ــه و وارد بحـــث شـ ــر پرداختـ ــادل نظـ ــه تبـ ــز بـ نیـ
پیشـــنهاد شـــد مشـــکالت شـــرکت های دانش بنیـــان 

ــود.  ــکاس داده شـ ــانه ها انعـ ــق رسـ از طریـ
در ادامـــه جلســـه بـــر ضـــرورت همـــکاری بـــا ســـتاد 
شـــد  بنـــا  و  کیـــد  تا فنـــاوری  و  علمـــی  معاونـــت 
مکاتبـــات الزم بـــرای برگـــزاری جلســـه بـــا ایـــن ســـتاد 

انجـــام شـــود. 
ـــر اینکـــه دایـــره  کیـــد ب ـــا تا کمیتـــه دانش بنیـــان ب رئیـــس 
ایـــن شـــرکت ها بایـــد افزایـــش یابـــد و شـــرکت های 
گفـــت: در  کمیتـــه درآینـــد،  توانمنـــد بـــه عضویـــت ایـــن 
کمیتـــه  حـــال حاضـــر اعضـــا طبـــق آییـــن نامـــه عضـــو 
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هســـتند، پـــس از ایـــن بحـــث مقـــرر شـــد بـــرای جـــذب 
ـــردن تعـــداد شـــرکت های دانـــش بنیـــان عضـــو  ـــاال ب و ب
صـــورت  عمومـــی  مجمـــع  بـــه  دعـــوت  ســـندیکا، 

بگیـــرد. 
شناســـایی  مســـئله  کـــرد  پیشـــنهاد  کمیتـــه  دبیـــر 
معاونـــت  توســـط  کـــه  بنیـــان  دانـــش  شـــرکت های 
علمـــی و فـــن آوری در حـــال پیگیـــری اســـت، نهایـــی 
شـــود، درمرحلـــه بعـــد بایـــد از شـــرکت های غیـــر عضـــو 
دعـــوت بـــه عضویـــت در ســـندیکا شـــود و ســـپس 

کمیتـــه داده شـــود.  فراخـــوان مجمـــع عمومـــی 
ــات  ــی هیـ ــه آتـ ــد در جلسـ ــرر شـ ــه مقـ ــان جلسـ در پایـ
زمینـــه  در  مشـــاور  یانـــی  در دکتـــر  آقـــای  از  رئیســـه 
ـــا دبیـــر  لیزینـــگ دعـــوت شـــود، همچنیـــن مقـــرر شـــد ب
جدیـــد ســـتاد فـــن آوری مکاتبـــه و موضـــوع تفاهـــم 
نامـــه مطـــرح شـــود و جلســـه ای بـــرای اجرایـــی شـــدن 

مفـــاد آن درخواســـت شـــود.

کمیته مهندسی بازرگانی

بررسی اصالح آیین نامه  قراردادها در 
جلسه کمیته مهندسی بازرگانی 

بازرگانـــی  مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  جلســـه 
ایـــران بیســـتم شـــهریور  بـــرق  ســـندیکای صنعـــت 

برگـــزار شـــد.    ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا 
کمیتـــه هـــای  ابتـــدای جلســـه موضـــوع ادغـــام  در 
تخصصـــی ســـندیکا بـــا محوریـــت لـــزوم ســـاماندهی و 
کمیتـــه هـــای مرتبـــط  جلوگیـــری از اقدامـــات مـــوازی 
کمیتـــه هـــا و  در جهـــت چابـــک ترکـــردن عملکـــرد 
ــادل  ــورد بحـــث و تبـ ــا مـ ــازی فعالیـــت هـ ــفاف سـ شـ

گرفـــت. نظـــر قـــرار 
و  اقتصـــادی  شـــرایط  کنونـــی  وضعیـــت  بررســـی 
خـــط مشـــی ســـندیکا در اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای 
یـــان  ز و  ضـــرر  از  جلوگیـــری  سیاســـت  بـــا  موجـــود 
اعضـــا بـــا خاتمـــه قراردادهـــا، اصـــالح آییـــن نامـــه هـــای 
از  تیـــپ پیمانـــکاری  قـــرارداد  قراردادهـــا، تفکیـــک 
یـــع در  بازرگانـــی، پیگیـــری مشـــکالت پیمانـــکاران توز
خصـــوص اســـناد خزانـــه از دیگـــر محورهـــای جلســـه 

بـــود. 
در ادامـــه، موضـــوع ضـــرورت برگـــزاری جلســـه مشـــترک 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکا بررســـی و مقـــرر  ـــا  ب
ـــا موضـــوع هـــم پوشـــانی ســـرمایه در  جلســـه مشـــترکی ب

کمیتـــه صـــورت پذیـــرد.  گـــردش بیـــن اعضـــای 
کمیتـــه مشـــکالت مربـــوط بـــه  همچنیـــن مقـــرر شـــد 
و محدودیـــت  و  زیربنایـــی  پـــروژه ای  ســـفارش های 
ممنوعیـــت کاالهـــای فاقـــد مشـــابه داخلـــی را پیگیری 

کننـــد.  ــزی  ــا برنامه ریـ ــرای حـــل آنهـ و بـ

بررسی مشکالت شرکت اشنایدر 
الکتریک ایران درباره عدم توانایی در 

ارائه قیمت ثابت محصوالت 

بازرگانـــی  مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  جلســـه 
ســـندیکا، ششـــم شـــهریور ســـال جـــاری در محـــل 

برگـــزار شـــد.  ایـــران  بـــرق  ســـندیکای صنعـــت 
پـــارس  شـــرکت های  نماینـــدگان  جلســـه  ایـــن  در 
)تلـــه  ایـــران  الکتریـــک  اشـــنایدر  و  بـــورد  ســـوئیچ 
مکانیـــک( بـــا توجـــه بـــه عـــدم ثبـــات بـــازار بـــه عنـــوان 
کمیتـــه مهندســـی بازرگانـــی ســـندیکا، بـــه  اعضـــای 
طـــرح مشـــکالت و دفـــاع از مواضـــع خـــود پرداختنـــد 
و شـــرکت اشـــنایدر توضیحاتـــی دربـــاره علـــت عـــدم 

ــرد.  کـ ــرح  ــت ثابـــت مطـ ــه قیمـ ارائـ
کیـــد  نماینـــدگان شـــرکت اشـــنایدر الکتریـــک ایـــران تا
ســـختی های  علیرغـــم  شـــرکت  ایـــن  کـــه  کردنـــد 
تولیـــد  زمینـــه  در  خـــود  فعالیـــت  بـــه  اقتصـــادی 
مینیاتورهـــا ادامـــه داده و تـــالش دارد خدمـــات الزم را 

کنـــد.  بـــه مشـــتریان خـــود ارائـــه 
بانکـــی  سیســـتم  مشـــکالت  بـــه  ادامـــه  در  آنهـــا 
کـــه در حـــال  کردنـــد  کیـــد  ایـــران و ترکیـــه اشـــاره و تا
ــی  ــا و حتـ ــن بانک هـ ــول بیـ ــال پـ ــکان انتقـ ــر امـ حاضـ
کشـــور میســـر نیســـت و ایـــن  صرافی هـــای بیـــن دو 
موضـــوع باعـــث عـــدم امـــکان انتقـــال تجهیـــزات بـــه 
کـــه در حـــال پیگیـــری موضـــوع  ایـــران شـــده اســـت 

هســـتیم. 
در ادامـــه مدیرعامـــل شـــرکت پـــارس ســـوئیچ بـــورد 
کیفیـــت اجنــــاس، پیگیــــری هولوگـــرام  در رابطـــه بـــا 
ــواالتی  ــران سـ ــه ایـ کانـــال ورود اجنـــاس اشنایــــدر بـ و 
اشـــنایدر  شـــرکت  نماینـــدگان  و   کـــرده  مطـــرح 
کردنـــد.  الکتریـــک ایـــران پاســـخ هـــای الزم را بیـــان 

کمیته مهندسی مشاور

بررسی فرمول تعدیل قراردادها در 
جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی 

مهندسی مشاور 

کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی  جلســـه هیئـــت رئیســـه 
مشـــاور ســـندیکا، یکـــم مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
ــر در رابطـــه بـــا  در ابتـــدای جلســـه نامـــه شـــرکت توانیـ
درخواســـت ســـندیکا بـــه منظـــور تعییـــن حـــق الزحمـــه 
عالیـــه  نظـــارت  و  مهندســـی  خدمـــات  و  طراحـــی 
بـــا مشـــاور مربوطـــه  بررســـی و مقـــرر شـــد ســـندیکا 
ـــورد  ـــوع را م ـــن موض ـــرده و ای ک ـــزار  ـــه ای برگ ـــر جلس توانی

ــرار دهـــد. بازبینـــی قـ
همچنیـــن موضـــوع میـــزان ارزبـــری پـــروژه هـــای انتقـــال 
کمیتـــه  یـــع مطـــرح و بررســـی شـــد و اعضـــای  و فـــوق توز
میـــزان ارزبـــری تجهیـــزات پســـت ها را 52 درصـــد، 
اجـــرا 38 درصـــد،  و  پســـت ها  تجهیـــزات  ارزبـــری 
تجهیـــزات خطـــوط 17 درصـــد و تجهیـــزات خطـــوط 
کـــه ایـــن  کردنـــد  و اجـــرا را 10 درصـــد اعـــالم و بیـــان 
ـــا  ـــاژ ت ـــوده و برحســـب ولت ـــرآورده ب درصدهـــا متوســـط ب

حـــدی متغیـــر اســـت. 
در ادامـــه جلســـه، بحـــث تعدیـــل در قراردادهـــا در 
ـــازندگان  ـــه س ک ـــد  ـــالم ش ـــت و اع گرف ـــرار  کار ق ـــتور  دس
تجهیـــزات و پیمانـــکاران اجرایـــی بـــا قراردادهـــای 
ـــد و بعلـــت  ـــا مشـــکل مواجـــه شـــده ان ـــدون تعدیـــل ب ب
نوســـانات قیمـــت هـــا الزم اســـت فرمـــول تعدیـــل و 
ـــح در  ـــت مصال ـــاوت قیم ـــه مابه-التف ـــت هزین پرداخ

ــا لحـــاظ شـــود.  قراردادهـ
ــه  کمیتـ ــا توســـط  ــول هـ ــن فرمـ ــد ایـ ــرر شـ ــان مقـ در پایـ
تدویـــن و از ســـوی ســـندیکا بـــه توانیـــر پیشـــنهاد شـــود.  
همچنیـــن در مـــورد هزینـــه نظارتـــی مشـــاوران براســـاس 
نامـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و پیشـــنهاد 20 مـــاده ای 
کمیتـــه قـــرار اســـت از ابتـــدای ســـال 98 بخشـــنامه 

جدیـــدی صـــادر شـــود. 
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بازنگری ساختار کمیته های تخصصی 
گرفت کار سندیکا قرار  در دستور 

کمیته هـــای تخصصـــی  جلســـه مشـــترک روســـای 
ــهریور  ــیزدهم شـ ــران سـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ سـ
کمیتـــه  ســـال جـــاری بـــا حضـــور روســـای شـــانزده 
محـــل  در  هـــا  کمیتـــه  ایـــن  دبیـــران  و  تخصصـــی 

ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه، علـــی بخشـــی، رئیـــس هیـــأت 
لـــزوم  دربـــاره  توضیحاتـــی  ســـندیکا،  مدیـــره 
کمیتـــه هـــا بـــه منظـــور جلوگیـــری  ســـاماندهی و ادغـــام 
روســـای  کـــه  کردنـــد  مطـــرح  مـــوازی  اقدامـــات  از 
کمیته هـــا بـــه اتفـــاق آرا، موافقـــت خـــود را بـــا ایـــن 

کردنـــد.  اعـــالم  موضـــوع 
طـــرح و بررســـی موضـــوع تشـــکیل فدراســـیون بـــرق، 
تشـــکل  مشـــابه در  تـــاپ چـــارت 10  بررســـی  لـــزوم 
کشـــورهای توســـعه یافتـــه و لـــزوم شـــفاف شـــدن نحـــوه 
انتخـــاب اعضـــای هیـــات مدیـــره، ســـاختار جدیـــد 
کمیتـــه  کمیتـــه هـــا و تقویـــت ارتبـــاط هیـــأت مدیـــره بـــا 

هـــا از دیگـــر محورهـــای ایـــن جلســـه بـــود.
در ادامـــه جلســـه ســـپهر بـــرزی مهـــر دبیـــر ســـندیکا 
توضیحـــات تکمیلـــی دربـــاره بررســـی هـــای انجـــام 
در  پژوهشـــی  معاونـــت  و  دبیرخانـــه  توســـط  شـــده 
کمیتـــه هـــا  خصـــوص ســـاماندهی و تغییـــر ســـاختار 
کمیتـــه هـــای  در جهـــت چابک-ترکـــردن عملکـــرد 
تخصصـــی ســـندیکا و شـــفاف ســـازی فعالیـــت هـــا 
ــاه آینـــده بررســـی  ــرر شـــد طـــی دو مـ ــرد و مقـ کـ ــه  ، ارائـ
ـــر روی مـــدل پیشـــنهادی انجـــام و  ـــری ب کامـــل ت هـــای 

بـــه هیـــأت مدیـــره ارائـــه شـــود. 
کارگـــروه هـــای فراکمیتـــه  وی همچنیـــن بـــه ایجـــاد 
ای و اســـتعالم زمینـــه فعالیـــت مشـــخص از اعضـــا 
بـــا هـــدف داشـــتن یـــک حـــق رای در ســـندیکا اشـــاره 
کـــرد. اصـــالح آییـــن نامـــه هـــای قراردادهـــا، تفکیـــک 
پیگیـــری  بازرگانـــی،  از  پیمانـــکاری  تیـــپ  قـــرارداد 
ــناد  ــوص اسـ ــع در خصـ یـ ــکاران توز ــکالت پیمانـ مشـ

ــود.  ــه بـ ــوارد طـــرح شـــده در جلسـ ــر مـ ــه از دیگـ خزانـ
در پایـــان جلســـه حاضریـــن بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر 
کنونـــی شـــرایط اقتصـــادی و  در خصـــوص وضعیـــت 
خـــط مشـــی ســـندیکا در اســـتفاده از ظرفیت-هـــای 
یـــان اعضـــا  موجـــود بـــا سیاســـت جلوگیـــری از ضـــرر و ز

ـــد.  ـــا پرداختن ـــه قرارداده ـــا خاتم ب

بررسی مشکالت صنعت برق در نشست 
کمیته انتقال شورای گفتگوی اصفهان

گفتگـــوی صنعـــت  کمیتـــه انتقـــال شـــورای  نشســـت 
بـــرق اصفهـــان هفدهـــم مـــرداد ســـال جـــاری بـــا حضـــور 
و  منطقـــه ای  اصفهـــان  بـــرق  شـــرکت   مدیرعامـــل 
ـــرداری و طـــرح و توســـعه ایـــن شـــرکت  ـــان بهـــره ب معاون

برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه آقـــای مهنـــدس موســـی رضایـــی، 
گفتگـــوی صنعـــت بـــرق اســـتان بـــا  رئیـــس شـــورای 
کشـــور و تبعـــات آن بـــر  اشـــاره بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
گفـــت: شـــرایط فعلـــی هـــم تهدیـــد  صنعـــت بـــرق 
اســـت و هـــم فرصـــت  لـــذا الزم اســـت از فرصت هـــای 

ــور بـــرد.  کشـ آن نهایـــت اســـتفاده را بـــرای آبادانـــی 
نماینـــده  عنـــوان  بـــه  مســـائلی  مهنـــدس  ادامـــه  در 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در ایـــن جلســـه، 
حـــل  بـــرای  تـــالش  دربـــاره  ســـندیکا  اقدامـــات 
مشـــکالت صنعـــت بـــرق و شـــرکت های عضـــو ایـــن 

کـــرد. تشـــکل را ارائـــه 
کارگـــروه  گزارشـــی از طـــرف  ـــا توافـــق اعضـــا مقـــرر شـــد  ب
نیـــرو  وزیـــر  بـــه  اصفهـــان  ای  منطقـــه  بـــرق  ارتقـــاء 
همچنیـــن  اعضـــا  شـــود.  ارائـــه  ایشـــان  معـــاون  یـــا 
درخواســـت برگـــزاری جلســـه اختصاصـــی شـــورای 
گفتگـــوی بـــرق از اســـتاندار اصفهـــان بعنـــوان رئیـــس 
خصوصـــی  بخـــش  و  دولـــت  گفتگـــوی  شـــورای 
اصفهـــان بـــه منظـــور تبییـــن مشـــکالت بـــرق در دو 
ســـطح اســـتانی و ملـــی بـــا حضـــور ســـازمان برنامـــه و 

کردنـــد.  بودجـــه اســـتان اصفهـــان را مطـــرح 
کـــه نقـــش  در ادامـــه جلســـه بـــا طـــرح ایـــن موضـــوع 
انجـــام  فعلـــی  قراردادهـــای  در  خصوصـــی  بخـــش 

ســـندیکای  کـــه  شـــد  کیـــد  تا نیســـت،  فاینانـــس 
صنعـــت بـــرق ایـــران راهکارهـــای دریافـــت فاینانـــس 
ـــزرگ را بررســـی  کوچـــک و ب ـــرای پـــروژه هـــای  داخلـــی ب

کنـــد.  کـــرده و در ایـــن زمینـــه پیشـــنهاداتی ارائـــه 
ـــر رونمایـــی از بولتـــن شـــورای  در پایـــان جلســـه عـــالوه ب
گفتگـــوی بـــرق اصفهـــان، مدیرعامـــل بـــرق منطقـــه ای 
کمیتـــه انتقـــال منصـــوب  اصفهـــان نیـــز بعنـــوان رئیـــس 

شـــد. 

اهتمام کمیته تولید شورای گفتگوی 
اصفهان برای ارائه فرمول محاسبه نرخ 

واقعی برق به مجلس 

گفتگـــوی صنعـــت  کمیتـــه تولیـــد شـــورای  جلســـه 
بـــا  جـــاری  ســـال  مـــرداد  هفدهـــم  اصفهـــان  بـــرق 
حضـــور مدیرعامـــل شـــرکت تولیـــد بـــرق اصفهـــان، 
ــروگاه  ــدگان نیـ ــان و نماینـ ــروگاه اصفهـ ــل نیـ مدیرعامـ

اخبار 
شعب

اخبار 
شعب



77
اخبــار

مرداد و شهریور  97 115

شـــهید محمـــد منتظـــری اصفهـــان و نیـــروگاه زواره 
برگـــزار شـــد. 

در ابتـــدای جلســـه، مهنـــدس محســـنی مدیرعامـــل 
گزارشـــی از شـــرکت  شـــرکت تولیـــد بـــرق اصفهـــان 
و  نیروگاه هـــا  وضعیـــت  و  تولیـــد  تخصصـــی  مـــادر 
کـــرد. در ادامـــه مهنـــدس مســـائلی  نـــرخ بـــرق ارائـــه 
بـــه عنـــوان نماینـــده ســـندیکا دربـــاره اقدامـــات ایـــن 
تشـــکل در حـــوزه رفـــع مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت 

کـــرد.  بـــرق توضیحاتـــی مطـــرح 
بـــرای  فرمولـــی  شـــد  مقـــرر  اعضـــا  تصمیـــم  طبـــق 
محاســـبه نـــرخ بـــرق توســـط بخـــش دولتـــی توســـط 
و  تهیـــه  ضیائـــی  و  محســـنی  مهندســـین  آقایـــان 
بـــه نماینـــدگان مجلـــس ارائـــه شـــود.  بنـــا شـــد در 
ــوخت،  ــدن قیمـــت سـ ــه شـ ــول اضافـ ــن فرمـ ــه ایـ تهیـ
افتادگـــی  عقـــب  از  ناشـــی  آلودگـــی  هزینه هـــای 
هزینـــه  و  انســـانی  نیـــروی  راندمـــان،  تکنولـــوژی، 

گرفتـــه شـــود.  نظـــر  در  نیـــز  ک  اســـتهال
و  بـــرق  تولیـــد  مشـــکالت  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن 
ــرف  ــدی از طـ ــه بنـ ــش بودجـ ــژه در بخـ ــا بویـ نیروگاه هـ
مهنـــدس نیکـــی احصـــاء و بـــرای بررســـی بـــه مســـئوالن 
ذیربـــط ارائـــه شـــود. در پایـــان جلســـه نیـــز از بولتـــن 
اهـــداف  و  انـــداز  چشـــم  ســـاختار،  شـــامل  شـــورا 

شـــد.  رونمایـــی 

در اولیـــن نشســـت تشـــکل های اقتصـــادی اســـتان 
ــت؛  گرفـ ــورت  ــان صـ اصفهـ

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

اقتصـــادی  تشـــکل های  نشســـت  نخســـتین  در 
اســـتان اصفهـــان از ســـندیکای صنعـــت بـــرق شـــعبه 
ـــر  ـــتان تقدی ـــب اس ـــکل منتخ ـــوان تش ـــه عن ـــان ب اصفه

شـــد. 
ــتان  ــادی اسـ ــکل های اقتصـ ــتین نشســـت تشـ نخسـ
کاال  صـــادرات  و  برندســـازی  محـــور  بـــا  اصفهـــان 
رفـــاه  و  کار  تعـــاون،  کل  مدیـــر  حضـــور  و  ایرانـــی 
و  اصنـــاف  و  تعـــاون  اتـــاق  روســـای  اجتماعـــی، 
ســـالن  در  تشـــکل ها  رییســـه  هیـــات  اعضـــای 
برگـــزار  بازرگانـــی  اتـــاق  بین المللـــی  همایش هـــای 

شـــد.
کمیســـیون تشـــکل های  محســـن پورســـینا رییـــس 
گفـــت:  اتـــاق بازرگانـــی اصفهـــان در ایـــن نشســـت 
ـــان  ـــتان اصفه ـــی اس ـــادی و صنعت ـــکل های اقتص تش
از  بســـیاری  و  هســـتند  طوالنـــی  پیشـــنیه  دارای 
گرفتـــه اســـت. تشـــکل های ملـــی از ایـــن اســـتان منشـــا 
گـــزارش از نحـــوه تشـــکیل و فعالیـــت  وی ضمـــن ارائـــه 
بازرگانـــی اصفهـــان در  اتـــاق  تشـــکل ها  کمیســـیون 
گفـــت: طـــی چهـــار  دوره هشـــتم هیـــات نماینـــدگان 
ثبـــت شـــده از  گذشـــته تعـــداد تشـــکل های  ســـال 
٥ تشـــکل بـــه ١٧ تشـــکل افزایـــش یافتـــه اســـت و ٣ 
ــز مراحـــل نهایـــی ثبـــت را طـــی می کننـــد.  تشـــکل نیـ

یـــم یکـــی از مهمتریـــن وظایـــف  مـــا اعتقـــاد راســـخ دار
از  حمایـــت  بازرگانـــی  اتاق هـــای  ماموریت هـــای  و 

تشـــکل های اقتصـــادی اســـت.
اصفهـــان  بازرگانـــی  اتـــاق  رییســـه  هیـــات  عضـــو 
ارایـــه  بـــا  اقتصـــادی  تشـــکل های  داشـــت:  اظهـــار 
عـــدم  بررســـی  و  بازرگانـــی  اتـــاق  بـــه  درخواســـت 
وجـــود تشـــکل مـــوازی، اقتصـــادی بـــودن فعالیـــت 
کســـب  تشـــکل و مطابقـــت بـــا قانـــون بهبـــود محیـــط 
کننـــد و بـــا  کار می تواننـــد مراحـــل ثبـــت را دنبـــال  و 
کارت عضویـــت یـــا  جـــذب حداقـــل ٢٠ عضـــو دارای 
بازرگانـــی، پروانـــه فعالیـــت تشـــکل خـــود را از اتـــاق 

کننـــد. یافـــت  بازرگانـــی در
پورســـینا بـــا اشـــاره بـــه هـــم افزایـــی و همراهـــی ســـه اتـــاق 
گفـــت:  بازرگانـــی، اصنـــاف و تعـــاون اســـتان اصفهـــان 
ســـه اتـــاق در اســـتان اصفهـــان همـــواره هماهنـــگ و 
متحـــد فعالیـــت می کننـــد و برگـــزاری مشـــترک روز ٢٢ 
ــوان روز تشـــکل ها یکـــی از پیامد هـــای  ــرداد بـــه عنـ مـ

ایـــن همراهـــی اســـت.
در ادامـــه نشســـت از چنـــد تشـــکل منتخـــب اســـتان 
ســـندیکای  کـــه  آمـــد  عمـــل  بـــه  تقدیـــر  اصفهـــان 
صنعـــت بـــرق شـــعبه اصفهـــان یکـــی از آنهاســـت.
اســـتان  تعـــاون  اتـــاق  اصفهـــان،  اصنـــاف  اتـــاق 
اصفهـــان، خانـــه صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و ... 
ـــز  ـــا نی ـــه از آنه ک ـــد  ـــی بودن ـــکل های منتخب ـــر تش از دیگ

تقدیـــر شـــد. 

کارگروه ارتقا

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

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

صنعت برق

توانمنـــدی  ارتقـــاء  و  توســـعه  کارگـــروه  جلســـه 
و  بیســـت  پیمانـــکاران  و  مشـــاوران  کارفرمایـــان، 
چهـــارم مـــرداد در محـــل ســـاختمان توانیـــر برگـــزار شـــد.
یـــت بررســـی  کـــه بـــا محور در ابتـــدی ایـــن جلســـه 
رخداد هـــای تاثیرگـــذار بـــر شـــرکت های خصوصـــی 
ـــروه  کارگ ـــزار شـــد، رئیـــس  ـــرق برگ ـــا صنعـــت ب مرتبـــط ب
گزارشـــی  کارگـــروه  دربـــاره اقدامـــات و مکاتبـــات ایـــن 

کـــرد.  ارائـــه 
دربـــاره  گزارشـــی  منطقـــه ای  برق هـــای  نماینـــدگان 
شناســـی  آســـیب  از  اعـــم  مختلـــف  محور هـــای 
روش  بـــه  تغییـــر  پیشـــنهاد  طـــرح  پیاده ســـازی 
هزینـــه  زمـــان،  الگـــوی  تدویـــن  ارزش،  مهندســـی 
مهندســـی  خدمـــات  قرارداد هـــای  محـــدوده  و 
بیمه هـــای  انـــواع  ســـازی  پیـــاده  پیمانـــکاری،  و 
عـــدم  شناســـی  آســـیب  پیمانـــکاری،  پروژه هـــای 
پیـــاده  و  قرارداد هـــا  قطعـــی  و  موقـــت  تحویـــل 
ســـازی آییـــن نامـــه مربوطـــه براســـاس برنامـــه زمـــان 
ــاوران و  ــری مشـ ــای بکارگیـ ــی راهکار هـ ــدی، بررسـ بنـ
پیمانـــکاران جدیـــد، پیـــاده ســـازی نـــرم افـــزار سیســـتم 
یابـــی مشـــاوران و پیمانـــکاران بـــر روی ســـرور توانیـــر،  ارز
تدویـــن الزامـــات آموزشـــی مشـــاوران و پیمانـــکاران 

کردنـــد. کارفرمـــا ارائـــه  توســـط 
نماینـــده  مســـائلی  مهنـــدس  جلســـه  ادامـــه  در 
گزارشـــی از تاثیـــر نوســـانات اخیـــر ارز و فلـــز  ســـندیکا 
ــرق  ــکار صنعـــت بـ ــازنده و پیمانـ ــرکت های سـ ــر شـ بـ
کـــرده و اقدامـــات انجـــام شـــده توســـط ســـندیکا  ـــه  ارائ

کـــرد. کمیتـــه تشـــریح  را بـــرای اعضـــای 
 HSE گـــزارش توجیهـــی جداســـازی مباحـــث ارائـــه 
ــه  ــتندات مربوطـ ــه مسـ ــداث و تهیـ ــای احـ در پروژه هـ
کارگـــروه  گـــزارش فراینـــد تشـــکیل  کارگـــروه،  توســـط 

اخبار
کارگروه ها

کارگروه ها اخبار 
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اخبار
کارگروه ها

بررســـی ضوابـــط و دعـــاوی قـــراردادی، نتایـــج حاصـــل 
شـــده و برنامه هـــای آتـــی، ابهامـــات پیـــاده ســـازی 
ــا و رعایـــت  ــتور العمل هـ ــل دسـ کامـ ــرای  ــه اجـ ابالغیـ
مقـــررات ایمنـــی از طـــرف توانیـــر و بررســـی بکارگیـــری 
اجـــرای  در  طـــرح(  )مدیریـــت  چهـــارم  عامـــل 
پروژه هـــای صنعـــت بـــرق از دیگـــر محورهـــای ایـــن 

ــود. ــه بـ جلسـ

کارگروه بیمه

کارگـــروه بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی صـــورت  در جلســـه 
گرفـــت؛ 

چکش کاری الیحه اصالح قوانین و 
دستورالعمل های سازمان بیمه 

و تامین اجتماعی

کارگـــروه بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی ســـندیکا  جلســـه 
یازدهـــم شـــهریور ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای 

صنعـــت بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد. 
ــن و  ــالح قوانیـ ــه اصـ ــن نشســـت، الیحـ ــدای ایـ در ابتـ
دســـتورالعمل های ســـازمان بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی 
اعضـــای  بیمـــه  مشـــکالت  حـــل  راســـتای  در  کـــه 
ســـندیکا تنطیـــم شـــده بـــود، بررســـی و مقـــرر شـــد 
کـــه توســـط یکـــی  الیحه جامـــع  و مســـتند بـــه قوانیـــن 
کارگـــروه تهیـــه شـــده، بـــرای بررســـی بیشـــتر  از اعضـــای 
در اختیـــار ســـایر اعضـــا قـــرار بگیـــرد تـــا در جلســـات 

آتـــی نهایـــی شـــود. 
ــم  ــن و تنظیـ ــه در تدویـ کـ ــود  ــن بـ ــر ایـ ــا بـ ــد اعضـ کیـ تا
نهایـــی ایـــن الیحـــه از قوانیـــن موضوعـــی اعـــم از قانـــون 
رفـــع موانـــع تولیـــد، قانـــون حمایـــت از تولیـــد، مـــواد 
ـــون تامیـــن اجتماعـــی نیـــز اســـتفاده  28 و 38و 41 قان
شـــود و مقـــرر شـــد الیحـــه مـــورد نظـــر، پـــس از تکمیـــل 
بـــرای شـــورای هماهنگـــی تشـــکل ها، اتـــاق بازرگانـــی 

و مجلـــس شـــورای اســـالمی ارســـال شـــود. 
در  وارده  ایـــرادات  شـــد  بنـــا  گـــروه  کا تصمیـــم  بـــا 
بـــدوی و تجدیـــد نظـــر، هـــم در  خصـــوص هیـــات 
ــاق  ــا اتـ ــه بـ گانـ ــور جدا ــم بطـ ــود و هـ ــاظ شـ ــه لحـ الیحـ
گیـــرد. همچنیـــن  بازرگانـــی موضـــوع مـــورد بررســـی قـــرار 
بـــا  جلســـاتی  در  الیحـــه  تهیـــه  از  پـــس  شـــد  مقـــرر 
تامیـــن اجتماعـــی، از ایـــن ارگان درخواســـت شـــود 
را  قوانیـــن  اجـــرای  عـــدم  یـــا  اجـــرا  مشـــخصا  کـــه 
ـــی  ـــن اجتماع ـــه تامی ـــرده و چنانچ ک ـــف  ـــن تکلی تعیی
عالقمنـــد بـــه تعییـــن ضریـــب مشـــخص بیمـــه بـــرای 
پروژه هـــای بـــرق و صنعتـــی باشـــد، در مـــورد ضریـــب 

توافـــق شـــود.
کمـــک و همیـــاری  در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد از 
ســـایر تشـــکل ها بـــا مســـائل مشـــترک نیـــز در ایـــن مســـیر 

اســـتفاده شـــود. 

کارگروه مجلس

انـــرژی  کمیســـیون  رییـــس  نایـــب  مســـاعد  قـــول 
؛ مجلـــس

انعکاس مشکالت بخش خصوصی 
صنعت برق به رییس مجلس

اعضـــای  از  تعـــدادی  و  مجلـــس  کارگـــروه  جلســـه 
هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا 
حضـــور حســـین امیـــری خامکانـــی، نایـــب رئیـــس 
ـــرژی مجلـــس شـــورای اســـالمی پانزدهـــم  کمیســـیون ان
مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه بـــه افزایـــش قیمـــت لحظـــه ای 
کـــه جـــزو مهمتریـــن مـــواد اولیـــه صنعـــت  فلـــزات 
کـــه افزایـــش  بـــرق هســـتند، اشـــاره و تصریـــح شـــد 
افسارگســـیخته قیمت هـــا، تامیـــن مـــواد اولیـــه را بـــرای 
اجـــرای قراردادهـــای صنعـــت بـــرق بـــا مشـــکل مواجـــه 
کیـــد شـــد ایـــن مســـاله مشـــکالت  کـــرده اســـت و تا
ـــرده  ک ـــاد  ـــرق ایج ـــت ب ـــاالن صنع ـــرای فع ـــیاری را ب بس

ــت.  اسـ
ـــار در  گرفت ـــرکت های  ـــت ش ـــه وضعی ـــه ب ـــن جلس در ای
گهانـــی قیمـــت ارز  ـــا جهـــش نا بحـــران اخیـــر و اینکـــه ب
کـــه از آن تحـــت عنـــوان جنـــگ اقتصـــادی  و شـــرایطی 
صرفـــا  نبایـــد  خصوصـــی  بخـــش  می شـــود،  یـــاد 
کیـــد شـــد.  تبعـــات ایـــن جنـــگ را بـــه دوش بکشـــد، تا
کنونـــی  شـــرایط  تشـــریح  بـــا  ســـندیکا  نماینـــدگان 
کـــه شـــرکت ها  کردنـــد  بخـــش خصوصـــی تصریـــح 
ــد و  ــود را ندارنـ ــراردادی خـ ــدات قـ ــام تعهـ ــکان اتمـ امـ
کـــه  نزدیـــک بـــه 300 قـــرارداد شناســـایی شـــده  اســـت 
امـــکان اجـــرای آنهـــا وجـــود نـــدارد و دســـتگاه های 
اجرایـــی نیـــز همـــکاری متناســـب بـــا شـــرایط فعلـــی 

اقتصـــاد ندارنـــد. 
کـــه متاســـفانه شـــرایط  کیـــد شـــد  در ایـــن جلســـه تا
فعـــاالن  و  شـــرکت ها  ارزی،  نوســـانات  و  کنونـــی 
کـــرده و منجـــر بـــه ضبـــط  گرفتـــار  صنعـــت بـــرق را 
ضمانـــت نامـــه هـــا و جریمـــه آنهـــا شـــده اســـت. ایـــن 
ــر اقتصـــاد،  کـــم بـ کـــه وضعیـــت حا در حالـــی اســـت 
کنتـــرل شرکت هاســـت و آنهـــا اساســـا  کامـــال خـــارج از 
گـــر فکـــری اساســـی بـــه  دخالتـــی در ایجـــاد آن ندارنـــد. ا
حـــال ایـــن قراردادهـــا نشـــود، بســـیاری از شـــرکت ها از 

ــد رفـــت.  دســـت خواهنـ
کیـــد بـــر اینکـــه  رییـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــا تا

بـــرای حـــل مشـــکالت قـــراردادی شـــرکت ها جلســـات 
متعـــددی بـــا وزات نیـــرو برگـــزار شـــده اســـت، اظهـــار 
کارگروه هـــای مـــا در حـــال تـــالش بـــرای حـــل  کـــرد: 
مشـــکل شـــرکت ها هســـتند ولـــی متاســـفانه وزارت 
هـــای  محدودیـــت  مشـــکل  حـــل  بـــرای  هـــم  نیـــرو 

قانونـــی بســـیاری دارد.
اخیـــر  خاموشـــی های  بـــه  نگاهـــی  بـــا  افـــزود:  وی 
ــر بـــه مشـــکالت  بایـــد نگاهـــی عمیق تـــر و ریشـــه ای تـ
ــر ایـــن  گـ کـــه ا صنعـــت بـــرق داشـــت. بایـــد بپذیریـــم 
مشـــکالت حـــل نشـــود، ســـال آینـــده بـــا خاموشـــی های 
گســـترده تـــری مواجـــه خواهیـــم شـــد. مـــا در ســـال های 
ـــه دلیـــل  ـــروز خاموشـــی ها ب ـــاره ب گذشـــته نیـــز بارهـــا درب
بحـــران هـــای صنعـــت بـــرق، هشـــدارهای الزم را داده 

گرفتـــه نشـــد.  بودیـــم، امـــا متاســـفانه هرگـــز جـــدی 
ـــه اینکـــه بخـــش عمـــده مشـــکالت  ـــا اشـــاه ب بخشـــی ب
ــا ناشـــی  ــا نـــدارد و عمدتـ ــم هـ ــه تحریـ ــور ربطـــی بـ کشـ
کـــرد:  کیـــد  تا اســـت،  داخلـــی  ســـوءمدیریت  از 
ارائـــه  آمـــاده  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
کارشناســـی شـــده بـــرای بهبـــود شـــرایط  طرح هـــای 

اســـت.  بـــرق  صنعـــت 
پیـــام باقـــری، نایـــب رییـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا 
ــی از  ــم نقدینگـ ــور حجـ ــه عبـ ــه بـ ــه جلسـ ــم در ادامـ هـ
گفـــت: هدایـــت  کـــرد و  مـــرز 1500 هـــزار میلیـــارد اشـــاره 
گـــر  درســـت نقدینگـــی بحـــث بســـیار مهمـــی اســـت. ا
کار بـــه درســـتی مدیریـــت مـــی شـــد، ایـــن نقدینگـــی 
کـــه مـــا  بایـــد بـــه ســـمت بـــازار مولـــد حرکـــت می کـــرد 
در صنعـــت بـــرق از ایـــن ظرفیـــت اســـتفاده نکردیـــم، 
یـــادی روی زمیـــن مانـــده  بـــه همیـــن دلیـــل طرح هـــای ز
اســـت. در مجلـــس هـــم ظرفیت هـــای قانونـــی خوبـــی 
کـــه قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق یکـــی از  یـــم  دار
آنهاســـت و می تـــوان بـــرای مدیریـــت بحـــران امـــروز 
کـــرد. متاســـفانه ســـازمان  از آن بـــه خوبـــی اســـتفاده 
برداشـــت  نیـــرو  وزارت  منابـــع  از  همچنـــان  برنامـــه 
می کنـــد و همیـــن مســـاله منجـــر بـــه ایجـــاد مشـــکالت 
بســـیاری بـــرای وزارت نیـــرو و صنعـــت بـــرق شـــده 

اســـت.
بـــا  افـــزود:  رییـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا  نایـــب 
کـــه دولـــت  کامـــال روشـــن اســـت  نگاهـــی بـــه بودجـــه 97 
ـــت در  ـــاد دول ـــت، ابع ـــازی نیس ـــک س کوچ ـــال  ـــه دنب ب
کـــه طبـــق  گســـترده شـــدن هـــم هســـت در حالـــی  حـــال 
اســـناد باالدســـتی حجـــم دولـــت بایـــد نســـبت بـــه 

کوچکتـــر شـــود.  گذشـــته  ســـال های 
کـــرد: مشـــکالت مـــا بـــا ســـازمان برنامـــه  باقـــری تصریـــح 
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جـــدی اســـت و جلســـات مشـــترک و مســـتمری بـــا 
یـــم و در تـــالش هســـتیم بخشـــنامه  ایـــن ســـازمان دار
دوبـــاره  شـــده،  متوقـــف   95 ســـال  کـــه  را  تعدیـــل 
گونـــه ای باشـــد  کنیـــم. ایـــن تمدیـــد بایـــد بـــه  تمدیـــد 
چـــرا  دهـــد  پوشـــش  را  قراردادهـــا  ریســـک های  کـــه 
کـــه نوســـانات ارز در برخـــی صنایـــع بـــا ضریـــب 70 
درصـــدی تاثیـــر داشـــته اســـت و بـــا ایـــن شـــرایط عمـــده 
امـــکان  قراردادهـــای شـــرکت های عضـــو ســـندیکا 

ــد.  ــه ندارنـ ادامـ
کـــه از ســـوی  وی همچنیـــن بـــه بســـته ارزی جدیـــد 
گفـــت:  کـــرد و  ــاره ای  بانـــک مرکـــزی اعـــالم شـــد، اشـ
آن  نـــرخ  و  نیســـت  قاچـــاق  ارز  بســـته  ایـــن  طبـــق 
امـــر  همیـــن  کـــه  شـــد  نخواهـــد  تعییـــن  دســـتوری 
بـــود.  بـــرای جامعـــه خواهـــد  پیـــام خوبـــی  حـــاوی 
ــد،  ــیب شـ ــار آسـ ــرق دچـ ــته قبلـــی صنعـــت بـ در بسـ
کاالهـــای اساســـی ایـــن بخـــش  کـــه بســـیاری از  چـــرا 
گـــروه 4  علیرغـــم اینکـــه تولیـــد داخلـــی نداشـــت، در 
کشـــور ممنـــوع شـــد.  گرفتـــه و واردات آنهـــا بـــه  قـــرار 
ــات  ــو هیـ ــی عضـ ــه مهنـــدس صالحـ ــه جلسـ در ادامـ
ـــا بیـــان اینکـــه مداخله گـــری دولـــت  مدیـــره ســـندیکا ب
ــه  ــه همـ ــت بـ ــزود: دولـ ــد، افـ ــل نمی کنـ ــکلی را حـ مشـ
مســـائل مســـلط نیســـت و نمی توانـــد همـــه نیازهـــا 
کنـــد. دولـــت در شـــرایط پیـــش رو بایـــد  را برطـــرف 
ــا  ــه ارگان هـ ــوده و همـ ــر بـ ــدان حاضـ ــئوالنه در میـ مسـ
کنـــار هـــم بـــه چـــاره اندیشـــی بـــرای حـــل مشـــکالت  در 
بپردازنـــد، هـــر چنـــد بـــه نظـــر مـــی رســـد ایـــن اتفـــاق 

ــاده اســـت.  نیفتـ
کیـــد بـــر ضـــرورت توســـعه روابـــط بـــا  صالحـــی بـــا تا
بـــه  از ظرفیـــت صـــادرات  اســـتفاده  و  همســـایگان 
ــه  کـ ــا سیاســـت هایی  گفـــت: بـ ــایه  ــورهای همسـ کشـ
کشـــورهای  بـــا  گرفتـــه روابـــط مـــا  دولـــت در پیـــش 
کـــه بـــا قطـــع بـــرق  همســـایه لطمـــه خواهـــد خـــورد، چـــرا 
ـــه  ـــرای تهیـــه نیـــاز خـــود ب عـــراق و افغانســـتان، آنهـــا را ب
ـــت  ـــتان حرک ـــتان و عربس ـــورهای ترکمنس کش ـــمت  س
کردنـــد و ایـــن امـــر در آینـــده باعـــث از دســـت رفتـــن 

ــا خواهـــد شـــد.  بازارهـــای مـ
ـــر ضـــرورت  کیـــد ب ـــا تا ـــره ســـندیکا ب عضـــو هیـــات مدی
کـــرد:  اظهـــار  کشـــور  در  مصـــرف  الگـــوی  اصـــالح 
مـــردم بـــه اســـراف و هـــدر دادن منابـــع انـــرژی عـــادت 
ـــا قیمت هـــا واقعـــی نشـــود، روش مصـــرف  ـــد و ت کرده ان
ـــد در  ـــرژی بای ـــیون ان کمیس ـــه  ک ـــد  ـــد ش ـــالح نخواه اص

کنـــد.  کـــردن قیمت هـــا را نیـــز پیگیـــری  واقعـــی 
نایـــب  در ادامـــه جســـله دکتـــر امیـــری خامکانـــی، 
بـــه  اشـــاره  بـــا  مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون  رئیـــس 
کمیســـیون  ضـــرورت ایجـــاد ارتبـــاط تنگاتنـــگ ایـــن 
کـــرد: ایـــن ارتبـــاط در ســـال های  و ســـندیکا اظهـــار 
گذشـــته وجـــود داشـــته و بایـــد حفـــظ شـــود. بنـــده 
کمیســـیون مســـائل بخـــش خصوصـــی را  شـــخصا در 
یـــم حلقـــه وصـــل بیـــن  پیگیـــری می کنـــم و تـــالش دار
ــود.  ــظ شـ ــه حفـ ــی همیشـ ــی و خصوصـ بخـــش دولتـ
ـــا اشـــاره بـــه نـــگاه دولـــت و مجلـــس بـــه صنعـــت  وی ب
گفـــت: متاســـفانه نـــگاه بـــه ایـــن صنعـــت نـــگاه  بـــرق 
ـــرق را  ـــت ب ـــب، صنع ـــرد غال ـــت و رویک ـــی نیس بنگاه
موسســـه خیریـــه مـــی دانـــد. بـــا همیـــن دیـــدگاه تصـــور 

کـــه بـــرق همیشـــه و بـــدون هیـــچ مشـــکلی  می کننـــد 
ـــان عـــادی خـــود   در حـــال تولیـــد اســـت و همـــواره جری

ـــد.   کن ـــی  ـــی م را ط
امیـــری خامکانـــی افـــزود: بنـــده بـــا مشـــکالت ایـــن 
آنهـــا  حـــل  بـــرای  و  دارم  کامـــل  آشـــنایی  صنعـــت 
ــای مـــن ایـــن اســـت  ــذا تقاضـ ــود. لـ ــم بـ ــر خواهـ پیگیـ
کـــه درخواســـت های ســـندیکا دربـــاره موضوعاتـــی 
شـــرایط  در  کـــه  را  قرضـــه  اوراق  و  قراردادهـــا  نظیـــر 
کنونـــی مشـــکل آفریـــن شـــده اســـت، بـــه طـــور مکتـــوب 
کمیســـیون در اختیـــار رییـــس  کـــرده تـــا از طریـــق  تهیـــه 
مجلـــس قـــرار دهـــم. از ایـــن طریـــق ایـــن مســـائل در 
شـــورای هماهنگـــی ســـران قـــوا مطـــرح خواهـــد شـــد.
ـــه داد:  ـــس ادام ـــرژی مجل ـــیون ان کمیس ـــس  ـــب ریی نای
ـــد  ـــه بای ک ـــت  ـــاختی اس ـــی زیرس ـــرق صنعت ـــت ب صنع
بـــه آن توجـــه ویـــژه ای داشـــته باشـــیم. اهمیـــت ایـــن 
صنعـــت بـــا رخ دادن خاموشـــی های اخیـــر تـــا انـــدازه 
کـــه ایـــن صنعـــت دچـــار  ای نمایـــان و مشـــخص شـــد 
ــر بـــرق نباشـــد آب هـــم نیســـت و  گـ مشـــکل اســـت، ا

ـــد. ـــد ش ـــکل خواه ـــار مش ـــز دچ ـــع نی ـــایر صنای س
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد ســـندیکا پیشـــنهادها و راه 
حل هـــای مشـــخص خـــود را در خصـــوص معضـــالت 
ــنهادها  ــا ایـــن پیشـ ــد تـ کنـ ــم  ــه و تنظیـ ــراردادی تهیـ قـ
کمیســـیون در  پـــس از نهایـــی شـــدن در جلســـات 

نشســـت ســـران ســـه قـــوه مطـــرح شـــود.
کـــه بـــه  همچنیـــن مقـــرر شـــد در ارتبـــاط بـــا موضوعاتـــی 
کنـــون بـــرای آنهـــا اقدامـــی  مجلـــس ارســـال شـــده و تا
کمیســـیون انـــرژی  صـــورت نگرفتـــه ایـــن مـــوارد بـــه 
کمیســـیون ایـــن  منعکـــس شـــود تـــا پـــس از بررســـی 
مـــوارد بـــا ریاســـت مجلـــس مـــورد طـــرح و پیگیـــری قـــرار 

گیـــرد.
ـــورس  ـــا موافقـــت اعضـــای جلســـه بنـــا شـــد شـــرایط ف ب
بـــا هـــدف خاتمـــه قراردادهـــا طـــی مکاتبـــه  مـــاژور 
گیـــرد و  کمیســـیون انـــرژی مـــورد پیگیـــری قـــرار  بـــا 
خصـــوص  در  وزیـــر  اختیـــار  موضـــوع  همچنیـــن 
ـــرژی  کمیســـیون ان ـــه  خاتمـــه پیمان هـــا طـــی نامـــه ای ب
کمیســـیون مـــورد پیگیـــری قـــرار  منعکـــس و از طـــرف 

ــرد. گیـ
گرفتنـــد بـــا توجـــه بـــه خاموشـــی های  اعضـــا تصمیـــم 
بـــرای  بـــرق  صنعـــت  بـــه  آســـیب  مخاطـــره  اخیـــر، 
کمیســـیون انـــرژی تشـــریح و پیشـــنهادهایی بـــرای 
بـــرون رفـــت از ایـــن بحـــران تنظیـــم شـــود و جهـــت 
کمیســـیوی انـــرژی ارســـال شـــود.  بررســـی موضـــوع بـــه 

کارگروه مشترک وزارت نیرو و سندیکا

ــرو و ســـندیکا  کارگـــروه مشـــترک وزارت نیـ در جلســـه 
گرفـــت؛  مـــورد بررســـی قـــرار 

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

ــترک وزارت  ــروه مشـ کارگـ ــترک  ــومین نشســـت مشـ سـ
نیـــرو و ســـندیکا بـــرای حـــل معضـــل و مشـــکالت 

ــاری  ــال جـ ــرداد سـ ــرق، 7 مـ ــت بـ ــای صنعـ قراردادهـ
یـــع بـــرق  در دفتـــر راهبـــردی و نظـــارت بـــر انتقـــال و توز

برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای ایـــن نشســـت بـــا توجـــه بـــه تعییـــن زمـــان 
بـــرای  3 ماهـــه تنفـــس از ســـوی مدیرعامـــل توانیـــر 
موجـــود  راهکارهـــای  بـــرق،  صنعـــت  قراردادهـــای 
ــرار  ــورد بررســـی قـ ــرون رفـــت از ایـــن چالـــش مـ ــرای بـ بـ

گرفـــت. 
ـــا تصمیـــم اعضـــای حاضـــر مقـــرر شـــد دســـتورالعمل  ب
»جبـــران آثـــار تغییـــر قیمـــت ارز در پیمان هـــای فاقـــد 
یـــع،  توز شـــرکت های  بـــرای  شـــده  ارائـــه  تعدیـــل« 
بررســـی و اصالحـــات و پیشـــنهادات بـــرای اجـــرای 
کارگـــروه  بـــه  انتقـــال  پروژه هـــای  در  بهتـــر  هرچـــه 
منعکـــس شـــود. همچنیـــن مصـــوب شـــد ایـــن امـــر 
بـــرق  بـــه شـــرکت های  مربـــوط  قراردادهـــای  دربـــاره 

گیـــرد. منطقـــه ای هـــم مـــورد بررســـی قـــرار 
بـــرای  جبرانـــی  راهکارهـــای  جلســـه  ادامـــه  در 
قراردادهـــای انتقـــال بـــر اســـاس فعالیت هـــای انجـــام 
کارگـــروه بررســـی و مقـــرر شـــد تعییـــن ضوابـــط  شـــده در 
ــرد. گیـ ــرار  ــی قـ ــورد بررسـ ــی مـ ــه آتـ ــراردادی در جلسـ قـ
بـــا موافقـــت اعضـــا مصـــوب شـــد از طریـــق ابـــالغ 
کارگـــروه 3  مجمـــع دســـتگاه اجرایـــی بـــه مدیرعامـــل، 
نفـــره ای بـــرای حـــل معضـــل قـــراردادی تشـــکیل شـــود. 
همچنیـــن متـــن الحاقـــی قـــرارداد بـــرای انتقـــال حـــل 
ـــا بررســـی ادعاهـــا( بـــرای قـــرارداد بـــا منابـــع  اختـــالف )ی
داخلـــی و عمرانـــی در جلســـه قرائـــت و مقـــرر شـــد 
یـــع  ـــر انتقـــال و توز مدیـــرکل دفتـــر راهبـــردی و نظـــارت ب
اجرایـــی  دســـتگاه های  بـــه  آن  ابـــالغ  جهـــت  بـــرق 

کنـــد.  اقـــدام 
ــاد راه ارتباطـــی  ــا هـــدف ایجـ ــد بـ ــرر شـ همچنیـــن مقـ
ـــرای  ـــا ســـازمان برنامـــه و شـــورای عالـــی فنـــی ب ـــر ب قوی ت
حفـــظ صنعـــت زیرســـاختی بـــرق، ســـه نامـــه از طـــرف 
وزیـــر نیـــرو یـــا معـــاون وزیـــر بـــا مضامیـــن درخواســـت 
شـــدن  مجـــاز  مجـــوز  درخواســـت  خاتمـــه،  مجـــوز 
نـــرخ  تجدیـــد  درخواســـت  قـــراردادی،  تاخیـــرات 

پیمان هـــا ارســـال شـــود. 
در ادامـــه جلســـه موضـــوع تمدیـــد و اصـــالح بخشـــنامه 
ارزی بررســـی و مقـــرر شـــد طـــی مکاتبـــه معـــاون وزیـــر 
نیـــرو بـــا دکتـــر عـــدل ایـــن موضـــوع مـــورد درخواســـت 
ــا شـــد جلســـه ای مشـــترک  ــرد. همچنیـــن بنـ گیـ ــرار  قـ
وزارت نیـــرو - بخـــش خصوصـــی و ســـازمان برنامـــه 

جهـــت تبییـــن موضوعـــات قـــراردادی برگـــزار شـــود. 
نماینـــدگان ســـندیکا در ایـــن نشســـت بـــرای ارائـــه 
گـــزارش تاثیـــر تحریـــم بـــر صنعـــت بـــرق و میـــزان ارز 
ـــرر شـــد دربـــاره  ـــد و مق کردن ـــی  ـــالم آمادگ ـــاز اع ـــورد نی م
و  ســـندیکا  مشـــترک  اقدامـــات  ارزی  چالش هـــای 
یـــع بـــرق از  ــر انتقـــال و توز ــر راهبـــردی و نظـــارت بـ دفتـ

ــود.  ــری شـ ــندیکا پیگیـ ــوی سـ سـ
توانیـــر  نامـــه مدیرعامـــل شـــرکت  در ادامـــه جلســـه 
بـــه مدیـــرکل دفتـــر راهبـــردی و نظـــارت بـــر انتقـــال و 
یـــع بـــرق ارائـــه و درخواســـت شـــد در ایـــن زمینـــه  توز
ــورد  ــات مـ ــه و اصالحـ گرفتـ ــورت  ــازی صـ ــفاف سـ شـ
همچنیـــن  شـــود.  ارســـال  ســـندیکا  درخواســـت 
مبحـــث نامـــه اســـناد خزانـــه توانیـــر مربـــوط بـــه آذر 

اخبار
کارگروه ها
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بـــر  نظـــارت  و  راهبـــردی  کل دفتـــر  بـــا مدیـــر   1395
یـــع بـــرق مطـــرح و عـــدم اجـــرای آن بـــرای  انتقـــال و توز

قراردادهـــای زیـــر 5 میلیـــارد درخواســـت شـــد.
در پایـــان مقـــرر شـــد در جلســـه آتـــی لیســـت تمـــام 
فلـــز  و  ارز  معضـــل  دچـــار  کـــه  جـــاری  پروژه هـــای 
شـــده اند، از طـــرف ســـندیکا و انجمـــن بـــرق )کانـــون 

شـــود.  ارائـــه  عمرانـــی(  پیمانـــکاران  سراســـری 

کارگـــروه مشـــترک وزارت نیـــرو و  در نشســـت مشـــترک 
ـــت؛  گرف ـــورت  ـــندیکا ص س

بررسی و تالش برای خاتمه قراردادها 

کارگـــروه مشـــترک وزارت  چهارمیـــن نشســـت مشـــترک 
نیـــرو و ســـندیکا بـــرای حـــل معضـــل و مشـــکالت 
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق، 14 مـــرداد ســـال جـــاری 
یـــع بـــرق  در دفتـــر راهبـــردی و نظـــارت بـــر انتقـــال و توز

برگـــزار شـــد.
ـــار  ـــران آث ـــل جب ـــتور العم ـــت دس ـــن نشس ـــدای ای در ابت
تعدیـــل،  فاقـــد  پیمان هـــای  در  ارز  قیمـــت  تغییـــر 
بررســـی و پیشـــنهادات ســـندیکا از طریـــق نماینـــدگان 
حاضـــر در جلســـه و همچنیـــن نســـخه مکتـــوب آمـــاده 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا  شـــده توســـط 

ـــت.  گرف ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــه و م ارائ
کاالیـــی وزارت صمـــت،  گـــروه بندی هـــای  بررســـی 
محدودیت هـــا  مرکـــزی،  بانـــک  دســـتورالعمل های 
و مشـــخص نبـــودن شـــاخص  محاســـبه ارز مرجـــع از 
گزارشـــی از  دیگـــر محورهـــای جلســـه بـــود. همچنیـــن 
کارگـــروه بررســـی  گرفتـــه توســـط  بررســـی های صـــورت 
دعـــاوی و تعییـــن ضوابـــط قـــراردادی شـــرکت توانیـــر در 
ـــابلون ارزی  ـــد ش ـــرر ش ـــت مق ـــرح و در نهای ـــه مط جلس
بـــه منظـــور استانداردســـازی محاســـبه K از طـــرف 

کارگـــروه مشـــترک ارائـــه شـــود.  ســـندیکا بـــه 
ـــور  کش ـــر  ـــم ب ک ـــادی حا ـــرایط اقتص ـــه ش ـــه جلس در ادام
و عـــدم تکافـــوی فرمـــول تعدیـــل بـــا شـــاخص های 
بـــورس و ارز مرجـــع بانـــک مرکـــزی بررســـی و مـــورد 
ـــزوم ایجـــاد  ـــر ل گرفـــت. همچنیـــن اعضـــا ب ـــرار  کیـــد ق تا
یـــه بیـــن شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای و  وحـــدت رو

کردنـــد.  کیـــد  یـــع تا شـــرکت هـــای توز
گـــزارش نماینـــده وزارت نیـــرو، طـــی روزهـــای  مطابـــق 
هـــای  بـــه دســـتگاه  توانیـــر  از طـــرف  نامـــه ای  آتـــی 
خاتمـــه  امـــکان  شـــدن  فراهـــم  بـــر  مبنـــی  اجرایـــی 
پیمـــان هـــا بـــا منشـــا بودجـــه جـــاری شـــرکت های 
لـــذا مقـــرر شـــد  ابـــالغ خواهـــد شـــد  )غیرعمرانـــی( 
ـــی  ـــورد بررس ـــده، م ـــم ش ـــات تنظی ـــس مکاتب ـــش نوی پی
کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن  گرفتـــه و در  و پیگیـــری قـــراذ 

اجرایـــی شـــوند.
درخصـــوص پیمـــان هـــا بـــا منشـــاء بودجـــه عمرانـــی 
و  برنامـــه  ســـازمان  از  واصلـــه  گزارش هـــای  بـــر  بنـــا 
بودجـــه، مقـــرر شـــد بـــرای پیمـــان هـــا بـــا پیشـــرفت 
گرفتـــه شـــود و  کثـــر 50 درصـــد، مجـــوز خاتمـــه  حدا
بـــرای قراردادهـــای بـــا پیشـــرفت بیـــن 50 تـــا 80 درصـــد 

و همچنیـــن قراردادهـــای بـــا پیشـــرفت بیـــش از 80 
ــران و  ــل جبـ ــام و راه حـ ــی های الزم انجـ ــد بررسـ درصـ
ادامـــه قـــرارداد مشـــخص شـــود. مقـــرر شـــد بـــه دلیـــل 
قراردادهـــای  تعدیـــل  در  موجـــود  محدودیت هـــای 
ایجـــاد  لـــزوم  بـــر  دولتـــی  دســـتگاه های  بـــه  مربـــوط 

ــود. ــد شـ کیـ ــا تا ــان هـ ــه پیمـ ــرایط خاتمـ شـ
و  پیمانـــکاران  مالـــی  بنیـــه  بـــه  کمـــک  منظـــور  بـــه 
کســـر مبلـــغ پیـــش پرداخـــت از  ســـازندگان، عـــدم 
کارفرمـــا مطـــرح  صـــورت وضعیت هـــای میانـــی توســـط 
کثـــری از ظرفیـــت هـــای  ـــر لـــزوم اســـتفاده حدا شـــود و ب

کیـــد شـــود.  کارفرمـــا تا قـــراردادی و اختیـــارات 
بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد پیـــش نویـــس اولیـــه 
در  قـــراردادی  دعـــاوی  و  ضوابـــط  بررســـی  کارگـــروه 
اوایـــن فرصـــت بـــه دفتـــر راهبـــردی و نظـــارت بـــر انتقـــال 
یـــع بـــرق وزارت نیـــرو ارســـال شـــود. همچنیـــن  و توز
نماینـــدگان  بیـــن  مشـــترک  ای  جلســـه  شـــد  بنـــا 
ــی  ــرای نهایـ ــر بـ ــرکت توانیـ ــدگان شـ ــندیکا و نماینـ سـ
تهیـــه  بـــا  تـــا  شـــود  برگـــزار  دســـتورالعمل  شـــدن 
دســـتورالعمل های جبرانـــی امـــکان ادامـــه درصـــدی 

فراهـــم شـــود.  قراردادهـــا  از 
کاهـــش بـــار  کـــه بـــا  کردنـــد  کیـــد  نماینـــدگان ســـندیکا تا
کثـــر اســـتفاده  ارزی قراردادهـــا بـــه اســـتناد قانـــون حدا
و تغییـــر برندهـــای قـــراردادی امـــکان انجـــام قراردادهـــا 
ـــوع  ـــه وق ـــا توجـــه ب ـــذا ب ـــر فراهـــم می شـــود ل کمت ـــان  ی ـــا ز ب
تغییـــرات شـــدید شـــاخص هـــای اقتصـــادی در ســـال 
97 )شـــروع تغییـــرات از اواســـط ســـال 1395 بـــوده( 
ـــار ارزی قراردادهـــا  کاهـــش ب ـــد و  گـــر امـــکان تغییـــر برن ا
میســـر  علتـــی  هـــر  بـــه  دولتـــی  کارفرمـــای  ســـوی  از 
ـــر از  ـــه غی نیســـت، قراردادهـــا اولویـــت بنـــدی شـــده و ب

قراردادهـــای اولویـــت دار الباقـــی خاتمـــه یابنـــد.
خصوصـــی  بخـــش  و  نیـــرو  وزارت  پیگیـــری  پیـــرو 
بـــرای اخـــذ مجوزهـــای مـــورد نیـــاز از ســـازمان برنامـــه 
ـــورت  ـــد در ص ـــرر ش ـــد و مق کی ـــه تا ـــه ماه ـــت س در مهل
عـــدم تحقـــق اهـــداف تعییـــن شـــده در ایـــن ســـه مـــاه 
کشـــور، تمدیـــد  و بازگشـــت شـــرایط ثبـــات بـــه اقتصـــاد 
دوران تنفـــس بـــرای یـــک دوره ســـه ماهـــه دیگـــر در 

ــرد.  گیـ ــرار  کار قـ ــتور  دسـ
در ادامـــه جلســـه نامـــه توانیـــر در خصـــوص اســـناد 
خزانـــه بررســـی شـــد امـــا بدلیـــل عـــدم وجـــود تصریـــح 
در قانـــون بـــه عـــدد 50 درصـــد، نماینـــدگان ســـندیکا 
درخواســـت تغییـــر و تعدیـــل ایـــن بخشـــنامه بویـــژه 
ــارد تومـــان مربـــوط بـــه  ــر 5 میلیـ بـــرای قراردادهـــای زیـ
کردنـــد  کوچـــک و متوســـط را مطـــرح  شـــرکت های 
بـــر  کـــه از طـــرف ســـندیکا فرمولـــی  کـــه مقـــرر شـــد 
ـــزرگ تهیـــه و  کوچـــک، متوســـط و ب مبنـــای معامـــالت 
براســـاس آن بـــرای اصـــالح بخشـــنامه مذکـــور از طـــرف 

وزارت نیـــرو صـــورت پذیـــرد. 
برخـــی  همـــکاری  عـــدم  بحـــث  جلســـه  پایـــان  در 
ــر تنفـــس 3  ــی بـ ــر مبنـ ــه توانیـ ــا ابالغیـ ــان بـ کارفرمایـ از 
ـــا شـــد طـــی یـــک جلســـه  ماهـــه قراردادهـــا بررســـی و بن
ای عمومـــی همـــکاری متناســـب بـــا شـــرایط بـــرای 
دســـتگاه های اجرایـــی وزارت نیـــرو تبییـــن شـــود. 

در نامه ای خطاب به حائری مطرح شد؛ 
درخواست کارگروه مشترک سندیکا 

و برق منطقه ای خراسان برای معرفی 
نماینده توانیر

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و بـــرق منطقـــه ای 
خراســـان در نامـــه ای مشـــترک از مهنـــدس حائـــری 
کارگـــروه  کردنـــد نماینـــده ای از توانیـــر بـــرای  درخواســـت 

ــد.  کنـ ــی  ــن دو ارگان معرفـ ــن ایـ ــترک بیـ مشـ
ــی  ــاد صنفـ ــوان نهـ ــه عنـ ــرق بـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ
و  ایـــران  معـــادن  صنایـــع  بازرگانـــی  اتـــاق  ذیـــل 
نماینـــده پانصـــد شـــرکت معتبـــر ســـازنده، پیمانـــکار 
کشـــور  و مهندســـی مشـــاور و بازرگانـــی صنعـــت بـــرق 
و شـــرکت بـــرق منطقـــه ای خراســـان بـــه عنـــوان یکـــی 
نیـــرو،  وزارت  زیرمجموعـــه  معیـــن  شـــرکت های  از 
بـــا  را  مشـــترکی  کارگـــروه  گذشـــته  ســـال  اواخـــر  از 
هـــدف بررســـی و حـــل و فصـــل موانـــع و مشـــکالت 
کارفرمایـــان  و  مشـــاوران  پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
کـــرده انـــد و همفکـــری، همـــکاری و تعامـــل  ایجـــاد 
کار  و  کســـب  فضـــای  بهبـــود  جهـــت  در  دوســـویه 

کار خـــود دارنـــد.  صنعـــت بـــرق را در دســـتور 
قراردادهـــا،  بـــر  ناظـــر  رویه هـــای  و  مقـــررات  بررســـی 
تعدیـــل،  چـــون  موضوعاتـــی  بـــه  رســـیدگی 
مباحـــث بیمـــه و مالیاتـــی و همچنیـــن اســـتفاده از 
ظرفیت هـــای قوانیـــن موجـــود و اســـناد باالدســـتی 
کار  کســـب و  ـــه اقتصـــاد و  کمـــک ب کشـــور در راســـتای 
کارکارگـــروه فوق الذکـــر قـــرار  صنعـــت بـــرق در دســـتور 
ـــر  ـــا برگـــزاری مســـتمر و موث ـــد ب دارد و طرفیـــن امیـــد دارن
جلســـات و مشـــارکت مدیـــران و دســـت اندرکاران 
بهبـــود  راســـتای  در  اجرایـــی  راهکارهـــای  مرتبـــط، 
بـــه کار  و  شناســـایی  بـــرق  صنعـــت  موجـــود  وضـــع 

گرفتـــه شـــود. 
کـــه بـــه امضـــای علـــی بخشـــی رئیـــس  در نامـــه ای 
هیـــات مدیـــره ســـندیکا و محمدحســـن متولـــی زاده 
از  رســـیده  خراســـان  منطقـــه ای  بـــرق  مدیرعامـــل 
معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی درخواســـت 
موضـــوع،  بـــا  موافقـــت  صـــورت  در  اســـت  شـــده 
افزایـــش  جهـــت  توانیـــر  شـــرکت  از  ای  نماینـــده 
اثربخشـــی و تقویـــت ایـــن همـــکاری و تعامـــل مابیـــن 
دولـــت و بخـــش خصوصـــی در راســـتای شـــکوفایی 
ــر  ــروه فوق الذکـ کارگـ ــور در  کشـ ــرق  مجـــدد صنعـــت بـ

کنـــد.  مشـــارکت 

طبق مصوبه کارگروه مشترک سندیکا و وزارت نیرو؛ 
سندیکا دریافت مجوز خاتمه قراردادها 
و اصالح تمدید بخشنامه ارز را پیگیری 

می کند 

چنـــدی  نیـــرو  وزارت  و  ســـندیکا  مشـــترک  جلســـه 
ــرق  ــی مشـــکالت صنعـــت بـ ــور بررسـ ــه منظـ پیـــش بـ

اخبار
کارگروه ها
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برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه ضمـــن بررســـی میـــزان ارزبـــری 
قراردادهـــا و اشـــاره بـــه افزایـــش 2.5 برابـــری قیمـــت 
کـــه تنهـــا  کیـــد شـــد  محصـــوالت صنعـــت بـــرق، تا
راه جبـــران نوســـانات قیمت هـــا، تعدیـــل یـــا خاتمـــه 

قراردادهاســـت. 
کارگـــروه  گفته هـــای  در ادامـــه جلســـه بـــا اشـــاره بـــه 
تامیـــن منابـــع مبنـــی بـــر اینکـــه امـــکان تامیـــن منابـــع 
ـــا ایـــن شـــرایط ظرفیـــت پیمانـــکاران و  وجـــود نـــدارد و ب
کاهـــش خواهـــد یافـــت،  تولیدکننـــدگان بـــه یـــک ســـوم 
ـــه ظرفیت هـــای موجـــود از ادامـــه  ـــا توجـــه ب مقـــرر شـــد ب

ایـــن رونـــد جلوگیـــری شـــود.
ـــه  کمیت ـــه  ـــالغ الحاقی ـــد اب ـــرر ش ـــا مق ـــت اعض ـــا موافق ب
و  یـــع  توز شـــرکت های  بـــه  اختـــالف  حـــل  نفـــره   3
بـــرق منطقـــه ای از طـــرف توانیـــر در اولیـــن فرصـــت 
بررســـی و اقـــدام شـــود. ارائـــه دســـتورالعمل جبرانـــی 
کارگـــروه بررســـی دعـــاوی و  بـــرای قراردادهـــا از طـــرف 
تعییـــن ضوابـــط قـــراردادی توانیـــر از دیگـــر محورهـــای 
کـــه مقـــرر شـــد دســـتورالعمل تعدیـــل  ایـــن جلســـه بـــود 
یـــع توانیـــر تهیـــه  کمیتـــه عالـــی توز کـــه از طـــرف  نـــرخ ارز 
شـــده، توســـط ســـندیکای صنعـــت بـــرق مـــورد بررســـی 

گیـــرد. نهایـــی قـــرار 
همچنیـــن مقـــرر شـــد شـــرکت توانیـــر بـــا ارســـال نامـــه ای 
یـــع و بـــرق منطقـــه ای، لیســـت  بـــه شـــرکت های توز
کـــه  قراردادهـــای متاثـــر از نـــرخ ارز را )قراردادهایـــی 
برگـــزار   1397 فروردیـــن   21 از  قبـــل  آنهـــا  مناقصـــه 
شـــده( بـــه منظـــور بـــرآورد قیمـــت قراردادهـــای متوقـــف 
و میـــزان مبلـــغ جبرانـــی مـــورد نیـــاز بـــرای قراردادهـــای 

کنـــد.  دارای اولویـــت، اســـتعالم 
دیـــوان  و  بازرســـی  ســـازمان  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
حـــل  خصـــوص  در  کرده انـــد  اعـــالم  محاســـبات 
را  الزم  همـــکاری  هرگونـــه  قـــراردادی  مشـــکالت 
از  موضـــوع  ایـــن  شـــد  مقـــرر  داد،  خواهنـــد  انجـــام 
طـــرف ســـندیکا پیگیـــری شـــود. بنـــا شـــد بخشـــنامه 
ک  ســـازمان مدیریـــت بـــرای قراردادهـــای عمرانـــی مـــال
ـــا بودجـــه  ـــرای قراردادهـــا ب ـــر اســـاس آن ب گرفتـــه و ب قـــرار 

جـــاری نیـــز اقـــدام شـــود. 
کارگـــروه، مصـــوب شـــد دربـــاره  بـــا تصمیـــم اعضـــای 
دســـتورالعمل  مشـــابه  تعدیـــل،  فاقـــد  قراردادهـــای 
ســـازمان برنامـــه دســـتورالعملی از ســـوی توانیـــر بـــرای 
شـــرکت های تابعـــه ارســـال شـــود. همچنیـــن مقـــرر 
مکاتبـــات  پیمانـــکاری،  کانـــون  و  ســـندیکا  شـــد 
و  زیربنایـــی  امـــور  فنـــی  معـــاون  بـــا  شـــده  انجـــام 
دربـــاره  کشـــور  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان  تولیـــدی 
دریافـــت مجـــوز خاتمـــه قراردادهـــا و اصـــالح تمدیـــد 

کننـــد.  بخشـــنامه ارز را پیگیـــری 
در ادامـــه جلســـه مقـــرر شـــد ســـندیکا پیش نویـــس 
بـــه  نیـــرو خطـــاب  وزیـــر  معـــاون  از ســـوی  نامـــه ای 
ـــده  ـــور نماین ـــوص حض ـــت در خص ـــر صم ـــاون وزی مع
کارگـــروه تخصصـــی بـــرق را تهیـــه و و ارائـــه  بـــرق در 

ــد.  کنـ
همچنیـــن مقـــرر شـــد الحاقیـــه قـــراردادی بـــه قراردادهـــا 
ابـــالغ شـــود و پیگیری هـــای الزم توســـط ســـندیکا 

صـــورت پذیـــرد. در پایـــان بنـــا شـــد نامـــه ای از شـــرکت 
ک  ــال ــال و مـ ــرق ارسـ ــع بـ یـ ــرکت های توز ــه شـ ــر بـ توانیـ

ــرد. گیـ ــرار  ــای 96/1/1 قـ کارکردهـ

صانیـــر  شـــرکت  در  افغانســـتان  ســـفیر  حضـــور  بـــا 
گرفـــت؛  صـــورت 

بررسی فرصت های توسعه همکاری و 
بازاریابی صانیر در افغانستان 

ـــوق  ـــده ف ـــر و نماین کبی ـــفیر  ـــور، س ـــد ن ـــر احم ـــر نصی دکت
العـــاده جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان در تهـــران، بـــا 
ــا مهنـــدس صالحـــی،  ــر، بـ ــور در شـــرکت صانیـ حضـ
مدیـــر عامـــل و مهنـــدس پیـــام باقـــری، عضـــو هیـــات 
مدیـــره و همچنیـــن معاونـــان ایـــن شـــرکت دیـــدار و بـــه 

ـــد.  ـــر پرداختن ـــادل نظ تب
ــاعی  ــریک مسـ ــور  تشـ ــه منظـ ــه بـ کـ ــت  ــن نشسـ در ایـ
فعـــال  شـــرکت های  گســـترده تر  فعالیـــت  جهـــت 
در  و مهندســـی  فنـــی  بخـــش خدمـــات  در  ایرانـــی 
کشـــور افغانســـتان و بررســـی راهکارهـــای مناســـب 
برگـــزار شـــد، بعـــد از معرفـــی صانیـــر، ســـوابق پروژه هـــا 
اجـــرا  تاریخچـــه  شـــرکت،  ایـــن  توانمندی هـــای  و 
پســـت  و   110kV خـــط  پـــروژه  وضعیـــت  آخریـــن  و 
کـــه بخـــش عمـــده  20kV/110 قلعـــه نـــو در افغانســـتان 

آن توســـط صانیـــر بـــه اتمـــام رســـیده اســـت، ارائـــه شـــد. 
در  صانیـــر  یابـــی  بازار برنامـــه  جلســـه،  ادامـــه  در 
همـــکاری  توســـعه  فرصت هـــای  و  افغانســـتان 
توســـعه  شـــد. همچنیـــن ظرفیـــت  ارائـــه  فیمابیـــن 
کشـــور و مســـاله  تبـــادل انـــرژی الکتریکـــی بیـــن دو 
کشـــورهای  بـــا  انـــرژی  تبـــادل  در  ایـــران  مرکزیـــت 
منطقـــه تشـــریح شـــد. همچنیـــن اعضـــای جلســـه 
کثیـــر الـــورود بـــرای  یافـــت ویـــزای  بـــه مشـــکالت در
کردنـــد.  اشـــاره  پروژه هـــا  کارشناســـان  و  مدیـــران 
از اجـــرای موفـــق  ســـفیر افغانســـتان ضمـــن تشـــکر 
پـــروژه توســـط صانیـــر و ابـــراز عالقـــه بـــه ادامـــه همـــکاری 
شـــرکت های ایرانـــی در پروژه هـــای افغانســـتان، در 
گـــذاری مشـــترک شـــرکت های  خصـــوص ســـرمایه 
ایرانـــی و افغانـــی جهـــت احـــداث واحدهـــای تولیـــد 
کردنـــد.   کشـــور ابـــراز امیـــدواری  ملزومـــات برقـــی در آن 
ـــه  ک ـــو  ـــه ن ـــت قلع ـــط و پس ـــروژه خ ـــت پ ـــر اس ـــایان ذک ش
شـــبکه بـــرق افغانســـتان را بـــه ترکمنســـتان متصـــل 
ــاری توســـط آقـــای  ــال جـ ــرداد سـ ــارم مـ می کنـــد، چهـ
محمـــد اشـــرف غنـــی، رئیـــس جمهـــور افغانســـتان 

افتتـــاح  شـــد. 

رونمایی از محصوالت شرکت قشم 
ولتاژ در نمایشگاه بین المللی نوآوری و 

فناوری اینوتکس 2018

ـــوآوری و فنـــاوری  هفتمیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی ن
نمایشـــگاه  بزرگتریـــن  عنـــوان  بـــه   2018 اینوتکـــس 
در  نـــوآوری  و  تکنولـــوژی  حـــوزه  در  تخصصـــی 
یـــخ 14 الـــی 16 تیرمـــاه در محـــل نمایشـــگاه های  تار
گفتگـــو( برگـــزار  تخصـــص شـــهرداری تهـــران )بوســـتان 

ــد.  شـ
ـــا حمایـــت معاونـــت علمـــی  ـــارک فنـــاوری پردیـــس ب پ
عنـــوان  بـــه  کشـــور  جمهـــوری  ریاســـت  فنـــاوری  و 
متولـــی ایـــن رویـــداد بیـــن المللـــی امســـال میزبـــان 150 
گـــذار  اســـتارت آپ، 16 شـــتاب دهنـــده، 11 ســـرمایه 
خطرپذیـــر و بیـــش از 100 شـــرکت دانـــش بنیـــان در ایـــن 

نمایشـــگاه بـــود. 

اخبار 
شرکت های عضو

اخبار
شرکت های
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شـــرکت مهندســـی بـــرق و الکترونیـــک قشـــم ولتـــاژ نیـــز 
  High Tech بـــه عنـــوان یـــک شـــرکت دانـــش بنیـــان و
بـــرای پنجمیـــن ســـال متوالـــی در ایـــن نمایشـــگاه 
کـــرد و هماننـــد هـــر ســـال محصـــوالت  حضـــور پیـــدا 
پیشـــرفته و مبتنـــی بـــر فنـــاوری خـــود را بـــه نمایـــش 

گذاشـــت. 
و  بـــرق  مهندســـی  شـــرکت  جدیـــد  محصـــوالت 
ســـلطانی  دکتـــر  توســـط  ولتـــاژ  قشـــم  الکترونیـــک 
ریاســـت صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی رونمایـــی 
و بـــرای اولیـــن بـــار در ســـطح ملـــی ارائـــه شـــد. ایـــن 

از:  عبارتنـــد  محصـــوالت 
• انـــواع رباتهـــای صنعتـــی بـــا اســـتفاده از فنـــاوری 

)IoT( اشـــیاء  اینترنـــت 
ــازی  ــمند خودکارسـ ــک هوشـ ــای رباتیـ ــتم هـ • سیسـ
اشـــیاء  اینترنـــت  فنـــاوری  از  اســـتفاده  بـــا   )FMS(

)IoT(
)IoT( مجموعه آموزشی و آزمایشگاهی •

نمایشـــگاه  اصلـــی  موضـــوع  اســـت  ذکـــر  شـــایان 
ـــود. ایـــن  اینوتکـــس ســـال جـــاری، »شـــهر هوشـــمند« ب
 ،)IoT(نمایشـــگاه بـــا توجـــه بـــه بحـــث اینترنـــت اشـــیاء
مدیریـــت هوشـــمند انـــرژی، حمـــل و نقـــل هوشـــمند، 
زیرســـاخت هـــای هوشـــمند، بهداشـــت و ســـالمت 
هوشـــمند و البتـــه محیـــط و محـــل زندگـــی هوشـــمند 

طراحـــی شـــده بـــود. 

نخستین مقره سیلیکونی 7۵0 کیلو ولت 
برق کشور در شیراز تولید شد

کیلـــو ولـــت بـــرق  نخســـتین مقـــره ســـیلیکونی 750 
کشـــور بـــه همـــت شـــرکت  بـــرای نخســـتین بـــار در 
دانـــش بنیـــان ســـامانه های نویـــن افـــرا در شـــیراز تولیـــد 

شـــد.
گفـــت:  مدیرعامـــل شـــرکت دانـــش بنیـــان نویـــن افـــرا 
کاربـــرد دارنـــد،  ایـــن مقـــره بـــرای خطـــوط فشـــار قـــوی 
در ایـــن شـــرکت دانـــش بنیـــان مقره هـــا بـــا ســـیلیکون 

ســـاخته شـــده اســـت.
فیـــروز ثانـــی افـــزود: مقره هـــا عایق هـــای الکتریکـــی 
از  عبـــور  بـــدون  بـــرق  می شـــوند  باعـــث  کـــه  انـــد 
کننـــد. عبـــور  انتقـــال  خطـــوط  از  فلـــزی  پایه هـــای 
مقره هـــای تولیـــد شـــده خـــواص عایقـــی بهتـــری دارنـــد 
ــرامیکی  ــر مقره هـــای شیشـــه و سـ ــا 5 برابـ ــر آن هـ و عمـ

اســـت.
کـــرد:  مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت دانـــش بنیـــان تصریـــح 
کاربـــرد دارد  ــا  کـــه در تولیـــد مقره هـ 12 نـــوع از مـــوادی 
کارخانـــه مـــا تولیـــد می شـــود و ایـــن مقره هـــا پیـــش  در 
از ورود بـــه بـــازار، 32 نـــوع آزمـــون الکتریکـــی شـــیمیایی 

و مکانیکـــی را پشـــت ســـر می گذارنـــد.
ــه  کارخانـ ــن  ــره در ایـ ــزار مقـ ــاالنه 600 هـ ــزود: سـ وی افـ
کشـــور اروپایـــی  ـــه بازارهـــای داخلـــی و 12  تولیـــد و روان

و آســـیایی می شـــود.
بـــا دو ســـوم  ایـــم  مـــا توانســـته  گفـــت:  ثانـــی  فیـــروز 
قیمـــت نمونـــه خارجـــی عایق هـــای مـــورد نیـــاز 34 

ــور را  کشـ ــای  ــرق و نیروگاه هـ ــروی بـ ــع نیـ یـ ــرکت توز شـ
کنیـــم. تامیـــن 

ســـامانه های  بنیـــان  دانـــش  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
تولیـــد  بزرگتریـــن  شـــرکت  ایـــن  گفـــت:  افـــرا  نویـــن 
کـــه 52 نـــوع از  کننـــده مقـــره در خاورمیانـــه اســـت 
کاربردهـــای مختلـــف تولیـــد  ایـــن محصـــول را بـــرای 

. می کنـــد

کیلوولت زکریای  فاز اول پست 400 
مشهد وارد مدار شد 

 400 پســـت  اول  فـــاز  ســـابقه  کـــم  رکـــورد  یـــک  بـــا 
کیلوولـــت زکریـــای مشـــهد بـــا پیمانـــکاری شـــرکت 
ــه طـــوس در مـــدت زمـــان  خدمـــات مهندســـی آفرینـ

کوتـــاه برقـــدار و بـــه مرحلـــه بهـــره بـــرداری رســـید .
کیوولـــت زکریـــای مشـــهد در زمینـــی بـــه  پســـت 400 
بـــه عنـــوان  مســـاحت حـــدود تقریبـــی  10 هکتـــار  
کیوولـــت  یکـــی از بزرگتریـــن ایســـتگاههای بـــرق 400 
ـــت  ـــی صنع ـــای مل ـــروژه ه ـــهد و از پ ـــهر مش ـــوب ش جن
ــان،  ــور افزایـــش قابلیـــت اطمینـ ــه منظـ ــور بـ کشـ ــرق  بـ
پشـــتیبانی پســـتهای فشـــارقوی منطقـــه و همچنیـــن 
در  مجـــاوران  و  مشـــترکان  مطمئـــن  بـــرق  تامیـــن 
مناطـــق جنـــوب و هســـته مرکـــزی شـــهر مشـــهد در فـــاز 
ــری از ترانـــس و خطـــوط خروجـــی  ــدار و بارگیـ اول برقـ

گردیـــد. کامـــل آغـــاز  کیوولـــت آن بـــه صـــورت   132
در همیـــن راســـتا جنـــاب آقـــای مهنـــدس ســـعادتمند 
بـــرق منطقـــه ای  توســـعه شـــرکت  و  معـــاون طـــرح 
ـــات  ـــت در ارتفاع ـــن پس ـــه ای ک ـــن  ـــان ای ـــا بی ـــان ب خراس
کـــرد : ایـــن  گردیـــده ، تصریـــح  شـــهر مشـــهد احـــداث 
پســـت بـــرق در فـــاز اول بـــا ظرفیـــت 200 مـــگاوات آمپـــر 
عنـــوان  بـــه  کیلوولـــت  ولتـــاِژ 400/132  ســـطوح  در 
ـــت  کیلوول ـــرق 400  ـــتگاههای ب ـــن ایس ـــی از بزرگتری یک
کشـــور و از پـــروژه هـــای ملـــی و  منطقـــه شـــمال شـــرق 
کـــه  کشـــور محســـوب مـــی شـــود  پایـــه ای صنعـــت بـــرق 
یـــال از منابـــع داخلـــی  کنـــون معـــادل 370 میلیـــارد ر تـــا 
شـــرکت بـــرق منطقـــه ای بـــرای آن هزینـــه شـــده اســـت.
بـــه  اشـــاره  بـــا  ادامـــه  در  ســـعادتمند  مهنـــدس 
کـــه در تامیـــن بـــرق شـــهر  مشـــهد و پربـــاری  تی  مشـــکال

ایســـتگاههای انتقـــال وجـــود داشـــت افـــزود: بـــا بررســـی 
و مطالعـــات انجـــام شـــده توســـط دفتـــر برنامـــه ریـــزی 
و بـــرآورد بـــار، احـــداث ایســـتگاه مذکـــور بـــا در نظـــر 
گرفتـــن موقعیـــت جغرافیایـــی پیشـــنهاد و بـــه منظـــور 
ارتقـــاء و پایـــداری شـــبکه بـــرق ضـــرورت احـــداث 

گرفـــت. کار قـــرار  پســـت زکریـــا در دســـتور 
بـــرق منطقـــه ای  توســـعه شـــرکت  و  معـــاون طـــرح 
گیـــری از  کـــرد: ایـــن طـــرح بـــا بهـــره  خراســـان تصریـــح 
کشـــور و تجهیـــزات داخلـــی در  کثـــر تـــوان داخلـــی  حدا
ســـال حمایـــت از تولیـــد ملـــی بـــه بهـــره بـــرداری نهائـــی 

خواهـــد رســـید.
وی افـــزود ایـــن ایســـتگاه بـــا هـــدف تامیـــن انـــرژی 
کاهـــش بـــار پســـتهای انتقـــال  الکتریکـــی مشـــهد و 
بـــرق شهرســـتان خراســـان بـــزرگ، تغذیـــه پســـتهای 
افزایـــش قابلیـــت  و  کیلوولـــت منطقـــه  بـــه 20   132
ــه  ــهد و حومـ ــتان مشـ ــانی در شهرسـ ــان برقرسـ اطمینـ
یـــال در  احـــداث و بـــا هزینـــه ای بالـــغ بـــر 500 میلیـــارد ر

ــد. ــد شـ ــرداری خواهـ ــره بـ ــل بهـ کامـ ــرح  طـ
 400/132 ایســـتگاه   : داشـــت  بیـــان  ســـعادتمند 
ـــا اتصـــال بـــه شـــبکه بـــرق و  خطـــوط  ـــا ب کیلوولـــت زکری
کوهســـتان،  کیلوولـــت   132 هـــای  پســـت  مربـــوط 
کوهســـنگی، دانشـــجو و مالصـــدرا شـــهر مشـــهد را 

تغذیـــه خواهـــد نمـــود.
ســـعادتمند افـــزود: طراحـــی عملیـــات ســـاختمانی 
ــورت  ــدازی بصـ ــب و راه انـ ــزات، نصـ ــد تجهیـ و خریـ
کلیـــد در دســـت بـــا برگـــزاری مناقصـــه بـــا مشـــاوره 
بـــه شـــرکت خدمـــات مهندســـی  شـــرکت مشـــانیر 

گـــذار شـــد. آفرینـــه طـــوس وا
در ادامـــه مهنـــدس معیـــن تقـــوی مدیـــر عامـــل شـــرکت 
خدمـــات مهندســـی آفرینـــه طـــوس پیمانـــکار ایـــن 
طـــرح  افـــزود:  ایـــن ایســـتگاه در طـــرح نهائـــی شـــامل دو 
کیوولـــت بـــا ظرفیـــت نامـــی  ترانســـفورماتور 400/132 
کیلوولـــت، دو  200 مـــگاوات آمپـــر، دو فیـــدر خـــط 400 
کیلوولـــت، چهـــار فیـــدر خروجـــی  فیـــدر ورودی 132 
کیلوولـــت  کوپلـــر 132  کیلوولـــت و یـــک فیـــدر   132
کـــه در نـــوع خـــود بـــی نظیـــر اســـت، شـــرکت  اســـت، 
ــا  ــرد تـ کـ ــد  ــود را خواهـ ــام تـــالش خـ ــوس تمـ ــه طـ آفرینـ
ایـــن طـــرح ملـــی را زودتـــر از موعـــد مقـــرر جهـــت بهـــره 

کنـــد. بـــرداری آمـــاده 
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پروژه برق رسانی به شهر قلعه نو 
افغانستان با همت صانیر افتتاح شد 

افغانســـتان  نـــو  قلعـــه  شـــهر  بـــه  برق رســـانی  پـــروژه 
پـــر  پروژه هـــای  از  یکـــی  کـــه  ترکمنســـتان  کشـــور  از 
دســـت  بـــه  اســـت،  افغانســـتان  کشـــور  اهمیـــت 
کشـــور و وزرای  اشـــرف غنـــی رئیـــس جمهـــور ایـــن 
انـــرژی افغانســـتان و ترکمنســـتان، چهاردهـــم مـــرداد 
ــال  ــای پســـت و خـــط انتقـ ــاری در بخش هـ ــال جـ سـ
کامـــل و در بیـــش از 90 درصـــد از بخـــش  بـــه صـــورت 

یـــع بـــرق دار و افتتـــاح شـــد.  شـــبکه توز
ایـــن پـــروژه بـــه منظـــور بـــرق رســـانی بـــه والیـــت شـــمالی 
افغانســـتان)والیت بادغیـــس( از ســـوی وزارت آب  و 
کـــه فعالیت هـــای آن  کشـــور تعریـــف شـــد  ـــرژی ایـــن  ان
در ســـال 2012 توســـط شـــرکت صانیـــر در ســـه بخـــش 
کیلـــو وات از نقطـــه  کیلومتـــر خـــط انتقـــال 110   52
ــو،  ــهر نـ ــه شـ ــا پســـت قلعـ ــتان تـ ــرزی ترکمنسـ ــر مـ صفـ
کیلـــو ولـــت شـــهر قلعـــه نـــو و شـــبکه  پســـت 110/20 
ـــه  ـــر( ب کیلومت ـــول 85  ـــه ط ـــدودا ب ـــهر )ح ـــرق ش ـــع ب ی توز

صـــورت EPC  آغـــاز شـــد. 
تمامـــی تجهیـــزات ایـــن پـــروژه در هـــر ســـه بخـــش، از 
ســـازندگان ایرانـــی تامیـــن شـــده و طراحـــی و مهندســـی 
آن تمامـــا توســـط شـــرکت های ایرانـــی انجـــام شـــده 
کـــه ایـــن امـــر خـــود نقـــش بســـزایی در معرفـــی  اســـت 
تجهیـــزات و توانایـــی شـــرکت های داخلـــی داشـــته 
و در راســـتای رســـالت شـــرکت صانیـــر در معرفـــی 
در  ایرانـــی  شـــرکت های  خدمـــات  و  تجهیـــزات 

کشـــور اســـت.  پروژه هـــای خـــارج از 
تی  بـــا مشـــکال پـــروژه در طـــول حیـــات خـــود  ایـــن 
کـــه تاثیـــر بســـزایی در  کنتـــرل مواجـــه شـــده  خـــارج از 
ـــار  ـــا ایـــن حـــال هـــر ب افزایـــش زمـــان آن داشـــته اســـت. ب
ــام  ــروژه و انجـ ــر پـ ــل درگیـ ــی عوامـ ــری تمامـ ــا همفکـ بـ
هزینه هایـــی خـــارج از تعهـــدات قـــراردادی و تنهـــا 
بـــه جهـــت حســـن نیـــت و رعایـــت اخـــالق حرفـــه ای 
و حفـــظ اعتبـــار شـــرکت های ایرانـــی از ســـوی ایـــن 

ــد.   ــع شـ ــرکت، مرتفـ شـ
منطقـــه ای غیرمتعـــارف  در  پســـت  زمیـــن  تحویـــل 
در  طالبـــان  ناامنـــی  بـــروز  ناهمـــوار(،  تپـــه  )بـــاالی 
شـــرکت  کارشـــکنی  و  همراهـــی  عـــدم  منطقـــه، 
پیمانـــکار دســـت دوم ایرانـــی در میانـــه راه و ... از 
کـــه شـــرکت صانیـــر در ایـــن پـــروژه بـــا  تی بـــود  مشـــکال

آنهـــا مواجـــه شـــد.  
ــادی  یـ ــر ز ــا تاخیـ ــروژه بـ ــوق، پـ ــه دلیـــل مشـــکالت فـ بـ
کارفرمـــا بـــدون توجـــه بـــه دالیـــل و  کـــه  مواجـــه شـــد 
مســـتندات، ایـــن شـــرکت را در میانـــه اجـــرای پـــروژه 
کـــرد و 10 درصـــد مبلـــغ پـــروژه  ـــا جرائـــم تاخیـــر مواجـــه  ب
)بیـــش از 1.4 میلیـــون دالر( از حقـــوق ایـــن شـــرکت 
در مقابـــل صـــورت وضعیت هـــا بـــه طـــور یکجانبـــه 
ـــراض  ـــه اعت ـــه طوریک ـــد ب ـــت ش ـــا برداش کارفرم ـــط  توس
کنـــون بـــدون نتیجـــه  و شـــکایت ایـــن شـــرکت هـــم تا
ـــر  ـــرکت صانی ـــیر، ش ـــن تفاس ـــه ای ـــا هم ـــت. ب ـــده اس مان

کار و ایجـــاد ارتبـــاط  بـــا اراده راســـخ موفـــق بـــه تکمیـــل 
ـــو افغانســـتان و  الکتریکـــی بیـــن ترکمنســـتان و قلعـــه ن

اســـتفاده مـــردم منطقـــه از نعمـــت بـــرق شـــد. 
بـــه  اتـــکا  بـــا  بتوانـــد  شـــرکت  ایـــن  اســـت  امیـــد 
پشـــتوانه  بـــا  و  ایرانـــی  تجهیـــزات  و  متخصصـــان 
نیـــرو و ســـایر ســـازمان های  حمایـــت هـــای وزارت 
اعتـــالی  راســـتای  در  موثرتـــری  نقـــش  مســـئول، 
صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات مهندســـی داشـــته 

باشـــد. 

و  بـــرق  ســـاخت  و  مهندســـی  شـــرکت  همـــت  بـــا 
گرفـــت؛  صـــورت  مپنـــا  کنتـــرل 

نصب و راه اندازی تابلوی تحریک با 
طراحی و ساخت بومی در یک واحد 

نیروگاهی 

بـــا ورود شـــرکت بـــرق و کنتـــرل مپنـــا بـــه عرصـــه طراحـــی 
کشـــور ایـــران  و ســـاخت ســـامانه تحریـــک نیروگاهـــی، 
کشـــور های صاحـــب فنـــاوری پیشـــرفته بـــرای  در زمـــره 
طراحـــی، ســـاخت و اقدامـــات توســـعه ای بـــر روی ایـــن 
گرفـــت.  بخـــش از نیروگاه هـــای حرارتـــی و برقابـــی قـــرار 
کـــرد ســـطح وابســـتگی بـــه  از ایـــن رو می تـــوان تصـــور 
کشـــور بـــرای  شـــرکت های خارجـــی و خـــروج ارز از 
خریـــد ایـــن ســـامانه، بـــه خصـــوص در شـــرایط تحریـــم، 

تـــا چـــه انـــدازه حائـــز اهمیـــت اســـت. 
گاورنـــر و ولتـــاژ ژنراتـــور، مهم تریـــن و  کنتـــرل  حلقـــه 
نیروگاه هـــای  در  کنترلـــی  حلقه هـــای  حیاتی تریـــن 
ـــرل  کنت ـــه  ـــک، وظیف ـــتم تحری ـــه سیس ک ـــتند  ـــرق هس ب

ــده دارد. ــر عهـ ــنکرون را بـ ــور سـ ــی ژنراتـ ــاژ خروجـ ولتـ
کـــه ســـامانه  بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت و نقـــش مهمـــی 
یکـــی  عنـــوان  بـــه  ژنراتـــور  بـــا  ارتبـــاط  در  تحریـــک 
طراحـــی  پـــروژه  دارد،  نیـــروگاه  اصلـــی  اجـــزای  از 
شـــرکت  در  مپنـــا  تحریـــک  سیســـتم  ســـاخت  و 
کنتـــرل مپنـــا تعریـــف و  مهندســـی و ســـاخت بـــرق و 
پـــس از شـــش ســـال تـــالش مســـتمر مهندســـین جـــوان 
ـــرکت  ـــاوری ش ـــش و فن ـــد پژوه ـــور در واح کش ـــه  و نخب
ـــا موفقیـــت  مکـــو، ایـــن ســـامانه تســـت های مرتبـــط را ب
پرنـــد  نیـــروگاه  بخـــار  واحـــد دوم  در  و  کـــرد  ســـپری 

نصـــب و راه انـــدازی شـــد.

متخصصـــان ایـــن شـــرکت پـــس از ســـال ها نصـــب 
نیروگاهـــی  تحریـــک  سیســـتم های  راه انـــدازی  و 
نقـــاط  در  جهانـــی  معتبـــر  و  پیشـــرو  برند هـــای  از 
کســـب تجربـــه از مونتـــاژ تابلو هـــای  کشـــور و  مختلـــف 
کنتـــرل ایـــن سیســـتم نیروگاهـــی تحـــت  قـــدرت و 
بـــا  همچنیـــن  و  اروپایـــی،  شـــرکت های  لیســـانس 
گـــروه مپنـــا توانســـتند بـــا  حمایـــت همه جانبـــه  شـــرکت 
ســـاخت اولیـــن نمونـــه تابلـــوی تحریـــک مپنـــا بـــا نـــام 
گامـــی بلنـــد در راســـتای دســـتیابی   MAPEX تجـــاری
بـــه دانـــش فنـــی طراحـــی و ســـاخت ایـــن سیســـتم 

نیروگاهـــی بردارنـــد.
ایـــن حـــوزه،  بومـــی در  فنـــی  بـــه دانـــش  دســـتیابی 
قطـــع  و  خودکفایـــی  زمینـــه  در  کلیـــدی  عنصـــری 
وابســـتگی بـــه بیگانـــگان اســـت و در حـــوزه تحقیـــق 
و توســـعه یکـــی از مهمتریـــن پروژه هـــای راهبـــردی 
ـــروی  ـــش و نی ـــر دان ـــه ب ـــا تکی ـــه ب ک ـــد  ـــی می باش نیروگاه
متخصـــص بومـــی طراحـــی و ســـاخته شـــده اســـت.
دوم  واحـــد  ســـنکرون  ژنراتـــور  اســـت،  ذکـــر  شـــایان 
ــر بومـــی  گـ ــتم تحریـــک  ــا سیسـ ــد بـ ــروگاه پرنـ ــار نیـ بخـ
MAPEX  بیســـت و چهـــارم مـــرداد مـــاه ســـال جـــاری 
کشـــور متصـــل شـــد. ایـــن  بـــه شـــبکه سراســـری بـــرق 
ــتم تحریـــک  ــه دو سیسـ ــان بـ واحـــد نیروگاهـــی همزمـ
زیمنـــس و MAPEX مجهـــز شـــده اســـت تـــا بـــدون 
بـــرداری از واحـــد، در زمان هـــای  اختـــالل در بهـــره 
مناســـب مراحـــل مختلـــف تســـت های نیروگاهـــی 
ــرد.  ــام پذیـ ــتم تحریـــک MAPEX انجـ ــر روی سیسـ بـ
ارتبـــاط  برقـــراری  وظیفـــه  بـــرد  کراســـینگ  تابلـــوی 
ســـیگنال ها و مـــدار قـــدرت بـــا تابلـــوی تحریـــک فعـــال 
ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــور اختصاص ـــه ط ـــه ب ک ـــده دارد  ـــر عه را ب

ــده اســـت. ــی شـ ــد طراحـ واحـ
کارشناســـان واحـــد پژوهـــش و فنـــاوری شـــرکت مکـــو 
موفـــق شـــدند در طـــول زمـــان راه انـــدازی عـــادی واحـــد 
گـــروه مهندســـی شـــرکت، مراحـــل  مذکـــور و بـــه مـــوازات 
راه انـــدازی و تســـت اولیـــه ایـــن سیســـتم را انجـــام داده 
کنتـــرل  کنتـــرل جریـــان تحریـــک،  کاری  و مد هـــای 
ولتـــاژ ژنراتـــور، اتصـــال بـــه شـــبکه سراســـری بـــرق و 

تزریـــق تـــوان را بـــا موفقیـــت بـــه انجـــام رســـانند. 
و  مشـــکل  بـــروز  بـــدون  مذکـــور  تســـت های  انجـــام 
کارگیـــری  بـــه  مرهـــون  زمـــان ممکـــن،  کمتریـــن  در 
در  پیشـــرفته  آزمایشـــگاهی  تســـت  سیســـتم های 

اخبار
شرکت های

عضو
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 HIL سیســـتم های  بـــه  کـــه  اســـت  مکـــو  شـــرکت 
معـــروف می باشـــند. در ایـــن سیســـتم ها عملکـــرد 
کاری مختلـــف  کنتـــرل در شـــرایط  صحیـــح تابلـــوی 
آزمـــون  مـــورد  شبیه ســـاز  نرم افزار هـــای  توســـط 
کنتـــرل  قـــرار می گیـــرد. عملکـــرد صحیـــح تابلـــوی 
و  پیشـــین  مراحـــل  در  نیـــز   MAPEX تحریک گـــر 
از شبیه ســـاز  بـــا اســـتفاده  آزمایشـــگاهی  در تســـت 
ـــورد آزمـــون  کاری م ـــروگاه در حالت هـــای مختلـــف  نی
گرفتـــه اســـت. بـــا توجـــه بـــه تـــالش تیـــم پـــروژه و  قـــرار 
کســـب شـــده تـــا ایـــن مرحلـــه، دســـت یابی  موفقیـــت 
کارآمـــد بـــا دانـــش  بـــه یـــک محصـــول نویـــن، ایمـــن و 
کارشناســـان  همـــت  نیازمنـــد  تنهـــا  بومـــی  فنـــی 
انجـــام  جهـــت  در  ارشـــد  مدیـــران  حمایـــت  و 
تســـت های بلندمـــدت و شناســـایی و رفـــع نواقـــص 

می باشـــد.  آن  احتمالـــی 
بومـــی  کامـــال  محصـــول  یـــک   MAPEX ســـامانه 
کامـــل تجهیـــزات حســـاس قـــدرت و  کـــه ســـاخت 
ــط  ــرل و الکترونیـــک آن توسـ کنتـ ــرفته ی  ادوات پیشـ
ـــا  ـــق ب کارشناســـان و متخصصـــان شـــرکت مکـــو مطاب
ــده  ــام شـ ــی IEEE421.5 انجـ ــن المللـ ــتاندارد بیـ اسـ
اســـت. در حـــال حاضـــر بـــا حصـــول دانـــش فنـــی ایـــن 
نیروگاه هـــای  نیـــاز  کشـــور،  نیروگاه هـــای  از  بخـــش 
کالس E )بـــا تـــوان 200 مـــگا ولـــت آمپـــر( بـــه سیســـتم 
تحریکگـــر بـــا جریـــان 1417 آمپـــر توســـط ایـــن محصـــول 
شـــرایط  در  ارز  خـــروج  از  و  شـــده  برطـــرف  کامـــاًل 
کنونـــی اقتصـــاد جلوگیـــری میگـــردد. در ادامـــه نیـــز 
بـــا مـــوازی ســـازی پل هـــای یکسوســـاز در آینـــده ای 
بهره بـــردای  و  ســـاخت  طراحـــی،  شـــاهد  نزدیـــک 
 F کالس  نیروگاه هـــای  تحریـــک  سیســـتم های  از 
ــر(  ــر و جریـــان 4000 آمپـ ــا تـــوان 470 مـــگا ولـــت آمپـ )بـ

ــود. ــم بـ خواهیـ

سندیکا، برترین تشکل اقتصادی 
کشور شد

نخســـتین همایـــش تشـــکل های اقتصـــادی بیســـت 
و دوم مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل اتـــاق بازرگانـــی، 
از  تقدیـــر  بـــا  ایـــران  کشـــاورزی  و  معـــادن  صنایـــع، 
ــن  ــوان برتریـ ــه عنـ ــران بـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ

ــد.  ــزار شـ ــور برگـ کشـ ــادی  ــکل اقتصـ تشـ

ملـــی  از فهرســـت  رونمایـــی  کـــه  ایـــن همایـــش  در 
تشـــکل ها یکـــی از برنامه هـــای اصلـــی آن محســـوب 
بازرگانـــی،  اتاق هـــای  روســـای  بـــر  عـــالوه  می شـــد، 
تشـــکل های  ارشـــد  مدیـــران  و  اقتصـــادی  فعـــاالن 
وزیـــر  فضلـــی  رحمانـــی  عبدالرضـــا  اتـــاق،  عضـــو 
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 اســـالمی نیـــز حضـــور 

داشـــتند. 
در بخـــش تقدیـــر از تشـــکل های برتـــر، ســـندیکای 
تشـــکل   200 حـــدود  بیـــن  از  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
تشـــکل  برتریـــن  عنـــوان  بـــه  کشـــور  اقتصـــادی 
اقتصـــادی عضـــو اتـــاق بازرگانـــی ایـــران برگزیـــده شـــد و 
ـــران از ایـــن تشـــکل  ـــاق ای ـــوح و تندیـــس ات ـــا اهـــدای ل ب

تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.  
 119 باالدســـتی،  تشـــکل   12 کـــه  اســـت  گفتنـــی 
ـــه و 18 ســـندیکای فعـــال عضـــو  انجمـــن، 34 اتحادی
اتـــاق، در فهرســـت ملـــی تشـــکل ها ثبـــت شـــده اند. 

شافعی: ضرورت زمینه  سازی برای ورود 
تشکل ها به حیطه قانونگذاری

اقتصـــادی  تشـــکل های  ملـــی  همایـــش  نخســـتین 
ــزار و در آن  ــران برگـ ــران در محـــل اتـــاق بازرگانـــی ایـ ایـ
اقتصـــادی  تشـــکل های  و پیشکســـوتان  فعـــاالن  از 

ــر شـــد. تقدیـ
اتاق هـــای  روســـای  بـــر  عـــالوه  برنامـــه،  ایـــن  در 
ارشـــد  مدیـــران  و  اقتصـــادی  فعـــاالن  بازرگانـــی، 
رحمانـــی  عبدالرضـــا  اتـــاق،  عضـــو  تشـــکل های 
کشـــور، محمـــد شـــریعتمداری وزیـــر  فضلـــی وزیـــر 
پزشـــکیان  مســـعود  تجـــارت،  و  معـــدن  صنعـــت، 
رییـــس  فوالدگـــر  حمیدرضـــا  و  اول  رییـــس  نایـــب 
کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد ملـــی مجلـــس 

داشـــتند.  حضـــور  نیـــز  اســـالمی  شـــورای 
غالمحســـین شـــافعی رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران 
ـــه نفـــت و درآمدهـــای  ـــه اینکـــه وابســـتگی ب ـــا اشـــاره ب ب
کـــرده  نفتـــی، مـــا را بـــا واقعیت هـــای اقتصـــادی بیگانـــه 

گفـــت: نفـــت و درآمدهـــای نفتـــی ســـطحی از  اســـت، 
کـــرده اســـت  ـــرای ایرانیـــان فراهـــم  کیفیـــت زندگـــی را ب
کـــه مشـــارکتی در بـــه وجـــود آمـــدن آن نداشـــته اســـت 
کـــه در  و بـــه همیـــن دلیـــل ایرانیـــان یـــاد نگرفته انـــد 

کننـــد. مشـــارکت بـــا هـــم، خلـــق ثـــروت 
ــا بیـــان اینکـــه فرهنـــگ مشـــارکت بـــرای خلـــق  وی بـ
میـــان  جـــاده  گفـــت:  یـــم،  ندار کشـــور  در  ثـــروت 
بخش خصوصـــی و دولـــت در اقتصـــاد بایـــد مرمـــت 

شـــود.
و  مـــادی  ارزشـــهای  ایـــن میـــان  افـــزود: در  شـــافعی 
ــد  ــه بایـ ــر نیســـت، بلکـ ــا مدنظـ ــد صرفـ ــی، تولیـ حقوقـ
مشـــارکت معنـــا و مفهـــوم یابـــد و عـــده ای از افـــراد یـــا 
ســـازمانها بـــا هـــم مشـــارکت واقعـــی داشـــته  باشـــند 
کـــه  کنـــد  تـــا خالقیـــت و نـــوآوری ارزشـــمندی بـــروز 
کمـــال تاســـف، در ســـیر نزولـــی  در ایـــن زمینـــه نیـــز بـــا 
کشـــور حال خوشـــی نـــدارد. کـــرده و تولیـــد  حرکـــت 

ـــر هـــم انباشـــته  ـــر دانـــش جامعـــه ب گ ـــرد: ا ک ـــه  وی اضاف
گیـــرد،  قـــرار  مدنظـــر  آن  اصیـــل  ارزهـــای  و  گشـــته 
ــدون  ــم بـ ــن مهـ ــده و ایـ ــی شـ ــی تلقـ ــرمایه اجتماعـ سـ
و  تشـــکل ها  بـــرای  مناســـب  محیـــط  آوردن  فراهـــم 
گفتگـــو  و  بحـــث  محیـــط  و  مردمـــی  انجمن هـــای 
اســـت  یـــادی  ز ســـال های  نیســـت.  امکان پذیـــر 
ــه  ــی و جامعـ ــاد مقاومتـ ــمت اقتصـ ــه سـ ــور بـ کشـ ــه  کـ
کمتـــر بـــه اهمیـــت تشـــکل ها  تولیدمحـــور اســـت، ولـــی 
کـــه معنـــا و مفهـــوم مشـــارکت را در  و ســـازمان هایی 
ــده  ــه شـ ــد، پرداختـ ــترده می کننـ گسـ ــه  ســـطح جامعـ

اســـت.
بخـــش  از  ایـــران  اقتصـــاد  در  داد:  ادامـــه  شـــافعی 
همـــگان  و  می شـــود  صحبـــت  یـــاد  ز خصوصـــی 
در  بخش خصوصـــی  مشـــارکت  خواســـتار 
حالیکـــه  در  هســـتند،  اقتصـــادی  فعالیت هـــای 
برنامه هـــای  در  کـــه  می خواهنـــد  بخـــش  ایـــن  از 

باشـــند. امـــور  مجـــری  تنهـــا  کشـــور،  توســـعه ای 
ورود  بـــرای  الزم  زمینه ســـازی  بایـــد  افـــزود:  وی 
گذاری هـــا بـــه منظـــور  تشـــکل ها بـــه حیطـــه قانـــون 
تامیـــن منافـــع ملـــی و صنفـــی صـــورت داد و ایـــن تنهـــا 
گســـترده در میـــان  گیـــر و  در ســـایه یـــک اجمـــاع فرا
دســـتیابی  قابـــل  تشـــکل ها،  و  اقتصـــادی  فعـــاالن 
ـــه دنبـــال  ـــد بیـــش از هـــر چیـــزی ب ـــذا بای ـــود، ل خواهـــد ب
هـــر  از  باشـــیم.  اقتصـــاد  در  واحـــد  ایجـــاد صـــدای 

رویدادها
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کـــه تفـــاوت دیدگاههـــا را بـــروز دهـــد، در  صدایـــی 
کـــرده و بـــا یـــک دیـــدگاه  خانه هـــای اتـــاق حـــل و فصـــل 
یـــم. کـــره و رایزنـــی بپرداز گیـــر بـــه مذا کارشناســـی فرا

کـــه تـــا صبـــح بـــه  گفـــت: امـــروز نبایـــد شـــبی را  شـــافعی 
ســـر می بریـــم بـــه جـــای اینکـــه بـــرای فرداصبـــح منتظـــر 
مانـــع  از  نگـــران  باشـــیم،  اقتصـــاد  از  گـــره  گشـــودن 
باشـــیم.  اقتصـــادی  فعـــاالن  پیـــش روی  جدیـــدی 
خصوصـــی  بخـــش  کـــه  اســـت  رســـیده  آن  زمـــان 
زمینه ســـاز حضـــور موثـــر در اقتصـــاد باشـــد. البتـــه 
کـــرده و تعهـــد  بخـــش خصوصـــی هـــم بایـــد قبـــول 
گرفتـــه و مســـئولیت  گـــر مـــورد مشـــورت قـــرار  کـــه ا دهـــد 
پذیرفـــت، منافـــع بلندمـــدت جامعـــه را مدنظـــر قـــرار 

داده و ســـخن حـــق بگوییـــم.
عبدالرضـــا رحمانـــی فضلـــی در همایـــش ملـــی تشـــکل 
ـــا بیـــان اینکـــه از هـــر  ـــران ب ـــاق ای هـــای اقتصـــادی در ات
کوتاهـــی تامیـــن ارز وجـــود دارد افـــزود:  جنســـی  در ایـــن 
گفتـــه تشـــکل هـــای صنایـــع غذایـــی، برخـــی از  بـــه 
ـــر ثبـــت ســـفارش  کاالهـــا در ایـــن حـــوزه بیـــش از 10 براب
کـــه تخصیـــص هـــم بـــر اســـاس همیـــن میـــزان  شـــده  

ـــفارش انجـــام شـــد. ـــت س ثب
کـــرد: در حـــوزه مصـــرف ارزی،   برخـــی  وی اضافـــه 
ـــد، برخـــی هـــا در  کاال وارد نکردن گرفتنـــد  کـــه ارز را  هـــا 
ـــه  ـــد و برخـــی هـــا هـــم ب کردن ـــزرگ نمایـــی  قیمـــت هـــا ب

کاال را وارد بـــازار نکردنـــد. قیمـــت 4200 تومـــان 
کـــه در  کشـــور ادامـــه داد: ایـــن در حالـــی اســـت  وزیـــر 
حـــوزه نظـــارت -نیـــز، نظـــارت درســـتی بـــر روی واردات 
ـــی وارد  ـــا ارز 4200 تومان کـــه ب کاالهایـــی  کاالهـــا و  ایـــن 

شـــدند صـــورت نگرفـــت.
کـــه  رحمانـــی فضلـــی  بـــا بیـــان اینکـــه برخـــی افـــرادی 
کـــرده و در اختیـــار  کشـــور را تامیـــن  بایـــد منابـــع ارزی 
کردنـــد،  کوتاهـــی  بانـــک مرکـــزی قـــرار مـــی دادنـــد، 
گفـــت: ثبـــت  ســـفارش در برخـــی حوزه هـــا، ده برابـــر 

ــور بـــوده اســـت. کشـ ــاز  نیـ
امســـال  مـــاه  فروردیـــن  در  تصمیمـــی  افـــزود:  وی   
در حـــوزه ارزی از ســـوی دولـــت اتخـــاذ شـــد و در آن 
شـــرایط، حرکـــت مناســـبی بـــا توجـــه بـــه تهدیدهـــای 
ــت  ــازار را مدیریـ ــوان بـ ــا بتـ ــت تـ گرفـ ــورت  ــم صـ تحریـ
بـــا  سیاســـت،  ایـــن  اجـــرای  حیـــن  در  امـــا  کـــرد؛ 
ــه  ــاز بـ ــق آن، نیـ ــر طبـ ــه بـ کـ ــدیم  ــه شـ ــی مواجـ وضعیتـ
کـــه البتـــه  ـــه وجـــود آمـــد  ـــد ارزی ب سیاســـت های جدی

در ایـــن بخـــش، دو اتفـــاق رخ داده اســـت.
تشـــخیص،  تامیـــن،  کـــرد:  اضافـــه  کشـــور   وزیـــر 
گرفـــت و در  مصـــرف و نظـــارت در حـــوزه ارز شـــکل 
کـــه بایـــد منابـــع ارزی را  حـــوزه تامیـــن نیـــز، دوســـتانی 

کردنـــد. کوتاهـــی  می کردنـــد،  تامیـــن 
ـــا  ـــت، ب ـــر قیم ـــز از نظ ـــرف نی ـــوزه مص ـــت: در ح گف وی 
نـــرخ باالتـــری بـــه فـــروش رســـاندند  و نظـــارت دقیقـــی 

کاالی 4200 تومانـــی انجـــام نشـــد. بـــر عرضـــه 
یـــک دولـــت  هـــر چقـــدر  افـــزود:  رحمانـــی فضلـــی 
بـــه آن  گـــر مـــردم  کـــه قـــدرت داشـــته باشـــد، ا هـــم 
پیـــش  کار  باشـــند،  نداشـــته  بـــاور  سیاســـت ها 
کـــس بـــه دنبـــال منافـــع خـــود خواهـــد  نمـــی رود و هـــر 

بـــود.
ـــران  ـــه حضـــور تشـــکل ها در اقتصـــاد ای ـــا اشـــاره ب وی ب

ــم؛  یـ ــم ندار کـ ــزی  ــکل، چیـ ــداد تشـ ــر تعـ گفـــت: از نظـ
کشـــور  کنـــون هشـــت هـــزار تشـــکل ثبـــت شـــده در  هـــم ا
کـــه چقـــدر ایـــن  وجـــود دارد؛ امـــا مســـاله ایـــن اســـت 
یـــم؟ چقـــدر بـــه آنهـــا مســـئولیت  تشـــکل هـــا را قبـــول دار
مـــی دهیـــم؟ آنهـــا چقـــدر مســـئولیت پذیـــر هســـتند و 

ـــد؟ ـــاور دارن ـــگاه خـــود ب ـــه جای چقـــدر ب
کـــدام از ایـــن تشـــکل ها،  کـــرد: در هـــر  کشـــور بیـــن  وزیـــر 
ــگاه  ــه در جایـ کـ ــتیم  ــه هسـ ــاله مواجـ ــن مسـ ــا ایـ ــا بـ مـ
کـــه بخشـــی از علـــت  واقعـــی خـــود قـــرار نگرفتـــه انـــد 
آن، بـــه  عـــدم بـــاور و بخشـــی هـــم بـــه فرهنـــگ جامعـــه 

ـــردد. گ ـــی  ـــر م ب
ـــاق  کـــه رئیـــس ات گزارشـــی  ـــا  ـــزود: ب ـــی فضلـــی اف رحمان
کـــه مـــا بایـــد  کـــرد، امیـــدوار شـــدم؛ چـــرا  بازرگانـــی ارائـــه 
عمیقـــا بـــه موضـــوع تشـــکل هـــا و مشـــارکت مـــردم در 

ـــیم. ـــته باش ـــان داش ـــاور و ایم ـــت ب اداره حکوم
نقـــش  بایـــد  هـــا  تشـــکل  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
گام برداشـــتن   بپذیرنـــد و قانـــون بایـــد بـــه آنهـــا اجـــازه 
ـــون اساســـی،  گفـــت: در اجـــرای اصـــل 44 قان بدهـــد، 
بخـــش  بـــه  هـــا  گـــذاری  وا درصـــد   13 تـــا   12 تنهـــا 

خصوصـــی انجـــام نشـــد.
کشـــور در زمینـــه  ـــا در وزارت  کشـــور ادامـــه داد: م ـــر  وزی
تشـــکل هـــا، بـــا ســـرعت مراحـــل اخـــذ مجـــوز را تســـریع 
را  نظـــارت وظایـــف خـــود  و  توانمنـــدی  در  و  کـــرده 

انجـــام دادیـــم.
گفـــت: درحـــوزه اقتصـــادی، وزارت  رحمانـــی فضلـــی 
کشـــور دو نقـــش دارد، یکـــی نقـــش هماهنگـــی اســـت 
کشـــور اســـت و دیگـــری نقـــش  کـــه بـــه عهـــده وزارت 
کـــه در رده هـــای پایین تـــر نیـــز، فرمانـــداران  اجرایـــی 
کـــه اقدامـــات الزم را  گرفته انـــد  و اســـتانداران قـــرار 

انجـــام مـــی دهنـــد.
کـــرد: همـــه ظرفیـــت مـــا در اختیـــار  کشـــور اضافـــه  وزیـــر 
ـــال در  ـــن ح ـــت؛ در عی ـــی اس ـــش خصوص ـــاالن بخ فع
کـــه بحـــث امنیـــت اســـت، شـــرایط  زمینـــه اصلـــی 
کشـــور در درجـــه بســـیار خـــوب و قابـــل قبولـــی  امنیتـــی 
هیـــچ  امنیتـــی،  وجـــود مســـایل  و علیرغـــم  اســـت 
گروههـــای  کـــه  ـــه نحـــوی  ـــدارد؛ ب ـــی وجـــود ن ـــه نگران گون
کـــدام  کیلومتـــری مـــرز، هیـــچ  تروریســـتی، از 10 تـــا 15 

ــد. ــو بیاینـ ــد جلـ نمی تواننـ
رحمانـــی فضلـــی افـــزود: در حـــوزه امنیـــت اجتماعـــی؛ 
کار بـــه نارضایتـــی هـــای اقتصـــادی،  چـــون اســـاس 
فعـــاالن  گـــردد،  برمـــی  اجتماعـــی  و  سیاســـی 
کننـــد و در چنـــد جبهـــه  کمـــک  اقتصـــادی بایـــد بـــه مـــا 
کشـــور و نظـــام را هـــم در حـــوزه تولیـــد و هـــم در حـــوزه 
ـــت  ـــاس، درخواس ـــن اس ـــر ای ـــانند؛ ب ـــاری رس ـــت ی امنی
ـــر  کـــه تحلیـــل واحـــد داشـــته، ب مـــا از شـــما ایـــن اســـت 
اضطـــرار شـــرایط واقـــف باشـــیم، بـــه دولـــت اعتمـــاد 

کنیـــم و بـــه دولـــت نظـــر بدهیـــم.
و  معـــدن  صنعـــت،  وزیـــر  شـــریعتمداری  محمـــد 
تجـــارت در همایـــش تشـــکل های ملـــی اقتصـــادی 
کننـــده  کاالهـــای دریافـــت  افـــزود: در مـــورد فهرســـت 
کـــه بایـــد مابـــه التفـــاوت بدهنـــد،  ارز 4200 تومانـــی نیـــز 
کنـــون فقـــط مـــواد  کارهـــا در حـــال انجـــام اســـت و ا
غذایـــی مهـــم،  دارو و تجهیـــزات و ملزومـــات مهـــم 
ــر  ــن امـ ــه ایـ کـ ــتند  ــوردار هسـ ــن ارز برخـ ــکی از ایـ پزشـ

باعـــث منطقـــی شـــدن تقاضـــای ثبـــت ســـفارش شـــده 
اســـت؛ بـــر ایـــن اســـاس صفـــی را هـــم در مرکـــز ثبـــت 
کیلومتـــر در جلـــوی  ـــه درازای بیـــش از یـــک  ســـفارش ب
کـــه بعـــد از ایـــن تصمیـــم،  وزارت صنعـــت داشـــتیم 
کاهـــش یافتـــه اســـت. ثبـــت ســـفارش بـــه یـــک هشـــتم 
وی  ادامـــه داد: بخـــش قابـــل مالحظـــه ای از تقاضـــای 
کـــه  ثبـــت ســـفارش بـــه دلیـــل  نـــرخ ارز دولتـــی بـــود 
هیـــچ منطقـــی هـــم نداشـــت، پـــس در شـــرایط خـــاص 
کنتـــرل هـــا را  کـــه برخـــی  اقتصـــادی ضـــرورت دارد 
کنترل هـــا از ســـوی  کـــه چـــه بهتـــر ایـــن  کنیـــم  اعمـــال 
گـــر بانـــک مرکـــزی ارزی را بـــه  تشـــکل باشـــد، بنابرایـــن ا
ـــورت  ـــر روی آن ص ـــارت ب ـــد نظ ـــت، بای ـــی داده اس کس
کـــه بیـــش از چنـــد  گرفـــت، امـــا واقعیـــت آن اســـت  مـــی 
گرفتنـــد  کاال ارز دولتـــی در مرحلـــه نخســـت   ده هـــزار 
کنـــون  ـــا ا ـــرد، ام ک ـــری  ـــوان همـــه آنهـــا را تعزی ـــه نمـــی ت ک
کاالهـــا محـــدود اســـت، نظـــارت تعزیـــری  کـــه تعـــداد 

یـــاد اســـت. بـــر روی آن ز
کمیســـیون  گفـــت: پیشـــنهاداتی را بـــه  شـــریعتمداری 
اســـت  مـــاده 14  کمیتـــه  کـــه  مرکـــزی  بانـــک  ارزی 
کل بانـــک مرکـــزی تشـــکیل  بـــه ریاســـت رئیـــس  و 
صـــادرات  مقابـــل  در  واردات  مســـاله  شـــود،  مـــی 
کـــه بتوانیـــم نیـــاز آن دســـته از  کـــرده ایـــم  را مطـــرح 
کـــه صادرکننـــده هـــم هســـتند و مـــواد  تولیدکنندگانـــی 
کننـــد، بـــدون بروکراســـی بتواننـــد از ارز  اولیـــه وارد مـــی 
کننـــد؛ در ایـــن  حاصـــل از صـــادرات خـــود اســـتفاده 
میـــان نظـــرات بایـــد از تشـــکل هـــا اخـــذ شـــود و بـــه 
کمیتـــه مذکـــور از  وزارت صنعـــت ارائـــه   شـــده تـــا در 

کنیـــم. ایـــن نظـــرات اســـتفاده 
ـــه التفـــاوت  ـــه ماب ک ـــن باشـــد  ـــر ای ـــرار ب ـــر ق گ ـــزود: ا وی اف
کـــه بـــه  کـــرد  وصـــول شـــود، تدابیـــری را فراهـــم خواهیـــم 
صـــورت تقســـیطی ایـــن مابـــه التفـــاوت دریافـــت شـــده 
کـــه  و غیرنقـــد هـــم باشـــد. در ایـــن صـــورت اســـت 
ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــهل ت ـــدگان س ـــرای تولیدکنن ـــرایط ب ش
بـــزرگ  اســـامی 200 تشـــکل  گفـــت:  وزیـــر صنعـــت 
اطالعاتـــی  بانـــک  در  امـــروز  کشـــور  اقتصـــادی 
می توانـــد  ایـــن  کـــه  اســـت  شـــده  جمـــع آوری 
مجموعـــه ای ارزشـــمند باشـــد. در عیـــن حـــال، ایـــن 
کـــه هـــر رشـــته فعالیتـــی در  امیـــدواری وجـــود دارد 
ایـــران، دارای تشـــکل و انجمـــن قابـــل اتـــکا باشـــد و 
بـــر ایـــن اســـاس اتـــاق بازرگانـــی، رســـما اســـامی ایـــن 

اســـت. کـــرده  اعـــالم  را  تشـــکل ها 
ــه  ــوه قضاییـ ــت و قـ ــرد: دولـ کـ ــه  ــریعتمداری اضافـ شـ
ـــد در بزنگاههـــای تصمیم گیـــری  کنـــار مجلـــس بای در 
اساســـی و حســـاس  از نظـــرات تشـــکل ها اســـتفاده 
شـــرایط  در  اســـت  ممکـــن  دولتهـــا  اگرچـــه  کنـــد، 
خـــاص،  تصمیمـــات خلق الســـاعه بگیرنـــد، امـــا بایـــد 
گیـــرد؛ ایـــن در حالـــی  اتـــاق هـــم مـــورد مشـــورت قـــرار 
کنـــون جلســـه مهمـــی در اقتصـــاد نیســـت  کـــه ا اســـت 
ــره  ــران بی بهـ ــی ایـ ــاق بازرگانـ ــور رئیـــس اتـ ــه از حضـ کـ

باشـــیم.
ــا مکاتبـــات  ــته ارزی،  بـ ــزود: بعـــد از ابـــالغ بسـ وی افـ
کـــه بـــا بســـته جدیـــد  و تلفن هایـــی مواجـــه هســـتم 
فعالیت هـــای  از  برخـــی  اســـت  ممکـــن  ارزی، 
کـــه البتـــه ایـــن مـــوارد  اقتصـــادی دچـــار مشـــکل شـــوند 

رویدادها
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کـــردم،   تصمیـــم بـــر ایـــن  را بـــا هیئـــت دولـــت مطـــرح 
کـــه بـــا نظـــر وزیـــر اقتصـــاد، دســـتورالعملی بـــرای  شـــد 
کمتـــری  ـــا  -فشـــار  مـــاده 5 بســـته ارزی تدویـــن شـــود ت

ــود. ــی وارد شـ ــه بخـــش خصوصـ بـ
ـــا ارز  ـــه ب ک کاالهایـــی  گفـــت: برخـــی از  شـــریعتمداری 
ــد  ــته جدیـ ــر در بسـ گـ ــد، ا ــده انـ ــور شـ کشـ دولتـــی وارد 
ارزی مدنظـــر قـــرار نمی گرفـــت، ممکـــن بـــود  شـــائبه 
بـــه وجـــود آورد و  عـــده ای موقعیـــت خـــاص بـــه دســـت 
کـــه خلـــق منابـــع قابـــل مالحظـــه و ســـودهای  آورده انـــد 
ـــر همیـــن اســـاس  غیرمترقبـــه ای را حاصـــل می کنـــد، ب
ـــت؛  ـــده اس ـــد ارزی ش ـــته جدی ـــنهاد وارد بس ـــن پیش ای
کـــه برخـــی ماشـــین آالت و مـــواد  ایـــن در حالـــی اســـت 
اولیـــه بـــا قیمـــت مشـــخصی از ارز، دارای توجیـــه بـــوده 
ـــه  ـــازار ثانوی ـــرخ ب ـــا ن کنـــون ممکـــن اســـت ب کـــه ا باشـــند 
ــر نباشـــد، بنابرایـــن  گـــذاری توجیـــه پذیـ ارز، ســـرمایه 
بـــا حضـــور بانـــک مرکـــزی و وزیـــر اقتصـــاد بایـــد ایـــن 
موضوعـــات را مـــورد بحـــث قـــرار داده و دســـتورالعملی 
کـــه فشـــارها بـــه حداقـــل ممکـــن  کـــرد  تنظیـــم خواهیـــم 

ـــد. کاهـــش یاب
بـــه شـــرایط  از مدتـــی  بعـــد  گفـــت:  وزیـــر صنعـــت 
گشـــت. امـــا در  پایـــدار، مطلـــوب و آرام بازخواهیـــم 

یـــم. ایـــن مســـیر نیـــاز بـــه همـــکاری تشـــکل ها دار

امضای معاون وزیر بر روی درخواست سندیکا؛
درخواست خاتمه قراردادهای صنعت 

برق به سازمان برنامه رسید

قراردادهـــای  خاتمـــه  بـــرای  ســـندیکا  درخواســـت 
کـــم  صنعـــت بـــرق بـــه دلیـــل شـــرایط فـــوق العـــاده حا
کـــه چنـــدی پیـــش در ســـندیکای  ــر ایـــن صنعـــت  بـ
صنعـــت بـــرق ایـــران تهیـــه شـــده بـــود، بـــا امضـــای 
مهنـــدس همایـــون حائـــری بـــرای معـــاون فنـــی، امـــور 
کشـــور  زیربنایـــی و تولیـــدی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 

ــال شـــد.  ارسـ
جدیـــد  شـــرایط  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  نامـــه  ایـــن  در 
»ایـــن  اســـت:  شـــده  کیـــد  تا کشـــور،  اقتصـــادی 
و  فنـــی  قراردادهـــای  و  هـــا  پـــروژه  اجـــرای  شـــرایط، 
عمرانـــی را بـــا چالـــش هـــای جـــدی مواجـــه ســـاخته 
بـــدون همـــکاری دولـــت و بخـــش خصوصـــی و  و 
کشـــور از ســـوی  برخـــورد متناســـب بـــا شـــرایط فعلـــی 
قراردادهـــای  تحقـــق  پیمانـــکاران،  و  کارفرمایـــان 

بـــود.« نخواهـــد  ممکـــن  جـــاری 
بـــر همیـــن اســـاس در ادامـــه نامـــه بـــه ایـــن نکتـــه اذعـــان 
کـــه در شـــرایط فـــوق الذکـــر قراردادهـــای  شـــده اســـت 
از حالـــت  و دولـــت  فی مابیـــن بخـــش خصوصـــی 
یـــان شـــده اســـت.  تعـــادل خـــارج و موجـــب ضـــرر و ز
معـــاون وزیـــر نیـــرو در خاتمـــه نامـــه از معـــاون فنـــی و 
کـــرده اســـت  زیـــر بنایـــی ســـازمان برنامـــه درخواســـت 
کـــه جهـــت حفـــظ ســـرمایه گذاری های انجـــام شـــده 
ایجـــاد  از  جلوگیـــری  و  اقتصـــادی  فعـــاالن  توســـط 
بحـــران ورشکســـتگی و تعطیلـــی واحدهـــای تولیـــدی 
و پیمانـــکاری و تاثیـــرات مخـــرب آن بـــر اشـــتغال بـــا 

کـــه ادامـــه آنهـــا مقـــدور نیســـت،  خاتمـــه پیمان هایـــی 
ـــبی را  ـــای مناس ـــن تعدیل ه ـــرده و همچنی ک ـــت  موافق
ــو مقتضـــی  بـــرای قراردادهـــای دارای اولویـــت بـــه نحـ

کنـــد. ابـــالغ 
گامـــی موثـــر در  ایـــن اقـــدام بـــدون شـــک مـــی توانـــد 
ــرایط  ــا در شـ راســـتای حـــل مشـــکالت عدیـــده اعضـ
کنونـــی باشـــد. ســـندیکای صنعـــت بـــرق  بحرانـــی 
ایـــران بـــه نمایندگـــی از بیـــش از 500 شـــرکت عضـــو 
کار خـــود  خـــود مـــاه هاســـت ایـــن موضـــوع را در دســـتور 

کنـــد.  قـــرار داده و بـــه شـــکل جـــدی دنبـــال مـــی 
کـــردن  کـــره بـــا وزارت نیـــرو و همـــراه  گام، مذا اولیـــن 
ــزاری  ــا برگـ ــه بـ کـ ــود  ــه بـ ــن وزارتخانـ ــد ایـ ــران ارشـ مدیـ
ســـایر  و  نیـــرو  وزیـــر  معـــاون  بـــا  متعـــدد  جلســـات 
کارگـــروه  ایجـــاد  نهایـــت  در  و  مربوطـــه  مدیـــران 
ــر شـــد.  ــرو و ســـندیکا امـــکان پذیـ مشـــترک وزارت نیـ
کل دفتـــر  ـــر  کـــه مهنـــدس ارجمنـــد، مدی کارگـــروه  ایـــن 
بـــه  را  بـــرق  یـــع  انتقـــال و توز بـــر  راهبـــری و نظـــارت 
ــار  کنـ ــرو در  ــار وزارت نیـ ــام االختیـ ــده تـ ــوان نماینـ عنـ
ـــت،  ـــای داده اس ـــود ج ـــندیکا در خ ـــی از س نمایندگان
ــکل  ــه شـ ــرو بـ ــکل را در وزارت نیـ ــن تشـ ــی ایـ اثربخشـ

گیـــری افزایـــش داد.  چشـــم 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  نماینـــدگان  آن  از  پـــس 
ایـــران در جلســـه ای بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، 
گســـترده  کشـــور و تاثیـــرات  کـــم بـــر اقتصـــاد  شـــرایط حا
آن بـــر قراردادهـــا را بـــا رئیـــس امـــور نظـــام فنـــی و اجرایـــی 
میـــان  در  ســـازمان  ایـــن  پیمانـــکاران  و  مشـــاورین 
خصـــوص  در  کامـــل  اطالعـــات  ارائـــه  گذاشـــتند. 
و  ســـندیکا  اعضـــای  مشـــکالت  و  گرفتاری هـــا 
سرنوشـــت قراردادهـــای صنعـــت بـــرق در ســـازمان 
برنامـــه، منجـــر بـــه پیشـــنهاد ایـــن ســـازمان مبنـــی بـــر 
اجرایـــی  دســـتگاه  مســـتقیم  درخواســـت  و  اقـــدام 

یعنـــی وزارت نیـــرو بـــرای خاتمـــه قراردادهـــا شـــد. 
کارگـــروه  کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن در  ایـــن موضـــوع در 
ــن  ــدور ایـ ــری صـ ــده دار پیگیـ ــندیکا عهـ ــرح و سـ مطـ
ــور  ــرو در امـ ــر نیـ ــاون وزیـ ــه شـــد. خوشـــبختانه معـ نامـ
ـــت  ـــر، درخواس ـــل تقدی ـــارکتی قاب ـــا مش ـــرژی ب ـــرق و ان ب
بـــا  نامـــه ای  را پیگیـــری و موضـــوع طـــی  ســـندیکا 
ادبیـــات و متـــن مـــورد نظـــر بخـــش خصوصـــی پانزدهـــم 
مـــرداد مـــاه بـــرای ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ارســـال 

شـــد. 
ــر در  ــوق الذکـ ــات فـ ــه و اقدامـ ــر اســـت نامـ ــه ذکـ الزم بـ
ـــر  ـــه ب ک ـــل پیگیـــری اســـت  ـــروژه هایـــی قاب خصـــوص پ
ـــا  اســـاس بودجـــه هـــای دولتـــی تعریـــف شـــده و عمدت
پـــروژه هـــای شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای را شـــامل 
مـــی شـــوند. بـــه همیـــن منظـــور ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران در خصـــوص پـــروژه هـــای شـــرکت هـــای 
کـــه اساســـا بـــر مبنـــای بودجـــه جـــاری ایـــن  یـــع  توز
ـــری  ـــام پیگی ـــم انج ـــوند ه ـــی ش ـــف م ـــا تعری ـــرکت ه ش
کـــره بـــا وزارت نیـــرو و توانیـــر را در  هـــای الزم بـــرای مذا

ــرار داده اســـت.  ــود قـ کار خـ ــتور  دسـ
یـــع هـــم آمـــاده و  درخواســـت خاتمـــه قراردادهـــای توز
کارگـــروه مشـــترک بـــا ســـندیکا ارائـــه شـــده و امیـــد  بـــه 
کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن در خصـــوص  کـــه در  اســـت 
یـــع هـــم اقدامـــی مشـــابه  قراردادهـــای شـــرکت هـــای توز

ـــرد. ـــورت پذی ص
کنـــد بـــه دلیـــل  گفتنـــی اســـت ســـندیکا تـــالش مـــی 
قراردادهـــای  کشـــور،  اقتصـــاد  بـــر  کـــم  حا شـــرایط 
صنعـــت بـــرق را حتـــی االمـــکان بـــه ســـمت خاتمـــه 
کمتریـــن هزینـــه ممکـــن در  ســـوق دهـــد تـــا اعضـــا بـــا 
ــیر  ــه در ایـــن مسـ ــوند. البتـ ــه شـ ــان مواجـ قراردادهایشـ
همراهـــی و مشـــارکت وزارت نیـــرو باالخـــص مدیـــرکل 
یـــع بـــرق وزارت نیـــرو  راهبـــری و نظـــارت بـــر انتقـــال و توز
اقـــای مهنـــدس ارجمنـــد قابـــل تقدیـــر و چشـــمگیر 

بـــوده اســـت.

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 
صنعـــت بـــرق دهـــم مـــرداد ســـال جـــاری بـــه همـــت 
ـــا حضـــور محمـــد  ـــرق ایـــران و ب ســـندیکای صنعـــت ب
کنفدراســـیون صـــادرات، علیرضـــا  الهوتـــی دبیـــرکل 
کدیـــن قائـــم مقـــام بـــازار ســـرمایه شـــرکت تامیـــن  پا
کاردان، حمیدرضـــا صالحـــی عضـــو هیـــات  ســـرمایه 
مدیـــره ســـندیکا، ســـپهر بـــرزی مهـــر دبیـــر و علیرضـــا 
ســـندیکا  برنامه ریـــزی  و  پژوهـــش  معـــاون  اســـدی 
و نمایندگانـــی از شـــرکت های عضـــو ایـــن تشـــکل 

ــزار شـــد. برگـ
دبیـــرکل  الهوتـــی  محمـــد  جلســـه،  ابتـــدای  در 
بـــه  اشـــاره  ای  ضمـــن  صـــادرات  کنفدراســـیون 
گفـــت:  تاریخچـــه وضعیـــت ارز در اقتصـــاد ایـــران 
دولـــت یازدهـــم و در ادامـــه آن دولـــت دوازدهـــم بـــا 
روشـــی غیرمنطقـــی بنـــا داشـــت قیمـــت ارز را ثابـــت 
کـــه ایـــن  کـــه بارهـــا ایـــن تذکـــر داده شـــد  نگـــه دارد 
کـــه قابـــل  روش باعـــث رهـــا شـــدن فنـــر ارز خواهـــد شـــد 

نیســـت. کنتـــرل 
کشـــور  در  ارز  نـــرخ  افزایـــش  علـــت  داد:  ادامـــه  وی 
کـــه براســـاس  اجـــرای ســـلیقه ای قوانیـــن اســـت چـــرا 
ــرخ  ــن نـ ــرخ ارز ایـ ــوص نـ ــون در خصـ ــول و قانـ ــر فرمـ هـ
تومـــان  حـــدود 6700  بـــه  ســـال 96  پایـــان  در  بایـــد 
می رســـید امـــا دولـــت اجـــازه رشـــد بـــه ارز 3700 تومـــان 

ــداد. نـ
ـــه  ـــر اینک ـــد ب کی ـــا تا ـــادرات ب ـــیون ص کنفدراس ـــرکل  دبی
شـــرایط امـــروز جنـــگ اقتصـــادی اســـت، تصریـــح 
کـــرد: عـــده ای در خـــارج بـــه دنبـــال زمیـــن زدن دولـــت 
دلیـــل  همیـــن  بـــه  هســـتند،  اقتصـــادی  حـــوزه  در 
تصمیمـــات امـــروز بیشـــتر تصمیمـــات امنیتـــی اســـت 
کـــه در دو مـــاه اخیـــر32  تـــا اقتصـــادی؛ بـــه طـــوری 
ــالغ  ــت ارزی ابـ ــوص سیاسـ ــل در خصـ ــتور العمـ دسـ
شـــده و دولـــت بـــه علـــت شـــتابزدگی در اتخـــاذ ایـــن 
ــرده  کـ ــالح  ــتمر اصـ ــور مسـ ــه طـ ــا را بـ ــات آنهـ تصمیمـ

اســـت.
ـــر عـــدم اجـــرای درســـت  کـــرد: عـــالوه ب الهوتـــی اضافـــه 
ـــر  ـــی نظی ـــای نظارت ـــتگاه ه ـــارت دس ـــدم نظ ـــن، ع قوانی
مجلـــس و ســـازمان بازرســـی نیـــز وضعیـــت اقتصـــاد 

رویدادها
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ــه در  کـ ــت  ــی اسـ ــرده اســـت. طبیعـ کـ ــر  ــده تـ را پیچیـ
ـــه خـــود  چنیـــن شـــرایطی اقتصـــاد حالـــت انفجـــاری ب
کـــه یـــا بایـــد تولیدکننـــده متوقـــف شـــود یـــا بایـــد  بگیـــرد 
ــدام  ــفانه هیچکـ ــه متاسـ کـ ــود  ــا واقعـــی شـ قیمـــت هـ

مـــورد پذیـــرش دولـــت نیســـت.
ــی  ــاالی نقدینگـ ــم بـ ــه حجـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ وی در ادامـ
کشـــور  گفـــت: ایـــن حجـــم از نقدینگـــی در  کشـــور  در 
کاهـــش  کـــه همـــه را خواهـــد بـــرد، بـــرای  ســـیلی اســـت 
کـــه  ایـــن حجـــم راهکارهایـــی پیشـــنهاد مـــی شـــود 
نهایتـــا بـــه ضـــرر تولیدکننـــده اســـت مثـــال بـــا افزایـــش 
ــرای جـــذب  ــاد جذابیـــت بـ ــود بانکـــی و ایجـ ــرخ سـ نـ
منابـــع بـــه ســـمت بانـــک هـــا، ســـود تســـهیالت بانکـــی 
کـــه بـــه نفـــع تولیـــد و  کنـــد  نیـــز افزایـــش پیـــدا مـــی 

تولیدکننـــده نیســـت.
در  کـــرد:  کیـــد  تا صـــادرات  کنفدراســـیون  دبیـــرکل 
ــرایط  ــد شـ ــروز 50 درصـ ــادی امـ ــرایط اقتصـ ــاد شـ ایجـ
و عامـــل خارجـــی دخالـــت دارد و 50 درصـــد عـــدم 
ـــد اقتصـــاد  ـــا بای ـــذا دولـــت ی نظـــارت و ســـوءمدیریت ل
آزاد را بپذیـــرد یـــا اقتصـــاد دســـتوری را. شـــرایط امـــروز 
غیرقابـــل پیـــش بینـــی اســـت مگـــر اینکـــه سیاســـت ها 

شـــفاف تـــر و مانـــدگاری قوانیـــن بیشـــتر باشـــد.
کشـــور  الهوتـــی بـــا انتقـــاد از نحـــوه مصـــرف انـــرژی در 
کـــرد: بـــرای جلوگیـــری از اســـراف و اتـــالف  اظهـــار 
ــا  ــرد و قیمت هـ ــورت بگیـ ــازی صـ ــد آزادسـ ــع بایـ منابـ
واقعـــی شـــود تـــا مـــردم بـــا پرداخـــت هزینـــه، نحـــوه 
کـــه  مادامـــی  و  کننـــد  مدیریـــت  را  خـــود  مصـــرف 
نپذیـــرد،  را  انـــرژی  آزادســـازی قیمت هـــای  دولـــت 
کان اســـراف در فرهنـــگ مـــا باقـــی خواهـــد مانـــد. کمـــا
مدیـــره  هیـــات  عضـــو  صالحـــی  حمیدرضـــا 
کیـــد بـــر  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز بـــا تا
اینکـــه صنعـــت بـــرق صنعتـــی زیرســـاختی اســـت، 
ــه  ــته بـ ــور وابسـ کشـ ــع  ــد صنایـ ــا 20 درصـ ــت: 15 تـ گفـ
بـــرق هســـتند لـــذا نوســـانات نـــرخ ارز تاثیـــر مســـتقیمی 
ــه 24  کـ ــم  ــد بدانیـ ــع دارد. بایـ ــه صنایـ ــرد همـ کارکـ ــر  بـ
هـــر  از  کـــه  اســـت  وارداتـــی  صنعـــت  ایـــن  درصـــد 

نوســـانی تاثیـــر مـــی پذیـــرد.
وی ادامـــه داد: یکـــی از چالـــش هـــای ارزی امـــروز 
اولویت هاســـت،  تعییـــن  در  تکلیفـــی  بال کشـــور، 

از ابتـــدا قـــرار بـــود تمامـــی ارز حاصـــل از صـــادرات 
و  واردکننـــدگان  و  کننـــد  ارائـــه  نیمـــا  ســـامانه  در  را 
ارز  تامیـــن  ســـامانه  همیـــن  در  نیـــز  صادرکننـــدگان 
کـــه در واقـــع برخـــی از پتروشـــیمی ها ارز حاصـــل  کننـــد 
کـــه  از صـــادرات خـــود را بـــه ســـامانه نیمـــا آوردنـــد 
البتـــه همـــه پتروشـــیمی ها نبودنـــد؛ پـــس از آن هـــم بـــا 
کننـــد.  کـــه ارز خـــود را ارائـــه  فشـــارهایی روبـــه رو شـــدند 
پتروشـــیمی ها هـــم دالیـــل خـــود را دارنـــد و معتقدنـــد 
برخـــی هزینه هـــای تولیدشـــان بیـــش از 4200تومـــان 
و از بـــازار غیررســـمی ارز تامیـــن می شـــود. در نتیجـــه 
پـــس از اینکـــه بـــازار ثانویـــه ارزی ایجـــاد شـــد مصمـــم 
کننـــد تـــا ضـــرر  شـــدند ارز خـــود را بـــه ایـــن بـــازار عرضـــه 
کـــه  نکننـــد و بـــه همیـــن دلیـــل درخواســـت داشـــتند 

بـــه بـــازار ثانویـــه اضافـــه شـــوند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برخـــی خـــوراک پتروشـــیمی ها 
از ســـوی دولـــت تامیـــن می شـــود، ادامـــه داد: بایـــد 
ــه  ــن یارانـ ــم ایـ ــا هـ ــیم تـ ــه ای برسـ ــل منصفانـ ــه راه حـ بـ
پوشـــش داده شـــود و هـــم بتواننـــد ارز خـــود را بـــه بـــازار 
ـــا بخشـــی از درآمـــد و هزینـــه  کننـــد ت ثانویـــه ارزی ارائـــه 
ــازار ارز  ــکیل بـ ــالم تشـ ــا اعـ ــه بـ کـ ــد  کنـ ــران  ــا را جبـ آنهـ
یـــم قـــدم مثبتـــی برداشـــته شـــود، مـــا  ثانویـــه امیدوار
ــد ارز  ــم نتوانـ ــیمی هـ ــه پتروشـ کـ ــتیم  ــن هسـ ــران ایـ نگـ

کنـــد. ــازار  ــاز را وارد بـ مـــورد نیـ

کدیـــن دربـــاره ابزارهـــای تامیـــن  در ادامـــه جلســـه پا
گفـــت: در تیرمـــاه 92  مالـــی ارزی در بـــازار ســـرمایه، 
کشـــور 480 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــود  حـــج نقدینگـــی 
امـــا ایـــن نقدینگـــی در بهمـــن مـــاه 96 بـــه 1489 هـــزار 
کـــرد. ایـــن حجـــم از  میلیـــارد تومـــان افزایـــش پیـــدا 
کنتـــرل تـــورم و تحمیـــل  نقدینگـــی ســـرگردان بـــه بهـــای 

رکـــود بـــر فعـــاالن اقتصـــادی بـــود.
قائـــم مقـــام بـــازار ســـرمایه شـــرکت تامیـــن ســـرمایه 
ــر ایـــن حجـــم از نقدینگـــی وارد  گـ کاردان ادامـــه داد: ا
کارکـــرد درســـتی داشـــت  فضـــای اقتصـــادی مـــی  شـــد 
کار  امـــا متاســـفانه سیاســـت هـــای انقبـــاض پولـــی بـــه 
کـــه بازارهـــای مـــوازی بـــا افزایـــش قیمـــت  گرفتـــه شـــد 

ایجـــاد شـــد.
وی ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه هـــدف از راه انـــدازی 

ســـامانه نیمـــا )نظـــام یکپارچـــه معامـــالت ارزی(، 
مـــورد  ارز  تامیـــن  بـــه  بخشـــی  ســـرعت  و  تســـهیل 
ســـامانه  داد:  ادامـــه  اســـت،  واردکننـــدگان  نیـــاز 
کـــه بـــه اختصـــار  نظـــام یکپارچـــه معامـــالت ارزی 
امـــن  بســـتری  گرفته اســـت،  نـــام  نیمـــا  ســـامانه 
بازرگانـــان  ارز اســـت.  فـــروش  و  بـــرای خریـــد  بـــرای 
درخواســـت های غیربانکـــی خـــود را بـــرای تأمیـــن ارز 
در ســـامانه ی جامـــع تجـــارت ثبـــت می کننـــد ســـپس 
ـــه ایـــن ســـامانه  ـــودکار ب ـــکل خ ـــه ش ـــت ب ـــن درخواس ای
منتقـــل می شـــود و ســـپس ایـــن درخواســـت بـــرای 

می شـــود.  مشـــاهده  قابـــل  صرافی هـــا 
در بخشـــی از ایـــن نشســـت اســـدی معـــاون پژوهـــش و 
برنامـــه ریـــزی ســـندیکا و تیـــم تحقیقاتـــی ایـــن تشـــکل 
کـــه در آن رونـــد زمانـــی  بـــه ارائـــه پژوهشـــی پرداختنـــد 
نـــرخ ارز )دالر آمریـــکا( از ســـال 71 تـــا 97، نـــرخ رســـمی 
شـــاخص های  زمانـــی  رونـــد  دالر،  غیررســـمی  و 
قیمتـــی، صـــادرات صنعـــت بـــرق، نقـــش دولـــت و 
سیاســـت های  ارزی،  نظـــام  در  آن  عملکردهـــای 
ــای  ــرای اعضـ ــته بـ گذشـ ــال  ــی 20 سـ ارزی دولـــت طـ

ســـندیکا تشـــریح شـــد.
در ادامـــه مبانـــی نظـــری بحـــران ارزی و تاثیـــر نوســـانات 
ـــام مطـــرح  ـــه آمـــار و ارق ـــا ارائ ـــرق ب ـــر صنعـــت ب ـــرخ ارز ب ن
شـــد و آینـــده نگـــری وضعیـــت نـــرخ ارز و تاثیـــرات آن 
بـــر صنعـــت و ســـناریوپردازی در زمینـــه پیـــش بینـــی 
گذاشـــته شـــد. )در پایـــان  وضعیـــت نـــرخ ارز بـــه بحـــث 
کامـــل  ـــه صـــورت  ـــه شـــده ب گـــزارش، مطالـــب ارائ ایـــن 

ـــرای مشـــاهده اعضـــا بارگـــذاری شـــده اســـت(. ب
گفـــت:  کدیـــن دربـــاره روش هـــای تامیـــن مالـــی ارزی  پا
اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی واجـــد شـــرایط مجازنـــد 
بـــا ارائـــه طـــرح ســـرمایه گذاری خـــود در فعالیت هـــای 
قابـــل قبـــول، شـــامل فعالیت هـــای ســـرمایه گذاری 
اولویـــت دار در بخش هـــا و زیربخش هـــای تولیـــدی 
گاز، پتروشـــیمی، آب،  و صنعتـــی، معدنـــی، نفـــت، 
کشـــاورزی و  بـــرق، انـــرژی، مســـکن و ســـاختمان، 
منابـــع طبیعـــی، محیـــط زیســـت، حمـــل و نقـــل، 
ــا  کاالهـ ــادرات  ــاوری اطالعـــات، صـ ارتباطـــات و فنـ
صـــدور  هـــدف،  بازارهـــای  بـــه  ایرانـــی  خدمـــات  و 
گردشـــگری، هتلـــداری،  خدمـــات فنـــی- مهندســـی، 

رویدادها
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معـــادل  کثـــر  حدا آمـــوزش،  و  درمـــان  و  بهداشـــت 
از  طـــرح،  ســـرمایه گذاری  هزینه هـــای  ارزی  بخـــش 
یافـــت  صنـــدوق توســـعه ملـــی تســـهیالت ارزی در

کننـــد.
قائـــم مقـــام بـــازار ســـرمایه شـــرکت تامیـــن ســـرمایه 
از  ارزی  تســـهیالت  اعطـــای  کـــرد:  تصریـــح  کاردان 
طریـــق شـــبکه بانکـــی و از محـــل حســـاب ذخیـــره 
ارزی، بـــه منظـــور حمایـــت و تامیـــن مالـــی بخشـــی 
از نیازهـــای ارزی تولیدکننـــدگان و صادرکننـــدگان 
صنعـــت،  بخش هـــای  در  تعاونـــی  و  خصوصـــی 
صـــدور  نقـــل،  و  حمـــل  کشـــاورزی،  معـــدن، 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی و فنـــاوری اطالعـــات، 
در چارچـــوب عقـــود و قوانیـــن بانکـــداری اســـالمی از 
گشـــایش اعتبـــار اســـنادی دیـــداری صـــورت  طریـــق 

می پذیـــرد.
کـــرد: یکـــی از راه هـــای جـــذب منابـــع  کدیـــن اضافـــه  پا
پذیرفتـــه  بـــرای شـــرکت های داخلـــی،  ارزی  مالـــی 
می باشـــد.  کشـــور  از  خـــارج  بورس هـــای  در  شـــدن 
اگرچـــه پذیـــرش در بورس هـــای خارجـــی، بـــا توجـــه بـــه 
کنونـــی و اعمـــال تحریم هـــای جدیـــد علیـــه  ــرایط  شـ
ایـــران، امـــری مشـــکل خواهـــد بـــود، ولـــی در صـــورت 
عملـــی شـــدن، منجـــر بـــه جمـــع آوری منابـــع ارزی 
بســـیاری خواهـــد شـــد. بـــورس اســـتانبول از جملـــه 
شـــرکت های  بـــرای  اســـتفاده  قابـــل  بورس هـــای 
ایرانـــی، بـــه جهـــت جـــذب منابـــع ارزی می باشـــد.

در پایـــان جلســـه ســـپهر بـــرزی مهـــر دبیـــر ســـندیکا بـــا 
ـــکل  ـــن تش ـــو ای ـــرکت های عض ـــت ش ـــه وضعی ـــاره ب اش
گفـــت: در خصـــوص ارز 5 چالـــش اصلی در ســـندیکا 
کـــه عـــدم تخصیـــص بـــه موقـــع  احصـــا شـــده اســـت 
ارز و توقـــف درخواســـت های ثبـــت شـــده یکـــی از 
کـــه از طریـــق وزارت  مهمتریـــن اولویت هایـــی اســـت 

صمـــت در حـــال پیگیـــری اســـت.
وی ادامـــه داد: عـــدم جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز در 
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق هـــم از دیگـــر مســـائلی 
ــری  ــال پیگیـ ــرو در حـ ــق وزارت نیـ ــه از طریـ کـ ــت  اسـ
ــا امـــروز موفـــق شـــده ایـــم موافقـــت اصـــالح  اســـت. تـ
ـــن  ـــالح ای ـــم. اص کنی ـــب  کس ـــل را  ـــتورالعمل تعدی دس
دســـتورالعمل بـــه ســـندیکا ســـپرده شـــده و ایـــن امـــر در 
کارگـــروه مشـــترک وزارت  جلســـات هفتگـــی و مســـتمر 

ــرو و ســـندیکا در حـــال بررســـی اســـت. نیـ
در  اعضـــا  مشـــکالت  کـــرد:  کیـــد  تا مهـــر  بـــرزی 
گرفتـــن برخـــی از  ـــرار  ـــد اعتبـــاری ارز، ق خصـــوص خری
گـــروه 4 و ممنوعیـــت وارداتـــی ایـــن  اقـــالم ضـــروری در 
کاالهـــای  کـــه از جملـــه مهمتریـــن  کاالهـــا  دســـت از 
مـــورد نیـــاز برخـــی از شـــرکت های عضـــو ســـندیکا 
محســـوب مـــی شـــوند و همچنیـــن عـــدم ترخیـــص 
دیگـــر  از  ســـندیکا  اعضـــای  اولیـــه  مـــواد  از  برخـــی 
کـــه در حـــال پیگیـــری بـــرای  چالش هایـــی اســـت 

حـــل آن هســـتیم.
کـــرد: بحـــث عرضـــه  ـــان تصریـــح  دبیـــر ســـندیکا در پای
اســـاس  بـــر  مـــس  تقاضـــای  مدیریـــت  و  فلـــزات 
ســـنوات  خریـــد  متوســـط  و  مالیاتـــی  اظهارنامـــه 
گذشـــته نیـــز در دســـتور کار سندیکاســـت. مـــا بـــا توجـــه 
ـــف  ـــا، مخال ـــه و تقاض ـــازار عرض ـــی ب کنون ـــاب  ـــه الته ب

کـــه بـــا  عرضـــه مـــس بـــه روش قبلـــی هســـتیم، چـــرا 
ایـــن روش شـــرکت های مـــا در تامیـــن ایـــن مـــواد اولیـــه 

دچـــار مشـــکالت بســـیار جـــدی می شـــوند.

کید سندیکا بر اعالم شرایط فورس  تا
ماژور به عنوان یکی از نیازهای مبرم 

قراردادی

جلســـه نماینـــدگان ســـندیکا بـــا دکتـــر قانـــع فـــر، رئیـــس 
ـــکاران  امـــور نظـــام فنـــی و اجرایـــی، مشـــاورین و پیمان
ــازمان برنامـــه و بودجـــه ســـوم مـــرداد ســـال جـــاری  سـ

ـــزار شـــد.  برگ
ــاالن  ــاز فعـ ــه نیـ ــه بـ ــا توجـ ــن نشســـت بـ ــدای ایـ در ابتـ
صنعـــت بـــرق بـــه تمدیـــد و اصـــالح بخشـــنامه تعدیـــل 
ـــدگان  ـــوی نماین ـــط از س ـــوارد مرتب ـــکات و م ـــرخ ارز، ن ن
ســـندیکا عنـــوان و مقـــرر شـــد ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق طـــی هماهنگـــی بـــا وزارت نیـــرو درخواســـت 
ـــد.  کن ـــری  ـــرخ ارز را پیگی ـــل ن ـــنامه تعدی ـــد بخش تمدی
کـــه ایـــن درخواســـت بـــا امضـــای  همچنیـــن مقـــرر شـــد 
ـــت  ـــازمان مدیری ـــس س ـــه رئی ـــان ب ـــاون ایش ـــا مع ـــر ی وزی

برنامـــه و بودجـــه ارســـال شـــود.
کیـــد بـــر اینکـــه عمـــده مشـــکل فعـــاالن  در ادامـــه بـــا تا
صنعـــت بـــرق بـــا وزارت نیـــرو ناشـــی از نبـــود بودجـــه 
ـــرات الزم  ک ـــد مذا ـــرر ش ـــت، مق ـــی اس ـــکالت مال و مش
در ایـــن موضـــوع بـــا معـــاون فنـــی، امـــور زیربنایـــی و 
ـــندیکا  ـــرف س ـــه از ط ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــدی س تولی
صـــورت پذیـــرد. همچنیـــن بـــا عنایـــت بـــه موضوعـــات 
تشـــکل ها  و شـــورای هماهنگـــی  مرتبـــط ســـندیکا 
مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــا تعامـــل ایـــن شـــورا، شـــورای 
بـــا  شـــورا  طریـــق  از  را  الزم  مباحـــث  هماهنگـــی، 

ــد. کنـ ــری  ــازمان پیگیـ سـ
در ادامـــه جلســـه نماینـــدگان ســـندیکا بـــه شـــرایط 
کـــه اعـــالم  کردنـــد  کیـــد  کشـــور اشـــاره و تا اقتصـــادی 
شـــرایط فـــورس مـــاژور بـــه عنـــوان یکـــی از نیازهـــای 
مبـــرم قـــراردادی اســـت، آنهـــا همچنیـــن لـــزوم اســـتفاده 
از ایـــن موضـــوع بـــرای رســـاندن قراردادهـــا بـــه حالـــت 
کردنـــد، در نهایـــت مقـــرر شـــد شـــرایط  تـــوازن را مطـــرح 
فـــورس مـــاژور بـــا هـــدف خاتمـــه از ســـوی ســـندیکا 

پیگیـــری شـــود. 
در پایـــان نشســـت، فهرســـت بهـــای حـــوزه بـــرق در 
نماینـــده  شـــد  مقـــرر  و  بررســـی  ســـاختمان  رشـــته 
ســـندیکا در جلســـات تدویـــن فهرســـت بهـــای بـــرق 
نظـــرات  از  و  یافتـــه  حضـــور  ســـاختمان  رشـــته  در 
ســـندیکا اســـتفاده شـــود. همچنیـــن اعـــالم آمادگـــی 
کامـــل ســـندیکا بـــرای همـــکاری در تدویـــن فهـــارس 
بهـــا در رشـــته های مختلـــف صنعـــت بـــرق، تعامـــل 
کارشـــناس امـــور نظـــام فنـــی و اجرایـــی ســـازمان  بـــا 
ــا  ــندیکا بـ ــاط سـ ــر ارتبـ ــاد دفتـ ــه و ایجـ ــه و بودجـ برنامـ

ســـازمان مطـــرح شـــد. 

رئیس هیات مدیره سندیکا، عضو هیات 
رئیسه سیگره ایران شد 

ــور بـــرق و  ــرو در امـ ــر نیـ همایـــون حائـــری، معـــاون وزیـ
انـــرژی طـــی حکمـــی علـــی بخشـــی، رئیـــس هیـــات 
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران را بـــه عنـــوان 
کـــرد.  عضـــو هیـــات رئیســـه ســـیگره ایـــران منصـــوب 

در متن حکم آمده است:  
بـــا توجـــه بـــه تجربیـــات ارزشـــمند جنابعالـــی و در 
از ظرفیت هـــای علمـــی  بهینـــه  اســـتفاده  راســـتای 
شـــورای جهانـــی شـــبکه های فشـــار قـــوی، بـــه موجـــب 
ایـــن حکـــم بـــه عنـــوان عضـــو هیـــات رئیســـه ســـیگره 
ایـــران منصـــوب می گردیـــد. امیـــد اســـت بـــا همـــکاری 
و تعامـــل بـــا دیگـــر اعضـــا هیـــات رئیســـه و دبیرخانـــه 
مربوطـــه در شـــرکت مننکـــو ایـــران، شـــاهد افزایـــش 
ـــی در  ـــن ارگان بین الملل ـــتفاده از ای ـــش اس ـــش از پی بی
کشـــورمان باشـــیم.  ارائـــه خدمـــت بـــه صنعـــت بـــرق 
ــرژی  ــات انـ ــی مطالعـ ــه ملـ کمیتـ ــت  ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
الکتریکـــی ایـــران )ســـیگره ایـــران( بـــه عنـــوان نماینـــده 
ــیگره(  ــار قوی )سـ ــتم های فشـ ــورای جهانـــی سیسـ شـ
ـــور  ـــت حض ـــود را جه ـــت خ ـــه فعالی ک ـــت  ـــران اس در ای
کـــرده اســـت.   در انجمـــن ســـیگره از ســـال 1368 آغـــاز 
اهـــداف و فعالیت هـــای اصلـــی ســـیگره ایـــران بـــر 
انتقـــال دانـــش فنـــی و اســـتفاده از تجربیـــات جهـــت 
بهینه ســـازی عملکـــرد سیســـتم قـــدرت و توســـعه آن 

ــود. ــز می شـ ــده متمرکـ در آینـ
مشـــارکت  افزایـــش  ایـــران،  ســـیگره  یـــت  مامور
مهندســـین، متخصصیـــن و محققیـــن در انجمـــن 
ــیگره  ــای سـ ــترش فعالیت هـ گسـ ــج و  ــیگره و ترویـ سـ
حضـــور  جهـــت  ســـازماندهی  طریـــق  از  ایـــران  در 
و  ســـیگره  دوســـاالنه  کنفرانـــس  در  ایـــران  ســـیگره 
ــی  ــات داخلـ ــاالت در جلسـ ــه مقـ ــمپوزیوم ها، ارائـ سـ
تشـــکیل  ســـیگره،  بین المللـــی  کنفرانس هـــای  و 
ارتبـــاط  جهـــت  ایـــران  در  تخصصـــی  کمیته هـــای 
و  ســـیگره   مطالعاتـــی  کمیته هـــای  بـــا  فعالیـــت  و 
اعضـــای  بـــه  ســـیگره  فعالیت هـــای  اطالع رســـانی 

ســـیگره ایـــران اســـت. 

رویدادها
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ــوان  ــران عنـ ــاق بازرگانـــی تهـ ــه رئیـــس اتـ ــه ای بـ در نامـ
شـــد

شش راهکار برای عبور از چالش های 
ارزی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق 

از  نامـــه ای  طـــی  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
مهنـــدس خوانســـاری، رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی تهـــران 
و  بـــه مشـــکالت ســـازندگان  کـــه  کـــرد  درخواســـت 
پیمانـــکاران در تامیـــن مـــواد اولیـــه و ارز مـــورد نیـــاز 

کنـــد.  رســـیدگی 
کیـــد بـــر اینکـــه صنعـــت بـــرق بـــه  در ابتـــدای نامـــه بـــا تا
کشـــور بـــه منظـــور  عنـــوان یکـــی از صنایـــع زیـــر ســـاختی 
بـــرای  نیـــاز  مـــورد  و تجهیـــزات  اولیـــه  مـــواد  تامیـــن 
احـــداث و نگهـــداری شـــبکه هـــای تولیـــد، انتقـــال 
یـــع نیـــروی بـــرق همـــواره نیازمنـــد تخصیـــص  و توز
کـــه در حـــال حاضـــر  ارز اســـت، عنـــوان شـــده اســـت 
بدلیـــل افزایـــش جهـــش وار نـــرخ ارز و تغییـــر مقـــررات و 
رویـــه هـــای مربوطـــه دچـــار مشـــکالت متعـــددی شـــده 

اســـت. 
در ادامـــه نامـــه مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــه 
ـــه شـــده  ـــا توضیحـــات مکمـــل ارائ صـــورت مـــوردی و ب

اســـت: 
- عـــدم تخصیـــص بـــه موقـــع ارز و توقـــف درخواســـت 

هـــای ثبـــت شـــده در ســـامانه توســـط بانـــک مرکـــزی
گمرکـــی اتـــاق  گزارشـــات آمـــاری و داده هـــای  بنابـــر 
تهـــران،  کشـــاورزی  و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی، 
میـــزان واردات تجهیـــزات مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق در 
ســـال 1396 مجموعـــا 1.2 میلیـــارد دالر بـــوده اســـت 
ــوالت  ــه محصـ ــد تعرفـ کـ ــاس  ــر اسـ ــه فهرســـت آن بـ کـ
ــن  ــت. همچنیـ ــده اسـ ــه شـ ــت ارائـ ــزارش پیوسـ گـ در 
بـــا توجـــه بـــه اســـتعالم انجـــام شـــده از شـــرکت هـــای 
عضـــو، در حـــال حاضـــر بـــه منظـــور تکمیـــل پـــروژه 
ــت  ـــاز صنعـ ــورد نی ــه مـ ـــواد اولیـ کاال و م ـــن  ــا و تامی هـ
بـــرق، بالـــغ بـــر 630 میلیـــون یـــورو بـــرای شـــش مـــاه 
کـــه ایـــن مبلـــغ تـــا پایـــان  اول ســـال مـــورد نیـــاز اســـت 
ســـال 1397، یـــک میلیـــارد و ســـیصد میلیـــون یـــورو 
یابـــی شـــده اســـت. همچنیـــن شـــرکت هـــای عضـــو  ارز
ســـندیکای صنعـــت بـــرق، بـــه منظـــور ادامـــه رونـــد 
ــوری ارز  ــن فـ ــه تامیـ ــاز بـ ــود نیـ ــاری خـ ــای جـ ــروژه هـ پـ
جهـــت خریـــد و تحویـــل سفارشـــات خـــود هســـتندد، 
کـــه علیرغـــم ثبـــت درخواســـت  ایـــن درحالیســـت 
از ســـوی شـــرکت هـــای عضـــو ســـندیکا در ســـامانه 
دلیـــل  بـــه  هـــا  شـــرکت  ایـــن  ایـــران  مرکـــزی  بانـــک 
ــا مشـــکل  ــررات ارزی بـ ــرر قوانیـــن و مقـ تغییـــرات مکـ
عـــدم  ریســـک  و  ارز  موقـــع  بـــه  تخصیـــص  عـــدم 

کاال مواجـــه هســـتند. تحویـــل 
- عـــدم جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز در قراردادهـــای 

صنعـــت بـــرق
صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان یکـــی از صنایـــع زیرســـاختی 
کنونـــی نـــرخ  کشـــور در شـــرایطی بـــا بی ثباتـــی  و حیاتـــی 
کاال و خدمـــات  ـــی هزینـــه تولیـــد  گهان ارز و افزایـــش نا

کـــه پیـــش از ایـــن )در مـــوج  خـــود مواجـــه شـــده اســـت 
اول افزایـــش قیمـــت ارز در ســـال 90 و 91( نیـــز بـــه دلیـــل 
کمبـــود نقدینگـــی، عـــدم پیش بینـــی تعدیـــل در متـــن 
قراردادهـــا و مـــواردی از ایـــن دســـت بـــه شـــدت در 
گرفتـــه و تعـــداد قابـــل توجهـــی از قراردادهـــا  تنگنـــا قـــرار 
کنـــون نیـــز تعییـــن تکلیـــف  متوقـــف و برخـــی از آنهـــا تا

نشـــده انـــد. 
حمایتـــی  مکانیـــزم  هیـــچ  نیـــز  حاضـــر  حـــال  در 
جهـــت جبـــران خســـارات ناشـــی از ایـــن تغییـــرات در 

نـــدارد.  بـــرق وجـــود  قراردادهـــای صنعـــت 
کـــه اثرپذیـــری صنعـــت بـــرق از  یـــادآوری مـــی شـــود 
بـــه لحـــاظ واردات تجهیـــزات،  ارز  نـــرخ  تغییـــرات 
تکنولـــوژی، ماشـــین آالت و مـــواد اولیـــه بـــه میـــزان 
ــت  ــای صنعـ ــی قراردادهـ ــت. از طرفـ ــد اسـ 85 درصـ
یالـــی و فاقـــد  ـــًا ر یـــع و انتقـــال عمدت بـــرق در بخـــش توز

ــتند. ــل هسـ تعدیـ
- مشـــکالت بوجـــود آمـــده بـــرای خریدهـــای ارزی 

اعتبـــاری
بـــه دلیـــل نوســـانات بـــاالی نـــرخ ارز و اتمـــام مـــدت 
از  اعتبـــار LC هـــای بانکـــی دریافتـــی شـــرکت هـــا 
بانـــک هـــای تجـــاری، تامیـــن اعتبـــار سفارشـــات 
بانـــک  بـــه  و  نشـــده  تاییـــد  مرکـــزی  بانـــک  توســـط 
کـــه ایـــن مســـئله  هـــای عامـــل ابـــالغ نگردیـــده اســـت 
ـــه مـــواد اولیـــه  ـــه عـــدم دسترســـی شـــرکت هـــا ب منجـــر ب

کاالهـــای ضـــروری مـــورد نیـــاز شـــده اســـت. 
- قرارگیـــری برخـــی اقـــالم و تعرفـــه هـــای ضـــروری مـــورد 
ـــوع  ـــای ممن کااله ـــت  ـــرق در لیس ـــای ب ـــبکه ه ـــاز ش نی

ـــورود ال
ــل  ــاز جهـــت تکمیـ ــورد نیـ ــی مـ ــالم وارداتـ ــی از اقـ برخـ
بـــرق علیرغـــم اینکـــه دارای  پـــروژه هـــای صنعـــت 
از  برخـــی  جملـــه  )از  نیســـتند  داخـــل  ســـاخت 
فـــوالدی مـــورد مصـــرف در دکل هـــای  نبشـــی های 
کاالیـــی  انتقـــال نیـــرو(، در ردیـــف اولویـــت چهـــارم 
و  ســـفارش  ثبـــت  ممنوعیـــت  شـــامل  و  قرارگرفتـــه 
پیگیـــر ی  انـــد. متاســـفانه علیرغـــم  واردات شـــده 
ـــرای اصـــالح و  کنـــون اقدامـــی ب مکـــرر ایـــن ســـندیکا تا

تغییـــر آنهـــا صـــورت نپذیرفتـــه اســـت.   
- عدم ترخیص مواد اولیه موجود در گمرک 

یکـــی دیگـــر از مشـــکالت تولیدکننـــدگان، ترخیـــص 
کـــه قبـــل از  گمرکـــی اســـت  مـــواد اولیـــه از مبـــادی 
طـــرح اولویـــت بنـــدی اقـــالم وارداتـــی، بصـــورت اعتبـــار 
ــفارش  ــت سـ ــرات و ... ثبـ ــه ارزی، بـ ــنادی، حوالـ اسـ
ــور  کشـ ــای  ــرک هـ گمـ ــون در  کنـ ــده و ا ــداری شـ و خریـ
کـــد رهگیـــری توســـط بانـــک مرکـــزی  در انتظـــار اعـــالم 
و ترخیـــص هســـتند. همچنیـــن بنـــد 5 تصویـــب-
نامـــه هیـــات وزیـــران در مـــورخ 97/05/16 ترخیـــص 
گمـــرک را ملـــزم بـــه  کاالهـــای وارد شـــده بـــه  تمامـــی 
پرداخـــت مابـــه التفـــاوت نـــرخ ارز در بـــازه زمانـــی ثبـــت 
کـــرده و بـــه دلیـــل ناتوانـــی  گمـــرک  ســـفارش و ترخیـــص 
بخـــش خصوصـــی بـــرای پرداخـــت مابـــه التفـــاوت 
مذکـــور، ترخیـــص تجهیـــزات مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق 

عمـــال غیـــر ممکـــن شـــده اســـت.

ــور رفـــع  ــه منظـ ــان بـ ــرق در پایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ
شـــرح  بـــه  راهکارهایـــی  الذکـــر،  فـــوق  مشـــکالت 

اســـت:   داده  پیشـــنهاد 
مـــورخ  نامـــه  تصویـــب   شـــدن  شـــامل  عـــدم   -
کـــه وارد  کاالهایـــی  ـــرای  97/05/16 هیـــات وزیـــران ب
گمـــرک شـــده و تســـهیل رونـــد ترخیـــص تجهیـــزات 

مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق 
مـــورخ  نامـــه  تصویـــب   شـــدن  شـــامل  عـــدم   -
کـــه  کاالهایـــی  بـــرای  وزیـــران  هیـــات   97/05/16
تـــا قبـــل از ابـــالغ ایـــن تصویـــب نامـــه ثبـــت ســـفارش 

اســـت. شـــده 
ثبـــت  بـــه  نیـــاز  مـــورد  ارز  موقـــع  بـــه  تخصیـــص   -
ســـفارش های انجـــام شـــده شـــرکت هـــای ســـازنده و 

)پیوســـت3( پیمانـــکار 
- تســـریع در انجـــام بررســـی و صـــدور تاییدیه هـــای 

مـــورد نیـــاز از ســـوی بانـــک مرکـــزی
- تمدیـــد بخشـــنامه ارزی و تعمیـــم آن بـــه قراردادهـــای 
ـــا توجـــه  ـــا اصـــالح فرمـــول محاســـبه تعدیـــل ب جـــاری ب
ک  بـــه شـــرایط متناظـــر بـــر قراردادهـــا و همچنیـــن مـــال

ـــه ارز  ـــازار ثانوی ـــرخ ارز در ب ـــرار دادن ن ق
وزارت  نیـــرو،  وزارت  مشـــترک  کارگـــروه  تشـــکیل   -

خصوصـــی بخـــش  نماینـــدگان  و  صمـــت 
شـــایان ذکـــر اســـت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
بـــا برگـــزاری جلســـات مســـتمر و مشـــترک بـــا وزارت 
نیـــرو، وزارت صمـــت و اتـــاق بازرگانـــی  بـــا جدیـــت 
ــی  ــاالن بخـــش خصوصـ ــکالت فعـ ــل مشـ ــر حـ پیگیـ
ـــرای عبـــور از چالش هـــا و بحران هـــای  صنعـــت بـــرق ب

ــروز اســـت.  اقتصـــادی امـ

رایزنی ها و پیگیری های سندیکا به ثمر نشست؛ 
مشکالت صنعت برق روی میز رییس 

مجلس و  شورای هماهنگی 
سران سه قوه

ســـندیکا  مشـــترک  و  مســـتمر  جلســـات  برگـــزاری 
بخـــش  فعـــاالن  مشـــکالت  انتقـــال  و  مجلـــس  و 
قـــراردادی  بـــرق و مشـــکالت  خصوصـــی صنعـــت 
ایـــن بخـــش، بـــه نتیجـــه رســـید. تنهـــا ده روز پـــس 
امیـــری  حســـین  بـــا  مشـــترک  نشســـت  برگـــزاری  از 
انـــرژی  کمیســـیون  اول  رییـــس  نایـــب  خامکانـــی، 
گانـــه  مجلـــس شـــورای اســـالمی، وی طـــی دو نامـــه جدا
بـــه علـــی الریجانـــی، رئیـــس مجلـــس، ضمـــن اشـــاره 
بـــه مشـــکالت صنعـــت بـــرق و راهکارهـــای عبـــور 
ــه پیامدهـــای ناشـــی از تـــداوم ایـــن  ــا نســـبت بـ از آنهـ

داد.  هشـــدار  مشـــکالت 
کـــه در آن بـــه مشـــکالت قـــراردادی  وی در نامـــه ای 
بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق اشـــاره شـــده اســـت، 
ـــران  ـــور و بح کش ـــادی  ـــت اقتص ـــه وضعی کرده ـــد  کی تا
پـــول، ارز و طـــال بســـیاری از قراردادهـــا نیـــاز بـــه تعدیـــل 
دارنـــد، ضمـــن اینکـــه مدتـــی اســـت بـــه پیمانـــکاران 
و واحدهـــای تولیـــدی طـــرف قـــرارداد دولـــت اوراق 

رویدادها
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قرضـــه بـــا سررســـید مهلـــت دار داده مـــی شـــود. 
کـــه بیســـت و هشـــتم مـــرداد مـــاه  در ادامـــه ایـــن نامـــه 
بـــرای رییـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی ارســـال شـــده، 
کاهـــش ارزش  کـــه بـــا توجـــه بـــه رونـــد رو بـــه  آمـــده اســـت 
کشـــور، پیمانـــکاران  یـــال و ابهامـــات موجـــود در بـــازار  ر
ــر  ــالوه بـ ــر عـ ــن امـ ــه ایـ ــا بـ ــه بنـ کـ ــدند  ــام شـ ــار ابهـ دچـ
عـــدم حضـــور در مناقصـــات جدیـــد، قـــادر بـــه ادامـــه 

ـــز نیســـتند. ـــد نی ـــروژه هـــای جدی پ
در پایـــان نامـــه از علـــی الریجانـــی درخواســـت شـــده 
کـــه بـــرای دو موضـــوع تعدیـــل قراردادهـــای  اســـت 
کـــه بـــا مشـــکالت ارزی یـــا تـــورم شـــدید مواجـــه  موجـــود 
شـــده انـــد و اوراق قرضـــه  و اســـناد خزانـــه مـــدت 
ــال،  یـ ــی ارزش ر کاهـــش تدریجـ ــل  ــه دلیـ ــه بـ کـ داری 
کننـــد، در  یـــان مـــی  پیمانـــکاران را دچـــار ضـــرر و ز
ــی  ــاره اندیشـ ــوه چـ ــه قـ ــران سـ ــی سـ ــورای هماهنگـ شـ

ــود.  شـ
کـــه در  البتـــه امیـــری خامکانـــی در نامـــه دیگـــری هـــم 
یـــخ بـــرای رییـــس مجلـــس شـــورای اســـالمی  همـــان تار
ارســـال شـــد، مشـــکالت و راهکارهـــای پیـــش روی 
کـــرده اســـت. در ایـــن  کشـــور را عنـــوان  صنعـــت بـــرق 
نامـــه آمـــده اســـت: »گرمـــای شـــدید فصلـــی موجـــب 
بـــروز  و  بـــرق  و  آب  مصـــرف  چشـــمگیر  افزایـــش 
مشـــکالت عدیـــده ای در ایـــن زمینـــه شـــده اســـت 
لـــذا رشـــد و افزایـــش مصـــرف تـــا ســـال آینـــده خطـــر 
خاموشـــی هـــای بـــرق و حتـــی فروپاشـــی صنعـــت 
بـــرق و بـــه دنبـــال آن قطعـــی آب را دو چنـــدان خواهـــد 

ــرد.« کـ
در ایـــن نامـــه جهـــت جلوگیـــری از تـــداوم و افزایـــش 
کـــه  اســـت  شـــده  پیشـــنهاد  رو  پیـــش  مشـــکالت 
مبلغـــی جهـــت تامیـــن مالـــی صنعـــت بـــرق مشـــابه  
شـــود،  بینـــی  پیـــش  آبـــی  تنـــش  از  خـــروج  تدابیـــر 
مـــورد  در  قانـــون  در  شـــده  بینـــی  پیـــش  عـــوارض 
ــد  ــتایی 100 درصـ ــرق روسـ ــعه بـ ــا و توسـ تجدیدپذیرهـ
ـــه التفـــاوت هزینـــه هـــای تمـــام  ـــد و ماب تخصیـــص یاب
شـــده و قیمـــت هـــای تکلیفـــی در بودجـــه دیـــده و 

شـــود. پرداخـــت 

درخواست سندیکا از سازمان برنامه؛
ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی 

درباره بخشنامه جبرانی نرخ ارز

ـــر  ـــه دکت ـــه ای ب ـــران در نام ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
قانـــع فـــر، رئیـــس امـــور نظـــام فنـــی و اجرایـــی ســـازمان 
ارزی  تاثیرپذیـــری  میـــزان  کشـــور  بودجـــه  و  برنامـــه 
ــرده اســـت.  کـ ــریح  ــرق را تشـ ــای صنعـــت بـ قراردادهـ
کـــه تالطمـــات  در ابتـــدای نامـــه عنـــوان شـــده اســـت 
کـــه ممکـــن اســـت  ارزی و افزایـــش جهـــش وار نـــرخ ارز 
همچنیـــن  و  شـــود  تشـــدید  آینـــده  ماه هـــای  طـــی 
دســـتورالعمل های متعـــدد بانـــک مرکـــزی و دولـــت، 
وارداتـــی  تجهیـــزات  قیمـــت  افزایـــش  موجـــب 
مهـــم  ایـــن  کـــه  شـــده  داخـــل  ســـاخت  وکاالهـــای 
ـــازار، افزایـــش صـــد درصـــدی  ـــر واکنش هـــای ب عـــالوه ب

قیمت هـــا را بـــه  همـــراه داشـــته اســـت. 
کیـــد شـــده اســـت کـــه صنعـــت زیرســـاختی  در ادامـــه تا
بـــرق نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نبـــوده و در شـــرایط 
کاال، قیمـــت خدمـــات و مـــواد  کشـــور  کنونـــی اقتصـــاد 
اولیـــه مـــورد نیـــاز ایـــن صنعـــت افزایـــش چشـــمگیری 
داشـــته اســـت، به طوریکـــه بســـیاری از قراردادهـــای 
از  اجرایـــی  دســـتگاه های  بـــا  خصوصـــی  بخـــش 
و  و ســـازندگان، پیمانـــکاران  تعـــادل خـــارج شـــده 
کاال و خدمـــات ایـــن عرصـــه تـــوان       کننـــدگان  تأمیـــن 
اجـــرای تعهـــدات خـــود را ندارنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل 
یـــادی از ایـــن قراردادهـــا متوقـــف شـــده اســـت.   تعـــداد ز
ــندیکای  ــه سـ کـ ــده اســـت  ــح شـ ــه تصریـ ــن نامـ در ایـ
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا توجـــه بـــه رســـالت خـــود مبنـــی 
ــداوم  ــور و تـ کشـ ــرق  ــه بـ ــاالن عرصـ ــت از فعـ ــر حمایـ بـ
بررســـی قراردادهـــای  از  پـــس  ایـــن صنعـــت مهـــم، 
کـــه دچـــار بحـــران ارزی شـــده اند، اثرپذیـــری  موجـــود 
کاالی مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق  ارزی بخـــش تولیـــد 
ـــرق( را  ـــت ب ـــزات صنع ـــل و تجهی کاب ـــیم و  ـــامل س )ش

کـــرده اســـت.  بیـــن 75 تـــا 100 درصـــد بـــرآورد 
در ادامـــه از رئیـــس امـــور نظـــام فنـــی و اجرایـــی ســـازمان 
اســـت  کشـــور درخواســـت شـــده  بودجـــه  و  برنامـــه 
بـــه  منظـــور احیـــای قراردادهـــای جـــاری بـــا هـــدف 
گســـترش خاموشـــی ها در ســـال  جلوگیـــری از تـــداوم و 
کاهـــش شـــدید اشـــتغال و بـــه  آینـــده و ســـالهای بعـــد، 
تبـــع آنهـــا ایجـــاد بحران هـــای اجتماعـــی، بـــا اســـتناد 
بـــه تبصـــره 3 مـــاده 20 قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد رقابـــت 
کســـب  پذیـــر و مـــاده 24 قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط 
ارســـال پیش نویـــس بخشـــنامه  بـــه  نســـبت  کار،  و 
کســـب  جبرانـــی مرتبـــط بـــه ایـــن ســـندیکا بـــه منظـــور 
اثربخـــش  از  اطمینـــان  و  بخش خصوصـــی  از  نظـــر 
انجـــام  را  اقدامـــات الزم  بـــودن بخشـــنامه مذکـــور، 

دهـــد. 

گروه پژوهش خبری صدا و سیما برگزار کرد؛ 
نشست بررسی کارنامه چهل سالگی 
صنعت برق با حضور مدیران سندیکا 

در  و ســـیما  پژوهـــش خبـــري صـــدا  اقتصـــاد  گـــروه 
کارشناســـي خـــود، بـــه بررســـي  ادامـــه نشســـت  هاي 
دســـتاوردهای چهـــل ســـالگی انقـــالب اســـالمی ایـــران 

در صنعـــت بـــرق پرداخـــت. 
کـــه هجدهـــم مـــرداد ســـال جـــاری بـــا  در ایـــن نشســـت 
حضـــور  مهنـــدس پیـــام باقـــری، نایـــب رئیـــس هیـــات 
مدیـــره ســـندیکاي بـــرق، مهنـــدس ســـپهر بـــرزی مهـــر، 
اســـدی،  علیرضـــا  دکتـــر  و  بـــرق  ســـندیکای  دبیـــر 
معاونـــت پژوهـــش و برنامه ریـــزي ســـندیکا و ســـرکار 
ســـتبران  نشـــریه  تحریریـــه  دبیـــر  کاظـــم زاده  خانـــم 

ســـندیکا برگـــزار شـــد.
کـــه شـــامل دو بخـــش بـــود، ابتـــدا  در ایـــن نشســـت 
ســـالگی  چهـــل  در  بـــرق  صنعـــت  دســـتاوردهای 
کارنامـــه  ـــگاه ســـندیکا و ســـپس  انقـــالب اســـالمی از ن
وزارت نیـــرو در ایـــن چهـــار دهـــه مـــورد بررســـی قـــرار 

گرفـــت. 
چکیده نشست پژوهشی به شرح زیر است: 

صنعـــت بـــرق ایـــران، از نظـــر ظرفیـــت نصـــب شـــده 
پایـــان خـــرداد 1396، در خاورمیانـــه  تـــا  نیروگاهـــی 
ــم  ــه چهاردهـ ــیا و رتبـ ــوم آسـ ــه سـ ــام نخســـت، رتبـ مقـ
در جهـــان را داراســـت و از نظـــر مقـــدار مصـــرف در 

جایـــگاه 18 جهـــان قـــرار دارد.
در ابتـــدای انقـــالب در حـــوزه بـــرق تقریبـــا صددرصـــد 
وابســـتگی وجـــود داشـــت. نـــه تنهـــا تجهیـــزات را بـــه 
کامـــل وارد می کردیـــم بلکـــه وابســـتگی در حـــدی  طـــور 
کشـــورها،  کـــه حتـــی پیمانـــکاران هـــم از دیگـــر  بـــود 

کشـــور می آمدنـــد. بـــرای اجـــرا، بـــه 
 36 حـــدود  کشـــور  جمعیـــت  انقـــالب  شـــروع  در 
میلیـــون نفـــر بـــوده و میـــزان ظرفیـــت نیروگاهـــی نصـــب 
کنـــون  شـــده حـــدود 7500 مـــگاوات بـــوده اســـت. هـــم ا
ـــر ســـال  ـــا 80 میلیـــون جمعیـــت یعنـــی بیـــش از 2 براب ب
57، 80 هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت نصـــب شـــده وجـــود 
ـــالمي.  ـــالب اس ـــروع انق ـــر ش ـــش از 10 براب ـــی بی دارد یعن
گـــزارش هـــای منتشـــر شـــده در بخـــش  بـــر اســـاس 
میلیـــارد   265 تولیـــد  بـــا  ایـــران  بـــرق،  صنعـــت 
کیلـــووات ســـاعت در ســـال 2017 ، رتبـــه شـــانزدهم 
تولیـــد بـــرق در دنیـــا و رتبـــه دوم پـــس از عربســـتان 
بـــه خـــود اختصـــاص داده  را در منطقـــه  ســـعودی 
بـــا تایـــوان،  ایـــران از حیـــث میـــزان تولیـــد  اســـت. 
ــرار دارد. ــروه قـ گـ ــک  ــترالیا در یـ ــه و اسـ ــپانیا، ترکیـ اسـ
در راســـتای توســـعه عدالـــت اجتماعـــی و محرومیـــت 
کشـــور، در چنـــد  ـــه روســـتاهای  ـــرق رســـانی ب زدایـــی،  ب
ســـال اخیـــر نیـــز ادامـــه یافـــت و بـــا برخـــوردار شـــدن 
2152 روســـتا از نعمـــت بـــرق، تعـــداد روســـتاهای بـــرق 

کشـــور بـــه بیـــش از 56800 روســـتا رســـید. دار 

تصمیم اتاق بازرگانی تهران برای ارجاع مشکالت 
صنعت برق به رئیس جمهور

سندیکا گزارش مشکالت را تهیه می کند 

بازرگانـــی  اتـــاق  رئیســـه  هیـــات  مشـــترک  جلســـه 
ـــران  ـــرق ای تهـــران و نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت ب
اتـــاق  محـــل  در  جـــاری  ســـال  شـــهریور  دوازدهـــم 

بازرگانـــی برگـــزار شـــد.  
مشـــکالت  طـــرح  آن  هـــدف  کـــه  جلســـه  ایـــن  در 
بـــود،  بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش  فعـــاالن 
مهنـــدس بخشـــی رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا 
بیـــان  و  اتـــاق،  حمایت هـــای  از  تقدیـــر  ضمـــن 
موفقیـــت هـــای ســـندیکا بـــه مشـــکالت شـــرکت هـــای 
گفـــت:  کـــرد و  کنونـــی اشـــاره  صنعـــت بـــرق در شـــرایط 
بـــرق  هـــای  پـــروژه  از  بســـیاری  نوســـانات اخیـــر  بـــا 
ـــرای حـــل آن  ـــه ب ک متوقـــف شـــده اســـت و الزم اســـت 

تدبیـــری بـــکار رود.
نماینـــدگان ســـندیکا در جلســـه بـــه اتفـــاق از اتـــاق 
انعـــکاس  بـــا  کـــه  داشـــتند  درخواســـت  بازرگانـــی 
مشـــکالت صنعـــت بـــرق بـــه مدیـــران ارشـــد دولـــت 
ــل و  ــه حـ ــوص، زمینـ ــن خصـ ــا در ایـ ــا آنهـ ــره بـ کـ و مذا

رویدادها
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کننـــد. از جملـــه  فصـــل مســـائل ایـــن بخـــش را فراهـــم 
اعـــالم  ایـــن جلســـه  کیـــد در  تا مـــورد  کار هـــای  راه 
شـــرایط فـــورس مـــاژور یـــا هـــارد شـــیپ از ســـوی دولـــت 

در خصـــوص قراردادهـــای صنعـــت بـــرق بـــود. 
کالهـــی عضـــو هیـــات  در ادامـــه جلســـه مهنـــدس 
ـــه مشـــکالت تامیـــن مـــس و  ـــاق تهـــران ب نماینـــدگان ات
گفـــت:  کـــرد و  آلومینیـــوم مـــورد نیـــاز فعـــاالن بـــرق اشـــاره 
شـــرایط بـــازار، شـــرکت های ســـازنده ســـندیکا را در 
تهیـــه مـــواد اولیـــه بـــا مشـــکل مواجـــه ســـاخته اســـت 
کـــه مبتنـــی  لـــذا الزم اســـت راهکارهـــای ارائـــه شـــده 
بـــر دو موضـــوع نحـــوه مدیریـــت عرضـــه و تقاضاســـت، 
پیـــاده ســـازی شـــود تـــا هـــم تقاضـــا واقعـــی باشـــد و هـــم 

عرضـــه بـــه مقـــدار مناســـب انجـــام شـــود. 
مهنـــدس وفایـــی، رئیـــس هیـــات مدیـــره تولیـــد رعـــد 
ـــی  ـــراز نگران کشـــور اب نیـــز از عـــدم ثبـــات اقتصـــادی در 
کـــه در ایـــن وضعیـــت، شـــرکت ها  کـــرد  کیـــد  کـــرده و تا
کننـــد  نمی تواننـــد فعالیت هـــای خـــود را مدیریـــت 
ــر مشـــکالت  ــاق درخواســـت داشـــت پیگیـ ــذا از اتـ لـ
ــا دولـــت  ــا بـ ایـــن شـــرکت ها باشـــند و بـــرای حـــل آنهـ

کننـــد.  کـــره  مذا
دشـــواری های  و  بانکـــی  نظـــام  مشـــکالت  بیـــان 
کشـــور دیگـــر محـــور جلســـه بـــود  انتقـــال پـــول بـــه داخـــل 
ــا نایـــب رئیـــس هیـــات  ــه از ســـوی مهنـــدس رهنمـ کـ
ــد  کیـ ــن تا ــد. وی همچنیـ ــرح شـ ــندیکا طـ ــره سـ مدیـ
نوســـانات  کفـــاف  قراردادهـــا  تعدیـــل  کـــه  داشـــت 
قیمـــت را نمی دهـــد و شـــرایط هاردشـــیپ بایـــد اعـــالم 

شـــود. 
در ادامه آقایان مهندســـی بردبار، صالحی و ســـعادتی 
ضمـــن قدردانـــی از حمایـــت اتـــاق از ســـندیکا، بحـــث 
خواســـتار  و  کـــرده  مطـــرح  را  شـــرکت ها  مطالبـــات 
پیگیـــری آن از ســـوی اتـــاق شـــدند. مهنـــدس بـــرزی 
مهـــر دبیـــر ســـندیکا نیـــز بـــه اقدامـــات انجـــام شـــده 
ــا  ــل مشـــکالت اعضـ ــرای حـ ــکل بـ ــن تشـ ــوی ایـ از سـ
کـــه مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت  کـــرد  اشـــاره و تصریـــح 
بـــرق در قالـــب موضوعـــات مختلـــف از قبیـــل ارزبـــری 
ــا  ــا، قراردادهـــای متوقـــف، مطالبـــات اعضـ قراردادهـ
بـــه طـــور جـــد در حـــال پیگیـــری اســـت و رایزنی هایـــی 
بـــا وزارت نیـــرو، وزارت صمـــت و شـــرکت توانیـــر در 

گرفتـــه اســـت.  ایـــن مـــورد صـــورت 
و  پژوهشـــی  معـــاون  اســـدی  دکتـــر  همچنیـــن 
کـــه بحـــران  کـــرد  کیـــد  برنامه ریـــزی ســـندیکا نیـــز تا

ملـــی  بحـــران  بـــه  تبدیـــل  بـــرق در حـــال  صنعـــت 
گـــر  ا و  اســـت  خصوصـــی  بخـــش  اقتصـــاد  بـــرای 
ســـرمایه گذاری الزم صـــورت نگیـــرد و اقتصـــاد بـــرق بـــه 
کشـــور  یـــه پیـــش بـــرود، بخـــش صنعـــت  بـــا همیـــن رو
کوتـــاه بـــا مشـــکالت  گســـترده در آینـــده ای  در ســـطح 

جـــدی در تامیـــن بـــرق روبـــرو خواهـــد شـــد. 
در پایـــان جلســـه مهنـــدس خوانســـاری رئیـــس اتـــاق 
بازرگانـــی تهـــران بـــا بیـــان اینکـــه حمایت هـــای اتـــاق 
از فعـــاالن بخـــش خصوصـــی و همینطـــور ســـندیکای 
گفـــت:  صنعـــت بـــرق ایـــران ادامـــه خواهـــد داشـــت، 
کشـــور  اتـــاق بازرگانـــی بـــرای حـــل مشـــکالت صنایـــع 
کـــه بـــه  کـــرده اســـت  گزارش هایـــی در 5 محـــور تهیـــه 
دفتـــر ریاســـت جمهـــوری ارائـــه خواهـــد شـــد. وی 
ــای  ــا و راهکارهـ ــش هـ ــزارش  چالـ گـ ــه  کـ ــرد  کـ ــالم  اعـ
گـــزارش هـــای تهیـــه شـــده  بـــه  نیـــز  بـــرق  صنعـــت 
اضافـــه شـــود و مقـــرر شـــد ســـندیکا در ایـــن زمینـــه 
کـــرده و آن را بـــه اتـــاق تحویـــل  گزارشـــی جامـــع تهیـــه 
دهـــد تـــا بـــرای بررســـی و پیگیـــری بـــه دفتـــر ریاســـت 

ــود.   ــال شـ ــوری ارسـ جمهـ

تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در 
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت 

کرمان برق، انرژی های نو، آب و فاضالب 

بـــرق،  صنعـــت  تخصصـــی  نمایشـــگاه  چهارمیـــن 
روزهـــای  کرمـــان  فاضـــالب  و  آب  نـــو،  انرژی هـــای 
6 لغایـــت 9 آذرمـــاه ســـال جـــاری در محـــل دائمـــی 
نمایشـــگاه هـــای بیـــن المللـــی جنوب شـــرق )کرمـــان( 

برگـــزار مـــی شـــود.
کرمـــان بعنـــوان قطـــب  بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه اســـتان 
ـــت  ـــده اس ـــن ش ـــور تعیی کش ـــیدی  ـــای خورش ـــرژی ه ان
شـــرکت-های  حضـــور  بـــه  توجـــه  بـــا  همچنیـــن  و 
ـــداد و  ـــن روی ـــالب در ای ـــرق، آب و فاض ـــوزه ب ـــر ح معتب
برنامه ریزی هـــای انجـــام شـــده بـــرای بازدیـــد مدیـــران 
ارشـــد و دســـت اندرکاران منطقـــه، هماهنگی هـــای 
عضـــو  شـــرکت های  حضـــور  تســـهیل  بـــرای  الزم 
ســـندیکا در نمایشـــگاه بعمـــل آمـــده اســـت و اعضـــای 
برخـــوردار  زیـــر  تســـهیالت  از  ســـندیکا   محتـــرم 

ــود: ــد بـ خواهنـ

اختصاص 15 درصد تخفیف 
ویژه اعضای سندیکا

مبلـــغ قابـــل پرداخـــت بـــرای اعضـــای ســـندیکا هـــر متـــر 
مربـــع : 100 هـــزار تومـــان )بـــه انضمـــام 9درصـــد ارزش 
افـــزوده( از اعضـــای محتـــرم ســـندیکا دعـــوت مـــی 
ــگاه،  ــور در نمایشـ ــه حضـ ــل بـ ــورت تمایـ ــود در صـ شـ
بـــا تکمیـــل و ارســـال فـــرم مربوطـــه بـــه شـــماره فکـــس 
66944967 آمادگـــی خـــود را بـــه ســـندیکا اعـــالم و 
کســـب اطالعـــات بیشـــتر بـــا ســـتاد برگـــزاری  بـــرای 
 034-32478414 تلفـــن  شـــماره  بـــه  نمایشـــگاه 
ــندیکا  ــگاه ها ی سـ ــور نمایشـ ــا امـ ــم زمانـــی( و یـ )خانـ
شـــماره تلفـــن 3- 66570930 داخلـــی 113 )خانـــم 

ــد. ــل فرماینـ ــور( تمـــاس حاصـ باقرپـ

سندیکا خواستار تسهیل نحوه پرداخت 
در معامالت مس شد

بـــه  نامـــه ای  در  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
بهرامـــی ارض اقـــدس، دبیـــر ســـتاد تنظیـــم بـــازار و 
مشـــاور ارشـــد وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
ـــالت  ـــت معام ـــوه پرداخ ـــه در نح ک ـــرده  ک ـــت  درخواس

مـــس تســـهیل صـــورت بگیـــرد.
ایـــن نامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه افزایـــش نـــرخ ارز و قیمـــت 
کـــه  کـــرده اســـت  کیـــد  فلـــزات رنگـــی از جملـــه مـــس، تا
تامیـــن ایـــن فلـــزات بـــرای تولیدکننـــدگان بـــا مشـــکالت 
متعـــددی ماننـــد اختـــالل و نابســـامانی عرضـــه همـــراه 
شـــده و ایـــن امـــر در فعالیـــت واحدهـــای تولیـــدی 
کـــه مصرف کننـــده اصلـــی مـــس  ـــرق  ـــژه صنعـــت ب بوی

کـــرده اســـت.  هســـتند، اختـــالل ایجـــاد 
بـــرق  اســـت؛ صنعـــت  آمـــده  نامـــه  ایـــن  ادامـــه  در 
کننـــده مـــس در ایـــران اســـت.  اصلی-تریـــن مصـــرف 
شـــرکت صنایـــع ملـــی مـــس ایـــران از 250 هـــزار تـــن 
داخـــل  در  را  تـــن  هـــزار  تولیـــدی حـــدود 150  مـــس 
کـــه از ایـــن میـــزان 120 هـــزار  بـــه فـــروش مـــی رســـاند 
در  تـــن  هـــزار  و 20  کابـــل  و  ســـیم  صنعـــت  در  تـــن 
ترانسفورماتورســـازی و 10 هـــزار تـــن در ســـاخت ســـایر 
ــتفاده  ــورد اسـ ــرق مـ ــت بـ ــاز صنعـ ــورد نیـ ــای مـ آلیاژهـ

ــرد. گیـ ــی  ــرار مـ قـ
ـــرخ  ـــا نوســـانات ن کـــه ب همچنیـــن عنـــوان شـــده اســـت 
ـــا پرداخـــت 10  گذشـــته ب کـــه در  ـــه خریـــد مـــس  ارز، روی
کل مبلـــغ بـــه عنـــوان پیـــش پرداخـــت در  درصـــد از 
ــوده،  ــی 90روزه بـ یالـ ــی ر ــا ال سـ ــد بـ ــورس و 90 درصـ بـ
ــر  ــه در حـــال حاضـ کـ ــه نحـــوی  ــرده اســـت بـ کـ ــر  تغییـ
گیـــرد. ایـــن  کامـــل صـــورت  بایـــد در60 روز تســـویه 
موضـــوع جریـــان نقدینگـــی شـــرکت هـــا را بـــه شـــدت 
تهدیـــد و عمـــال شـــرکت هـــای تولیـــدی صنایـــع پاییـــن 
ـــا بحـــران ورشکســـتگی و تعطیلـــی مواجـــه  دســـتی را ب

کـــرده اســـت.
کـــه عـــالوه بـــر دبیـــر ســـتاد تنظیـــم بـــازار   در ایـــن نامـــه 
اتـــاق  رئیـــس  بـــه  صمـــت  وزارت  ارشـــد  مشـــاور  و 
ــادی  ــع و اقتصـ ــور صنایـ ــاون امـ ــران، معـ بازرگانـــی تهـ
ـــی  ـــادی و بازرگان ـــور اقتص ـــاون ام ـــت و مع وزارت صم

رویدادها
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شـــده  درخواســـت  شـــده،  ارســـال  صمـــت  وزارت 
کـــه بـــه منظـــور تســـهیل تامیـــن مـــواد اولیـــه  اســـت 
شـــرکت هـــای تولیـــدی، عـــالوه بـــر نظـــارت و مدیریـــت 
کـــه  ـــر عرضـــه و تقاضـــای مـــس، ترتیبـــی اتخـــاذ شـــود  ب
نحـــوه پرداخـــت معامـــالت مـــس بـــه شـــرایط قبـــل 
بازگـــردد و بـــا تســـویه ال ســـی 90 روزه انجـــام شـــود. 

ثمـــر  بـــه  بـــرق  و  آب  صنعـــت  تشـــکلی  همـــکاری 
؛ نشســـت

دستور توقف اقدامات قراردادی صنعت 
آب تا پایان سال صادر شد

کلیـــه  بـــه دســـتور معـــاون آب و آبفـــای وزارت نیـــرو، 
شـــرکت هـــای آب منطقـــه ای، مدیریـــت منابـــع آب 
کشـــور، توســـعه  ایـــران، مهندســـی آب و فاضـــالب 
منابـــع آب و نیـــروی ایـــران و نیـــز ســـازمان آب و بـــرق 
خوزســـتان، تـــا پایـــان ســـال 1397 جهـــت عبـــور از 
مقطـــع فعلـــی، تحقـــق اهـــداف پـــروژه هـــا و حمایـــت 
اتخـــاذ  از  االمـــکان  حتـــي  اجرایـــي،  عوامـــل  از 
تصمیماتـــي نظیـــر فســـخ و ضبـــط ضمانـــت نامـــه 
کاال  کننـــدگان  هـــاي مشـــاوران، پیمانـــکاران و تأمیـــن 
کـــه طـــرف قـــرارداد ایـــن مجموعـــه هـــا هســـتند، منـــع 

شـــدند. 
کـــه ایـــن نامـــه را بـــه منظـــور جلوگیـــری  عبـــاس ســـروش 
ـــر از  ـــای متاث ـــوص قرارداده ـــم در خص ـــاذ تصمی از اتخ
ــای  ــه هـ ــه مجموعـ ــور بـ کشـ ــاد  ــی اقتصـ کنونـ ــرایط  شـ
تحـــت پوشـــش معاونـــت آب و آبفـــای وزارت نیـــرو 
کـــرده  کـــرده، در انتهـــای ایـــن نامـــه خاطرنشـــان  ارســـال 
اســـت: »بـــه منظـــور ســـاماندهي وضعیـــت قراردادهـــا و 
کارگـــروه نظـــام فنـــي و  اتخـــاذ تصمیمـــات راهبـــردي، 
اجرایـــي آب و آبفـــا در دفتـــر اســـتانداردها و طـــرح هـــاي 
آب و آبفـــاي ایـــن معاونـــت پذیـــراي پیشـــنهادهاي 

ـــود.« ـــد ب ـــازنده خواه س
مدیـــر  حاج رســـولیها،  محمـــد  نامـــه،  ایـــن  از  پـــس 
عامـــل شـــرکت مدیریـــت منابـــع آب ایـــران نیـــز طـــی 
نامـــه ای بـــه شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه اش ضمـــن 
کشـــور، نوســـانات  کنونـــی اقتصـــادی  اشـــاره بـــه شـــرایط 
نـــرخ ارز و عـــدم ثبـــات بهـــای مصالـــح، تجهیـــزات و 
کـــه پیمانـــکاران،  کار  ماشـــین آالت و هزینـــه اجـــرای 
ــات  کاال و خدمـ ــدگان  کننـ ــن  ــدگان و تامیـ تولیدکننـ
را بـــا چالـــش هـــای غیـــر قابـــل پیـــش بینـــی مواجـــه 
کـــرده اســـت، از مدیـــران شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه 
کـــه از اتخـــاذ تصمیمـــات  ایـــن معاونـــت خواســـت 
قـــراردادی در خصـــوص قراردادهـــای متاثـــر از ایـــن 

ــد.  کننـ ــودداری  ــرایط خـ شـ
نامـــه  از  بخـــش دیگـــری  محمـــد حاج رســـولیها در 
کمـــک بـــه  خـــود از ایـــن مدیـــران خواســـته تـــا ضمـــن 
ــه از  ــای مربوطـ کاری و فرآیندهـ ــردش  گـ ــردن  کـ ــاه  کوتـ
کار در قبـــال  قبیـــل آزادســـازی ســـپرده حســـن انجـــام 
سیســـتم هـــای مـــورد قبـــول، زمینـــه را بـــرای اســـتفاده 
از تبصـــره هـــای قانونـــی در زمینـــه خریـــد مصالـــح و 
تجهیـــزات در چارچـــوب قـــرارداد فیمابیـــن فراهـــم 

کـــرده و لزومـــا تنهـــا در چارچـــوب قراردادهـــای جـــاری 
کننـــد. و اســـناد منضـــم بـــه پیمـــان فعالیـــت 

گونـــه پیشـــنهاد و یـــا راهـــکار  وی همچنیـــن ار ارائـــه هـــر 
گـــذار از تنگناهـــای  منطقـــی در راســـتای تســـهیل و 
کـــرده  مترتـــب بـــر شـــرایط فعلـــی اســـتقبال و تصریـــح 
ــع  ــه مراجـ ــکاس بـ ــن انعـ ــنهادات ضمـ ــن پیشـ ــه ایـ کـ
گامـــی در راســـتای مدیریـــت مطلـــوب و  باالدســـتی، 
موثـــر در مقابـــل چالـــش هـــای پیـــش رو خواهـــد بـــود.

الزم بـــه ذکـــر اســـت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
بـــرای  ماهـــه  ســـه  تنفـــس  یافـــت مجـــوز  در از  پـــس 
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق از معاونـــت بـــرق وزارت 
نیـــرو، بـــه دلیـــل اینکـــه برخـــی از شـــرکت هـــای عضـــو 
ــه  ــن وزارتخانـ ــای ایـ ــوزه آب و آبفـ ــی در حـ قراردادهایـ
دارنـــد، درخواســـت اعـــالم تنفـــس و حالـــت فـــوق 
العـــاده در قراردادهـــای صنعـــت آب و فاضـــالب را 
بـــه ایـــن وزراتخانـــه ارســـال و جهـــت پیگیـــری موثرتـــر 
ایـــن مســـاله بـــا انجمـــن صنفـــی شـــرکت هـــای آب و 

کـــره و همـــکاری شـــد.  فاضـــالب نیـــز وارد مذا
بـــه ایـــن ترتیـــب انجمـــن هـــم طـــی نامـــه ای بـــه وزیـــر 
نیـــرو خواســـتار اعـــالم تنفـــس بـــرای قراردادهـــای ایـــن 
کـــه بـــه امضـــای فرامـــرز  صنعـــت شـــد. در ایـــن نامـــه 
صنفـــی  انجمـــن  مدیـــره  هیـــات  رییـــس  شـــینی، 
صنعـــت آب و فاضـــالب رســـیده بـــود، بـــه شـــرایط 
متالطـــم اقتصـــادی، نوســـانات قیمـــت ارز، فلـــزات 
و ســـایر اقـــالم مـــورد نیـــاز پـــروژه اشـــاره شـــده و عنـــوان 
کـــه ایـــن مســـاله پیمانـــکاران ایـــن صنعـــت  شـــده بـــود 

ــرده اســـت.  کـ ــه  ــدی مواجـ ــای جـ ــا چالـــش هـ را بـ
کـــه  کنـــد  مـــی  »اقتضـــا  بـــود:  آمـــده  نامـــه  ایـــن  در 
کارفرمایـــان ایـــن صنعـــت یعنـــی شـــرکت هـــای آب و 
فاضـــالب، شـــرکت هـــای آب منطقـــه ای و مهندســـان 
گونـــه اخطـــار فســـخ قـــرارداد و ضبـــط  مشـــاور از هـــر 
گونـــه ضمانت نامـــه حداقـــل بـــرای مـــدت 6 مـــاه  هـــر 
خـــودداری نماینـــد تـــا در مهلـــت فـــوق و بـــا ایجـــاد 
مهنـــدس  کافرفرمـــا،  وزارت،  آن  مشـــترک  کارگـــروه 
مشـــاور و ایـــن انجمـــن مـــوارد بررســـی و راهکارهایـــی 
بـــرای عبـــور از ایـــن شـــرایط و حـــل و فصـــل اختالفـــات 

ــود.«  ــیده شـ اندیشـ
ایـــن مشـــارکت تشـــکلی بـــا اعـــالم توقـــف تصمیمـــات 
و  رســـید  نتیجـــه  بـــه  ثانـــوی  اطـــالع  تـــا  قـــراردادی 
کـــه فرصـــت ســـه ماهـــه بـــرای تنفـــس  امیـــد اســـت 
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق هـــم بـــا توجـــه بـــه عـــدم 
ـــانات  ـــه نوس ـــور و ادام کش ـــادی  ـــرایط اقتص ـــت ش تثبی

ــود.  ــد شـ ــال تمدیـ ــان سـ ــا پایـ ــا، تـ ــت هـ قیمـ

مدیرعامل جدید شرکت توانیر 
معرفی شد 

رضـــا اردکانیـــان، وزیـــر نیـــرو در جلســـه عصـــر روز دوم 
مهـــر شـــورای معاونیـــن وزارت نیـــرو ضمـــن تقدیـــر از 
ــر،  ــین توانیـ ــل پیشـ ــردی، مدیرعامـ کـ ــات آرش  خدمـ
بـــا صـــدور حکمـــی محمدحســـن متولـــی زاده را بـــه 
عنـــوان مدیرعامـــل جدیـــد شـــرکت مـــادر تخصصـــی 

کـــرد. توانیـــر منصـــوب 

ـــی از عملکـــرد و  ـــا قدردان ـــر نیـــرو در ایـــن نشســـت ب وزی
گفـــت: در دوره جدیـــد  دســـتاوردهای شـــرکت توانیـــر 
تجربیـــات  از  بهره گیـــری  بـــا  بایـــد  توانیـــر  فعالیـــت 
از  را  بهـــره وری  باالتریـــن  تـــا  تـــالش شـــود  پیشـــین، 

باشـــیم. شـــاهد  مجموعـــه  ظرفیت هـــای 
همچنیـــن در ایـــن نشســـت همایـــون حائـــری، معـــاون 
وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی بـــا صـــدور حکمـــی 
کـــردی را بـــه عنـــوان مشـــاور خـــود در امـــور بـــرق  آرش 

کـــرد.  بخـــش خصوصـــی منصـــوب 
گفتنـــی اســـت، محمدحســـن متولـــی زاده پیـــش از 
ایـــن مدیرعاملـــی شـــرکت بـــرق منطقـــه ای خراســـان را 

بـــر عهـــده داشـــت.

»سیدمحمد هاشمی« عضو هیات 
مدیره سازمان نظام مهندسی استان 

تهران شد

هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره های سازمان 
نظام مهندسی روز دوازدهم مهر در استان تهران و 
سایر استان ها از جمله اصفهان، قزوین، فارس و 

آذربایجان غربی برگزار شد.
مدیره هـــای  هیـــات  انتخابـــات  از  دوره  ایـــن  در 
ســـازمان نظـــام مهندســـی ســـاختمان اســـتان تهـــران 
انجمـــن  دبیـــر  هاشـــمی،  ســـیدمحمد  مهنـــدس 
یـــع نیـــروی بـــرق  کارفرمایـــی شـــرکت های توز صنفـــی 
ــره  ــات مدیـ ــو هیـ ــب 1923 رای،  عضـ کسـ ــا  ــور بـ کشـ

ســـازمان نظـــام مهندســـی در رشـــته بـــرق شـــد.
در هشـــتمین دوره  نفـــر  اســـت 9751  ذکـــر  شـــایان 
انتخابـــات هیـــات مدیـــره ســـازمان نظـــام مهندســـی 
کـــه ایـــن  کرده انـــد  ســـاختمان اســـتان تهـــران شـــرکت 
تعـــداد نســـبت بـــه دوره قبـــل 519 نفـــر بیشـــتر بـــوده 
اســـت. انتخابـــات امســـال در 36 شـــعبه رای گیـــری 

ــزار شـــد.▪ ــام الکترونیکـــی برگـ بـــه صـــورت تمـ

رویدادها
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ابداع صنعت برق

حوزه فعالیت: تولید کننده انواع پستهای برق )کمپکت ترکیبی،پدمانتد،پل مانتد(
گروه: سازندگان انواع تابلوهای برق

مدیرعامل: سیدحسین رضا شریعت داودی
تلفن: 32400133-051

فکس: 32400134-051
آدرس: تهران، شهرک غرب، خیابان فالمک شمالی 13، شماره 4

info@esb-co.ir :ایمیل
www.esb-co.ir :وب سایت

آرتا سازه آرشین

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
تلفن: 22909596-021

فکس: 22912859-021
ک 9، واحد 2 آدرس: تهران، میرداماد،خیابان شمس تبریزی ، خیابان کازرون، خیابان عابدی،پال

info@arta-asa.com  :ایمیل
www.Arta-Asa.com  :وب سایت

 آلدا 

حوزه فعالیت: تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو و پست هاي فشار قوي
گروه: سازندگان یراق آالت انتقال نیرو

مدیرعامل: فرهنگ حجازی
تلفن: 16-44003215

فکس: 44003217
ک 9 کوچه مریم، پال آدرس: تهران بزرگراه حکیم، بعد از اشرفی اصفهانی، روبروی بلوار ابوذر، 

info@aldacompany.com  :ایمیل
www.aldacompany.com  :وب سایت

کاوه کابل  آلوم 

کابل آلومینیوم و مسی حوزه فعالیت: تولید انواع سیم و 
کابل گروه: سازندگان انواع سیم و 

مدیرعامل: سحر رحمانی
تلفن: 88888407-021
فکس: 88209352-021

ک 14، واحد 9 آدرس: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، پال
info@alumcablekaveh.com :ایمیل

www.alumcablekaveh.com :وب سایت

 پارس سامان ایرانیان

حوزه فعالیت: تولیدکننده دیودهای ال ای دی-پنل روشنائی
گروه: انرژی های تجدیدپذیر

مدیرعامل: محمودرضا معلی
تلفن: 2-32400970-051

فکس: 2-32400970-051
آدرس:  مشهد-کیلومتر 25 جاده آسیایی-شهرک صنعتی فناوریهای برتر-صنعت 3-واحد 167

swanledlights@gmail.com :ایمیل
www.swanlamp.com :وب سایت

پویا افراز سگال

کلیه لوازم برقی، تولید تابلو برق، رک مخابراتی،  حوزه فعالیت: خرید و فروش 
انجام امورات حفاظت  فیزیکی

گروه: سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل: حسین ایرانفرد

تلفن: 77031649- 77031295
فکس: 77250758

ک 1311، واحد 19 آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان مدنی، پال
iapomid@yahoo.com :ایمیل

 پیشرو تجهیز پایا

حوزه فعالیت: خدمات مهندسی بازرگانی
گروه: خدمات مهندسی بازرگانی

مدیرعامل: بهزاد میر عربشاهی
تلفن: 86072183

فکس: 88322694
ک 4، طبقه 3 کوچه بن بست اول، پال آدرس: تهران، خیابان سمیه، بین بهار و مفتح جنوبی، 

behzad.arabshahi@tpadena.com :ایمیل

تابان الکتریک خطوط پارس

حوزه فعالیت: خطوط انتقال نیرو
گروه: سازندگان انواع دکل و خطوط انتقال نیرو

مدیرعامل: محمد لک
تلفن: 43435006-066

فکس: 43858477-066
آدرس: لرستان، شهرستان ازنا، خیابان امام، نبش پاسداران، صندوق پستی 78715-195

gmail.com@radmehrlak1 :ایمیل

توان مهر البرز

حوزه فعالیت: پیمانکاری حوزه نیرو و ابنیه
گروه: پیمانکاران خطوط انتقال نیرو

مدیرعامل: رامین مهربانی
تلفن: 88673109

فکس: 88673177
ک 72، طبقه سوم شرقی آدرس: تهران، بلوار ولیعصر، بلوار ستاری، پال

info@tavanmehr.com :ایمیل

 صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

حوزه فعالیت: اعطای تسهیالت و حمایت های مالی از شرکت های دانش بنیان و فناور
گروه: مهندسی مشاور-کمیته دانش بنیان

مدیرعامل: منصور فتحعلی
تلفن: 88575973

فکس: 88366574
آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو

info@energyfund.ir :ایمیل

گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره گذشته 14 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند.  به 

14خیر مقدم  به اعضای جدید
عضوجد ید



 سیم نور یزدان

حوزه فعالیت: تولیدکننده هادی های
ACSR-ACSS-ACCC-OPGW-ACSRTW-ACSRAW-ACSSTW-AAC-AAAC 

کابل گروه: سازندگان انواع سیم و 
مدیرعامل: احمدرضا رضاآبادی

تلفن: 50-44012649-021
فکس: 44074833-021

ک 94، واحد 1 آدرس: تهران، صادقیه، فردوس شرق، پال
simnooryazdan@yahoo.com :ایمیل

www.simnoorco.com :وب سایت

 مهندسی برق و الکترونیک یوسفی

حوزه فعالیت: تامین تجهیز و واردات و صادرات قطعات الکتریکال و الکترونیک
گروه: خدمات مهندسی بازرگانی

مدیرعامل: الهه یوسفی
تلفن: 3-88545640

فکس: 88545644
ک 18، طبقه اول، واحد 2 آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان ششم، پال

sales@simatec.ir :ایمیل

طبرستان تابلو آریا

حوزه فعالیت: تولید تابلو های برق
گروه: سازندگان انواع تابلوهای برق

مدیرعامل: جمشید قباد پور
تلفن: 33309303-026

فکس: 33309303-026
ک 3 کرج، جاده قزل حصار، خیابان اکسیژن، پال آدرس: 

tabarestan_tablo@yahoo.com :ایمیل
www.tabarestantablo.com :وب سایت

کارخانجات تولیدی شهید قندی

کابل مخابراتی و برق فشار ضعیف  حوزه فعالیت: تولیدکننده انواع 
کابل  گروه: سازندگان انواع سیم و 

 مدیرعامل: حمیدرضا قدری
 تلفن: 88565690-9

 فکس: 88565690-9
ک 49، طبقه 2 کوچه حق طلب غربی، پال  آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، 

info@sgccir.com :ایمیل 
www.sgccir.com :وب سایت

خیر مقدم  به اعضای جدید

94
اخبــار

مرداد و شهریور  97 115

جناب آقای مهندس متولی زاده 
مدیر عامل محترم شرکت توانیر

ـــه  ـــرق ایـــران انتخـــاب شایســـته حضرتعالـــی ب بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت ب
یـــع نیـــروی  عنـــوان مدیـــر عامـــل شـــرکت ســـهامی مدیریـــت تولیـــد، انتقـــال و توز
کـــرده و ایـــن انتخـــاب را در شـــرایط دشـــوار فعلـــی  بـــرق ایـــران را تبریـــک عـــرض 

بـــه فـــال نیـــک می گیـــرد. 
شـــناخت وســـیع و عمیـــق جنابعالـــی نســـبت بـــه صنعـــت بـــرق و چالش هـــای 
ــه  ــان، بـ ــه ای خراسـ ــرق منطقـ ــان در بـ گرانقدرتـ ــابقه  ــترده آن و همچنیـــن سـ گسـ
کارفرمایـــی صنعـــت بـــرق،  عنـــوان یکـــی از بزرگتریـــن و موفـــق تریـــن شـــرکت های 

کار امیدوارتـــر می کنـــد. کســـب و  صاحبـــان ایـــن صنعـــت را بـــه بهبـــود شـــرایط 

جناب آقای دکتر مقدم
مدیرعامل محترم شرکت مشانیر

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شایســـته جنابعالـــی را بـــه 
ــرای شـــما آرزوی  ــانیر، تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـ ــوان مدیرعامـــل شـــرکت مشـ عنـ

ــزون دارد. ــت روزافـ موفقیـ
گرانقـــدر جنابعالـــی بـــه ایجـــاد رونـــق هـــر  کـــه مدیریـــت و تجربیـــات  امیـــد اســـت 
کشـــور محســـوب  کـــه عضـــوی موثـــر در صنعـــت بـــرق  چـــه بیشـــتر ایـــن مجموعـــه 

می شـــود، منجـــر شـــود.

تقدیر و تشکر سندیکای صنعت برق ایران از مهندس بردبار 

بـــه امضـــای رئیـــس هیـــات  کـــه  بـــرق ایـــران در نامـــه ای  ســـندیکای صنعـــت 
مدیـــره ســـندیکا رســـیده اســـت، از مهنـــدس بردبـــار مدیرعامـــل محتـــرم شـــرکت 
کـــرد.  ــا و عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکا تشـــکر و قدردانـــی  ــزار آزمـ الکترونیـــک افـ
کـــی از  بـــی تردیـــد اقـــدام ارزشـــمند و حمایـــت مجـــدد مالـــی از ســـندیکا، حا
رویکـــرد دلســـوزانه و تشـــکل محور جنابعالـــی بـــوده و شایســـته ســـپاس و قدردانـــی 
اســـت. ایـــن حرکـــت ارزنـــده را ارج نهـــاده و توفیـــق روزافـــزون حضرتعالـــی را از درگاه 

ــم.  ــئلت می نماییـ ــق مسـ ــرت حـ حضـ

جناب آقای مهندس فیروزثانی 
مدیرعامل محترم شرکت سامانه های نوین افرا

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تولیـــد نخســـتین مقـــره ســـیلیکونی 
کشـــور در شـــیراز توســـط شـــرکت ســـامانه های نویـــن افـــرا  کیلـــو ولـــت بـــرق   750
کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی  را تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی و 

موفقیـــت روزافـــزون دارد.

پیام تقدیر و تبریک
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جناب آقای مهندس اخالقی
یابی و پیشنهادات گروه پارسیان کارشناس محترم بخش بازار

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر  بـــا 
و  بازمانـــدگان صبـــر  بـــرای  و  آن مرحومـــه علـــو درجـــات  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

جناب آقای مهندس طاهری 
مدیر عامل محترم شرکت ترانس پست پارس

گرامیتـــان را تســـلیت  ـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت دایـــی  کمـــال تاث ـــا   ب
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحـــوم  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

تسلیت سندیکا به مناسبت 
درگذشت جناب آقای مهندس جهانگیر مهدمینا

کمـــال تاثـــر و تاســـف درگذشـــت جنـــاب آقـــای مهنـــدس جهانگیـــر مهدمینـــا،  بـــا 
قائـــم مقـــام اســـبق مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر را بـــه خانـــواده ایشـــان و خانـــواده 
صنعـــت بـــرق تســـلیت عـــرض می نماییم.خدمـــات شایســـته و مانـــدگار ایشـــان 
ـــد. ـــد مان ـــی خواه ـــکاران باق ـــره هم ـــاد و خاط ـــواره در ی ـــرق هم ـــت ب ـــه صنع در عرص

جناب آقای مهندس همایون خسروی
عضو محترم هیات مدیره شرکت توسعه پست های فشارقوی پارسیان

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحـــوم  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

جناب آقای امیری طیبی
دبیر محترم کمیته حل اختالف سندیکا 

گرامیتـــان را  کمـــال تاثـــر و تاســـف  مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر همســـر  بـــا 
تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر 

ــم. ــکیبایی آرزومندیـ و شـ

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

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف  مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحـــوم  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

تسلیت سندیکا به مناسبت حادثه تروریستی اهواز 

یتـــس بـــه رژه  کـــردن حملـــه ترور ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ضمـــن محکـــوم 
کـــه منجـــر بـــه شـــهادت و مجـــروح شـــدن چنـــد تـــن از  نیروهـــای مســـلح در اهـــواز 
هموطنـــان عزیـــز شـــده اســـت، ایـــن ضایعـــه را بـــه ملـــت شـــریف ایـــران و خانـــواده 

بـــزرگ صنعـــت بـــرق تســـلیت می گویـــد. 

جناب آقای دکتر حقی فام
معاون محترم هماهنگی توزیع شرکت توانیر 

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر   بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحـــوم  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

پیام تسلیت



ک  کشـــور دعـــوت می شـــود در صـــورت تمایـــل بـــه اشـــترا از فعـــاالن صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
ـــر اســـاس تعرفـــه، بـــه حســـاب  ک را ب نشـــریه ســـتبران، ضمـــن تکمیـــل فـــرم ذیـــل، بهـــای اشـــترا
ــندیکای  ــام سـ ــه نـ ــک بـ ــعبه امیراتابـ ــام، شـ ــاری جـ ــت جـ ــک ملـ ــماره 147۵1817/08 بانـ شـ
ک تکمیـــل شـــده بـــه شـــماره  صنعـــت واریـــز و رونوشـــت فیـــش بانکـــی را همـــراه بـــا فـــرم اشـــترا

ــد. ــگار نماییـ ــندیکا دورنـ ــه سـ ــر 66944967 دبیرخانـ نمابـ

• دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه ها با ارسال کارت یا گواهی نامه معتبر از   10درصد تخفیف برخوردار می شوند.
• خواهشمند است، مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی، امور مشترکین را مطلع نمایند.

کـــه بصـــورت پیشتازارســـال می شـــوند قابـــل پیگیـــری اســـت لـــذا  تـــی  • بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا عـــدم وصـــول مجال
ــود. ــتفاده شـ ــتاز اسـ ــات پســـت پیشـ ــود از خدمـ ــه می شـ توصیـ

مشترک  حقیقی

نام :

نام خانوادگی:

شغل:

 تحصیالت: 

لطفًا در  مستطیل روبرو چیزی ننویسید

هزینه اشتراک یک ساله:                              پست عادی: 24.000 تومان                                          پست پیشتاز: 60.000 تومان

هزینه اشتراک دوساله:                                  پست عادی: 48.000 تومان                                         پست پیشتاز: 120.000 تومان

منظـــور  بـــه  کنـــد  مـــی  تـــالش  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  ارگان  ســـتبران، 
یـــژه در حـــوزه  معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر  تصو بازرگانـــی،  مهندســـی  شـــرکت های  و  ران  مشـــاو پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی 
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  چالش هـــا و 
کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت های  کالن و خـــرد  کـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد 

ایـــن نشـــریه اســـت.

ک  فرم اشترا

مشترک  حقوقی

نام شرکت/ سازمان:

نام متقاضی: 

نام خانوادگی متقاضی:

سمت:

محل امضا

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:   

نوع اشتراک:                  اشتراک جدید                تمدید اشتراک

نشانی:

استان:

شهر:

کد پستی:

تلفن:

نمابر:

موبایل:

ایمیل:

شماره فیش: 

مبلغ:

بانک:

تاریخ واریز هزینه اشتراک:


